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Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na přehled používaných elektrických motorů 

v automobilovém průmyslu a jejich parametry. 
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Střídavý motor, stejnosměrný motor, asynchronní motor, synchronní motor, pohon, 

elektromobil, elektromotor.  
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Abstract 

The master theses is focused on an overview of the electric motors in the automotive 

industry and their parameters. 
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AC motor, DC motor, asynchronous motor, synchronous motor, drive, electric car, 

electric motor.  
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Seznam symbolů a zkratek 
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Úvod 
 

Předkládaná práce je zaměřena na výběr a návrh motoru do elektrického vozidla. Nejprve 

vypracuji rešerši o elektrických motorech, který se používají v automobilovém průmyslu, a 

následně vyberu jeden konkrétní motor. Navrhnu jeho parametry a provedu simulaci 

provozních podmínek daného motoru. Na závěr vypracuji zhodnocení motoru a obecně vývoj 

elektromotorů používaných v automobilovém průmyslu. 
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1 Přehled el. motorů používaných v automobilovém 
průmyslu 

 

V dnešní době slouží k pohonu vozidel více druhů elektromotorů. Každý elektromotor má 

své určité výhody a nevýhody. Sledují se hlavní parametry těchto motorů, jako jsou účinnost, 

nízká cena a hmotnost, malé rozměry, nízká hlučnost atd. Pro pohon elektromobilů se 

využívají všechny možné principy, které se používají u trakčních pohonů. Další důležitou 

veličinou, která se sleduje, je točivý moment, který by měl být co nejvyšší v co největším 

rozsahu otáček. Konstrukce motoru se dělá tak, aby byla kompaktní a měla co nejvyšší 

spolehlivost a nízké náklady na údržbu. 

1.1 Střídavé motory 

1.1.1 Asynchronní motory 

Podle konstrukce rozlišujeme na asynchronní motory s kotvou na krátko a na motory 

s vinutou kotvou. Pro pohon elektromobilů se využívají asynchronní motory s kotvou na 

krátko, je to kvůli jednoduché a robustní konstrukci těchto motorů, která zajišťuje poměrně 

velkou spolehlivost. Otáčky motoru a tahová síla se regulují napětím a proměnnou frekvencí. 

K tomu je potřeba složitý výkonový obvod, který je drahý. Tento motor je oproti 

stejnosměrnému motoru podstatně lehčí a je velmi přetížitelný.  

1.1.2 Synchronní motory 

 

 

1.2 Stejnosměrné motory 
 

 

 

1.3 Speciální druhy elektrických motorů 
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