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Abstrakt—V tomto príspevku chceme prezentovať vplyv jed-

nosmerného a striedavého napájania na univerzálny motor. 

Univerzálne motory majú široké využitie v rôznych aplikáciách a 

môžu byť prevádzkované tak so striedavým, ako aj jednosmer-

ným napätím. Výhodou univerzálnych motorov sú najmä vysoký 

rozbehový moment, veľmi kompaktná konštrukcia a vysoká 

prevádzková rýchlosť. V závere príspevku sú prezentované vý-

sledky meraní na univerzálnom motore pri jednosmernom 

a striedavom napájaní. 

Kľúčové slová—univerzálny motor, napájanie, analýza, 

meranie 

Abstract— In this paper, we want to present the influence of 

DC and AC power on the universal motor. Universal motors are 

widely used in various applications and can be powered by AC or 

DC voltage. The advantage of universal motors is especially high 

starting torque, very compact design and high operating speed. 

At the end of the paper are presented the results of measure-

ments on universal motor with direct and alternating power 

supply. 

Keywords— universal motor, power supply, analysis, 

measurement 

I. ÚVOD 

Univerzálne motory patria k najviac používaným elektric-
kým  strojom v domácich elektrospotrebičoch a v dielenskom 
ručnom náradí vďaka ich výborným regulačným vlastnostiam. 
Mnohostranné využitie univerzálnych motorov je dané aj sku-
točnosťou, že tieto motory môžu byť napájané nielen strieda-
vým, ale aj jednosmerným napätím.  

V obidvoch prípadoch je rýchlosť motora riadená veľko-
sťou napájacieho napätia. Univerzálny motor je známy aj pod 
názvami ako striedavý sériový motor alebo tiež ako striedavý 

   

Obr. 1. Univerzálny motor 

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 zapojené v sérii k zdroju elektrickej energie. 
Sériové spojenie vinutia statora a rotora je vytvorené trecími 
kontaktmi komutátora na rotore a dvoch uhlíkov. 

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), 

• 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, odšťavo-
vač, 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. MERANIE NA UNIVERZÁLNOM MOTORE 

Keďže univerzálny motor je možné napájať striedavým aj 
jednosmerným napätím, úlohou tejto práce je zistiť, aký vplyv 
má na prevádzkové charakteristiky motora jeho napájanie.  
Výsledky merania na univerzálnom motore by mali dať odpo-
veď na otázku, aké napätie (jednosmerné alebo striedavé) je 
výhodnejšie použiť pre napájanie takéhoto motora. Na meranie 
bol použitý univerzálny motor z práčky Indesit s nasledujúcimi 
parametrami: 

UN=220-240V, IN=3A, PN=300W 

Na obr. 2 je zobrazené meracie pracovisko pre meranie na 
univerzálnom motore. 
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Obr. 2. Meracie pracovisko pre univerzálny motor 

Univerzálny motor bol počas merania pripojený 
k dynamometru, pomocou ktorého bol motor zaťažovaný 
a zároveň slúžil na meranie momentu a otáčok motora. Napätie 
a prúd odoberaný zo zdroja ako aj harmonická analýza napätia 
odoberaného zo siete sa vyhodnocovala výkonovým analyzáto-
rom elektrickej energie Fluke Norma 4000. Vyžarovaná inten-
zita elektromagnetického poľa sa merala prístrojom značky 
Matrix typ VX0100 s externou anténou 62mm. 

Pri napájaní striedavým napätím bol univerzálny motor na-
pájaný z autotransformátora. Schéma zapojenia pri napájaní 
striedavým napätím je zobrazená na obr. 3. 

   

Obr. 3. Meracie pracovisko pre univerzálny motor 

Pri napájaní jednosmerným napätím bol univerzálny motor 
napájaný z trojfázového autotransformátora pričom jeho vý-
stupné napätie bolo usmernené trojfázovým neriadeným mostí-
kovým usmerňovačom. Schéma zapojenia pri napájaní jedno-
smerným napätím je zobrazená na obr. 4. 

   

Obr. 4. Meracie pracovisko pre univerzálny motor 

III. DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 

Pri jednotlivých typoch napájania sa sledovali hodnoty po-
trebné pre zostrojenie rýchlostnej a mechanickej charakteristi-
ky, t. j. moment, prúd a otáčky motora pri rôznych napájacích 
napätiach. Ďalej sa sledovala účinnosť motora, elektromagne-
tické vyžarovanie a pri striedavom napájaní aj vyššie harmo-
nické. Výsledky jednotlivých meraní sú zobrazené na nasledu-
júcich priebehoch.  

A. Rýchlostné charekteristiky univerzálneho motora 

Na obr. 5 a obr. 6 sú zobrazené rýchlostné charakteristiky 
univerzálneho motora pri jednosmernom a striedavom napája-
com napätí.  

 

Obr. 5. Priebehy rýchlostnj charakteristiky pre jednosmerné napájanie 

univerzálneho motora 

 

Obr. 6. Priebehy rýchlostnj charakteristiky pre striedavé napájanie 

univerzálneho motora 

Ako vidno z jednotlivých priebehoch, univerzálny motor 
pri napájaní jednosmerným napätím má „tvrdšiu“ rýchlostnú 
charakteristiku ako keď je napájaný striedavým napätím. 

B. Momentové charakteristiky univerzálneho motora 

 

Obr. 7. Priebehy momentovej charakteristiky pre jednosmerné napájanie 

univerzálneho motora 
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Obr. 8. Priebehy momentovej charakteristiky pre striedavé napájanie 

univerzálneho motora 

Na obr. 7 a obr. 8 sú zobrazené momentové charakteristiky 
univerzálneho motora pri jednosmernom a striedavom 
napájacom napätí. 

Ako vidno z jednotlivých priebehoch, univerzálny motor 
pri napájaní jednosmerným napätím ná lepšie momentové 
charakteristiky ako pri napájaní striedavým napätím. 

C. Charakteristiky účinnosti univerzálneho motora 

Na obr. 9 a obr. 10 sú zobrazené priebehy účinnosti 
univerzálneho motora pri jednosmernom a striedavom 

 

Obr. 9. Priebehy účinnosti pre jednosmerné napájanie univerzálneho motora 

 

Obr. 10. Priebehy účinnosti pre striedavé napájanie univerzálneho motora 

napájacom napätí. Z uvedených priebehov možno vidieť, že 
účinnosť univerzálneho motora napájaného striedavým 
napätím pri zaťažení mierne klesá, pričom pri napájaní 
jednosmerným napätím sa drží približne na rovnakej hodnote. 

D. Elektomagnetické vyžarovanie a vyššie harmonické 

Na obr. 11 a obr. 12 sú zobrazené intenzity elektromagne-
tického poľa v okolí univerzálneho motora pri jednosmernom 
a striedavom napájacom napätí, ktorý bol zaťažený prúdom 2A 
resp. 3A. 

Intenzita elektromagnetického poľa bola odmeraná Matrix 
typ VX0100 s externou anténou 62mm, pričom prístroj bol 
umiestnený v tesnej blízkosti komutátora univerzálneho moto-
ra.  

 

Obr. 11.  Intenzity elektromagnetického poľa v okolí univerzálneho motora pri 

jednosmernom napájaní 

 

Obr. 12.  Intenzity elektromagnetického poľa v okolí univerzálneho motora pri 
striedavom napájaní 

Ako vidno z prezentovaných výsledkov intenzity 
elektromagnetického poľa, rušenie v okolí univerzálneho 
motora, ktorý bol napájaný jednosmerným napätím je nižšie, 
ako u univerzálneho motora napájaného striedavým napätím.  

Na obr. 13 a obr. 14 sú zobrazené zložky vyšších 
harmonických pri striedavom napájaní pri prúde 3A a 2A 
odmerané pomocou výkonového analyzátora Fluke Norma 
4000. 
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Obr. 13. Vyššie harmonické napätia pri striedavom napájaní univerzálneho 

motora pri prúde 3A 

 

Obr. 14. Vyššie harmonické napätia pri striedavom napájaní univerzálneho 

motora pri prúde 2A 

IV. ZÁVER 

V tomto článku sme chceli prezentovať aký vplyv má typ 
napájacieho napätia (jednosmerné resp. striedavé) na vlastnosti 
univerzálneho motora a jeho vplyv na elektromagnetické ruše-
nie do okolia. Meranie prebiehalo na univerzálnom motore, 
ktorý bol pôvodne použitý v pračke značky Indesit a počas 
merania pripojený k dynamometru, pomocou ktorého bol mo-
tor zaťažovaný a zároveň slúžil na meranie momentu a otáčok 
motora. Napätie a prúd odoberaný zo zdroja ako aj harmonická 
analýza napätia odoberaného zo siete sa vyhodnocovala výko-

novým analyzátorom elektrickej energie Fluke Norma 4000. 
Vyžarovaná intenzita elektromagnetického poľa sa merala 
prístrojom značky Matrix typ VX0100. Dosiahnuté výsledky 
z jednotlivých meraní boli prezentované na obrázkoch 5 až 14. 
Z výsledkov merania vyplýva, že lepšie vlastnosti a zároveň 
nižšie elektromagnetické rušenie do okolia mal univerzálny 
motor pri jednosmernom napájaní.   
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