
 



 

 



 

 

Abstrakt 

Diplomová práce seznamuje s různými typy elektrických motorů. Celkově je práce 

rozdělena do 6 kapitol, přičemž první část se zabývá speciálními druhy 

elektromotorů a to: motorem se samonosným vinutím, piezoelektrickým motorem 

a asynchronním motorem s plným rotorem. U všech uvedených motorů jsou 

představeny druhy, principy, výhody, nevýhody a oblasti použití. Ve druhé části 

diplomové práce jsou uvedeny perspektivní typy elektromotorů, kterými jsou 

jednofázový asynchronní motor a reluktanční motor. U těchto motorů jsou 

uvedeny principy, druhy, výhody, nevýhody a oblasti použití. Třetí část se zabývá 

rozborem parametrů jednofázového asynchronního motoru. Rozbor je proveden z 

hlediska měření na zapůjčeném motoru firmou ATAS a ověření měření pomocí 

simulačního programu Ansys Maxwell. Čtvrtá část pojednává o možnostech 

zvýšení účinnosti zkoumaného motoru. Následuje 5. kapitola, která se zabývá 

zvýšením účinnosti motoru ATAS pomocí změny plechů. Výsledky jsou ověřeny 

pomocí simulací a měřením na jednom funkčním vzorku. Poslední část uvádí návrh 

motoru pro nově zvolené plechy s nižšími měrnými ztrátami, ale i s níže 

položeným kolenem BH křivky.  

 

 

 

Abstract 

The master’s thesis introduces various types of electric motors. Overall, it is 

divided into 6 chapters, which the first deals with special type of electric motors, 

namely: permanent magnet DC motor with coreless winding, piezoelectric motor 

and three phase induction motor with solid rotor. For all of these motors are 

introduced principles, types, advantages, disadvantages and applications.  The 

second part of thesis deals with perspective types of motors, namely: single phase 

induction motor and reluctance motor. For all of these motors are introduced 

principles, types, advantages, disadvantages and applications.  The third chapter 

deals with analysis parameters of single phase induction motor. The analysis is 

performed on a borrowed motor from ATAS company by measurement and 

verification using simulation program Ansys Maxwell. The fourth part discusses 

the possibilities of increasing the effectiveness of borrowed electric motor. The 

following is chapter five, which deals with increasing the efficiency of the motor by 

changing metal sheets. Results are verified by simulations with Ansys Maxwell and 

measurements on sample of electric motor. The last part presents electric motor 

design with new selected electric sheets with lower specific losses, but also with 

lower magnetic induction.  
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ÚVOD 

Elektromotory v průmyslovém použití spotřebují až 65 % veškeré spotřebované 

elektrické energie. Efektivní využívání elektrické energie zvyšováním účinnosti 

pohonů je hlavním bodem optimalizace motorů. Snahou je, aby motor byl 

maximálně výkonný a měl co nejdelší životnost. Přitom by současně neměly 

narůstat náklady na údržbu a opravy poruch. 

Moderními elektromotory v oblasti nízké poruchovosti mohou být např. 

reluktanční motory a asynchronní motory s plným rotorem. U reluktančních 

motorů a asynchronních motorů s plným rotorem došlo k možnosti jejich 

používání ve vysokootáčkových aplikacích a to bez nutnosti použití mechanických 

převodovek. Příčinou použití ve vysokootáčkových aplikacích je konstrukce rotoru. 

U obou zmíněných motorů neobsahuje rotor vinutí, ale je složen pouze z plechů, 

příp. z ocelového válce. Stator těchto motorů je i nadále totožný s běžnými 

indukčními motory. 

Elektromotor v oblasti přesného polohování je piezoelektrický motor. 

Principem se piezoelektrický motor výrazně liší od ostatních elektromotorů, a to 

použitím piezokeramických nohou k přeměně elektrické energie na mechanický 

pohyb. Tento motor je vyráběn ve dvou variantách. První variantou je lineární 

motor, který je vhodný pro suvný pohyb. Druhou variantou je rotační motor, který 

je vhodnou náhradou za krokové motory. Výhodou piezoelektrických motorů je 

dosahovaná přesnost pohybu, která běžně činí jednotky nanometrů.  

Elektromotory používané v domácích spotřebičích splňují požadavek: 

jednofázové připojení do elektrické sítě. Vhodným motorem je jednofázový 

asynchronní motor. Tento motor je zvláštní vytvářením točivého magnetického 

pole. Točivé magnetické pole je vytvářeno pomocí hlavního a pomocného vinutí. 

Pomocné vinutí bývá běžně připojeno pomocí kondenzátoru. Kondenzátor 

způsobuje elektrický fázový posun. Zároveň však způsobuje dodatečné ztrát a bývá 

tedy po rozběhu motoru odpojen. V důsledku požadavku odstranění kondenzátoru, 

je možné použít i jednofázový asynchronní motor se stíněným pólem. Stíněný pól 

zde představuje vinutí nakrátko, které slouží k vytvoření točivého magnetického 

pole. Ovšem stíněný pól zde představuje ztráty a tím snižuje účinnost motoru. 

Proto jsou tyto motory používané pro malé výkony. 
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1 PŘEHLED SPECIÁLNÍCH ELEKTROMOTORŮ 

V teoretické části této diplomové práce je uveden přehled speciálních druhů 

elektrických motorů, které je možné koupit na trhu. Je zde uvedeno jen několik 

druhů elektrických motorů. Pokud by mělo dojít k sepsání většiny existujících 

speciálních elektromotorů, diplomová práce by velmi přesahovala vymezený 

rozsah zpracování. V této části je uveden princip, druhy, výhody, nevýhody a běžná 

oblast použití.  

 

1.1 Stejnosměrné motory se samonosným vinutím 

Motorky se samonosným vinutím nejsou nijak zvlášť známými motory. 

V porovnání s běžnými motory, obsahující železné plechy, právě motory se 

samonosným vinutím nepotřebují železné jádro. Dosahují nižších ztrát a mají také 

velmi malou hmotnost. Tím jsou velmi efektivní pro pohony, kde je požadována 

nízká hmotnost. Výrobcem těchto motorů je zahraniční firma Maxon Motor. 

Způsob navíjení vinutí motoru se samonosným vinutím je na Obr. 1. [12] [13] 

 
Obr. 1: Typické vinutí, patent Maxon motor [12] 

 

 

Výroba vinutí: 

    
Samonosné vinutí je tvořeno 

smaltovaným vodičem. Každý 

vodič je povrchově upraven lakem. 

Lak je tvořen termoplastickým 

materiálem, takže je snadno 

formovatelný. Během výroby dále 

vytvrzuje, čímž dodává pevnost 

vinutí.  

   Dále je důležité přidat na vinutí 

vhodnou bandáž, která drží 

pevnost a stabilitu při vyšších 

proudech tekoucích vinutím, 

protože vysokým proudem měkne 

termoplast. Bandáž je ve formě 

pásky nebo skelného vlákna. [12] 
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1.1.1 Princip 

V principu se jedná o konvenční stejnosměrný motor s komutátorem. Ovšem 

neobsahuje železné plechy, které by držely vinutí na rotoru. Železné jádro tedy 

musí být nahrazeno jiným materiálem a v tomto případě je provedeno několika 

způsoby. Buď je možné z vinutí vytvořit „vzduchovou cívku“ a následně zpevnit 

epoxidem nebo je možné vinutí upevnit na konstrukci z plastického materiálu 

tvořící jádro. Stator je osazen magnety, které bývají v provedení Aluminium-Nikl-

Cobalt, Samarium-Cobalt případně Neodym-Železo-Bor. V použití magnetů je nutné 

uvažovat vhodný kompromis (poměr cena/výkon). Podrobné srovnání magnetů je 

v Tab. 1. [12] [13] 

 
Tab. 1: Srovnání magnetů používaných v motorech se samonosným vinutím [14] 

Materiál Mechanická Odolnost Teplotní Náklady 

 pevnost proti stabilita  

  korozi   

NdFeB střední nízká nízká vyšší 

SmCo nízká vysoká vysoká střední 

AlNiCo vysoká vysoká vysoký nízké 

 

 

Komutátor a kartáče motoru jsou tvořeny z kvalitních materiálů, jako např. 

stříbro, zlato, platina nebo paladium. Mají nízké tření a tím vytvářejí malou 

elektrickou interferenci. Větší motory mají komutátorový systém, tvořený většinou 

na bázi měď-grafit a díky tomu odolávají vyšší intenzitě elektrického pole a vyšším 

proudům.  

 Absence železného jádra dále vede k nižší indukčnosti ve vinutí. To velmi 

ovlivňuje velikost jiskření mezi kartáči a komutátorem, které je u motoru se 

samonosným vinutím nízké. Jiskření kartáčů velmi ovlivňuje životnost 

komutátorového systému (případně jeho údržbu). [12] 

 

1.1.2 Oblast použití 

Motory zaujímají širokou oblast použití, hojně např. v medicíně, dále také 

v robotice. 

Příklady využití: [12] 

1. Lékařské využití 

 Peristaltické čerpadlo 

 Infuzní pumpa 

 Odstředivky 
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 Centrifugy 

 Pohony pro rentgenové záření 

2. Banky 

 Čtečky karet 

 Bankomaty 

3. Ostatní 

 Tiskárny 

 Bezpečnostní otočné kamery 

 Modelářství 

 

 

 
Obr. 2: Motor se samonosným vinutím – Maxon motor 

[12] 

Maxon DC motor 123456 [12] 

 

Parametry: 

Napětí: = 12 V 

Jmenovité 

otáčky: 

7390 min-1 

Účinnost: 79 % 

Jmenovitý 

moment: 

2,89 mN.m 

Jmenovitý 

proud: 

0,291 A 

Hmotnost: 21 g 

Využití: tetování 

 

 

 

1.1.3 Výhody a nevýhody 

1.1.3.1 Výhody 

1. Nízká setrvačnost, která je dána absencí železného jádra 

2. Vysoká účinnost, která dosahuje až 85 % - neobsahuje ztráty 

v železe 

3. Lehčí než běžné DC motory 

4. Nízké napětí, při kterém je motor schopen operovat (asi 0,3 V) 
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5. Nízká indukčnost, která znamená vyšší životnost kartáčů a 

komutátoru 

6. Nízká časová konstanta, která znamená lepší odezvu motoru [12] 

[13] 

1.1.3.2 Nevýhody 

1. Motor stále obsahuje kartáče – v případě použití grafitových kartáčů 

– vyšší rušení 

2. V případě použití kovových kartáčů nutnost použití kondenzátoru ke 

snížení jiskření 

3. Horší chlazení, protože neobsahuje železné jádro. Pro lepší odvod 

tepla je tedy vinutí zalito v epoxidu [12] 

1.2 Piezoelektrický motor 

Piezoelektrický motor využívá odlišný princip od běžně dostupných motorů 

(elektromagnetický princip). Jeho hlavním principem je využití piezoelektrického 

jevu. Nejvíce se tyto motory používají pro lineární pohony, avšak nachází svá 

opodstatnění i jako rotační motory. Ukázky konstrukce je možné vidět 

v podkapitole 1.2.2. Jedná se o jednoduché konstrukce, proto jsou také levné a mají 

řadu výhod v porovnání se stejně velkými konvenčními motory. Výrobcem 

piezoelektrických motorů se zabývá např. firma PiezoMotor, která vyrábí lineární i 

rotační piezomotory. Zároveň se zabývá výrobou elektronických zařízení, 

enkodérů a vývojem software k piezo motorům. [15] [17] 

1.2.1 Princip 

Piezoelektrickou se látka stává až po jejím vystavení účinku vnějšího elektrického 

pole, které vyvolává její polarizaci. Po polarizaci má piezoelektrická keramika 

vlastnosti obdobné jako monokrystalická, piezoelektrická látka. Při malých 

budících napětích a deformacích u ní probíhají změny lineárně. V současné době se 

používají materiály na bázi tuhých roztoků zirkoničitanu olovnatého (PbZrO3) a 

titaničitanu olovnatého (PbTiO3) s přídavkem Sr, Ba, Ca, Bi, Sb, W, … [16] 
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1.2.2 Druhy 

1.2.2.1 Lineární piezoelektrický motor 

Tento motor vyniká přímočarým pohybem. Systém pohonu je tvořen několika 

hnacími nohami, kde každá noha je tvořena ze dvou piezoelektrických vrstev, 

přičemž mezi těmito vrstvami je izolující vrstva. Přiloženým napětím na každou 

z vrstev, lze ovládat každou vrstvu zvlášť. Princip chůze je vidět na Obr. 3. [15] [17] 

 
Obr. 3: Režimy nohy po přiložení řídícího napětí [17] 

 

Popis práce piezokeramických nohou: 

 

1. Keramická noha není napájena. 

2. Řídící napětí je přivedeno na pravou část nohy (značena tmavě modrou). 

Pravá část se prodlouží, levá část (značena světle modrou) se snaží 

udržovat svou délku. 

3. Řídící napětí je přivedeno na obě nohy, obě jsou tedy prodlouženy. 

4. Řídící napětí je přivedeno jen na levou část nohy, která zůstává 

prodloužena. Pravá část nohy se zkracuje. 

5. Řídící napětí není na žádné z částí nohou a tím je noha ve výchozí poloze.  

 

Piezoelektrický jev tedy umožňuje přemísťovat pohyblivý prvek pomocí 

pohyblivých nohou, kdy každá noha provádí pohyb dle Obr. 3, vysvětlující princip 

pohybu. [17] 

1.2.2.2 Rotační piezoelektrický motor 

Rotační motor vyniká stejným principem jako lineární piezoelektrický motor. Jeho 

hlavní rozdíl je v uspořádání nohou do kruhového tvaru. Na tyto nohy je pružinou 

přitlačována deska. V případě, že je přiváděno řídící napětí na nohy v určitém 

sledu, začne docházet k otáčení talíře a tím i hřídele. Tyto pohony vynikají 

nepřekonatelnou přesností v polohování. Uspořádání motoru je možné vidět na 

Obr. 4, kde je zaznamenán jeden okamžik. Dvě nohy začínají vykonávat otáčení 

kotoučem a zbylé dvě nohy právě dokončily svůj pohyb a zkracují se. [15] [17] 
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Obr. 4: Uspořádání rotačního piezomotoru 

Popis komponent: 

1. Hřídel 

2. Pružina 

3. Přítlačný kotouč 

4. Piezokeramické nohy 

  

 Každá noha je opatřena třecím materiálem, aby nedocházelo k poškozování 

nohou a zároveň nedocházelo k prokluzování talíře. Tímto třecím materiálem je 

také zajištěna vysoká životnost piezokeramických nohou. Třecí materiál je možné 

při údržbě snadno vyměnit. [17] 

1.2.3 Oblast použití 

Motorek svým přesným polohováním dokáže nahrazovat krokové motory. Proto i 

jejich aplikace je možná v mnoha odvětvích  

Příklady využití: 

1. Přesné polohování – různé výrobní procesy 

2. Medicína – různé pumpy 

3. Mikroskopy – přesné polohování u elektronových 

mikroskopů [17] 

1.2.4 Výhody a nevýhody 

1.2.4.1 Výhody 

1. Malé, snadno zabudovatelné a lehké 

2. Nepotřebují zvláštní údržbu 

3. Vysoká přesnost, která dosahuje typicky i v řádu nm 

4. Velká dynamika – zrychlení a rychlost 

5. Snadná řiditelnost [15] [17] 

1.2.4.2 Nevýhody 

1. Poměrné nízká zatížitelnost – v řádech Newtonů 
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2. S rostoucím zatížením značně klesá přesnost a rychlost 

3. Zajišťování optimální frekvence a součinitele tření – tyto parametry jsou 

citlivé na změny teploty 

4. Nutnost použití speciální budící elektroniky [15] [17] 

1.3 Asynchronní motor s plným rotorem 

Asynchronní motor s plným rotorem se dostává do popředí ve vysokootáčkových 

aplikacích. Důvodem je velký rozvoj elektronických řídicích systémů. Tyto typy 

motorů jsou snadné na výrobu, ve srovnání s běžnými asynchronními motory. 

Důsledkem jejich materiálových pevností a teplotní odolnosti, jsou tyto typy 

motorů vhodné pro vysokootáčkové aplikace. [6] 

1.3.1 Princip 

Princip motoru je stejný jako u běžného asynchronního motoru. Aby byl vytvořen 

moment na hřídeli, čemuž odpovídá výkon motoru, musí být otáčky rotoru různé 

od otáček statoru. Rozdíl rychlostí pak zajišťuje správnou funkci motoru. Vztah 

(1.3.1.1) popisuje výkon motoru pomocí momentu, frekvence rotoru a počtu 

pólových dvojic. [8] 

 
][

2
2 W

p

f
M

p
MP rr 




 

(1.3.1.1) 

1.3.2 Druhy asynchronních motorů s plným rotorem 

Existuje několik druhů asynchronních motorů s plným rotorem, které se liší 

konstrukcí rotoru. V následující podkapitole jsou uvedeny tři základní typy, které 

jsou běžně k dostání na trhu. Najdou se však i jejich různé kombinace. [6] [8] 

1.3.2.1 Hladký ocelový válec 

Nejvíce používaným typem rotoru je hladký ocelový válec. Výsledkem jednoduché 

konstrukce rotoru je jednoduchá struktura, nejlepší mechanické a tepelné 

vlastnosti, oproti jiným druhům rotoru. Avšak jeho elektromagnetické vlastnosti 

nejsou příliš příznivé. Jedná se především o skluz, který nabývá vyšších hodnot. 

Dále tento druh rotoru nedokáže filtrovat žádnou z časových a prostorových 

harmonických ve vzduchové mezeře. Vyšší harmonické způsobují pulzující 

moment a vysoké ztráty v železe. [6] [7] [8] 
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1.3.2.2 Axiálně drážkovaný válec 

Axiálně drážkovaný válec, který tvoří rotor, napomáhá snížit ztráty vznikající 

harmonickými ve vzduchové mezeře. Magnetické pole pak lépe vniká do rotoru, 

čímž je zajištěno zlepšení elektromagnetických vlastností motoru. Z toho plyne 

vyšší výkon na hřídeli a také snížení ztrát vířivými proudy. U tohoto typu rotoru se 

projevuje větší tření vzduchu při vyšších otáčkách motoru. Tření vzduchu je 

způsobeno drážkami na rotoru. [6] [7] [8] 

1.3.2.3 Válec s kroužky na čelech 

Dalším možným vylepšením motoru je varianta, kdy rotor je potažen vysoce 

vodivým materiálem s kroužky, které jsou umístěny na čelech válce. Materiál na 

potažení válce je volen tak, aby byl vysoce vodivý a dobře teplotně odolný. 

Zpravidla se jedná o měď. Poté jsou vířivé proudy uzavřeny uvnitř potaženého 

materiálu. Výsledkem potaženého materiálu je především snížení vyšších 

harmonických ve vzduchové mezeře a tím i vyhlazení momentové charakteristiky. 

[6] [7] [8] 

1.3.2.4 Hybridní válec 

Tento typ je moderním vylepšením magnetických parametrů rotoru, kdy se 

snažíme snížit ztráty a zvýšit výkon na hřídeli. Řešením je právě hybridní rotor, 

který je kombinací předchozích uvedených typů rotorů. Nově vzniklý rotor má 

vytvořeny axiální drážky pro lepší vnik magnetického siločar do rotoru. Dále jsou 

tyto drážky radiálně vyplněny vysoce magnetickým materiálem. Tento rotor bývá 

běžně vyráběn z oceli zn. 1010. Nemusí se vždy jednat o tento typ oceli, výrobci 

většinou volí ocel, která je k dispozici. [6] [7] [8] 

1.3.3 Oblast použití 

Vysokorychlostní asynchronní motory s plným rotorem mají velký rozsah využití, 

jejich výkony se pohybují od stovek wattů až po mega watty. Ovšem hlavní oblastí 

použití jsou pohony, kde běžné asynchronní motory nesplňují mechanické 

požadavky. Jedná se především o odstředivé síly, které působí na rotor při 

vysokých otáčkách. [3] [6] 

 Motory se používají např. v: 

1. Kompresorech  

2. Turbínách 

3. Centrifugách 

4. Vřetenech 
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1.3.4 Výhody a nevýhody 

1.3.4.1 Výhody 

Hlavní výhodou asynchronního motoru s plným rotorem je vysoká mechanická 

odolnost a především tepelná odolnost. Tepelná odolnost souvisí s plným rotorem, 

kde se lépe odvádí teplo. Díky těmto vlastnostem motor vyniká velkou 

spolehlivostí a nízkými náklady, nutnými na výrobu. V určitých pohonech, kde je 

kladen požadavek na vysoké otáčky, běžné asynchronní motory zaostávají kvůli 

nutnosti použití převodovky, tím se snižuje i účinnost. Ovšem motor s plným 

rotorem odolává vyšším otáčkám a tím je možné jej použít ve vysokorychlostních 

aplikacích i bez převodovky. [3] [8] 

1.3.4.2 Nevýhody 

Nevýhodami motoru s plným rotorem jsou především nižší výkon na hřídeli, 

účinnost a účiník. Tyto parametry souvisí právě s použitím plného rotoru, který 

způsobuje vysokou impedanci. V celkové impedanci se více projevuje její 

induktivní složka. Rotorovou impedanci je možné snížit různými způsoby a to 

např. konstrukcí rotoru z feromagnetického materiálu s nejmenším poměrem 

magnetické permeability, vůči elektrické vodivosti. Další nevýhodou může být 

problém s dostupností ložisek na takto vysoké otáčky. Pro vysoké otáčky je nutné 

volit ložiska o menších průměrech. [3] [8] 
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2 PERSPEKTIVNÍ TYPY ELEKTROMOTORŮ 

Pod pojmem perspektivní je možné si představit motory, které budou mít 

v následujících letech své místo v různých pohonech. V této kapitole jsou vybrány 

dva elektromotory, které nejsou uvedeny v předcházející kapitole. První 

elektromotor představuje oblast použití v domácích spotřebičích a jde o 

jednofázový asynchronní motor. Druhý motor má své využití více v průmyslových 

aplikacích. Tento motor je navíc v dnešní době velmi popularizován i když je 

známý už velmi dlouho. Jedná se o synchronní reluktanční motor.  

Jednofázový motor byl vybrán kvůli rozšířené oblasti použití v domácích 

spotřebičích. Motor sice nevyniká velkou účinností, ale v domácích spotřebičích se 

používá kvůli levné konstrukci a hlavně připojení na jednofázovou síť.  

Synchronní reluktanční motor byl vybrán kvůli popularizaci firem a médii. 

Hlavním jeho přínosem je jednoduchá konstrukce rotoru, která je uvedena níže, a 

dále díky zdokonalení technologie ve výrobě frekvenčních měničů.  

2.1 Jednofázový asynchronní motor 

2.1.1 Princip 

Jednofázový asynchronní motor, jak už z názvu vyplývá, je principem podobný 

asynchronnímu motoru, avšak je připojený na jednofázovou síť. Tudíž z principu 

otáčení trojfázového elektrického stroje nelze využít vzniku točivého 

magnetického pole pomocí tří fází vůči sobě posunutých o 120° elektrických.  

Stator je vždy tvořen hlavním vinutím. Po připojení na síť začne vinutím 

procházet střídavý proud, který vytvoří magnetické pole, jež začne indukovat 

napětí do rotoru. Rotor bývá tvořen kotvou nakrátko a vlivem indukovaného 

napětí začne téct kotvou proud. Tento proud začne vytvářet magnetické pole, které 

je pootočeno o 180° elektrických vůči statorovému poli. Tím dochází k vyrušení 

elektrického pole a motor se chová jako transformátor. Sílu je možné vyjádřit 

pomocí základního vztahu, který popisuje velikost síly působící na náboj 

v magnetickém poli: 

Síla F působící na náboj v magnetickém poli je: 

  BvqF


  (2.1.1.1) 

Dále je možné rovnici upravit na tvar, kdy působí síla na vodič: 

 dtiq   (2.1.1.2) 

 

dt

dl
v   

(2.1.1.3) 

  BdlidF 

 
(2.1.1.4) 
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Tento jev je zobrazen na Obr. 5, kde proud iA, tekoucí statorovým vinutím, 

vytváří magnetický indukční tok φ. Vlivem časové změny toku φ je v kotvě 

indukováno napětí ui, které vytváří magnetické pole interagující s magnetickým 

polem vytvářeným statorovým vinutím. Výsledná síla F působící na vodiče v kotvě 

nakrátko působí v naznačených směrech. Obě výsledné síly jsou v rovnováze a 

nedochází k otáčení rotoru. Jak už bylo řečeno, motor se chová jako transformátor. 

Motor vytváří magnetické pulsační pole, rozložené do dvou točivých 

magnetických polí o poloviční amplitudě toku φ. Magnetická pole se otáčejí proti 

sobě a vytvářejí tedy dopředný skluz Sf a zpětný skluz Sb. 

Dopředný skluz je roven: 

 
][




s

ms

f
n

nn
S  

(2.1.1.5) 

Skluz zpětného pole je roven: 

 

 
Obr. 5: Princip působení magnetického pole na kotvu jednofázového motoru [21] 

 

  

  
][2

1











 f

s

fss

s

ms

s

ms

b S
n

Snn

n

nn

n

nn
S  

(2.1.1.6) 
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Náhradní schéma jednofázového motoru je na Obr. 6. 

 
Obr. 6: Náhradní schéma zapojení jednofázového motoru [1] 

 

Motor má nulový záběrný moment a bez pomoci se nerozběhne. V případě 

roztočení rukou dojde k otáčení motoru. Ovšem toto použití není příliš praktické. 

Je nutné zařadit pomocné vinutí, prostorově pootočené o 90° a prochází-li jím 

proud elektricky posunut o 90° vůči hlavnímu proudu, pak vzniká točivé 

magnetické pole. Způsoby jakými lze vytvořit druhé magnetické pole je několik. 

Proto budou uvedeny tři nejpoužívanější. [1] [2] 

2.1.2 Způsob získávání záběrného momentu 

V předchozí části bylo vysvětleno, proč jednofázový motor s jedním statorovým 

vinutím nedokáže vyvolat záběrný moment. Motor se totiž chová jako 

transformátor a výsledné indukované pole v rotoru vytváří dvě pole, která působí 

proti sobě a nedochází k vytváření záběrného momentu.  

 Aby bylo možné vytvořit záběrný moment, je nutné vytvořit druhé 

magnetické pole, které by bylo vůči hlavnímu statorovému pootočeno o 90° 

elektrických. Toho je možné docílit zařazením druhého vinutí, kterému se říká 

pomocné. K pomocnému vinutí je ve většině zařazen kondenzátor, který způsobuje 

již zmíněný elektrický posuv. Ovšem jsou i další způsoby, jako zařazení vinutí 

s vyšším elektrickým odporem R či indukčností L. Toto pomocné vinutí způsobuje 

dodatečné Joulovy ztráty, proto bývá po rozběhu (dosažení požadovaných otáček) 

odpojeno pomocí odstředivého vypínače. Způsob připojení pomocného vinutí je 

na Obr. 7. 
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Obr. 7: Způsoby získávání záběrného momentu [21] 
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2.1.3 Druhy jednofázových asynchronních motorů 

2.1.3.1 Asynchronní motor s pomocnou fází – odporový rozběh 

V jednofázových motorech bývá problémový rozběh. V tomto případě je možné 

přidat pomocné vinutí, které tvoří 1/3 celkového statorového vinutí a je vůči 

hlavnímu prostorově pootočeno o 90°. V případě odporového vinutí je pomocné 

vinutí tvořeno vodičem, který má vyšší měrný odpor. Pak je vytvořeno točivé 

magnetické pole. Fázorový diagram jednofázového stroje s odporovým spouštěním 

je na Obr. 8. Proud IA představuje proud hlavním vinutím, IB proud pomocným 

vinutím a proud I je celkový proud.  

 Úhly ϕA a ϕB vychází z celkové impedance a jsou definovány jako: 

 

RR

X
arctg

R

X
arctg

B

B
B

A

A
A










 

(2.1.3.1.1) 

 Z rovnic (2.1.3.1.1) vyplývá, že úhel pomocného vinutí se skládá s induktivní 

reaktance a součtu odporu pomocného vinutí se zařazeným odporem v sérii. Úhel 

ψR představuje úhel mezi proudem IA a IB. 

 
Obr. 8: Fázorový diagram – odporové spouštění [21] 

 

Při rozběhu stroje je pomocné pole silně zahříváno vlivem procházejícího 

proudu a vyššího odporu vodiče. Proto po rozběhu je vhodné toto vinutí odpojit 

kvůli snížení celkových ztrát a zvýšení účinnosti motoru. Vinutí se odpojuje 

odstředivým vypínačem, tepelným relé nebo časovým vypínačem.  Nejvhodnější je 

však odstředivý vypínač, kdy je zaručeno, že pomocné vinutí bude odpojeno 

v okamžiku dosažení stanovených otáček. [1] [4] 
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2.1.3.2 Asynchronní motor s pomocnou fází – kapacitní rozběh 

Zapojení s kondenzátorem k pomocnému vinutí, může být provedeno několika 

způsoby, a to buď paralelně, nebo sériově. Tento motor je výhodnější zpravidla 

kvůli zvýšení záběrného momentu a snížení záběrného proudu. Tento případ 

zapojení pomocného vinutí je nejpoužívanější. V některých případech bývají i dva 

kondenzátory, kdy jeden se po roztočení motoru odpojí a druhý zůstává připojen. 

Je to z důvodu, že připojené pomocné vinutí s kondenzátorem za chodu zvyšuje 

účinnost a účiník motoru. Velikost kondenzátoru se volí z empirického vztahu 

(2.1.3.2.1). [1]

   
][

2
F

Uf

P
C


  

(2.1.3.2.1) 

 Fázorový diagram jednofázového stroje se spouštěcím kondenzátorem je na 

Obr. 9. Proud IA představuje proud hlavním vinutím, IB proud pomocným vinutím a 

proud I je celkový proud.  

 Úhly ϕA a ϕB vychází z celkové impedance a jsou definovány jako: 
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(2.1.3.2.2) 

 Z rovnic (2.1.3.2.2) vyplývá, že úhel pomocného vinutí se skládá s odporu 

pomocného vinutí a součtu induktivní reaktance pomocného vinutí s kapacitní 

reaktancí zařazeného kondenzátoru v sérii. Úhel ψC představuje úhel mezi 

proudem IA a IB. 

 
Obr. 9: Fázorový diagram – kapacitní spouštění [21] 

  

 Jak už bylo řečeno, jednofázový motor s kapacitním rozběhem je 

nejpoužívanějším typem jednofázových motorů. V případě požadavku na zvýšení 

záběrného momentu stroje bývá zařazen paralelně druhý kondenzátor, který 

zvyšuje záběrný moment. Jakmile motor dosáhne požadovaných otáček, bývá 
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dodatečný kondenzátor odpojen, aby nevznikaly další ztráty. Schéma zapojení 

motoru se dvěma kondenzátory je na Obr. 10 a typická momentová charakteristika 

je na Obr. 11. 

 
Obr. 10: Schéma jednofázového motoru – kapacitní rozběh [21] 

 

 
Obr. 11: Momentová charakteristika s odpojením kondenzátoru [21] 

 

 Z Obr. 10 je patrné, že kondenzátor Cp je zapojen i za běhu motoru. Tomu 

odpovídá charakteristika označena číslem 1 na Obr. 11. Druhý kondenzátor, 

označený CSp, je po rozběhu odpojen kvůli snížení celkových ztrát. Charakteristika 

označena číslem 2 tedy odpovídá paralelnímu spojení kondenzátorů Cp a CSp. 

Přechod z charakteristiky 2 na charakteristiku 1 je způsoben okamžitým 

odpojením kondenzátoru CSp.  
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2.1.3.3 Asynchronní motor se stíněným pólem 

Motor se stíněným pólem vyniká již rozdílnou konstrukcí oproti předchozím 

druhům. Odpadá zde problém s provedením pomocné fáze. Zde je pomocné vinutí 

nahrazeno závitem nakrátko, který je umístěn na hlavním pólu (viz. Obr. 12). 

Každý pól obsahuje tedy navíc drážku, ve které je uložen prstenec tvořený závitem 

nakrátko. Tímto vinutím prochází jen část magnetického toku, proto dochází 

k velkému rozptylu. Hlavní vinutí společně se stíněným tvoří navzájem posunutá 

magnetická pole φp a φz, jež jsou vůči sobě prostorově pootočena. Vlivem těchto 

polí dochází k deformaci magnetického pole k jedné straně. Deformací 

magnetického pole dostane rotor impulz v jednom směru otáčení a dojde 

k roztočení rotoru. Směr otáčení rotoru je dán tedy uspořádáním hlavního a 

stíněného vinutí na pólech. Tyto motory však nevynikají příliš velkou účinností. 

Typického představitele je možné vidět na Obr. 14, kde jsou popsány i parametry. 

Z katalogu výrobce nebyla zjištěna účinnost motoru, která se běžně u těchto 

motorů neudává. [1] [5] 

 
Obr. 12: Stíněný pól provedení [2] 

 

Momentová charakteristika motoru se stíněným pólem je na Obr. 13. 

Z charakteristiky je patrné sedlo ve 2/3 skluzu. Sedlo je způsobeno tím, že hlavní 

vinutí není umístěno v drážkách, ale na pólech. Pod póly není tvar magnetického 

pole sinusový, ale jeho tvar se více blíží deformovanému obdélníku a působí na něj 

vyšší harmonické proudu. Právě sedlo ve 2/3 skluzu je problémové místo, kdy by 

mohlo dojít k zastavení rotoru vlivem nedostatečného momentu nutnému 

k překonání momentu zátěže (bod označen jako Mmin). 
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Obr. 13: Momentová charakteristika jednofázového motoru s pomocnou fází [21] 

 

 

 
Obr. 14: Jednofázový asynchronní motor se stíněným 

pólem – ATAS [19] 

ATAS , typ A24NR551 [19] 

 

Parametry: 

Příkon: 77 W 

Napětí: střídavé 230 V 

Otáčky: 2700 min-1 

Provoz: S1, S2 

Hmotnost: 0,68 Kg 

Využití: Domácí ventilátory 

2.1.4 Oblast použití 

Jednofázové motory jsou vhodné především pro aplikace, kde není požadován 

velký výkon na hřídeli. Ve velkém množství jsou využívány i tam, kde není 

dostupná trojfázová síť. Proto je můžeme využít např. jako: [1] [3] 

1. Ventilátory (samostatné či pro chlazení elektrických 

strojů) 

2. Čerpadla – pračky 

3. Pohony pro klimatizace 

4. Většina domácích spotřebičů 

5. Elektrické sekačky 
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2.1.5 Výhody a nevýhody jednofázových asynchronních 

motorů 

2.1.5.1 Výhody 

Konstrukcí jde o velmi jednoduché motory, kdy rotor je tvořen kotvou nakrátko a 

stator je tvořen ze 2/3 hlavním a z 1/3 pomocným vinutím, v případě stíněného 

pólu závitem nakrátko. Z jednoduché konstrukce plyne i nízká pořizovací cena 

motoru. Výhodné je, že motor neobsahuje kartáče, proto není nutná ani údržba 

motoru. [1] [2] [4] 

2.1.5.2 Nevýhody 

Motor pracuje malým záběrovým momentem. Disponuje malou účinností, a proto 

se používá zpravidla do výkonů kolem 1 kW. Běžný trojfázový motor je možné 

reverzovat záměnnou dvou fází, ovšem u tohoto motoru to není z principu možné, 

protože je napojen na jednofázovou síť. Nejčastěji je problém tohoto motoru 

s poškozeným pomocným vinutím, proto při výrobě se nejprve navíjí hlavní vinutí 

a poté pomocné. To je proto, aby v případě opravy byl snadný přístup 

k pomocnému vinutí. [1] [2] [4] 

  



 

 21 

2.2 Reluktanční motor 

Myšlenka principu synchronního reluktančního motoru není nijak moderní 

záležitost, ovšem její dřívější využití nebylo příliš akceptováno širší veřejností. 

Bylo to způsobeno především nedokonalostí frekvenčních měničů, které v tehdejší 

době nedisponovaly dostatečnou funkčností řízení motoru. Teprve se zvyšující se 

dokonalostí polovodičových prvků a stále se zvyšujícími požadavky na úsporu 

elektrické energie, se opět navrací k této technologii.  Tyto frekvenční měniče 

disponují v dnešní době vysokou účinností (kolem 98%). Ovšem je nutné brát i 

zřetel na polovodičové prvky na vstupu měniče, které způsobují i nežádoucí efekty, 

jako např. injekci vyšších harmonických do elektrické sítě. [3] 

2.2.1 Princip 

Synchronní reluktanční motor je třífázový elektrický stroj, který se liší svou 

konstrukcí od běžných synchronních motorů. Jeho hlavní rozdíl oproti trojfázovým 

strojům je v konstrukci rotoru. Rotor je složen pouze z plechů, které mají speciální 

tvar, uzpůsobený tak, aby obsahoval dvě na sebe kolmé osy. Jedna osa, 

s nejmenším možným magnetickým odporem (reluktancí), se označuje jako d a 

druhá osa, jež obsahuje velký magnetický odpor, se označuje q. Stator je tvořen 

trojfázovým vinutím napájeným z frekvenčního měniče.  

 Točivý moment tedy vzniká tím, že rotor se natáčí vždy tak, aby stroj dosáhl 

minimální reluktance. Překrývají-li se zuby statoru se zuby rotoru, pak je 

magnetický odpor stroje minimální, v případě oddálení zubů statoru a rotoru, se 

magnetický odpor zvyšuje. S polohou rotoru se tedy mění i indukčnost stroje, která 

je úměrná reluktanci. 

 Statorová vinutí vytváří magnetické pole uvnitř rotoru. Rotor se tedy natáčí 

do směru magnetického pole statoru tak, aby dosáhl minimální reluktance. Tento 

motor je tedy velmi podobný krokovým motorkům. Na rozdíl od krokových 

motorků, které pracují v otevřené smyčce a nedisponují nikterak velkým 

momentem, SRM potřebuje ke svému chodu znát polohu rotoru. Jednotlivá vinutí 

na statoru jsou přepínána dle signálů, které informují o poloze rotoru. [3] [9] [10] 

2.2.2 Druhy reluktančních motorů 

2.2.2.1 Synchronní reluktanční motor 

Synchronní reluktanční motor je základní a nejstarší verze toho stroje. Jedná se o 

synchronní stroj, který má stejně jako klasický synchronní motor nebo 

asynchronní motor trojfázové vinutí na statoru. Ovšem jeho rotor se již liší. Jedná 

se stroj s vyniklými póly, kde důležitou roli hraje právě změna magnetického 

odporu nebo změna délky vzduchové mezery. Na rotoru tedy není umístěno budící 



 

 22 

vinutí nebo tyče spojené nakrátko, tak jako u asynchronního motoru, ale jedná se o 

výlisek z plechu se správně uzpůsobeným tvarem.  

V dnešní době se plech rotoru konstruuje především ve tvaru na Obr. 15. 

Tento rotor se nazývá radiálně vrstvený rotor a zajišťuje důležitou vyniklost pólů. 

Černé čáry naznačují magnetické bariéry, které způsobují velkou magnetickou 

vodivost ve směru osy d a malou magnetickou vodivost ve směru osy q. Parametry, 

jež se u tohoto stroje sledují, jsou podíl příčné a podélné reaktance. Snahou je 

dosahovat většího poměru příčné vůči podélné reaktanci, čímž docílíme lepších 

parametrů motoru. Dalším důležitým parametrem je délka vzduchové mezery. Čím 

je délka vzduchové mezery menší, tím dosahujeme menšího zvlnění momentu a 

tím i snížení akustického hluku. Avšak vzduchová mezera musí být uzpůsobena 

dostupným výrobním procesům motoru. [3] [9] [10] 

 
Obr. 15: Radiálně vrstvený rotor SRM [3] 

2.2.2.2 Spínaný reluktanční motor 

Spínaný reluktanční motor je velmi rozšířen na trhu. V současné době se pod 

pojmem reluktanční motor myslím spínaný reluktanční motor.  

 Stator i rotor obsahují vyniklé póly, ovšem jak už bylo zmíněno dříve, rotor 

tohoto stroje nenese budící vinutí nebo PM. Pouze na statorových pólech jsou 

navinuty cívky, které jsou postupně elektronicky spínány a tím dochází k otáčení 

rotoru (rotor se snaží snížit svoji reluktanci). Podle sledu spínání fází se rotor otáčí 

doprava nebo doleva. Je tedy patrné, že směr proudu, který teče vinutím, 

nerozhoduje o směru otáčení. Elektronické spínání jednotlivých fází vyžaduje 

znalost polohy rotoru. Pokud by byly fáze spínány rychleji, než se stíhá vlivem 

zatížení otáčet rotor, mohl by být překročen zátěžný úhel β a motor by vypadl ze 

synchronismu.  

 Hlavním technickým parametrem motoru se označuje poměr statorových 

pólů vůči počtu rotorových pólů. Např. poměr 12/10 značí, že stator obsahuje 12 
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pólů a rotor 10 pólů. Tímto poměrem je zaručeno, že při spuštění motoru nebude 

problém s jeho rozběhem. Jednofázové nebo dvoufázové spínané reluktanční 

motory nejsou konstruovány, protože při rozběhu stroje by mohl být rotor natočen 

v takové poloze, že by nevznikal dostatečný moment na hřídeli. [3] [10] [20] 

 
Obr. 16: Trojfázový synchronní reluktanční motor – stator + rotor [3] 

2.2.2.3 Krokový motor s proměnlivou reluktancí 

Krokový motor s proměnlivou reluktancí je dalším druhem reluktančního motoru. 

Princip tohoto stroje je stejný jako u spínaného reluktančního stroje s tím 

rozdílem, že má jinak konstruován rotor i stator.  

Na Obr. 17 je možné vidět, že rotor je složen z výstupků po celém svém 

obvodu, tím je tedy zaručena změna vzduchové mezery a tím i reluktance. Naproti 

tomu jsou i póly statoru konstruovány podobně jako rotor. Výhodou tohoto řešení 

je především možnost krokování a tím tedy není potřeba znát ani polohu rotoru. 

Tento fakt vychází z principu klasického krokového motoru. Krokový motor 

s proměnlivou reluktancí nedosahuje ani velkých rychlostí jako klasický SRM. 

Spínání jednotlivých fází statorových vinutí je stejné jako u SRM. [3] [10] [20] 

 
Obr. 17: Trojfázový krokový motor s proměnlivou reluktancí – stator + rotor [3] 
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2.2.3 Oblast použití 

Tyto motory vynikají výhodnými vlastnostmi, a proto se používají v mnoha 

průmyslových aplikacích. 

 Může se jednat např. o [20]: 

1. Pohony pásků 

2. Pohony disků 

3. Pohony tiskařských hlav 

4. Některé domácí spotřebiče 

2.2.4 Výhody a nevýhody 

2.2.4.1 Výhody 

Hlavní výhodou je jednoduchá konstrukce, která nenese budící vinutí ani PM. 

V rotoru tedy nevznikají Joulovy ztráty a není nutné chladit rotor. Pokud rotor 

neobsahuje rotorové vinutí, pak nejsou problémy ani s odstředivými silami 

působícími na vinutí a stroj je schopen pracovat ve vysokých rychlostech. 

Spolehlivost těchto motorů je výhodná, protože neobsahuje kartáče ani komutátor. 

[3] 

2.2.4.2 Nevýhody 

Nevýhodou oproti konvenčním motorům je pulzační moment, který vzniká právě 

změnou vzduchové mezery a tím lze pozorovat i vyšší hlučnost motoru. 

U reluktančních motorů nejsou sice ztráty v rotorovém vinutí, ale magnetický 

obvod pracuje při vyšším sycení. Takže v těchto strojích jsou zvýšené ztráty 

v železe. 

Další nevýhodou je nutnost použití elektroniky. Nedílnou součástí spínaného 

motoru je tedy měření polohy rotoru a dále měnič schopný správně napájet 

statorová vinutí na jednotlivých pólech. Měnič s sebou nese určitou míru 

pravděpodobnosti, že může dojít k poruše. [3] 

  



 

 25 

2.3 Srovnání synchronního reluktančního motoru 

s jednofázovým asynchronním motorem 

V Tab. 2 jsou vypsány různé aplikace, ve kterých je možné využít jednofázový 

asynchronní motor a reluktanční motor.  

 
Tab. 2: Srovnání jednofázového asynchronního motoru s reluktančním motorem 

Jednofázový asynchronní motor Reluktanční motor 

Ventilátory Pohony pásku, disků, tiskařských hlav 

Pračky Pohony pro výrobu syntetických vláken 

Ledničky Pohony strojních vřeten 

Ruční nářadí Pohon turbodmychadla pro odstranění 

turboefektu 

Brusky, vrtačky Pohon pro startování tryskových 

motorů 

 

Tento přehled představuje jen část aplikací, kde je možné využít tyto dva 

motory. Ovšem tento přehled nemusí platit. Vždy je nutné při návrhu určitého 

pohonu brát zřetel na zátěž, která bude poháněna.  

Jednofázový motor má využití více v domácích spotřebičích a to především kvůli 

nízké ceně. Ovšem tato nízká cena s sebou nese i účinnost motoru, která se u těchto 

motorů zpravidla neudává. Další výhodou je napájení z jedné fáze, které velmi 

přispívá k použití v domácích spotřebičích. Na druhou stranu reluktanční motor 

má využití více v průmyslových aplikacích kvůli použití měničů. Tyto měniče 

zpravidla provádějí přepínání jednotlivých fází a zároveň vyhodnocují polohu 

rotoru. [3] 
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3 ROZBOR PARAMETRŮ JEDNOFÁZOVÉHO 

ASYNCHRONNÍHO MOTORU 

V této části diplomové práce je proveden rozbor parametrů jednofázového 

asynchronního motoru. Rozbor je proveden z hlediska uvedení štítkových hodnot, 

měřením jmenovitého bodu a měřením momentové charakteristiky. 

Dále je uvedena simulace pomocí programu Ansys Maxwell a jeho doplňku 

RMxprt. Program pracuje pomocí metody konečných prvků a je velmi vhodný pro 

ověření parametrů elektromotorů.  

 

3.1 Jednofázový asynchronní motor s pomocným vinutím 

 

Předmětem analýzy je elektromotor J22VV499, který je aktuálně vyráběn firmou 

ATAS Elektromotory Náchod a.s. Jedná se o dvoupólový jednofázový stroj s trvale 

připojeným kondenzátorem v pomocném vinutí. Motor disponuje ventilátorem 

s rovnými lopatkami, což značí, že by bylo možné snížit ventilační ztráty.  

Ventilační ztráty však nebudou předmětem zkoumání, protože nejsou největším 

zdrojem ztrát ve zkoumaném motoru. Hlavní i pomocné vinutí je řešeno 

smaltovaným drátem o průměru d0 = 0,6 mm. Důležitým parametrem jsou použité 

plechy typu M700-50A. Tyto plechy mají měrné ztráty 7 W/kg (měřeno při 

magnetické indukci 1,5 T a frekvenci 50 Hz) a tloušťku 0,5 mm. 

 V další části této práce je nejprve provedena analýza motoru, následně 

možnosti použití jiných plechů pro magnetický obvod a jejich vliv na celkovou 

účinnost. 
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3.2 Měření jednofázového motoru ATAS J22VV499 

Předmětem měření byl jednofázový asynchronní motor firmy ATAS s označením 

J22VV499. Tento motor má štítkové hodnoty zobrazené v následující tabulce: 

 
Tab. 3: Štítkové hodnoty měřeného motoru 

Un In f n P1 P2 C krytí 

[V] [A] [Hz] [min-1] [W] [W] [μF] [-] 

220 - 240 4,1 50/60 2650/3270 880 550 16 IP54 

 

Pro měření bylo využito přístrojů a pomůcek uvedených v následující 

tabulce: 
Tab. 4: Měřicí přístroje a pomůcky 

Označení Typ Rozsah Výrobní číslo Výrobce 

Motor 1f asynchronní J22VV499 2650min-1 0612 142 043 ATAS 

MICROOHMMETER DO5001 - - CROPICO 

Napájecí zdroj MODEL 5001 iX 5 kVA AC - California Instruments 

Osciloskop 610Zi 20 GS/s 

 

TELEDYNE LECROY 

Proudová sonda CA-E3N 100 mV/A 1000216669 PCE instrument 

Analyzátor výkonu WT1800 - - YOKOGAWA 

Vířivá brzda 2WB85-HS 
12 kW, 
20 N.m, 

50000 min-1 3000305 
MAGTROL SA 

 
Před zahájením měření byl motor zahřát na ustálenou teplotu. Mezi 

samotnými měřeními byl měřen odpor hlavního vinutí R1H a pomocného vinutí Rp. 

Hodnoty odporů v jednotlivých bodech měření, jsou uvedeny v následující tabulce: 

 
Tab. 5: Odpory vinutí motoru ATAS J22VV499 v různých bodech měření 

Body měření 
R1H Rp 

[Ω] [Ω] 

Před spuštěním motoru (teplota okolí) 3,838 7,974 

Po měření jmenovitého bodu motoru 4,629 9,400 

Po měření zatěžovací charakteristiky 4,540 9,443 

Po měření nakrátko 4,404 9,095 

Před měřením naprázdno 4,420 8,985 

Po měření naprázdno 4,258 8,835 
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3.2.1 Měření jmenovitého bodu 

Pro měření jmenovitého bodu jednofázového motoru ATAS J22VV499 bylo nejprve 

nutné stanovit moment ze štítkových hodnot a určit jej pomocí následujícího 

vztahu: 

 
Nm

n

PP
MMP nn 982,1

60

26502

550

60

2
22

2 










 
 

(3.2.1.1) 

Tab. 6: Měření jmenovitého bodu motoru ATAS J22VV499 

M U1 n I1 ϕ1 P1 cos ϕ Ipom ϕpom IH ϕH 

[Nm] [V] [min-1] [A] [°] [W] [-] [A] [°] [A] [°] 

2,008 230,55 2638 3,895 24,632 816,6 0,909 1,747 43,946 3,640 51,167 

1,993 230,55 2638 3,894 24,495 816,6 0,910 1,746 44,028 3,638 51,023 

2,002 230,56 2641 3,894 24,495 816,6 0,910 1,746 43,946 3,635 51,026 

1,997 230,55 2637 3,893 24,632 816,1 0,909 1,746 44,028 3,641 51,162 

1,996 230,55 2637 3,895 24,632 816,6 0,909 1,746 44,028 3,643 51,148 

1,999 230,56 2637 3,898 24,632 817,3 0,909 1,746 44,028 3,645 51,127 

1,998 230,54 2638 3,896 24,632 816,9 0,909 1,746 44,028 3,644 51,141 

1,993 230,55 2638 3,894 24,632 816,5 0,909 1,746 44,028 3,642 51,155 

2,000 230,56 2639 3,898 24,632 817,1 0,909 1,746 44,028 3,645 51,127 

1,998 230,57 2638 3,896 24,632 816,9 0,909 1,746 44,028 3,644 51,141 

3.2.2 Měření zatěžovací charakteristiky 

Měření zatěžovací charakteristiky je nejdůležitějším měřením elektrických motorů. 

Z momentové charakteristiky je možné zkoumat motor v jednotlivých bodech 

zatížení. Měření probíhá nastavením jmenovitého momentu a po stanovených 

krocích postupným snižováním, až dojde k úplnému odlehčení motoru (úplné 

odlehčení ovšem nebylo, poněvadž byl motor stále připojen na dynamometr).  

Během měření byl snímán celkový proud odebíraný motorem a proud 

tekoucí pomocným vinutím. Aby bylo možné vypočíst proud hlavním vinutím, je 

důležité znát charaktery proudů – proud odebíraný ze sítě má induktivní charakter 

a pomocné vinutí má kapacitní charakter. Pro výpočet proudu tekoucího hlavním 

vinutím je možné využít vztah (vztah převzat z [11]) - výpočet proveden pro první 

řádek:  
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 )()( 111 pompomHH III    (3.2.1.2) 

 AI HH 810,41302,4)684,44(669,1)093,21(709,4   (3.2.1.3) 

   
Tab. 7: Měření zatěžovací charakteristiky motoru ATAS J22VV499 

M U1 n I1 ϕ1 P1 cos ϕ Ipom ϕpom IH ϕH M 

[Nm] [V] [min-1] [A] [°] [W] [-] [A] [°] [A] [°] [Nm] 

2,502 230,53 2514 4,709 21,09 1013,0 0,93 1,669 44,68 4,302 41,81 65,0 

2,505 230,52 2514 4,711 21,09 1013,5 0,93 1,669 44,68 4,304 41,80 65,1 

1,997 230,54 2642 3,896 24,91 814,5 0,91 1,745 44,03 3,652 51,39 67,8 

2,004 230,55 2644 3,897 24,91 814,8 0,91 1,745 44,03 3,653 51,38 68,1 

1,495 230,56 2746 3,273 31,35 644,6 0,85 1,805 44,11 3,317 63,13 66,7 

1,500 230,57 2746 3,275 31,57 643,6 0,85 1,806 44,11 3,326 63,32 67,0 

1,312 230,59 2781 3,073 34,92 581,2 0,82 1,828 44,27 3,268 68,25 65,7 

1,009 230,59 2834 2,815 40,89 490,9 0,76 1,859 44,68 3,251 75,64 61,0 

0,990 230,58 2832 2,814 40,89 490,4 0,76 1,859 44,68 3,251 75,65 59,9 

0,669 230,61 2890 2,628 49,98 389,7 0,64 1,898 45,25 3,379 83,99 52,0 

0,709 230,61 2883 2,657 48,47 406,1 0,66 1,892 45,17 3,358 82,68 52,7 

0,508 230,57 2911 2,582 53,42 354,9 0,60 1,913 45,49 3,443 86,71 43,6 

0,497 230,61 2910 2,577 53,27 355,5 0,60 1,912 45,41 3,433 86,68 42,6 

0,193 230,62 2953 2,554 61,64 279,6 0,48 1,943 45,97 3,647 92,16 21,3 

0,194 230,63 2953 2,562 61,77 279,6 0,47 1,943 45,97 3,657 92,17 21,5 

0,207 230,61 2951 2,588 62,03 280,1 0,47 1,945 46,05 3,689 92,11 22,8 

0,040 230,61 2974 2,589 66,11 241,7 0,41 1,959 46,29 3,796 94,61 5,2 
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3.3 Simulace motoru pomocí ANSYS Maxwell 

Vhodný program pro analýzu magnetického obvodu motoru je ANSYS Maxwell. 

Jeho částí je RMxprt, pomocí něhož byl sestaven model.  

 Pro správné nastavení programu bylo nutné vhodně zadat BH křivku a 

měrné ztráty použitých plechů M700-50A od výrobce Cogent Power. Na Obr. 18 je 

model, který byl použit pro simulaci. 

 
Obr. 18: Model J22VV499 v programu ANSYS 

 
 

Následující grafy na Obr. 19 a Obr. 20 znázorňují BH křivku a měrné ztráty 

změřené výrobcem. Tato data jsou zadána v programu ANSYS. 
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Obr. 19: BH křivka plechu M700-50A [22] 

 

 
Obr. 20: Měrné ztráty plechu M700-50A [22] 
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3.4 Výsledky měření a simulace 

Z Obr. 21 a Obr. 22 je patrné, že výsledky se liší minimálně. To je dáno vhodným 

nastavením všech parametrů důležitých pro simulaci v ANSYS. Toto nastavení je 

nutné pro analýzu v další kapitole, která se zabývá možností použití plechů pro 

magnetický obvod motoru J22VV499.  

 
 

Obr. 21: Závislost účinnosti na otáčkách měřeného a simulovaného motoru 

 

 
Obr. 22: Závislost momentu na otáčkách měřeného a simulovaného motoru 
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4 MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI MOTORU 

ATAS J22VV499 

Nejvíce rozšířenými motory současnosti jsou asynchronní motory s kotvou 

nakrátko. Tento fakt je dán především nízkými náklady na údržbu a výrobu. 

Z takto velkého rozšíření vyplývá i značný podíl na spotřebě vyrobené elektrické 

energie. Proto je věnována velká pozornost účinnosti asynchronních motorů 

s kotvou nakrátko.  

Snížení ztrát u asynchronních motorů s kotvou nakrátko vede ke zvyšování 

účinnosti motoru. Celkové rozdělení ztrát u asynchronních motorů se odvíjí od 

konstrukce daného stroje. Tato práce se zabývá jednofázovým motorem, u kterého 

teoreticky nejvyšší ztráty vznikají ve vinutí statoru, jedná se přibližně o polovinu 

celkových ztrát. Ztráty ve vinutí rotoru, či kotvě, závisí na materiálu tyčí. Velmi 

značnou část celkových ztrát zaujímají ztráty v magnetickém obvodu motoru. Dále 

ztráty ventilační a třecí, které jsou odhadovány na 10 %. Posledními ztrátami jsou 

ztráty dodatečné, které bývají asi 0,5 – 2 % (dodatečné ztráty jsou vypočteny 

pomocí měřeného motoru). 

4.1 Snížení odporu statorového vinutí 

Vztah popisující odpor vodiče je dán známým vztahem (4.1.1) 

 
][

S

l
R   

(4.1.1) 

Způsobů jakými lze snížit odporu statorového vinutí je hned několik: 

 Použití materiálu s nižším měrným odporem   

 Snížení délky vodiče l 

 Zvýšení průřezu vodiče S 

Nejjednodušší z vyjmenovaných způsobů je snížení odporu změnou průřezu 

vodiče. Použití vyššího průřezu vodiče vede ke zvýšenému plnění statorové drážky. 

Koeficient plnění drážky vyjadřuje poměr mezi plochou, kterou zaujímá vinutí a 

celkovou plochou drážky (4.1.2). 
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cu
cup
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(4.1.2) 

Koeficient plnění drážky je nutné udržovat v realizačních schopnostech 

navíjecího stroje. Pomocí navíjecího stroje je běžně dosahován koeficient plnění 

drážky až 0,4. Větší plnění už dělá při výrobě značné problémy. 
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Dalším možným způsobem zvýšení plnění drážky je použití jiného materiálu 

izolace vodiče. Tím je myšlena tenčí izolace, která by zajistila dostatečnou 

elektrickou pevnost a zároveň teplotní odolnost. 

4.2 Snížení odporu klece 

Odpor klece vychází opět ze známého vztahu (4.1.1). V případě rotoru je možné 

snížit odpor použitím materiálu s nižším měrným odporem. Běžně vyráběná klec je 

ze slitiny AlSi12Mn. Důvodem použití této slitiny je vyšší mechanická pevnost, 

tvárnost i odolnost proti korozi. Avšak tato slitina má menší elektrickou vodivost 

než čistý hliník.  

 Vhodnou variantou je tedy použití čistého hliníku, který má vyšší 

elektrickou vodivost než stávající AlSi12Mn a zároveň vyniká i nižší měrnou 

hmotností. Jeho hlavní nevýhodou bývá mechanická pevnost. 

Další možností je měděná klec, která s sebou však nese řadu problémů. 

První problém je výroba klece. Tlakové lití měděné klece je technologicky náročný 

proces, který velmi prodražuje výrobu. Možným způsobem nahrazení tlakového lití 

je vsazování měděných tyčí a následným svařováním. Svařování klece velmi 

prodlužuje výrobní proces celého motoru. Druhý problém měděné klece je změna 

momentové charakteristiky. Výrazným snížením odporu rotoru dochází ke zvýšení 

záběrného proudu a ke snížení záběrného momentu. 

Snížit odpor klece je dále možné pomocí průřezu S. Průřez je možné provést 

dvěma způsoby. První způsob je změna průřezu rotorové drážky. Tento způsob je 

ovšem velmi nákladný, protože by muselo dojít k novému nastavení 

prostřihovadla. Jednodušší způsob nabízí změna průřezu kruhů nakrátko, který 

příliš nezvyšuje náklady na výrobu, ale i tak mění průběh momentové 

charakteristiky.  

 

4.3 Snížení měrných ztrát v železe 

Pro snížení měrných ztrát v magnetickém obvodu je možné použít kvalitnější 

plechy, které disponují nižšími měrnými ztrátami. Tyto plechy jsou dražší a vlivem 

vyššího podílu křemíku více opotřebovávají prostřihovadlo. Ovšem vlivem nižších 

měrných ztrát dochází ke zlepšení energetických parametrů stroje. 

Dalším způsobem je možné použití tenčích plechů s nižšími měrnými 

ztrátami. Tyto plechy mají ve většině případů níže položené koleno BH křivky a 

z toho důvodu dochází ke zvýšení sycení motoru. V případě použití tenčích plechů 

navíc dochází k nižšímu plnění magnetického obvodu. V případě zamezení 

problému s přesycováním stroje, je možné motor axiálně prodloužit, čímž dojde ke 
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snížení indukce ve vzduchové mezeře. Zároveň ovšem dochází ke změně 

momentové charakteristiky. 

Další možnou volbou jsou plechy s výše položeným kolenem BH křivky. Tyto 

plechy mají zpravidla vyšší měrné ztráty a mají větší tloušťku. Výše položené 

koleno BH křivky způsobuje snížené sycení motoru, větší tloušťka plechu 

způsobuje vyšší plnění magnetického obvodu. Celkové ztráty v železe se tedy 

mohou snížit. 

4.4 Snížení mechanických ztrát 

Mechanické ztráty jsou tvořeny ztrátami v ložiscích a ventilačními ztrátami. Ztráty 

v ložiscích znamenají malý podíl celkových ztrát. Výrazně vyšší jsou ztráty 

ventilační. Pokud je motor navržen na oba směry otáčení, tak je nutné použít 

rovných lopatek ventilátoru, který má vyšší odpor. Pokud se jedná o motor 

s jedním směrem otáčení (zpravidla jeden směr otáčení je právě u jednofázových 

motorů), tak lze nižších ztrát docílit použitím zešikmených lopatek.  

4.5 Dílčí závěr 

Snižování ztrát v motoru vede ke zvyšování účinnosti motoru. Ovšem je nutné 

vhodně snižovat ztráty, aby nedocházelo k velkým změnám, např. momentové 

charakteristiky. Snižováním odporu statorového vinutí nebo odporu kotvy 

nakrátko vede ke snižování záběrného momentu a ke zvyšování záběrného 

proudu. To může v určitých pohonech způsobovat problémy. 
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5 VÝMĚNA PLECHŮ MOTORU ATAS J22VV499 

Tato kapitola se zabývá výměnou stávajících plechů M700-50A u jednofázového 

motoru ATAS. Vhodnými plechy pro magnetický obvod motoru jsou plechy 

s nižšími měrnými ztrátami, ovšem tyto plechy mají většinou níže položené koleno 

BH křivky. Níže položené koleno BH křivky by u velmi přesycovaného motoru 

mohlo vést ke zvýšení magnetizačního proudu. Celkově by tedy vůbec nemuselo 

dojít ke zvýšení účinnosti.  

 Další možnou volbou jsou plechy s výše položeným kolenem BH křivky, což 

by u velmi přesycovaného motoru mohlo vést ke snížení magnetizačního proudu. 

Pokud klesne magnetizační proud motoru, měly by klesnout i ztráty v železe a 

celkově by se měla zvýšit účinnost. 

 Poslední variantou při volbě vhodných plechů je tloušťka plechu, která má 

vliv na plnění magnetického obvodu. Pokud má plech větší šířku, tak dochází 

k vyššímu plnění magnetického obvodu. Ovšem nutno brát v úvahu i vliv vířivých 

ztrát. 

 Pro analýzu jsou vybrány plechy od firmy Cogent Power (viz. [23]). 

Následující tabulka uvádí seznam plechů, které jsou následně aplikovány 

v simulaci na zkoumaný motor. 

 
Tab. 8: Rozpis vybraných plechů pro magnetický obvod [23] 

Plech: Max. ztráty při 1,5 T [W/kg] Intenzita mag. pole při 1,5 T [A/m] 

M270-35A 2,7 1700 

M530-50HP 5,3 594 

M700-50A 7,0 690 

M700-65A 7,0 688 

M700-100A 7,0 1220 

M1000-65A 10,0 604 

 

 Následující grafy na Obr. 23 a Obr. 24 představují závislost magnetické 

indukce na intenzitě magnetického pole a dále závislost měrných ztrát na 

magnetické indukci. 
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Obr. 23: Závislost magnetické indukce na intenzitě magnetického pole vybraných plechů 

[23] 

 

 
Obr. 24: Závislost měrných ztrát v železe na mag. indukci vybraných plechů [23] 

 
Z uvedených grafických závislostí vyplývá, že plechy M1000-65A, M530-

50HP a M700-65A mají výše položené koleno než stávající plech M700-50A. Ovšem 

nižší ztráty v železe mají plechy M530-50HP a M270-35A. Pro analýzu byly 

vybrány všechny z uvedených plechů kvůli zkoumání vlivu na celkovou účinnost. 
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5.1 Aplikace vybraných plechů na motor ATAS 

V programu ANSYS Maxwell a jeho doplňku RMxprt již byl vytvořen model 

stávajícího motoru a porovnán s naměřenými výsledky. Cílem bylo výsledky 

simulace co nejvíce přiblížit skutečným hodnotám, naměřeným na reálném 

motoru. Model původního motoru je odladěn, a proto je možné jej využít pro 

analýzu vlivu výměny plechů.  

 V simulacích jsou nahrazovány původní plechy za plechy uvedené v Tab. 8. 

Dalším změněným parametrem byl činitel plnění v železe, který se mění 

s tloušťkou plechu. Činitel plnění byl uvažován tak, že všechny plechy měly stejnou 

tloušťku izolace. Pro názornost je uvedena Tab. 9 představující rozpis plechů a 

vypočítaný činitele plnění v železe. 

 
Tab. 9: Činitel plnění v železe uvedených plechů 

Plech kpFE [-] 

M270-35A 0,935 

M530-50HP 0,940 

M700-50A 0,940 

M700-65A 0,956 

M700-100A 0,970 

M1000-65A 0,956 
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5.2 Charakteristiky simulovaných motorů 

Posouzení výsledků záměny původních plechů probíhalo pomocí momentové 

charakteristiky na Obr. 25 a dále průběhu účinnosti na Obr. 26. Proto jsou v této 

kapitole uvedeny průběhy jednotlivých motorů, získaných ze simulací.  

 
 

Obr. 25: Závislost účinnosti na otáčkách simulovaných motorů 

 

 

 
Obr. 26: Závislost momentu na otáčkách simulovaných motorů 
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5.2.1 Dílčí závěr 

Z uvedených charakteristik na Obr. 25 a Obr. 26 plyne, že nejvyšší účinnosti dosáhl 

motor s plechy M1000-65A. To je způsobeno výše položeným kolenem BH křivky. 

Výše položené koleno BH křivky způsobilo snížení magnetizačního proudu a tím 

došlo i ke snížení ztrát ve vinutí statoru. Celkově se zvýšila účinnost.  

 Další z uvedených plechů M530-50HP dosáhl také vyšší účinnosti, ovšem u 

tohoto typu plechu to je způsobeno nižšími měrnými ztrátami v železe.  

 Následující Tab. 10 shrnuje výsledné momenty a účinnosti odečtených 

z charakteristik při otáčkách motoru n = 2650 min-1. 

 
Tab. 10: Srovnání simulace plechů 

Plech ηn [%] Mn [N.m] n [min-1] 

M1000-65A 69,70 1,962 2650 

M270-35A 61,92 1,747 2650 

M530-50HP 69,50 1,917 2650 

M700-100A 68,70 1,914 2650 

M700-50A 68,47 1,907 2650 

M700-65A 70,36 1,950 2650 

 

5.3 Měření a simulace motoru s plechy M270-35A 

Předmětem analýzy je elektromotor J22VV499, který vyrobila firma ATAS 

Elektromotory Náchod a.s. Hlavní i pomocné vinutí zůstalo nezměněno a je 

provedeno smaltovaným drátem o průměru d0 = 0,6 mm. Důležitým parametrem 

jsou použité plechy typu M270-35A. Tyto plechy byly zaměněny (místo původních 

M700-50A), mají měrné ztráty v železe 2,7 W/kg (měřeno při magnetické indukci 

1,5 T a frekvenci 50 Hz) a tloušťku 0,35 mm. Plechy jsou tedy tenčí a mají menší 

měrné ztráty v železe. 

 Z předchozí podkapitoly vyplynulo, že u motoru s použitím plechů M270-

35A došlo k zhoršení a to jak závislost účinnosti, tak i závislost momentu na 

otáčkách. 
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Před zahájením měření byl motor zahřát na ustálenou teplotu. Mezi 

samotnými měřeními byl měřen odpor hlavního vinutí R1H a pomocného vinutí Rp. 

Hodnoty odporů v jednotlivých bodech měření, jsou uvedeny v Tab. 11. 

 
Tab. 11: Odpory vinutí motoru ATAS J22VV499 (M270-35A) v různých bodech měření 

Body měření 
R1H Rp 

[Ω] [Ω] 

Před spuštěním motoru (teplota okolí) 3,891 8,100 

Po měření jmenovitého bodu motoru 4,905 10,092 

Po měření zatěžovací charakteristiky 4,847 10,016 

 

5.3.1 Měření jmenovitého bodu 

Pro měření jmenovitého bodu jednofázového motoru ATAS J22VV499 bylo nejprve 

nutné stanovit moment ze štítkových hodnot a určit jej pomocí vztahu (5.3.1.1): 

 
Nm

n

PP
MMP nn 982,1

60

26502

550

60

2
22

2 








  
(5.3.1.1) 

Tab. 12: Měření jmenovitého bodu motoru ATAS J22VV499 (M270-35A) 

M U1 n I1 P1 cos ϕ Ipom ϕpom IH ϕH 

[Nm] [V] [min-1] [A] [W] [-] [A] [°] [A] [°] 

1,981 222,82 2532 4,302 857,3 0,8943 1,6559 45,83 4,117 49,13 

1,982 222,63 2530 4,304 857,9 0,8953 1,6538 45,82 4,114 48,97 

1,980 222,90 2532 4,308 858,2 0,8937 1,6578 45,86 4,125 49,20 

1,983 222,92 2532 4,309 858,6 0,8939 1,6571 45,85 4,125 49,16 

1,981 223,04 2533 4,312 859,2 0,8933 1,6586 45,87 4,131 49,23 

1,982 225,15 2537 4,340 864,0 0,8843 1,6787 46,03 4,195 50,44 

1,979 225,62 2543 4,348 865,4 0,8821 1,6838 46,08 4,213 50,72 

1,982 226,12 2546 4,357 867,4 0,8804 1,6889 46,11 4,229 50,93 

1,982 226,27 2548 4,355 867,3 0,8801 1,6910 46,11 4,228 51,01 

1,982 226,27 2550 4,355 867,3 0,8801 1,6914 46,11 4,229 51,01 
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5.3.2 Měření zatěžovací charakteristiky 

Měření zatěžovací charakteristiky je nejdůležitějším měřením u motorů. Je to dáno 

především tím, že je možné zkoumat motor v jednotlivých bodech zatížení. Měření 

probíhá nastavením jmenovitého momentu a po stanovených krocích postupným 

snižováním až dojde k úplnému odlehčení motoru (úplné odlehčení ovšem nebylo, 

poněvadž byl motor stále připojen na dynamometr).  

Během měření byl snímán celkový proud odebíraný motorem a proud 

tekoucí pomocným vinutím. Aby bylo možné vypočíst proud hlavním vinutím, je 

důležité znát charaktery proudů – proud odebíraný ze sítě má induktivní charakter 

a pomocné vinutí má kapacitní charakter. Pro výpočet proudu tekoucího hlavním 

vinutím je možné využít vztah (vztah převzat z [11]) - výpočet proveden pro první 

řádek Tab. 13. 

 )()( 111 pompomHH III    (5.3.2.1) 

 AI HH 43,38934,4)16,47(557,1)36,21(287,5   (5.3.2.2) 

   
Tab. 13: Měření zatěžovací charakteristiky motoru ATAS J22VV499 

M U1 n I1 ϕ1 P1 cos ϕ Ipom ϕpom IH ϕH η 

[Nm] [V] [min-1] [A] [°] [W] [-] [A] [°] [A] [°] [%] 
2,518 222,74 2340 5,287 21,36 1096,7 0,931 1,557 47,16 4,934 38,43 56,3 

2,021 223,10 2516 4,345 26,14 870,1 0,898 1,655 45,83 4,143 48,47 61,2 

1,521 223,22 2661 3,694 33,76 685,6 0,831 1,728 45,65 3,780 60,46 61,8 

1,027 223,51 2774 3,298 43,86 531,6 0,721 1,789 46,17 3,754 72,33 56,1 

0,721 223,16 2835 3,150 50,65 445,8 0,634 1,822 46,60 3,833 78,78 48,0 

0,424 223,28 2889 3,124 58,00 369,7 0,530 1,856 47,15 4,030 84,40 34,7 

0,222 223,16 2924 3,137 62,74 320,7 0,458 1,878 47,50 4,177 87,69 21,2 

0,023 223,42 2958 3,212 67,34 276,4 0,385 1,901 47,91 4,375 90,49 2,6 
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5.3.3 Simulace v ANSYS Maxwell 

Pro ověřování způsobu zvýšení účinnosti motoru je využit simulační program 

ANSYS Maxwell a jeho modul RMxprt. Tento software umožňuje řešení 

elektrických a magnetických polí pomocí metody konečných prvků. 

Pro správnost výsledků a jejich porovnání se standardně vyráběným 

motorem bylo nutné nejprve simulovat původní motor a srovnat výsledky 

s naměřenými výsledky na reálném motoru. Následně byl simulován motor 

s plechy M270-35A se stejným nastavením jako původní motor, aby výsledky 

nebyly zkresleny chybovým nastavením. 

Zkoumání výsledků je vhodné pomocí dvou průběhů, kterými byly 

momentová charakteristika a závislost účinnosti na otáčkách motoru. Na Obr. 27 a 

Obr. 28 jsou srovnány dva motory. Prvním je reálný motor s plechy M270-35A a 

druhým je simulovaný motor s plechy M270-35A. 

 

 
Obr. 27: Závislost účinnosti na otáčkách měřeného a simulovaného motoru 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

η [-]

n [min-1]

M270-35A - simulováno M270-35A - měřeno
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Obr. 28: Závislost momentu na otáčkách měřeného a simulovaného motoru 

5.3.4 Dílčí závěr 

Z měřených hodnot zatěžovací charakteristiky vyplývá, že zkoumaný motor ATAS 

J22VV499 s plechy M270-35A dosahuje nižší účinnosti než původní motor (viz. 

Obr. 29). Navzdory nižším měrným ztrátám v železe, došlo u měřeného motoru ke 

zvýšení magnetizačního proudu a tím došlo ke zvýšení ztrát ve vinutí statoru. 

Plechy M270-35A tedy není vhodné používat u zkoumaného motoru. 

 
Obr. 29: Srovnání původního motoru a motoru s plechy M270 – 35A - průběh účinnosti 
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Tab. 14: Srovnání původního motoru a motoru s plechy M270 – 35A 

  M U1 n I1 P1 cos ϕ Ipom IH η 

  [Nm] [V] [min-1] [A] [W] [-] [A] [A] [%] 

M270-35A 2,021 223,10 2516 4,345 870,1 0,898 1,655 4,143 61,2 

M700-50A 2,004 230,55 2644 3,897 814,8 0,910 1,745 3,653 68,1 

 

Z Tab. 14 je patrné že se u motoru s plechy M270-35A zvýšil proud 

z původních 3,897 A na 4,345 A, zvýšil se tedy i celkový příkon motoru a došlo ke 

snížení účinnosti. 

V případě volby použití plechu M270-35A je nutné celkově přepočítat motor 

a navrhnout jej na nižší magnetickou indukci (magnetická indukce v zubech a jhu). 

Návrhem motoru s plechy M270-35A se zabývá poslední kapitola, která 

demonstruje způsob navržení motoru plechy M270-35A. 
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6 NÁVRH JEDNOFÁZOVÉHO MOTORU 

Výpočet jednofázového asynchronního motoru je podstatně složitější než návrh 

stroje trojfázového. Postup a jednotlivé výpočty nelze příliš zjednodušovat. Při 

předběžném návrhu hlavních rozměrů stroje je výhodné vycházet ze strojů 

trojfázových. 

V této kapitole je uveden návrh jednofázového asynchronního stroje s trvale 

připojeným kondenzátorem. Návrh vychází z aktuálně vyráběného motoru firmou 

ATAS s označením J22VV499. Původní motor s plechy M700-50A byl změřen 

v laboratoři a následně porovnány výsledky se simulací. Motor dosahoval účinnosti 

68 % ve jmenovitém bodu. Dále byl změřen a simulován motor s plechy M270-35A 

u kterého však došlo ke snížení účinnosti.  Nižší účinnost motoru je způsobena 

především níže položeným kolenem BH křivky. Níže položené koleno BH křivky 

způsobilo zvýšení magnetizačního proudu a tím i zvýšení ztrát ve vinutí statoru. 

 Motor s plechy M270-35A je nutné přepočítat tak, aby nedocházelo 

k vyššímu sycení než u původního motoru. Proto je při návrhu volena nižší 

magnetická indukce, aby výsledný motor vyšel s vyšší účinností. 

 

Jmenovité parametry motoru: 

Un = 230 V  

f = 50 Hz  

nn = 2650 min-1  

Pn = 550 W  

2p = 2  

l = 70 mm  

 

Délka magnetického obvodu je volena stejně jako u vyráběného motoru firmou 

ATAS. 

 

6.1 Výpočet hlavních rozměrů železa 

Pro předběžné určení hlavních rozměrů železa je vhodné vycházet z hlavních 

rozměrů železa stroje trojfázového a poté rozměry zvětšit pomocí koeficientu  , 

který vyjadřuje  -krát větší výkon stroje trojfázového.  

 Koeficient  volím 1,1 dle literatury [1]. Výkon trojfázového stroje je podle 

rovnice (6.1.1) roven: 

 WPP n 6055501,13   (6.1.1) 
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  Při dalším návrhu stroje je nutné určit zdánlivý příkon trojfázového motoru 

pomocí určení závislosti součinu účinnosti a účiníku na výkonu trojfázového stroje. 

Tato závislost je vyjádřena pomocí Obr. 30. 

 
Obr. 30: Závislost součinu účinnosti a účiníku na výkonu trojfázového stroje [1] 

 

Výpočet zdánlivého příkonu trojfázového stroje je vyjádřeno rovnicí (6.1.2). 
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P
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(6.1.2) 

 

Hlavní rozměry trojfázového stroje vychází z rovnice (6.1.3). Pro tuto 

rovnici musí být určena magnetická indukce ve vzduchové mezeře Bδ = 0,56 T. Dále 

je třeba určit proudové zatížení obvodu statoru A, které se pohybuje v rozmezí 120 až 

200 A/cm. Proudová hustota je volena A = 160 A/cm. 

 
3

4

3

4
2 84,268

3000

28,840

16056,0

106,8106,8
cm

n

S

AB
ld

s














 
(6.1.3) 

 

Dále se určí vrtání statoru d, kde se zavádí zjednodušení a to že d = l, pak je 

možné určit vrtání z rovnice (6.1.4): 

 33 454,684,268 cmd   (6.1.4) 

 

Vrtání statoru vychází 6,454 cm. Pro další výpočty je však uvažováno vrtání 

64 mm kvůli možnosti použití stejného rotoru, jako u aktuálně vyráběného stroje a 

dále délka l je volena opět stejně a to 70 mm.  

Pro možnost dokončení hlavních rozměrů stroje je nutné vhodně zvolit 

vnější průměr statoru d1s a dále pólovou rozteč τs. Vnější průměr statoru se běžně 
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volí jako dvojnásobek vrtání statoru (6.1.5) a pólovou rozteč je možné určit pomocí 

rovnice (6.1.6). 

 mmdd s 12864221   (6.1.5) 

Vnější průměr statoru je zvolen tak, aby nedošlo k nadměrnému zvětšení 

stroje, a proto je volen jako d1s = 120 mm.  

 
mm
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s 53,100

2

64
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(6.1.6) 

6.1.1 Dílčí závěr hlavní rozměry stroje 

Výsledky návrhu hlavních rozměrů železa zobrazuje Tab. 15. 

 
Tab. 15: Navržené hlavní rozměry jednofázového motoru 

d 64 mm 

d1s 120 mm 

τs 100,53 mm 

6.2 Výpočet rozměru drážek a hlavního vinutí 

Velikost drážek se odvíjí od proudu tekoucím hlavním vinutím, který lze určit dle 

rovnice (6.2.1). Pro určení proudu hlavním vinutím je nutné opět určit součin 

účinnosti a účiníku, ovšem v tomto případě se již jedná o součin hodnot, které platí 

pro jednofázový motor a lze tento součin odečíst z Obr. 31 pro žádaný výkon na 

hřídeli Pn a poměr vinutí kcu. 

 
Obr. 31: Závislost součinu účinnosti a účiníku na výkonu jednofázového stroje [1] 
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 Pro výpočet proudu hlavním vinutím je zvolen součin 11 cos  =0,72 a 

poměr vinutí kcu = 0,5. 

 
A
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P
I

cun

n

A 21,2
)5,01(23072,0

550

)1(cos 11










 
(6.2.1) 

 

Pokud je určen proud tekoucí hlavním vinutím, je třeba vhodně zvolit 

proudovou hustotu σcu a vypočítat průměr drátu. 

Použit bude smaltovaný měděný drát, kde je volena proudová hustota 

přibližně σcu = 7,5 A/mm2. Poté je možné vypočítat průřez drátu podle rovnice 

(6.2.2).  
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(6.2.2) 

 

Vypočítaný průřez drátu lze přepočítat podle (6.2.3). 

 
mmmm

S
d A

A 63,0615,0
295,0

22 


 
(6.2.3) 

 

Zvolen smaltovaný měděný vodič hlavního vinutí o průměru dA = 0,63 mm, 

který má průřez SA’ = 0,312 mm2. 

 

Počet drážek hlavního a pomocného vinutí lze vypočítat dle rovnic (6.2.4) a 

(6.2.5), které vyjadřují že 2/3 drážek statoru budou zaplněny hlavním vinutím a 

1/3 drážek statoru pomocným vinutím. Počet drážek statoru je volen stejně jako u 

aktuálně vyráběného motoru a to Q1 = 24. 
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(6.2.4) 
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(6.2.5) 

 

Určení počtu drážek na pól a fázi pro hlavní a pomocné vinutí vyjadřují 

rovnice (6.2.6) a (6.2.7), kde je opět uvažován stejný poměr plněný drážek hlavním 

a pomocným vinutím. 
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 Určení velikosti magnetického toku φ ve vzduchové mezeře vychází ze 

vztahu (6.2.8). 
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(6.2.8) 

 

Pro určení počtu závitů hlavního vinutí (6.2.10) je třeba určit nejprve činitel 

hlavního vinutí, který lze vypočítat pomocí rovnice (6.2.9), kde α1 vyjadřuje úhel 

mezi drážkami. Poté se určí poměrný úbytek napětí na rozptylové reaktanci 

statoru ε1. Tento úbytek je volen podle počtu pólů uvažovaného stroje a tedy 

ε1 = 0,15.  
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(6.2.9) 

 

 
zz

f

U
N

A

n

A 416419
1053,25083,044,4

)15,01(230

44,4

)1(
3

1 













 

(6.2.10) 

 

Vypočtený počet závitů hlavního vinutí je NA = 419 z, tento počet je dále 

snížen tak, aby byl počet závitů v drážce NAd = 52 z.  

Pro výpočet plochy drážky (6.2.11) je potřeba znát činitel plnění drážky, 

který respektuje reálně možnosti navíjecího stroje. Pro 2p = 2 je činitel plnění 

drážky přibližně kd = 0,41.  
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(6.2.11) 

 

Pro výpočet šířky zubu statoru a výšky jha je třeba vhodně zvolit 

magnetickou indukci. Jelikož budou použity plechy s níže položeným kolenem BH 

křivky, tak je zvolena indukce v zubu Bzs = 1,45 T a ve jhu statoru Bjs = 1,35 T. 

Jelikož se jedná o tenčí plech, je volen činitel plnění v železe kpFE = 0,9. Šířku zubu 

statoru lze vypočítat podle (6.2.12). 
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(6.2.12) 

Šířku statorového jha se určí podle (6.2.13) a následně rozdíl d1-d2 se 

vypočítá podle (6.2.14). 
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(6.2.14) 

6.2.1 Dílčí závěr rozměry drážky a hlavní vinutí 

Výsledky návrhu rozměrů statorové drážky vyjadřuje Tab. 16 a Obr. 32. 

 
Tab. 16: Rozměry statoru a statorové drážky 

Hs0 0,5 mm 

Hs2 6,7 mm 

Bs0 2,3 mm 

Bs1 5,4 mm 

Bs2 7,14 mm 

Q1 24 

 

 

Obr. 32: Rozměry statorové drážky 

 

Výsledky návrhu vinutí vyjadřuje Tab. 17. 

 
Tab. 17: Navržené počty závitů a průměr vodiče 

NA 416 z 

NAd 52 z 

dA 0,63 mm 
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6.3 Výpočet pomocného vinutí statoru 

Návrh počtu závitů pomocného vinutí je stejný jako určování počtu závitů a 

průměru drátu hlavního vinutí. Nejprve je třeba určit činitel vinutí χB podle rovnice 

(6.3.1). 
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(6.3.1) 

 

Určení počtu závitů pomocného vinutí lze určit ze vztahu (6.3.2). Je nutné 

vhodně zvolit poměr efektivních závitů hlavního a pomocného vinutí k1. Tento 

poměr je definován pro jednofázový stroj s pomocným vinutím v rozmezí 0,8 – 1,2, 

proto je při výpočtu uvažována hodnota 0,8. 
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(6.3.2) 

 

Počet závitů pomocného vinutí je 288 závitů, přičemž do jedné statorové 

drážky připadne NBd = 72 závitů. Dále je třeba určit průřez vodiče pomocného 

vinutí, který lze určit ze vztahu (6.3.3).  
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(6.3.3) 

 

Vypočítaný průřez drátu lze přepočítat podle (6.3.4). 
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(6.3.4) 

 

Zvolen smaltovaný měděný vodič hlavního vinutí o průměru dB = 0,56 mm, 

který má průřez SB’ = 0,246 mm2. 

 

6.3.1 Dílčí závěr 

Výsledky návrhu pomocného vinutí shrnuje Tab. 18. 
Tab. 18: Návrh pomocného vinutí 

NB 288 z 

NBd 72 z 

dB 0,56 mm 
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6.4 Výpočet rotoru 

V případě návrhu rotoru je nejprve nutné určit počet drážek. Počet drážek je volen 

stejně jako u standardně vyráběného stroje Q2 = 17. Velikost vzduchové mezery je 

taktéž ponechána jako u původního stroje δ = 0,3 mm. Vzduchová mezera určuje 

dále vnější průměr rotoru, který je určen z rovnice (6.4.1). 

 mmddr 4,63)3,02(64)2(    (6.4.1) 

 

Dalším důležitým parametrem pro návrh rotoru je drážková rozteč rotoru, 

kterou lze vyjádřit ze vztahu (6.4.2). Dále je možné vypočítat šířku zubu rotoru 

(6.4.3), kde je nutné vhodně zvolit indukci v zubu rotoru. Jelikož budou použity 

plechy M270-35A, je indukce v zubu rotoru zvolena nižší a to Bzr = 1,45 T. Jelikož 

se jedná o tenčí plech, je volen činitel plnění v železe kpFE = 0,9.  
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(6.4.3) 

 

Zešikmení drážek š je důležité pro určení odporu jedné rotorové tyče. 

Zešikmení drážek š lze určit ze vztahu (6.4.4), kde kra vyjadřuje koeficient natočení 

drážek rotoru o 1 rozteč drážek statoru. 
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Činitel vinutí χt lze vypočítat ze vztahu (6.4.5). 
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(6.4.5) 

Pro správný návrh rotoru je dále důležité vypočítat odpor rotorové tyče 

s přirážkou na kruh Rt’. Výpočet odporu rotorové tyče vystihuje rovnice (6.4.6), 

kde ε1 vyjadřuje poměrný úbytek na rozptylové impedanci statoru a je volena ε1 = 

0,15, ε2 značí poměrný úbytek napětí statoru na zpětné vnitřní impedanci a je 

volena ε2 = 0,1, hodnoty ΔPcui a ΔPmech jsou část ztrát v tyčích rotoru a ztráty 

mechanické. Tyto ztráty jsou odhadnuty na 10 W. 
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(6.4.6) 

 

Souslednou složku proudu rotorovou tyčí lze vypočítat ze vztahu (6.4.7). 
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(6.4.7) 

 

Z určeného proudu rotorovou tyčí je možné vypočítat potřebnou plochu 

jedné tyče (6.4.8). Pro návrh je nutné zvolit proudovou hustotu, které je pro 

AlSi12Mn σal = 4 A/mm2.  
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(6.4.8) 

 

Proud v rotorovém kruhu lze získat z rovnice (6.4.9) a potřebnou plochu ze 

vztahu (6.4.10). 
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6.4.1 Dílčí závěr 

Výsledky navržené rotorové drážky jsou v Tab. 19 a Obr. 33. Navržený kruh 

nakrátko je zvolen v rozměru 8x10 mm. 

 

Tab. 19: Rozměry rotoru a rotorové drážky 

Hr0 0,3 mm 

Hr1 3,025 mm 

Hr2 6,1 mm 

Br0 0,89 mm 

Br1 5,4 mm 

Br2 3 mm 

Q2 17 

dhr 20 mm 

dr 63,4 mm 
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Obr. 33: Rozměry rotorové drážky 

6.5 Volba kondenzátoru 

Výpočet kondenzátoru je možné provést pomocí dvou empirických vztahů. Pomocí 

rovnice (6.5.1) lze určit velikost kondenzátoru, kde však vzorec respektuje výkon 

jednofázového stroje uvedeného v kW. Druhá rovnice (6.5.2) požaduje výkon 

trojfázového stroje, proto je ve vzorci uveden výkon jednofázového stroje zvýšen o 

dvojnásobek. 

 FPC n 4,3755,06868   (6.5.1) 

 FkPC 20255,06829,068 3   (6.5.2) 

 

  Výsledky empirických vztahů se velmi liší, proto je zvolen kondenzátor 

ležící mezi dvěma vypočtenými hodnotami. Velikost kondenzátoru je volena 25 μF. 

 
 Motor by bylo možné dále zkontrolovat analyticky, ale to by byl přesažen 
rozsah práce, proto se další kapitola zabývá simulací a výsledky v programu ANSYS 
Maxwell.  
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6.6 Analýza v prostředí ANSYS Maxwell 

Pro ověření výsledků navrženého motoru je využit simulační program ANSYS 

Maxwell a jeho modul RMxprt. Tento software umožňuje řešení elektrických a 

magnetických polí pomocí metody konečných prvků. 

Pro správnost výsledků a jejich porovnání se standardně vyráběným 

motorem bylo nutné nejprve simulovat původní motor a srovnat výsledky 

s naměřenými výsledky na reálném motoru. Následně byl simulován navržený 

motor se stejným nastavením jako původní motor, aby výsledky nebyly zkresleny 

chybovým nastavením. 

Nejdůležitějšími parametry při sledování výsledků byly momentová 

charakteristika. Na Obr. 34 jsou srovnány momentové charakteristiky naměřeného 

motoru a dvou simulací. Přičemž je možné vidět, že u nově navrženého motoru 

mírně klesl moment zvratu, ovšem zvýšil se záběrný moment. Zvýšený záběrný 

moment souvisí s použitým kondenzátorem, který se oproti původnímu motoru 

zvýšil z 16 μF na 25 μF.  

 
Obr. 34: Srovnání průběhu momentů simulovaných motorů a měřeného motoru 
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Hlavním úkolem bylo zvýšení účinnosti motoru, proto je na Obr. 35 

zobrazen průběh účinnosti na otáčkách motoru. 

 

 
Obr. 35: Srovnání průběhu účinností simulovaných motorů a měřeného motoru 

 

V následující Tab. 20 je srovnání důležitých parametrů simulovaných 

motorů. Jedná se o původní motor a navržený motor. 

 
Tab. 20: Srovnání výsledků důležitých parametrů simulace 

Magnetické vlastnosti Původní motor Navržený motor 

Bjs 1,68 T 1,21 T 

Bzs 1,73 T 1,46 T 

Bjr 2,32 T 1,78 T 

Bzr 1,80 T 1,50 T 

   

Chod nakrátko   

Mz 1,41 Nm 1,5 Nm 

Ik 11,26 A 9,17 A 

   

Jmenovitý chod   

Mn 1,99 Nm 1,97 Nm 

nn 2632 min-1 2666 min-1 

η 68,83 % 75,00 % 
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6.6.1 Dílčí závěr 

Cílem návrhu nového motoru bylo především zvýšení účinnosti za použití plechů 

M270-35A. Účinnost nově navrženého motoru dosahuje dle simulací až 75 %. Ze 

simulace dále vyplývá, že ve jmenovitém chodu již není motor přesycován, tak jako 

to je u původního motoru. Změnila se dále momentová charakteristika, příčinou je 

především použití kondenzátoru o vyšší kapacitě. Vyšší kapacita velmi ovlivnila i 

záběrný moment motoru. 

 Velkou výhodou je, že nově navržený motor má rozměrově i drážkově 

totožný rotor s původním motorem a tím je dosaženo, že při výrobě nebudou 

kladeny dodatečné náklady na nové prostřihovadlo. Ovšem u statoru došlo ke 

změnám rozměrů drážek, ale i vnějšího průměru.  

 Výhodou nově navrženého motoru je nižší sycení magnetického obvodu a 

vlivem použití plechů s nižšími měrnými ztrátami i snížení ztrát v železe. Vlivem 

zvýšení účinnosti lze očekávat nižší provozní náklady motoru. Nevýhodou jsou 

náklady spojené s nákupem plechů M270-35A (místo stávajících M700-50A) a dále 

nutnost vytvořit novou kostru motoru.  

 Dalším krokem by byla výroba motoru a následné ověření výsledků pomocí 

naměřených hodnot na reálném motoru.  
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7 ZÁVĚR 

Diplomová práce pojednala o moderních, ale i starších druzích elektrických motorů 

s běžným použitím v praxi. Zaměření bylo na elektrické motory, které jsou určitým 

způsobem speciální, buď v konstrukci či principu. 

V první části diplomové práce bylo představeno několik druhů speciálních 

elektromotorů. Byly vybrány tři elektrické motory. Prvním motorem byl 

stejnosměrný motor se samonosným vinutím. Výrobcem těchto motorů se velmi 

zabývá firma Maxon motor, která představila výrobu vinutí a nechala si jej 

patentovat. Druhým motorem byl piezoelektrický motor, jehož výrobou se zabývá 

firma PiezoMotor. V prvé řadě byl uveden princip motoru, který spočívá v chůzi 

piezokeramických nohou. Piezomotory jsou vhodné pro přesné polohování, kde 

dosahované kroky jsou až řády nanometrů. Třetím motorem byl asynchronní 

motor s plným rotorem. Rozdíl motoru oproti běžnému asynchronnímu motoru je 

v konstrukci rotoru, který je složen z masivního kusu oceli. Velkou výhodou 

asynchronního motoru s plným rotorem jsou dosahované vysoké otáčky. Masivní 

ocelový rotor odolává lépe odstředivým silám než klasický asynchronní motor 

s kotvou nakrátko. 

Druhá část diplomové práce pojednala o perspektivních typech 

elektromotorů. Pro tuto část byly vybrány dva elektromotory. Prvním byl 

jednofázový asynchronní motor, jehož výrobou se zabývá česká firma ATAS 

Náchod. Jednofázový motor potřebuje pro vytvoření točivého magnetického pole 

pomocné vinutí. Pomocné vinutí musí být prostorově otočeno o 90° vůči hlavnímu 

vinutí a proud tekoucí tímto vinutím musí být posunut o 90° elektrických. 

Pomocné vinutí lze zapojit několika způsoby. Nejpoužívanějším je zapojení 

s kondenzátorem a dále jsou hojně zastoupeny jednofázové motory se stíněným 

pólem. Hlavní výhodou jednofázového asynchronního motoru je připojení na 

jednofázovou síť. Proto je vhodný pro použití v domácích spotřebičích. Druhým 

motorem byl reluktanční motor, jehož konstrukcí a výrobou se zabývá např. firma 

ABB. Princip motoru spočívá v natáčení rotoru ve směru snižování magnetického 

odporu. Existuje několik druhů, které jsou uvedeny v kapitole 2.2.2. Výhodou 

reluktančních motorů je jejich jednoduchá konstrukce a celková cena. Nevýhodou 

je především napájení a řízení.   

Třetí část diplomové práce se zabývala rozborem parametrů jednofázového 

asynchronního motoru. Zkoumaný jednofázový kondenzátorový motor typu 

J22VV499 byl zapůjčený od firmy ATAS. V prvé řadě bylo nutné motor změřit 

vířivou brzdou a analyzátorem výkonu, aby jej bylo možné dále zkoumat v 

programu ANSYS. Před měřením byl motor přibližně 2 hodiny spuštěn, aby jeho 

teplota dosáhla provozních teplot. Z měření vyplynulo, že zkoumaný motor 
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dosahuje ve jmenovitém zatížení 1,982 Nm účinnosti 68,1 %. Následně byl 

z výkresové dokumentace vytvořen model v programu ANSYS a provedena 

simulace důležitých charakteristik. Simulace v programu ANSYS byla důležitá z 

hlediska správného nastavení modelu motoru. Tento model sloužil k 

nastavení dalších simulací v následujících kapitolách.   

Čtvrtá část diplomové práce pojednala o možnostech zvýšení účinnosti 

motoru J22VV499. Způsoby snižování ztrát v motoru je několik. První možností je 

snížení ztrát ve vinutí statoru, pomocí snižování odporu vinutí. Toho lze dosáhnout 

zvýšením průřezu vodiče. Druhou možností je snížení odporu rotoru, čehož lze 

docílit zvýšením elektrické vodivosti tyčí. Proto je třeba hledat správný materiál, 

který by měl vyšší elektrickou vodivost než původní AlSi12Mn. Zde je dobrou 

variantou měď nebo čistý hliník. Nevýhodou použití mědi je problémová výroba. U 

hliníku je problémem hlavně mechanická pevnost. Ovšem vlivem snižování odporu 

rotoru je nutné brát ohled na změnu momentové charakteristiky. Třetí možností je 

snížení ventilačních ztrát. Ventilační ztráty nebyly předmětem zkoumání. 

Pátá kapitola diplomové práce byla zaměřena na snížení ztrát pomocí 

změny materiálu magnetického obvodu. Pro tyto účely byly vybrány plechy 

vyráběné firmou Cogent Power. Konkrétně byly vybrány plechy s nižšími měrnými 

ztrátami, plechy s výše položeným kolenem BH křivky a dále plechy s různou 

tloušťkou. Všechny plechy byly aplikovány na vytvořený model v programu ANSYS 

a provedeny simulace. Ze simulací vyplynulo, že motor s původními plechy M700-

50A je velmi přesycován. Z použitých plechů došlo ke zvýšení účinnosti u všech 

plechů uvedených v Tab. 10, kromě plechu M270-35A. Problémem použitých 

plechů M270-35A je především níže položené koleno BH křivky, které způsobilo 

zvýšení magnetizačního proudu a tedy zvýšení ztrát ve vinutí statoru. Motor 

s plechy M270-35A bylo možné ověřit nejen simulací, ale i měřením na motoru, 

který vyrobila firma ATAS. Z měření a simulace vyplynulo, že ztráty ve statorovém 

vinutí vzrostly natolik, že se účinnost zhoršila o 6 %. Plech M270-35A by bylo 

možné použít na zkoumaný motor, ale muselo by dojít k celkovému přepočítání 

motoru.  

Poslední část diplomové práce uvádí postup návrhu motoru s plechy M270-

35A. Z literatury [1] byly čerpány veškeré výpočty. K hlavní změně během návrhu 

motoru došlo při volbě magnetické indukce ve jhu a zubech rotoru i statoru. U 

běžných motorů s plechy M700-50A uvádí literatura [1] volbu magnetické indukce 

1,5 T. Zde bylo nutné volit magnetickou indukci nižší (snížena o 0,1 T) kvůli níže 

položenému kolenu BH křivky. Rozměry rotoru zůstaly nezměněny, aby následná 

výroba nebyla příliš nákladná. Stator, dle výpočtu, bylo nutné změnit a to jak 

velikosti drážek, tak i výšku jha. Změnit drážky statoru bylo nutné kvůli změně 

počtu závitů jak hlavního, tak i pomocného vinutí. Následnou simulací byl ověřen 
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navržený motor. Celkově došlo ke zvýšení účinnosti o 6 % a snížení sycení motoru. 

Srovnání původního a navrženého motoru je uvedeno v Tab. 20 v kapitole 6.6.  

Výhodou navrženého motoru je snížení provozních nákladů. Nevýhodou je nutnost 

vytvoření nové kostry motoru a prostřihovadla. 

Zvyšování účinnosti elektrických motorů je dnes velmi aktuální, proto by 

bylo vhodné dále zkoumat, jaké vlastnosti by vykazoval motor J22VV499 

s optimalizovanými lopatkami ventilátoru.  
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Seznam symbolů, veličin a zkratek 
Un Jmenovité napětí [V] 

In, Ik Jmenovitý proud, proud nakrátko [A] 

f Frekvence sítě [Hz] 

n, nn Otáčky motoru, jmenovité otáčky motoru [min-1] 

P1 Příkon [W] 

P2, Pn Výkon na hřídeli, jmenovitý výkon [W] 

C Kapacita [F] 

R1H, RA Odpor hlavního vinutí [Ω] 

Rp, RB Odpor pomocného vinutí [Ω] 

Mn Jmenovitý moment [N.m] 

M, Mz Moment, záběrný moment [N.m] 

U1, U, uA Napájecí napětí [V] 

I1, i Celkový odebíraný proud ze sítě [A] 

ϕ1 Fáze celkového odebíraného proudu [°] 

cos ϕ Účiník [-] 

Ipom, iB  Proud tekoucí pomocným vinutím [A] 

ϕpom, ϕB Fáze proudu tekoucí pomocným vinutím [°] 

IH, iA Proud tekoucí hlavním vinutím [A] 

ϕH, ϕA Fáze proudu tekoucí hlavním vinutím [°] 

fr Frekvence rotoru [Hz] 

p Počet pólových dvojic [-] 

ns Otáčky statoru [min-1] 

ωr Úhlová rychlost rotoru [rad.s-1] 

d0 Průměr smaltovaného drátu [m] 

η, ηn Účinnost, účinnost jmenovitá [%] 

B Magnetická indukce [T] 

H Intenzita magnetického pole [A.m-1] 

Δp Měrné ztráty v železe [W.kg-1] 

R Odpor [Ω] 

ρ Rezistivita [Ω.m] 
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l Délka [m] 

S Průřez [m2] 

kp,cu, kd Koeficient plnění drážky [-] 

Scu, Sdr Plocha mědi, plocha drážky [m2] 

kpFE Činitel plnění v železe [m2] 

P3 Výkon trojfázového stroje [W] 

α Koeficient respektující využití stroje [-] 

η3.cosϕ3 Součin účinnosti a účiníku trojfázového stroje [-] 

d Průměr [m] 

S3 Zdánlivý výkon trojfázového stroje [VA] 

Bδ Magnetická indukce ve vzduchové mezeře [T] 

ns Synchronní otáčky [min-1] 

A Proudové zatížení obvodu statoru [A.cm-1] 

d1s Vnější průměr statoru [m] 

τs Pólová rozteč statoru [m] 

η1.cosϕ1 Součin účinnosti a účiníku jednofázového stroje [-] 

kcu Poměr vinutí [-] 

IA Proud tekoucí hlavním vinutím [A] 

SA Průřez drátu hlavního vinutí [m2] 

σcu, σal Proudová hustota mědi, proudová hustota hliníku [A.m-1] 

dA Průměr drátu hlavního vinutí [m] 

SA’ Zvolený průřez drátu hlavního vinutí [m] 

Q1 Počet drážek statoru [-] 

Q1h Počet drážek hlavního vinutí [-] 

Q1p Počet drážek pomocného vinutí [-] 

qh Počet drážek na pól a fázi hlavního vinutí [-] 

qp Počet drážek na pól a fázi pomocného vinutí [-] 

φ Magnetický indukční tok [Wb] 

χA Činitel hlavního vinutí [-] 

χB Činitel pomocného vinutí [-] 

α1 Úhel mezi drážkami [°] 

NA Počet závitů hlavního vinutí [-] 

ε1 Poměrný úbytek napětí na rozptylové reaktanci [V] 
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NAd Počet závitů hlavního vinutí v jedné drážce [-] 

Sd Plocha drážky [m2] 

Bzs Magnetická indukce v zubu statoru [T] 

Bjs Magnetická indukce ve jhu statoru [T] 

Bzr Magnetická indukce v zubu rotoru [T] 

Bjr Magnetická indukce ve jhu rotoru [T] 

bzs, bzr Šířka zubu statoru, šířka zubu rotoru [m] 

hs,celk Šířka statorového jha [m] 

k1 Poměr efektivních závitů hlavního a pomocného 

vinutí 

[-] 

NB Počet závitů pomocného vinutí [-] 

SB Průřez drátu pomocného vinutí [m2] 

dB Průměr drátu pomocného vinutí [m] 

SB’ Zvolený průřez drátu pomocného vinutí [m] 

NBd Počet závitů pomocného vinutí v jedné drážce [-] 

dr Vnější průměr rotoru [m] 

δ Šířka vzduchové mezery [m] 

τdr Pólová rozteč rotoru [m] 

Q2 Počet drážek rotoru [-] 

š Zešikmení drážek [m] 

kra Koeficient natočení drážek rotoru [-] 

χt Činitel vinutí rotoru [-] 

ε2 Poměrný úbytek napětí na zpětné vnitřní 

impedanci statoru 

[V] 

ΔPmech Ztráty mechanické [W] 

ΔPcui Ztráty v tyčích rotoru [W] 

Rt’ Odpor rotorové tyče s přirážkou na kruh [Ω] 

Idt Sousledná složka proudu rotorovou tyčí [A] 

St Průřez rotorové tyče [m2] 

Idkr Proud rotorového kruhu [A] 

Skr Průřez kruhu [m2] 

σkr Proudová hustota kruhu [A.m-1] 

X1Hσ Reaktance hlavního vinutí [Ω] 
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X2σ Reaktance rotoru přepočtená na stranu statoru [Ω] 

Xm Magnetizační reaktance [Ω] 

R2 Odpor rotoru přepočtený na stranu statoru [Ω] 

XA Induktivní reaktance hlavního vinutí [Ω] 

XB Induktivní reaktance pomocného vinutí [Ω] 

XC Kapacitní reaktance paralelního kondenzátoru [Ω] 

L Indukčnost [H] 

F


 Vektor síly [N] 

v


 Vektor rychlosti [m.s-1] 

B


 Vektor magnetické indukce [T] 

q Náboj částice [C] 

sf Skluz dopředného pole [-] 

sb Skluz zpětného pole [-] 
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Seznam příloh 

Příloha 1. Zkoumané motory ATAS 

Příloha 2. CD 
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Příloha 1 

 
Obr. 36: ATAS J22VV499 – plechy M700-50A 

 

 
Obr. 37: ATAS J22VV499 – plechy M270-35A 

 


