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Stejnosměrné motory – fyzikální 

princip motorů
• Stejnosměrné stroje se 

skládají z rotoru a 
statoru. Stator bývá 
tvořen tělesem stroje 
s vnitřními póly, 
tvořeným plným 
ocelovým jádrem a 
pólovými  nádstavci  a 
jádry cívek z plechů, na 
kterých jsou cívky 
statorových vinutí   



Stejnosměrné motory – fyzikální 

princip motorů

• Kotva  (rotor)  stejnosměrného stroje se 

skládá z ocelového hřídele a svazku 

rotorových plechů nalisovaného na hřídeli. 

V drážkách svazku rotorových plechů je vinutí 

napojené na komutátor, který se nachází též 

na hřídeli stroje.



Komutátor a kartáčky

• Komutátor je válec, jehož plášť je tvořen lamelami z tvrdé 
měděné slitiny, oddělenými od sebe slídou. K lamelám jsou 
přiletovány vývody rotorových vinutí. Na statoru stroje je 
nosič kartáčku s čepy, na kterých jsou upevněny držáky 
uhlíkových kartáčů. Uhlíkové kartáče jsou přitlačovány 
k povrchu komutátoru a kloužou po lamelách při otáčení 
motoru.



Princip činnosti stejnosměrného stroje 

(dynama)

• Při otáčení kotvy s jednou vodivou smyčkou 

v magnetickém poli statoru se mění velikost 

magnetického toku touto smyčkou. Protože se mění 

velikost tohoto magnetického toku, dochází k indukci 

napětí. V kotvě stejnosměrného generátoru se tedy 

indukuje střídavé napětí. 

• Připojíme – li konce smyčky na dva sběrné kroužky 

na hřídeli kotvy, můžeme přes sběrné kartáče 

odvádět sinusové střídavé napětí indukované ve 

smyčce. 



Princip činnosti stejnosměrného stroje 

(dynama)

• Připojíme-li konce smyčky na dvě lamely 

komutátoru na hřídeli kotvy, dojde po každé 

půlotáčce kotvy spojené s přepólováním 

napětí ve smyčce  k přepólování odběru 

z komutátoru – přehodí se lamely pod 

sběrnými kartáči. Z kartáčů je tedy odebíráno 

pulzující stejnosměrné napětí. Komutátor 

stejnosměrného generátoru působí tedy jako 

usměrňovač.



Odběr  napětí kotvy přes sběrací 

kroužky a přes komutátor

• Napětí na rotoru roste s rostoucími otáčkami a 

s rostoucím budícím proudem.



Stejnosměrné motory – fyzikální 

princip motorů
• Na vodiče závitů protékaných proudem působí pod 

každým pólem síla – viz pravidlo levé ruky. Vzniká tak 
točivý moment otáčející smyčku směrem k neutrální 
zóně. Stejnosměrné stroje mají nezávisle na svém 
použití jako generátor nebo motor stejnou 
konstrukci. V případě motoru budící vinutí protékané 
stejnosměrným proudem vytváří budící magnetické 
pole, jehož magnetický tok se uzavírá přes jádro 
kotvy. Má-li kotva závit protékaný proudem, 
překrývá se magnetické pole této proudové smyčky 
s budícím magnetickým polem. 



Stejnosměrné motory – fyzikální 

princip motorů

• Pro zachování dosavadního směru otáčení 

proudem protékané smyčky je třeba po 

průchodu neutrální zónou přepólovat směr 

průchodu proudu smyčkou. Toto je zajištěno 

komutátorem. K získání rovnoměrného 

točivého momentu je kotva opatřena více 

smyčkami rozloženými po obvodu kotvy.
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