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Asynchronní motor 

Dva typy statoru a dva typy rotoru : 

• drážkovaný obvod – vsypané vinutí 

• vyniklé póly – buzení / permanentní magnety 
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Synchronní motor Stejnosměrný motor 



Funkce krokového motoru 
Základní princip krokového motoru je jednoduchý, proud 
procházející cívkou statoru vytvoří magnetické pole, které 
přitáhne opačný pól magnetu rotoru.  
Vhodným zapojováním cívek dosáhneme vytvoření rotujícího 
magnetického pole, které otáčí rotorem. 
Podle požadovaného kroutícího momentu, přesnosti nastavení 
polohy a přípustného odběru volíme některou z variant řízení.  
Z důvodu přechodovým magnetickým jevům je omezena 
rychlost otáčení motoru a to na několik stovek kroků za 
sekundu. Při překročení této maximální rychlosti nebo při příliš 
velké zátěži motory začínají ztrácet kroky. 
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http://www.youtube.com/watch?v=Xi7o8cMPI0E&feature=related


4 sekvence pro jeden plný krok - dvě vinutí jsou vždy napájená a provádí se 
"přetahování/strkání" pólů, což je vhodné pro nízké rychlosti, kde je potřebné 
přesně krokovat a udržet vysoký točivý moment 
 
4 sekvence pro vytvoření vlny - pouze jedno vinutí v jednom časovém okamžiku je 
napájené, které k sobě táhne pól. Tento způsob vykazuje hladší běh, než předchozí 
řízení, ale nízký točivý moment, je problémový při vysokých rychlostech, nízká 
spotřeba 
 
8 sekvencí pro půlkrok - nejdříve napájené jedno vinutí (1. půlkrok), následně obě 
dvě vinutí (2. půlkrok), pak opět jedno vinutí. A tak pořád dokola. Prakticky jde o 
spojení předchozích dvou principů. To vytváří klidnější chod při většině rychlostí, 
dobrý točivý moment. 
 
8 nebo více sekvencí na jeden mikrokrok - umožňuje vytvářet proměnný výkon v 
čase nebo dávkování výkonu na čas. Tento způsob vykazuje velmi klidní a tichý 
chod, ale ztráci na točivém momentu 
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Při unipolárním řízení prochází v jednom okamžiku 
právě jednou cívkou. Motor s tímto buzením má 
nejmenší odběr, ale také poskytuje nejmenší 
kroutící moment. Výhodou tohoto řešení je 
jednoduché zapojení řídící elektroniky - v podstatě 
stačí jeden tranzistor na každou cívku.  
 
 
Při bipolárním řízení prochází proud vždy dvěma 
protilehlými cívkami. Ty jsou zapojené tak, že mají 
navzájem opačně orientované magnetické pole. 
Motor v tomto režimu poskytuje větší kroutící 
moment, ovšem za cenu vyšší spotřeby. Pro řízení 
jsou zapotřebí 2 H-můstky: pro každou větev jeden. 
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http://www.youtube.com/watch?v=Xi7o8cMPI0E&feature=related


Při unipolárním řízení po jedné fázi se budí v daném okamžiku právě 
jedna cívka. Motor s tímto buzením má nejmenší odběr, ale také 
poskytuje nejmenší kroutící moment. Při řízení po dvou fázích se budí 
současně dvě sousední fáze. Při tomto řízení získáváme vyšší kroutící 
moment oproti řízení jednofázovému. Oba způsoby se nazývají 
„čtyřtaktní“. Sloučením obou čtyřtaktních způsobů vznikne „osmitaktní“ 
řízení. 

Při bipolárním řízení prochází proud vždy dvěma protilehlými 
cívkami. Ty jsou zapojené tak, že mají navzájem opačně orientované 
magnetické pole. Motor v tomto režimu poskytuje větší kroutící 
moment, ovšem za cenu vyšší spotřeby. 
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Unipolárním řízení.  
 
 
 
 
 
Bipolárním řízení. 
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• Velkou předností krokových motorů je, že pracují bez nákladných 
snímačů otáček nebo polohy, jsou jednodušší a tím i provozně 
spolehlivější a levnější.  

• Řízení se typicky provádí v přímé větvi bez zpětné vazby. 
• Jedinou podmínkou spolehlivé funkce je jejich správné dimenzování ve 

všech provozních režimech.  
• Mají vysokou životnost a jsou bezúdržbové. 
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Vibration  
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http://www.youtube.com/watch?v=Xi7o8cMPI0E&feature=related


Jednofázové řízení znamená, že magnetické pole generuje 
pouze jedna cívka  
(případně dvojice cívek při bipolárním buzení). 
 
Při dvoufázovém řízení generují shodně orientované 
magnetické pole vždy dvě sousední cívky.  
 
Daní za vyšší kroutící moment je dvojnásobná spotřeba oproti 
řízení jednofázovému. 

Řízení s plným krokem znamená, že na jednu otáčku je potřeba 
přesně tolik kroků, kolik zubů má stator daného motoru. 
 
Dosáhneme ho použitím kterékoliv doposud uvedené metody 
řízení. 
 
Řízením s polovičním krokem dosáhneme dvojnásobné přesnosti. 
Technicky se jedná o střídání kroků s jedno- a dvoufázovým 
řízením. 
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http://www.youtube.com/watch?v=Xi7o8cMPI0E&feature=related


Mají jednoduchou kompaktní konstrukci, jsou spolehlivé a 
bezúdržbové. Ve dvoufázovém provedení se vyrábí pouze 
malé typové řady do 1,4 Nm. Pro jejich řízení lze použít 
některý z integrovaných obvodů dostupných na trhu.  
Motory mají několik možností způsobu vinutí (viz obrázek 
dole). Jejich charakteristiky se potom liší podle způsobu 
připojení k výkonovému stupni. Jsou zde toto možnosti :  
     unipolární, bipolární-sériové a bipolární-paralelní. 
 
Při řízení v celokrokovém režimu mají rozlišení 200 kroků na 
otáčku, úhel kroku je 1,8°. 
Při řízení v půlkrokovém režimu mají rozlišení 400 kroků na 
otáčku, úhel kroku je 0,9°.  
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http://www.youtube.com/watch?v=Xi7o8cMPI0E&feature=related


 
 

Pro profesionální průmyslové aplikace se v současné době používají především 
3-fázové krokové motory, které jsou posledním vývojovým typem v tomto 
oboru. Svými vlastnostmi, novou progresivní konstrukcí a způsobem řízení, 
překonaly a nahradily své předchůdce  5-fázové krokové motory, které se 
vyráběly dlouhá léta před nimi, ale i jednodušší 2-fázové krokové motory. 
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http://www.youtube.com/watch?v=Xi7o8cMPI0E&feature=related


Charakteristickým rysem je axiálně orientovaný rotorový permanentní magnet, na jehož koncích 
jsou umístěny feromagnetické pólové nástavce. Obvodové zuby těchto nástavců jsou vzájemně 
pootočeny o polovinu úhlového rozestupu zubů rotoru. V podélném směru je tak vždy proti zubu 
na jednom nástavci drážka na nástavci druhém. 
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Jsou označované jako reakční či reluktanční, protože rotor je opatřen výstupky 
(zuby), takže magnetický obvod motoru má po obvodu vzduchové mezery 
proměnnou magnetickou vodivost. 

Jsou typické tím, že jejich vzduchová mezera je v jednom nebo několika místech 
nulová, čímž je minimalizován odpor magnetického obvodu a tím dosaženo při 
daném budícím proudu maximum indukce a krouticího momentu. 

Obsahují magnetický aktivní část, tj budící vinutí nebo 
permanentní magnet, jehož póly mohou být uspořádány 
dvojím způsobem 

s radiálně polarizovaným permanentním magnetem 
s axiálně polarizovaným permanentním magnetem 
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http://www.servo-drive.com/specialni_krokove_motory_krokove_motory_na_miru.php 

http://automatizace.hw.cz/motory-jejich-rizeni-s-mcu-3-cast-ridici-algoritmy-regulace-s-mcu 


