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Anotace:
Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a 

rozšiřování učiva

Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách fyziky

Je určen pro předmět Fyzika a ročník 9.



Elektromotor
• Elektromotor je elektrický stroj, který slouží k 

přeměně elektrické energie na mechanickou práci. 

• Většinou jde o točivý stroj, ale existují i netočivé 
elektromotory, např. lineární elektromotor.

• Opačnou přeměnu, tedy změnu mechanické práce 
na elektrickou energii, provádí generátor, např. 
dynamo či alternátor.



Princip elektromotoru

• Elektromotor přeměňuje elektrickou energii 
na mechanickou, případně také naopak.

• Většina elektromotorů je založena na využití 
silových účinků magnetického pole. Většinou 
se využívá působení Lorentzova zákona síly.

Schématická značka 

elektromotoru



Stavba elektromotoru

Točivý stroj má dvě části:

Stator je pevná část stroje, která bývá vnější částí stroje. Na 
statoru bývají upevněny cívky vinutí s magnetickým obvodem, 
magnety a elektromagnety. V dutině statoru je pohyblivě 
umístěn rotor.

Rotor je otočná část stroje s magnetickým obvodem, vinutím a 
hřídelí, na které jsou nasazeny kroužky nebo komutátor.



Komutátor
Komutátor je mechanický rotační usměrňovač (respektive 
mechanický rotační přepínač), který je používán zejména u 
elektrických stejnosměrných motorů. Zajišťuje přepínání směru 
proudu vedeného do rotorových cívek tak, aby byla napájena 
vždy cívka pod aktivním pólem a byla dosažena co největší 
účinnost stroje.

Komutátor bývá částí jak u stejnosměrných rotačních 
elektrických strojů (stejnosměrný motor, dynamo), tak i u 
univerzálních motorků fungujících na stejnosměrný i střídavý 
proud (ve vrtačkách, mixérech atd.). Je umístěn vždy na rotoru 
stroje, skládá se z řady vzájemně izolovaných vodivých lamel, 
na něž doléhají kartáče (obvykle grafitové, nazývané proto 
uhlíky).



Konstrukce elektromotoru

Magnety 

statoru

Cívky rotoru



Střídavé elektromotory se využívají k pohonu 
elektrických strojů jako  okružní a pásové pily, brusky, 

hoblovky, soustruhy a podobně



Stejnosměrné elektromotory se využívají k pohonu 
především elektrických hraček a modelů.
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