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Abstrakt—V tomto príspevku je  prezentovaná elektromagne-

tická kompatibilita (EMC) univerzálneho motora pracujúceho 

pri napájaní striedavým (AC) a jednosmerným (DC) napätím. 

Univerzálne motory sa používajú v rôznych aplikáciách a môžu 

byť prevádzkované tak so striedavým, ako aj jednosmerným 

prúdom motora. Výhodou univerzálnych motorov sú najmä 

vysoký rozbehový moment, veľmi kompaktná konštrukcia a 

vysoká prevádzková rýchlosť. Nevýhoda je ale v tom, že na ko-

mutátore a kefách je iskrenie, kefy sa opaľujú a vytvára sa elek-

tromagnetické rušenie (EMI), ozón a hluk. 

Tento článok prezentuje výsledky osciloskopických meraní 

rušivého elektromagnetického poľa v blízkosti univerzálneho 

motora pri rôznych rýchlostiach a prevádzke so striedavým 

alebo jednosmerným prúdom motora. Časová zmena vyžarova-

ného elektromagnetického poľa sa prevedie pomocou indukčnej 

cievky na napätie, ktoré je zaznamenané osciloskopom. 

Kľúčové slová—univerzálny motor, elektromagnetická 

kompatibilita, meranie. 

Abstract— Presented in this paper is electromagnetic compat-

ibility (EMC) of universal motor operating at AC and DC power 

supply. Universal motors are used in a variety of applications and 

can be operated either at AC or DC supply current. The ad-

vantages of universal motors are especially high starting torque, 

very compact design and high running speeds. The drawback 

consists in the fact that the commutator and arcing brushes cre-

ate electromagnetic interference (EMI), ozone and noise. 

This paper presents the results of oscilloscopic measurement 

of disturbing magnetic field in proximity of a universal motor at 

various speeds at AC and DC operation mode. The time deriva-

tion of the magnetic flux density is converted by an inductive coil 

to a voltage to be observed by oscilloscope. 

Keywords—universal motor, electromagnetic compatibility, 

measurement.  

I. ÚVOD 

V  súlade  s  definíciou  elektromagnetickej kompatibility 
(EMC)  technických  systémov  a  zariadení  sa  táto rozdeľuje 
do dvoch základných skupín:  

• elektromagnetická interferencia (rušenie) - EMI,  
• elektromagnetická susceptibilita (odolnosť) - EMS. 

Elektromagnetická interferencia sa zaoberá najmä odhaľo-
vaním príčin elektromagnetického rušenia a spôsobmi ich od-
straňovania. Toto zahŕňa predovšetkým identifikáciu zdrojov 
rušenia, meranie vybraných parametrov a identifikáciu preno-
sových trás [1]. 

Elektromagnetická susceptibilita vyjadruje schopnosť elek-
trického zariadenia (resp. systému) pracovať bezporuchovo 
alebo s presne definovaným vplyvom na jeho činnosť v pod-
mienkach elektromagnetického rušenia. Zaoberá sa predovšet-
kým technickými opatreniami, ktoré zvyšujú odolnosť elektric-
kého zariadenia pred vplyvom rušivých signálov, kde je dôraz 
kladený hlavne na odstraňovanie dôsledkov rušenia bez odstra-
ňovania ich príčin [1]. 

Univerzálny motor (Obr. 1) sa preto takto nazýva, lebo je to 
v podstate sériový jednosmerný motor navrhnutý pre prevádz-
ku buď ako jednofázový so striedavým napájaním alebo môže 
pracovať aj s jednosmerným napájaním. V obidvoch prípadoch 
je rýchlosť motora riadená veľkosťou napájacieho napätia. 
Univerzálny motor je známy aj pod názvami ako striedavý 
sériový motor alebo tiež ako striedavý komutátorový motor. 
Tento motor sa skladajú zo statora s dvoma koncentrovanými 
budiacimi vinutiami zapojenými do série, rotora s vinutím, 
komutátora a dvoch uhlíkov. Vinutia statora a rotora sú zapoje-
né v sérii k zdroju elektrickej energie. Sériové spojenie vinutia 
statora a rotora je vytvorené trecími kontaktmi komutátora na 
rotore a dvoch uhlíkov. 

   

Obr. 1. Univerzálny motor [2] 

Na rozdiel od jednosmerného motora s cudzím budením, 
univerzálny motor napájaný konštantným napätím nemá stabil-
nú rýchlosť. Pri konštantnom napätí (AC alebo DC) motor beží 
tak rýchlo, ako to dovolí jeho zaťaženie a krútiaci moment 
motora klesá s rýchlosťou. Avšak univerzálne motory majú 
veľmi vysoký pomer krútiaceho momentu k hmotnosti zo všet-
kých typov elektromotorov. 

Hlavné vlastnosti, ktoré sú typické pre univerzálne motory 
sú nasledovné: 

• vysoká rýchlosť, vysoká účinnosť, relatívne nízka život-
nosť (neodporúča sa nepretržitá a aj dlhá doba prevádzky), 
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• medzi komutátorom a uhlíkmi je iskrenie, vytvára sa ozón 
a generuje EMI, 

• prevádzka je buď na jednosmerné alebo jednofázové 
striedavé napätie, pričom prevádzkový výkon univerzálneho 
motora je 50 až 1000 W a jeho rýchlosť je 10000 - 20000 otá-
čok za minútu. 

Univerzálny motor sa využíva prevažne v aplikáciách, ktoré 
vyžadujú veľký rozbehový moment a malú zmenu momentu za 
chodu, vysokú rýchlosť a krátky čas prevádzky s dlhšou pre-
stávkou. Niektoré z typických aplikácií sú nasledovné: 

• domáce a kancelárske využitie: práčka, mixér, odšťavovač, 
ventilátor, brúska, kuchynský robot, vysávač, 

• ručné elektrické náradie, otváranie garážovej brány, vodné 
čerpadlo, kompresor, stolové obrábacie stroje, 

• osobná starostlivosť (masážne strojčeky, sušič vlasov), 
• kancelárske potreby: skartovač, strúhadlo a pod. 

II. EMC - EURÓPSKE NORMY 

Európske normy pre EMC zaviedli obmedzenia pre zníže-
nie elektromagnetického znečistenia životného prostredia. 
Rozširovanie nelineárnych záťaží a následný nárast znečistenia 
napájacej siete vyššími harmonickými prinútili rôzne technické 
komisie stanoviť limity pre maximálny obsah harmonických 
produkovaných všetkými priemyselnými a domácich prístroj-
mi. Výrobcovia týchto zariadení sú povinní v súlade s týmito 
novými normami vyvíjať produkty, ktoré fungujú s novými 
prevádzkovými vlastnosťami.  

Normy EMC sa rozdeľujú na záväzné (majú charakter zá-
kona), doporučené (majú charakter odporučenia) a výrobkové. 
V súčasnosti v oblasti EMC v rámci Európskej únie je platná aj 
Smernica európskeho parlamentu a rady 2014/30/EU z dňa 26. 
februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských 
štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility. Tovar 
predávaný na európskych trhoch musí tuto smernicu rešpekto-
vať. To znamená, že každý výrobca, distribútor či predajca 
musí preukázať, že jeho výrobok je s uvedenou smernicou v 
súlade, teda že splňuje tzv. harmonizované európske normy EN 
pre oblasť EMC vydávané Európskym výborom pre normali-
záciu v elektrotechnike CENELEC. 

Ak sa zaoberáme univerzálnym motorom, tak pre tieto úče-
ly boli zavedené dve normy EMC vzťahujúce sa na riadenie 
otáčok motora (EN 55014-1 a EN61000-3-2 triedy A) [9]: 

• EN55014-1 - popisuje požiadavky EMC pre domáce spo-
trebiče, elektrické náradie a podobné zariadenia (časť 1, emisie, 
Limity a metódy merania charakteristík rádiového rušenia), 

• EN61000-3-2 - popisuje limity pre emisie vyšších harmo-
nických prúdu (pre zariadenia a spotrebiče, ktoré majú vstupný 
fázový prúd ≤ 16 A) a zahŕňa štyri kategórie (trieda A, B, C a 
D) rozdelených podľa použitého zariadenia (pozri Tabuľka 1). 

TABUĽKA I KLASIFIKÁCIA EN61000-3-2 

Trieda Znenie EN61000-3-2 Špecifikácia 

Trieda A 

Súmerné trojfázové zaria-
denia a všetky ostatné 

zariadenia, mimo tých, 
ktoré sú uvedené v triede B 

a v triede C 

-  súmerné trojfázové 

zariadenia, 
-  spotrebiče pre domác-

nosť s výnimkou zaria-

dení uvedených v triede 
D 

-  náradie s výnimkou 
prenosného, 

-  stmievače pre klasické 

žiarovky 

Trieda Znenie EN61000-3-2 Špecifikácia 

Trieda B Prenosné náradie -  prenosné náradie 

Trieda C 

Osvetľovacie zariadenia, 

vrátane stmievačov 
-  osvetľovacie zariadenia 

Trieda D 

Zariadenia, ktoré majú na 

vstupe prúd so "špeciálnym 

tvarom vlny" a s činným 
príkon až do 600 W. 

Zariadenia s príkonom niž-
ším ako 600W z nasledu-

júcich typov: 

-  osobné počítače a počí-
tačové monitory, 

-  televízne prijímače, 

video a audio prehráva-
če, 

-  multimediálne zariade-

nia, ktoré nie sú pre pro-
fesionálne vybavenie, 

-  tlačiarne, ktoré nie sú 

pre profesionálne vyba-
venie, 

-  faxy, kopírky a iné za-

riadenia, ktoré nie sú 
pre profesionálne vyba-

venie. 

 

Zariadenia, ktoré nie je uvedené v jednej z vyššie uvede-
ných tried v Tabuľke 1, sa považujú za zariadenia triedy A. 

III. MERANIE EMC 

Vo všeobecnosti EMC funguje ako ostatné aspekty vývoja 
výrobku. Náklady na ňu a výsledok jej pôsobenia musia byť 
vyvážené ostatnými kritériami, ako je zaistenie kvality, tech-
nické podmienky a požiadavky z hľadiska marketingu. Správne 
riadená EMC by sa mala stať štandardnou súčasťou každej 
pracovnej činnosti. Je dôležité včleniť požiadavky EMC do 
vývojovej fázy každého výrobku a je úlohou vedúceho projektu 
by malo byť aplikovať opatrenia EMC na každý vzniknutý 
variant. Vážnosť a obťažnosť zabezpečenia EMC spôsobuje 
zvyšovanie podielu ceny špeciálnych prvkov pre EMC na cel-
kovom finančnom objeme trhu elektronických prvkov. Cena 
prvkov na zabezpečenie EMC predstavuje významnú časť ceny 
elektrických systémov. Podľa literárnych prameňov dosahuje 
pri niektorých systémoch až 15% ich ceny. Relatívne náklady 
spojené so zabezpečením EMC v novo vyvíjaných zariade-
niach v rôznych etapách návrhu sú tým vyššie, čím neskôr sa 
so zabezpečením EMC začne. Podľa iných zdrojov sa podiel 
nákladov na zabezpečenia EMC pohybuje na úrovni 3 - 5 % 
celkových nákladov na vývoj zariadenia, ak sa s ňou začne 
hneď na začiatku a 30 - 50 %, ak sa rieši dodatočne. Z uvede-
ného teda vyplýva, že je nevyhnutné venovať sa otázkam za-
bezpečenia EMC už v počiatkoch návrhu zariadenia. 

A. Meranie EMC v AC režime 

Pre praktické merania bol použitý bežne dostupný univer-
zálny motor z produkcie firmy BSH Drives and Pumps s.r.o. 
(Obr. 2). 

 

Obr. 2. Sériový univerzálny motor 
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Tento motor je určený pre napájanie jednofázovým napája-
cím napätím cez triak (Obr. 3) s maximálnou efektívnou hod-
notou prúdu 5 A.  

 

Obr. 3. Univerzálny motor napájaný cez triak 

Otáčky motora sú riadené pomocou zmeny uhla otvorenia 
triaku. Regulácia počtu otáčok je teda riadená veľkosťou efek-
tívnej hodnoty napätia na svorkách motora. Obrázok 4 ukazuje 
pohľad na meracie pracovisko v laboratóriu. 

 

Obr. 4. Meracie pracovisko v laboratóriu 

Časová zmena vyžarovaného rušivého elektromagnetického 
poľa sa prevedie pomocou indukčnej cievky na napätie, ktoré 
je zaznamenané osciloskopom. Indukčná cievka je umiestnená 
v tesnej blízkosti motora (Obr. 5). 

 

Obr. 5. Meranie indukovaného napätia v snímacej cievke 

Na nasledujúcich obrázkoch (Obr. 6 a Obr. 7) je oscilosko-
picky zaznamenané napájacie napätie na svorkách motora 
(červený priebeh) a indukované napätie (modrý priebeh) na 
meracej indukčnej cievke v blízkosti motora pri rôznych rých-
lostiach motora a pri na zaťaženiach motora momentom 1 N.m 
(Obr. 6 a Obr. 7) a 0,75 Nm (Obr. 8). 

 

Obr. 6. Napätie motora a indukované napätie pri otáčkach 1000 min-1 
a krútiacom momente 1 N.m 

 

Obr. 7. Napätie motora a indukované napätie pri otáčkach 3000 min-1 

a krútiacom momente 1 N.m 

 

Obr. 8. Napätie motora a indukované napätie pri otáčkach 5000 min-1 

a krútiacom momente 0,75 N.m 

B. Meranie EMC v DC režime – napájanie motora 

usmerňovačom 

Pre porovnanie na meranie bol použitý ten istý univerzálny 
motor (Obr. 5). V tomto prípade bol univerzálny motor napája-
ný cez polo riadený tyristorový usmerňovač (Obr. 9) 
zo striedavého jednofázového napájacieho napätia. 

 

Obr. 9. Univerzálny motor napájaný poloriadeným usmerňovačom 
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Na nasledujúcich obrázkoch (Obr. 10 a Obr. 11) je oscilos-
kopicky zaznamenané napájacie napätie na svorkách motora 
(červený priebeh) a indukované napätie (modrý priebeh) na 
meracej indukčnej cievke v blízkosti motora pri rôznych rých-
lostiach motora a pri na zaťaženiach motora momentom 1 N.m. 

 

Obr. 10.  Napätie motora a indukované napätie pri otáčkach 1000 min-1. 

 

Obr. 11.  Napätie motora a indukované napätie pri otáčkach 3000 min-1. 

C. Meranie EMC v DC režime –pulzné napájanie motora 

IGBT tranzistorom 

Na Obr. 12 je znázornené impulzné napájanie univerzálne-
ho motora pozostávajúce z neriadeného usmerňovača, IGBT 
tranzistora (BUP314) a nulovej diódy (BY399). Meranie bolo 
vykonané pri napájaní motora pomocou priamej šírkovo im-
pulznej modulácie (PWM) bez spätnej väzby. 

 

Obr. 12. Univerzálny motor pulzne napájaný IGBT tranzistorom 

Nasledujúce obrázky ukazujú osciloskopické merania napá-
jacie napätie na svorkách motora, indukovaného napätia na 
meracej indukčnej cievke v blízkosti motora a prúdu motora pri 
rôznych rýchlostiach a pri záťažnom momente motora 
0,45 N.m. Zvolená spínacia frekvencia PWM modulácie napá-
jacieho napätia motora je 500 Hz. Mierka napájacieho napätia 
na svorkách motora (modrý priebeh) je 100 V/dielik, mierka 
indukovaného napätia v snímacej cievke (zelený priebeh) je 
5 mV/dielik a mierka prúdu motora (červený priebeh) je 
2 A/dielik. 

Na Obr. 13 je zobrazené napätie na svorkách motora, indu-
kované napätie v snímacej cievke a prúd univerzálneho motor 
pri rýchlosti 3000 otáčok za minútu a spínacej frekvencii 500 
Hz. Na Obr. 14 je zaznamenané to isté meranie, ako na 
Obr. 13, ale pri zmenenej časovej základni a je tu zobrazené len 
napätie na svorkách motora a indukované napätie v snímacej 
cievke. 

 

 

Obr. 13.  Napätie motora, prúd motora a indukované napätie pri  

otáčkach 3000 min-1. 

 

Obr. 14.  Napätie motora a indukované napätie pri  
otáčkach 3000 min-1. 

Na obrázkoch Obr. 15 a Obr. 16 je zobrazené napätie na 
svorkách motora a indukované napätie v snímacej cievke pri 
rýchlosti motora 1000 otáčok za minútu a spínacej frekvencii 
500 Hz, ale pri rôznej časovej základni na osciloskope. 

 

 

Obr. 15.  Napätie motora a indukované napätie pri  

otáčkach 1000 min-1 (t=2,5 ms/dielik). 
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Obr. 16.  Napätie motora a indukované napätie pri  
otáčkach 1000 min-1 (t=500 μs/dielik). 

Ďalšie obrázky zobrazujú napätie na motore a indukované 
napätie v snímacej cievke pri rôznych rýchlostiach otáčania 
motora a pri spínacej frekvencii 1 kHz. Motor bol mechanicky 
zaťažený krútiacim momentom 0,45 N.m pri rýchlosti 3000 
otáčok za minútu a 0,37 N.m pri rýchlosti 1000 otáčok za mi-
nútu. 

Na Obr. 17 a Obr. 18 je zobrazené napätie na svorkách mo-
tora a indukované napätie v snímacej cievke pri rýchlosti 3000 
otáčok za minútu a spínacej frekvencii 1 kHz pri rôznej časovej 
základni na osciloskope.  

 

 

Obr. 17. Napätie motora a indukované napätie pri  
otáčkach 3000 min-1 (t=2,5 ms/dielik). 

 

Obr. 18. Napätie motora a indukované napätie pri  

otáčkach 3000 min-1 (t=500 μs/dielik). 

Obr. 19 zobrazuje napätie na svorkách motora (modrý prie-
beh), indukované napätie v snímacej cievke (zelený priebeh) 
a prúd motora (červený priebeh) pri rýchlosti 1000 otáčok za 

minútu. Mierka pre napájacie napätie motora je 100 V/dielik, 
mierka pre indukované napätie je 5 mV/dielik a aktuálna mier-
ka prúdu motora je 2 A/dielik. 

 

 

Obr. 19. Napätie motora a indukované napätie pri  

otáčkach 1000 min-1 (t=2,5 ms/dielik). 

Na Obr. 20 a Obr. 21 je zobrazené napätie na svorkách mo-
tora (modrý priebeh) a indukované napätie v snímacej cievke 
(zelený priebeh) pri rýchlosti 1000 otáčok za minútu pri rôznej 
časovej základni na osciloskope. 

 

 

Obr. 20. Napätie motora a indukované napätie pri  

otáčkach 1000 min-1 (t=2,5 ms/dielik). 

 

Obr. 21. Napätie motora a indukované napätie pri  

otáčkach 1000 min-1 (t=250 μs/dielik). 

IV. ZÁVER 

V tomto článku sú uvedené výsledky meraní rušivého mag-
netického polia v blízkosti univerzálneho motora prevádzkova-
ného pri rôznych spôsoboch napájania. Je zrejmé, že rušivé 
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magnetické polia v blízkosti motora pri prevádzke je spôsobené 
dvoma nezávislými účinkami: 

 vplyvom komutátora, 

 vplyvom výkonového meniča. 

Za použitia opísaného spôsobu merania sú obidva účinky 
viditeľné.  

Pri napájaní motora (regulácii otáčok) triakom alebo polo 
riadeným tyristorovým usmerňovačom zo striedavého jednofá-
zového napájacieho napätia je účinok komutátora výraznejší.  

Na druhej strane, pri impulznom napájaní univerzálneho 
motora, pozostávajúceho z neriadeného usmerňovača a IGBT 
tranzistora pomocou priamej šírkovo impulznej modulácie 
(PWM) bez spätnej väzby je účinok výkonového meniča vý-
raznejší a viacej sa prejavuje so zvyšovaním spínacej frekven-
cie. Ako je vidieť z nameraných priebehov, tak pri takomto 
riadení otáčok univerzálneho motora pozorujeme, že induko-
vané napätie v snímacej cievke má výraznú zložku, ktorá má 
rovnakú frekvenciu ako je frekvencia PWM modulácie. Z me-
raní je zrejme, že pri spínacej frekvencii 1 kHz je rušenie spô-
sobené meničom s PWM moduláciou dominantné. 

V skutočnosti, pre lepšiu identifikáciu a určenie EMC by 
bolo vhodné merať nielen magnetické, ale aj elektrické pole v 
blízkosti motora. Navyše by mohlo byť zaujímavé, aby sa 
spektrálna analýza rušivých signálov a potom zistiť a pozoro-
vať, ako výsledné spektrum je závislé od napájacieho prúdu 
(alebo záťažného krútiaceho momentu) motora v závislosti na 
spínacej frekvencii PWM modulácie napájacieho napätia a na 
otáčkach motora. 
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