
6.1.4 Alternátor s budicím vinutím 
 
U větších motorových vozidel, kde je potřebný větší výkon alternátoru, se používají 

alternátory, kde je rotor buzen stejnosměrným proudem a u nichž je nezbytná regulace napětí. 
Používá se tu většinou alternátorů jejichž rotor má vyniklé póly. Tyto alternátory se nazývají 
alternátory s tzv. drápkovým rotorem, jehož schéma je na obr. 6.9. 
 
2.3. konstrukce alternátorů 
 
Na obr. 3.7 je schéma základních částí alternátoru včetně zapojení vinutí 
a usměrňovače, na obr. 3.8a jsou jednotlivé díly alternátoru zobrazeny tak, jak na sebe 
navazují a na obr. 3.8b je sestava alternátoru. Protože se alternátor používá i pro nabíjení 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9) - kartáče  
(13) - pomocný usměrňovač  
(11) - pracovní vinutí  
(14) - hlavní usměrňovač  
(12) - budicí vinutí  
(16) - sběrací kroužky 
 

  Obr. 3.7 Základní části alternátoru 
 
akumulátoru, je nutno v něm vyrobený střídavý proud usměrnit. S výjimkou alternátorů pro 
vysoké výkony je tedy nedílnou součástí alternátoru i usměrňovač, 
který je zde také z hlediska konstrukce popsán. Principu činnosti usměrňovače 
a získávání budicího proudu je však věnována zvláštní část. Součástí alternátoru může být 
rovněž regulátor.  
  
 Podobně jako u dynam tvoří i u alternátorů základní části stator (3) a rotor (4). Jak již 
bylo uvedeno, je ale v tomto případě 
umístěno budicí vinutí na rotoru a pracovní na statoru. I když základní konstrukční principy 
jsou u všech typů alternátorů stejné, jsou u jednotlivých druhů alternátorů podle oblastí jejich 
použití v konstrukci určité rozdíly. 
U naprosté většiny motorových vozidel se dnes používají alternátory s drápkovým rotorem. 
Hlavní rozdíly v konstrukci jednotlivých typů jsou v umístění ventilátoru (uvnitř nebo vně), v 
počtu oběžných kol ventilátoru (jedno nebo dvě), ve velikosti sběracích kroužků a v umístění 
usměrňovače ( uvnitř nebo vně předního břemenového vika). 

 



Na obr. 3.8a jsou uvedeny tyto hlavhí části: 
-  stator (3) s třífázovým pracovním vinutím. Z důvodů omezení vzniku vířivých proudů je 
stator složen ze vzájemně odizolovaných plechů opatřených drážkami. Stator tvoří pevný 
samostatný celek (paket). V drážkách statoru je umístěno smyčkově uspořádané pracovní 
vinutí. Vinutí každé fáze je tvořeno určitým počtem cívek (obvykle 6 nebo 8) spojených 
do série. Stator je obvykle upevněn mezi statorová víka, 
-  rotor (kotva) (4). 

Na hřídeli rotoru jsou umístěny pólové hvězdice, budicí vinutí, ventilátor, valivá ložiska a dva 
sběrací kroužky. Pólové hvězdice (obr. 3.9 poz. 26 apoz. 27) jsou lisované nebo frézované a 
mají drápkové póly lichoběžníkového tvaru. Počet pólů jedné hvězdice bývá 6 nebo 8 
(výjimečně 7) a všechny póly jedné hvězdice mají stejnou polaritu. Z předchozího plyne, že 
celkový počet pólů rotoru bývá 12 nebo 16 (výjimečně 14) a na rotoru se vzájemně střídají 
severní a jižní pól. Uvnitř pólových hvězdic je umístěna prstencová cívka s budicím vinutím 
(obr. 3.9 poz. 12), jehož konce jsou připojeny na sběrací kroužky. 

 
   Obr. 3.8a Hlavni části alternátoru 
  
(1) - drážková řemenice   (2) - přední víko (břemenové)  
(3) – stator     (4) - rotor 
(5) - zadní víko (diodové)    (6) - usměrňovač 
(7) - držák kartáčů s regulátorem   (8) - krycí víko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 3.9 Pólové hvězdice 
 
 
 



Budicí proud se na kroužky přivádí pomocí uhlíkových kartáčů uložených v držácích kartáčů 
(7). Podobně jako u dynam může být z důvodů různé regulace spojen začátek budicího vinutí 
s kladnou svorkou (B+ nebo D+) nebo zápornou svorkou (B- nebo D-). Vzduchová mezera 
mezi rotorem a statorem bývá 0,2 mm až 0,3 mm. 
Poznámka: Pro alternátory vysokých výkonů se používají rotory se samostatnými póly, tzv. 
válcové rotory (např. Bosch U2), 

 
-  usměrňovač (6) je opatřen chladičem (plechové segmenty), do kterého jsou 

usměrňovací diody zalisovány, 
- klínová (drážková) řemenice (1) je upevněna na hřídeli rotoru, který prochází předním 

víkem . 
Pohon je proveden od klikového hřídele motoru pomocí jednoho nebo dvou klínových 
řemenů, případně plochým drážkovým řemenem (Poly-V) (obr. 3.10). Tento řemen je velmi 
pružný a umožňuje i opásání řemenice o malém průměru (do 45 mm), což usnadňuje dosažení 
velkých převodových poměrů. Výjimečně může být alternátor poháněn 
i pružnou spojkou. Mezi motorem a alternátorem je převod dorychla o velikosti i = 0,6 až 0,3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.10 Plochý drážkový řemen (Poly - V) 
 

 
Alternátor může být použit pro oba smysly otáčení. Požadovanému smyslu otáčení však musí 
odpovídat nastavení ventilátoru 
a správné pólování rotoru, 

-  víka (2 a 5) jsou vyrobena z hliníkové slitiny a je v nich na valivých ložiskách uložen 
rotor. Přední, případně obě víka musí být opatřena vhodnými otvory, umožňujícími 
proudění vzduchu. Přední víko (břemenové) (2) je pro hřídel rotoru průchozí a nese 
pouze valivé ložisko. Zadní víko (diodové) (5) nese kromě ložiska ještě usměrňovač a 
držáky kartáčů, 
- regulátor tvoří často integrální součást alternátoru a bývá umístěn na držáku kartáčů 
(7). U některých typů alternátorů pro užitková vozidla je regulátor umístěn mimo 
alternátor a je s ním spojen vodiči. To, co bylo uvedeno, se týká bezkontaktních 
regulátorů, pokud je použit regulátor tvořený elektromagnetickými relé, pak je umístěn 
vždy mimo alternátor, 
- krycí víko (8) je použito v případě, že je usměrňovač umístěn z vnější strany 
diodového víka. 

Obr. 3.8b ukazuje celkovou sestavu alternátoru. Nejedná se však o přesně stejnou konstrukci, 
jako na obr. 3.8a, rozdíl jé zejména ve způsobu uchycení statoru. 



 
    Obr. 3.8b Sestava alternátoru 
 
 

Obr. 6.9. Alternátor s drápkovým rotorem 
 



 

 
   
  Obr. 6.10. Řez automobilovým alternátorem magneton 14V/35A 

 
 Stator je stejný jako stator asynchronního motoru. V drážkách statorového paketu 1 
složeného z dynamových plechů, izolovaných na jedné straně, je uloženo trojfázové vinutí. 
Na rotoru jsou dvě lisované nebo frézované hvězdice 4, 8 z měkké oceli. Každá z nich má na 
vnějším obvodě p drápkových pólů (např. 6). Do mezery mezi drápkovými póly jedné 
hvězdice zasahují drápkové póly druhé hvězdice, takže ve vzduchové mezeře působí 2p 
drápkových pólů. Budicí cívka 9 prstencového tvaru, která je napájena přes dva, na hřídeli 
nalisované kroužky 12, budí všechny póly tak, že na obvodě se severní a jižní póly střídají. 
Hvězdice 4 nese jen samé severní póly (např. 3) a hvězdice 8 jen samé jižní póly (např. 5, 6, 
10). Magnetický tok Φ, vycházející z jednoho severního drápkového pólu např. 3 hvězdice 4, 
projde vzduchovou mezerou, rozdělí se v paketu 1 na dvě poloviny, z nichž jedna projde přes 
vzduchovou mezeru do jižního drápkového pólu 5, druhá obdobně do jižního drápkového 
pólu 6 hvězdice 8. Obě poloviny se spojí v rotorovém prstencovém jhu 7. Je výhodné volit 
velký počet pólů p a tím i vyšší kmitočet alternátoru 

      
60
pnf =   (6.5) 

 
kde  f je frekvence střídavého proudu alternátoru,  
 p - počet pólových dvojic, 

n - otáčky rotoru. 
Drápkové póly mají lichoběžníkový tvar, aby se při otáčení rotoru magnetický tok ~, 

zabírající např. s jedním závitem statorového vinutí, pozvolna měnil tak, aby indukované 
napětí mělo průběh blízký sinusovce a aby se zmenšil magnetický hluk stroje. Na obrázku 6.9 
nejsou v bokorysu a v nárysu zakresleny stator a budicí cívka rotoru. Na obrázku 6.10 je řez 
alternátorem 14 V, 35 A, 10 000 min'. Vnější průměr 150 mm, délka 139 mm a hmotnost 3,6 
kg. Označení jednotlivých částí je stejné jako na obr. 6.9. Na hřídeli 16 jsou nalisovány dva 
sběrací kroužky 12, pomocí nich se kartáči 13 přivádí proud do budicí cívky rotoru 9. Přední 
víko 14 (na straně pohonu) z hliníkové slitiny nese kuličkové ložisko 17 uzavřeného typu, 
které je radiálně velmi namáháno. Na předním víku je nálitek 19, kterým je alternátor 



upevněn na spalovací motor. Zadní víko 11 nese kuličkové ložisko 15, držáky uhlíkových 
kartáčů 13 a nosič 18, do něhož jsou zasazeny křemíkové diody. 

Vinutí alternátoru a usměrňovací diody účinně chladí ventilátor. Zatížení vodičů je až 30 
A/mm2. 

 
2.4 Usměrnění střídavého proudu 
 
 K usměrnění střídavého proudu vyrobeného v alternátoru se až na výjimky (malé 
jednofázové alternátory s permanentním buzením, určené zejména pro jednostopá vozidla) 
třífázový můstek.  

  Obr. 3.11. Konstrukce usměrňovače 
 
Na obr. 3.11. je konstrukce usměrňovače. Do plechových chladičů jsou zalisovány jak diody 
hlavního, tak i pomocného usměrňovače. Usměrňovač tvoří kompaktní celek a při opravách je 
ho obvykle nutno jako takový vyměnit. 
 
 
 
 
 



2.5 Chod alternátoru 
 
2.5.1 Budicí proud 
Usměrnění střídavého proudu je u alternátoru úzce spojeno se získáváním proudu budicího. 
Až na výjimky, kdy je použito cizí buzení z akumulátoru, se budicí proud odebírá 
z pracovního vinutí. Při rozběhu alternátoru je magnetické pole rotoru tvořeno remanentním 
magnetismem drápkových pólů.  
 
2.5.2 Provedení budicího obvodu (obr. 3.12) 
I když je možno odebírat budicí proud přímo z hlavního usměrňovače (svorky B+ a B-), 
doplňuje se většinou obvod o pomocný usměrňovač (a) osazený třemi diodami VD7 
až VD9, které tvoří spolu s diodami VD4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) - akumulátorová baterie  
(2) - budici vinutí (Lb) 
(3) - pracovni vinutí (Lp) 
(a) - diody pomocného 
usměrňovače  
(b) - kladné diody 
(c) - záporné diody 
 
 

Obr. 3.12 Zapojení hlavního a pomocného usměrňovače 
 
až VD6 třífázový můstek. Kladný pól pomocného usměrňovače je připojen 
na svorku D+, záporná svorka je B-. Ze svorek D+ a B- je napájeno budicí vinutí (2). 

2.5.3 Proudové obvody alternátoru  

U alternátoru existují obvykle tři proudové obvody: 
 - obvod předbuzení (cizí buzení proudem z akumulátoru), 
 - obvod buzení (vlastní buzení proudem z pracovního vinutí), 

  - hlavní obvod. 
 
 
 
 
 
 



 
Na obr. 3.13 je obvod předbuzení alternátoru, na obr. 3.14 obvod vlastního buzení. 
 
2.5.3.1 Obvod předbuzení (obr. 3.13) 
 
Předbuzení alternátoru není bezpodmínečně nutné, bez jeho provedení nemůže 
ale generátor dodávat proud po spuštění motoru, pokud jeho otáčky nedosáhnou požadované 
velikosti, která je vyšší, než otáčky volnoběžné. 
Jak již bylo uvedeno, při rozběhu je magnetické pole rotoru vyvoláno zbytkovým 
magnetismem drápkových pólů. Toto magnetické pole je však velmi slabé 
a při nízkých otáčkách se v pracovním vinutí indukuje pouze malé napětí.  
 

 
 
 

 
 
 
 
(1) - alternátor  
(2) - regulátor  
(3) - kontrolka  
(4) – spínač 
(spínací skříňka)  
(5) - akumulátorová 
baterie 
(a) - díody 
pomocného 
usměrňovače 
(b) - kladné diody 
(c) - záporné diody 
(d) - budicí vinutí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Obr. 3.13. Obvod předbuzení 
 
Aby pomocný usměrňovač mohl pracovat, musí být otevřeny příslušné diody. Protože v každé 
větvi usměrňovače jsou dvě diody zapojené do série, je k jejich otevření potřeba napětí 
minimálně 1,4 V (0,7 V + p,7 V= 1,4 V). Takové napětí ale při volnoběžných otáčkách 
nevzniká. Proto je nutno v tomto případě získat budicí proud z cizího zdroje (akumulátoru). 
Po spuštění musí motor dosáhnout provozních otáček nutných k tomu, aby se ve vinutí 
alternátoru indukovalo napětí dostatečné k otevření diod a zajištění vlastního buzení. V 
okamžiku, kdy dojde k otevření diod, začne procházet budicím vinutím dostatečný proud a 



teprve potom je magnetické pole tak intenzivní, že probíhá vlastní buzení, a to i při 
volnoběžných otáčkách . 
 Po sepnutí spínače denních spotřebičů (zapalování ) (4) jde proud Ib z akumulátoru 
přes kontrolku (3), budicí vinutí na rotoru (d) a svorku DF regulátoru (2) na kostru. Kontrolka 
(3) slouží jako odpor, který určuje velikost proudu pro předbuzení. Při správně zvoleném 
příkonu kontrolky vytváří budicí proud magnetické pole požadované velikosti, které vede k 
dosažení vlastního buzení. Je-li příkon kontrolky příliš malý (např. při použití elektronických 
součástí), je nutno paralelně ke kontrolce zařadit rezistor, který zajistí požadované vlastní 
buzení. Pokud kontrolka svítí, je na alternátoru nižší napětí než na akumulátoru. 
Kontrolka zhasne v okamžiku, kdy jsou poprvé dosaženy otáčky, při kterých je svorkové 
napětí alternátoru rovno provoznímu a výkon alternátoru se předává do sítě. 
Typické hodnoty příkonu kontroíek jsou : 
• 2 W pro jmenovité napětí 12 V,  
• 3 W pro jmenovité napětí 24 V.  
 
2.5.3.2 Obvod vlastního buzení alternátoru (obr. 3.14) 

 
Úkolem budicího proudu I je, při normálním provozu alternátoru, vytvářet prostřednictvím 

budicího vinutí takové magnetické pole, které zajistí indukování požadovaného napětí v 
pracovním vinutí statoru. Budicí proud je částí (5% až 8%) hlavního proudu IG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Obr. 3.14. Obvod buzení 



Budicí proud IP jde přes diody pomocného usměrňovače (a), uhlíkové kartáče a sběrací 
kroužky do budicího vinutí rotoru (d), odtud na svorku DF regulátoru (2) a ze svorky D přes 
diody katodové skupiny (c) zpět do vinutí statoru. 

Při běžném provozu není pro buzení alternátoru třeba žádný cizí zdroj napětí. Předbuzení se 
uplatňuje pouze při spouštění motoru, tzn. při rozbíhání alternátoru z klidu.  

 

2.5.3.3 Hlavní obvod (obr. 3.15) 
 
Střídavé napětí indukované v třífázovém pracovním vinutí statoru je usměrňováno hlavním 
usměrňovačem v můstkovém zapojení. Proud alternátoru IG se dělí na proud, který slouží k 
dobíjení akumulátoru a proud pro spotřebiče. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Obr. 3.15 Hlavní obvod 
Proud IG indukovaný v jedné fázi (např. V) jde přes jednu z kladných diod (b) na svorku B+ 
a dále přes akumulátor, popř. spotřebič na kostru (svorka B-) a odtud přes jednu ze záporných 
diod (c) zpět na vinutí statoru (fáze W). Jak se postupně mění pořadí diod, kterými proud 
prochází. 
 
 
2.6 Chlazení atternátorů 
Záření a vedení tepla od motoru a výfuku, ale také vlastní ztrátové teplo je příčinou zahřívání 
alternátoru. Zahřívání se ještě zvyšuje, pokud je motorový prostor z důvodů odhlučnění 
izolován. Veškeré teplo musí být z důvodů zabezpečení funkce jednotlivých částí odvedeno. 



Týká se to zejména izolací, pájených spojů a především polovodičových součástí. Maximální 
přípustná okolní teplota se pohybuje, podle typu alternátoru, v rozmezí 80°C až 100°C. Proto 
je zapotřebí dostatečné chlazení alternátoru, které zajistí, že teplota jednotlivých částí 
nepřekročí stanovenou hranici. Chlazení alternátorú lze dosáhnout několika různými způsoby. 

2.6.1 Chlazení bez nasávání čerstvého vzduchu 
Obvyklý způsob chlazení používaný u alternátorů v normálním provozu je provětrávání. V 
tomto případě jsou použity radiální ventilátory pro jeden nebo oba smysly otáčení. 
Ventilátory se otáčejí společně s hřídelem alternátoru a se zvyšujícími se otáčkami vzrůstá i 
jejich chladicí účinek. Proto je pro každý výkon zaručeno dostatečné chlazení. 
U některých typů alternátorů jsou lopatky ventilátorů uloženy asymetricky. Tím 
se dosáhne odstranění nežádoucích zvukových efektů (pískání apod.), které by mohlo nastat 
při určitých otáčkách. 
2.6.1.1 Jednosměrné provětrávání (obr. 3.19) 
Oběžné kolo ventilátoru, tvořené lopatkami, je nasazeno z vnější strany předního víka. 
Vzduch vstupuje do alternátoru zadním víkem, proudí kolem sběracích kroužků podélně 
alternátorem a vystupuje předním víkem. Chladicí vzduch je tedy ventilátorem nasáván přes 
celý alternátor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.19 Jednosměrné provětrávání 
 
 
 

 
 
2.6.1.2 Obousměrné provětrávání (obr. 3.20) 
Alternátory pro větší výkony bývají provedeny jako obousměrně provětrávané. 
Dvě oběžná kola jsou nasazena na hřídeli rotoru vlevo a vpravo od aktivních částí (tj. ještě 
před ložisky). Vzduch je nasáván oběma ventilátory předním a zadním víkem axiálně a pak 
radiálně vytlačován otvory na obvodu alternátoru. Výhodou tohoto uspořádání je i možnost 
použití menších oběžných kol ventilátorů a tím snížení hluku, který vzniká prouděním 
vzduchu po lopatkách. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3.20 Obousměrné provětrávání 

 

 

 

2.6.2 Chlazení s nasáváním čerstvého vzduchu (obr. 3.29) 
U tohoto provedení vstupuje vzduch do nátrubku, umístěného na sací straně. Hadicí je 
chladný a vyčištění vzduch nasáván z okolí motorového vozidla. U alternátoru na obr. 3.21 
vstupuje vzduch zadním víkem, je veden axiálně celým alternátorem a nasáván ventilátorem 
umístěným před předním víkem. Alternátory s nasáváním čerstvého vzduchu se používají v 
případě, že mají velký výkon nebo jsou umístěny v motorovém prostoru, kde je okolní teplota 
vyšší než 80°C. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.21 Ventilátor s nasáváním čerstvého vzduchu 
 
2.6.3 Chlazení diod 
Protože  v důsledku úbytku napětí 
na diodách vzniká při průchodu proudu ztrátový výkon, který se mění v teplo, musí být diody 
chlazeny. Týká se to jak diod hlavního, tak i pomocného usměrňovače. Diody jsou zalisovány 



do plechových chladičů, které jsou schopny, díky své velké ploše a dobré tepelné vodivosti, 
předávat uvolněné teplo do proudícího chladicího vzduchu. 
Alternátory mají dva chladicí segmenty, tři kladné diody jsou zalisovány do jednoho 
segmentu, který je spojen se svorkou B+, tři záporné diody do druhého segmentu, který je 
spojen se svorkou B-. Kladné a záporné diody jsou naprosto stejné až na to, že kladné diody 
mají na obal vyvedenu katodu (obr. 3.22a) a záporné diody anodu (obr. 3.22b), tzn., že 
chladicí plech kladných diod je spojen s jejich katodami a chladicí plech záporných diod s 
jejich anodami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.22 Usměrňovaci diody 
 
 
 
 
 

 
Diody pomocného usměrňovače nemusí mít chladič, u alternátorů větších výkonů však bývají 
samostatným chladičem opatřeny. U alternátorů pro nejvyšší výkony bývá použit trojitý 
chladicí systém. U tohoto uspořádání je pro diody každé fáze samostatný chladič, na kterém je 
vždy jedna kladná a jedna záporná dioda a jedna dioda pomocného usměrňovače. 
 
 
2.7 Hluk alternátorů 
Snížení hlučnosti alternátorů nabývá, zejména u vozidel s tichým provozem, stále 
na významu. 
Hluk u alternátorů vzniká z důvodů aerodynamických a magnetických. Aerodynamický hluk 
vzniká u ventilátorů při otáčkách vyšších než 3000 min a také protékáním chladicího vzduchu 
malými otvory. Dá se omezit použitím menších oběžných kol s asymetricky rozdělenými 
lopatkami, případně pečlivě sladěným vedením vzduchu. 
Příčinou magnetického hluku jsou intenzivní místní magnetická pole a tím vznikající silová 
působení mezi statorem a rotorem. Magnetické rušení může být omezeno různým způsobem, 
např. zvětšením vzduchové mezery mezi rotorem a statorem, zmenšením výrobních tolerancí 
apod. Jedním z nejúčinnějších způsobů omezení magnetického hluku je „snížení drápkových 
pólů" zkosením jejich zadních (ve smyslu otáčení) hran („odtokové hrany") (obr. 3.23). 
Zmenšují se tak zpětné účinky kotvy působené proudem statoru, které při elektrickém zatížení 
alternátoru vyvolávají ve vzduchové mezeře deformace magnetického pole a jsou příčinou 
vzniku magnetického hluku. Při optimálním tvaru drápkových pólů je možno docílit snížení 
hluku až o 10 dB. V určitých případech může být hlučnost alternátoru působena i 
mechanickými příčinami, a to zejména ložisky, případně způsobem upevnění alternátoru k 
motoru. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.23 Zkosení drápkových pólů 
 
 
 

 
2.8 Provedení alternátorů 
 
V této části jsou popsány některé typy alternátorů tak, aby byly pokud možno uvedeny různé 
konstrukční skupiny. Až na jednu výjimku (PAL Magneton) jsou jako příklady použity 
alternátory firmy BOSCH. 
2.8.1 Alternátory řad GC, KC a NC  
Tyto alternátory jsou určeny pro osobní automobily a mohou dodávat i značné proudy Jsou 
vhodné zejména pro moderní motorová vozidla s nízkými volnoběžnými otáčkami. Zvýšení 
maximálních otáček alternátoru umožňuje použití velkého převodového poměru a tím i 
zvýšení výkonu alternátoru při malých otáčkách. 
Na obr. 3.24 je jeden z uvedené řady generátorů, jejichž konstrukce je označována jako 
kompaktní (Compact). 
 
 
2.8.1.1 Činnost 
 
 Na rotoru (4) jsou dvě šestipólové hvězdice, tzn, že celkem má rotor 12 pólů. 
Magnetický tok jde přes jádro cívky do levé pólové hvězdice přes vzduchovou mezeru do 
jádra statoru (3) se statorovým vinutím, přes vzduchovou mezeru do pravé hvězdice a zpět do 
jádra. Indukční čáry magnetického pole protínají při otáčení rotoru vinutí všech tří fází. 
Poněvadž rotor má celkem 12 pólů, bude každé vinutí za jednu otáčku protnuto celkem 
dvanáctkrát. Při průchodu každého pólu se indukuje jedna půlvlna, kladná nebo záporná. 
Počet půlvln indukovaných při jedné otáčce rotoru je tedy 12 x 3 = 36, tj. šest celých vln 
indukovaného napětí v jedné fázi. 
 
2.8.1.2 Konstrukce 
 
Alternátor j e provětráván dvouproudově, má dvanáctipólový drápkový rotor (4), sběrací 
kroužky malého průměru (16) a hlavní usměrňovač (6) osazený Zenerovými diodami (obr. 
3.16), které omezují napěťové špičky a chrání spotřebiče před přepětím. Stator má třífázové 
pracovní vinutí, magnetické pole rotoru je buzeno stejnosměrným proudem, buzení je vlastní. 
Modifikovaná navíjecí technika umožňuje umístit v drážkách statoru více závitů a zlepšit tak 
stupeň využití statoru. 
Jádro statoru má prodloužené střední plechy jejichž pomocí je upnuto v tělese alternátoru a 
ustředěno mezi oběma víky (2 a 5). To umožňuje dosažení velké přesnosti 



při montáži a nízké úrovně magnetického hluku. Drápkové póly mají zkosenou „odtokovou" 
hranu, a ve spojení s vystředěnými středními lamelami se tak dosahuje dalšího snížení 
hlučnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Obr. 3.24 Alternátor s kompaktní konstrukcí 
 
Dva uvnitř umístěné ventilátory nasávají vzduch čelními stěnami dovnitř ventilátoru. To vede 
ke snížení aerodynamické hlučnosti redukováním stupně odrazu a poskytuje větší volnost při 
umísťování alternátoru na motor. Sběrací kroužky (16) mají podstatně menší průměr, a proto 
také nižší obvodovou rychlost. Vzhledem k nižší obvodové rychlosti je také menší opotřebení 
jak kroužků, tak i kartáčů, a životnost alternátoru tak již není závislá na jejich opotřebení. 
Elektronický regulátor (20) je umístěn na držáku kartáčů. Usměrňovač (6) je chráněn proti 
vnějším vlivům krytem z plastu. K motoru je alternátor připevněn pomocí otočného ramene 
(21). 
 



 
    
   Obr. 3.25 Alternátor s víkovou konstrukcí 
 
2.8.2 Alternátory řad G1, K1 a N1 
 
Tyto alternátory jsou určeny jak pro osobní, tak i užitková vozidla, i když osobní automobily 
jsou stále více vybavovány alternátory s kompaktní konstrukcí. Pro různé provozní podmínky 
může být alternátor doplněn např. zvýšenou ochranou proti korozi, hadicovým adaptérem 
pro nasávání čerstvého vzduchu apod. Na obr. 3.25 je alternátor typu Kl. Konstrukce těchto 
alternátorů je označována jako víková (v německé literatuře např. BOSCH jako Topt7. 

2.8.2.1 Činnost 
Činnost alternátoru je prakticky stejná jako u předchozího typu. 
2.8.2.2 Konstrukce 
Alternátor je jednosměrně provětrávaný, dvanáctipólový, s vlastním buzením. Jádro statoru 
(3) není uchyceno do tělesa, ale pouze sevřeno mezi přední (2) a zadní víko (5). Ve víkách je 
rotor uložen ve dvou kuličkových ložiskách. Před předním víkem je na hřídeli umístěna 
řemenice (1) a oběžné kolo ventilátoru (19). Budicí proud se přivádí do cívky (12) 
na rotoru sběracími kroužky (16) a kartáči uchycenými v držáku kartáčů, který je upevněn na 
diodovém víku. V chladiči je zalisováno 6 diod hlavního a 3 diody pomocného usměrňovače. 
Usměrňovač je umístěn uvnitř diodového víka. 
 
Pro zvláštní provoz mohou být generátory řad KI a NI doplněny: 
• hadicovým adaptérem, který při vysoké okolní teplotě umožňuje nasávání čerstvého 

chladného vzduchu z okolí vozidla, 
• při dokonalém vyvážení a zvláštních opatřeních s ohledem na buzení, sběrací kroužky a 

ventilátor mohou být maximální otáčky zvýšeny až na 18 000 min-', 
• zvýšenou ochranou proti korozi, • pro ochranu částí citlivých 

na napěťové špičky při náhlých odpojeních zatížení (load dump) 
 a při provozu bez akumulátoru mohou být v usměrňovači použity Zenerovy diody. 
 
 



2.8.3 Alternátory řady T1 
Tento alternátor je určen pro vozidla, která odebírají větší proudy, zejména autobusy. 
Autobusy, především v městském provozu, vyžadují velkou změnu výkonu v širokém rozsahu 
otáček,včetně volnoběžných. 
Na obr. 3.26 je alternátor řady T1 se dvěma statory a dvěma budicími systémy. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) - řemenice  (12a) - budicí vinutí 2 
(2) - přední víko  (16) - sběrací kroužky 
(6) - usměrňovač   (19) - ventilátor 
(7) - držák kartáčů  (21) - výkyvné rameno 
(11) - pracovní vinutí 1  (22) - valivé ložisko 
(11a) - pracovní vinutí 2  (23) - průchodka 
(12) - budicí vinutí 1   (24) - komora sběracích kroužků 
 
    Obr. 3.26 Dvojitý alternátor 

 

2.8.3.1 Činnost 

Činnost je stejná jako u předchozích typů.  

2.8.3.2 Konstrukce 
Úkolem dvojitého alternátoru je, kromě nároků běžných spotřebičů obvyklých i u jiných 
vozidel, zajišťovat i elektrický výkon pro zařízení zvyšující komfort autobusu. Alternátor je 
založen na principu mechanického a elektrického spojení dvou jednoduchých alternátorů do 
jednoho celku. Sběrací kroužky (16) a kartáče (7) jsou umístěny v prachotěsném prostoru 
(24). Vzhledem ke dvěma paralelně pracujícím pracovním vinutím budou určité změny 
i v zapojení usměrňovače.  
 
 
 
 



2.8.4 Alternátory řady U2 
Tyto alternátory mají rotor (4) se samostatnými póly (válcový rotor). Používají se pro vozidla 
s vysokými požadavky na odběr proudu (až 100 A) a jmenovitým napětím 24 V. Vyskytují se 
i u autobusů, kolejových vozidel, lodí a velkých speciálních vozidel. 
Jako příklad je uveden alternátor na obr. 3.27. Konstrukce těchto alternátorů je označována 
jako standardní (Standard). 

2.8.4.1 Činnost 
Alternátor je čtyřpólový, tzn., že při jedné otáčce protne magnetické pole vinutí každé fáze 
čtyřikrát. U třífázového vinutí to znamená 4 x 3 = 12 půlvln. 

2.8.4.2 Konstrukce 
Uspořádání třífázového pracovního vinutí i průběh magnetického toku je stejný jako u 
popsaných typů. Podstatný rozdíl je v provedení budicího vinutí. U alternátorů s drápkovými 
póly je pro všechny póly společné budicí vinutí. Uspořádání rotoru se samostatnými póly je 
schematicky zobrazeno na obr. 3.28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.28 Základní schéma alternátoru s rotorem se samostatnými póly 
 

Na rotoru jsou čtyři, případně šest pólů a každý z nich je opatřen samostatným budicím 
vinutím. Z toho plyne, že u rotoru se samostatnými póly je každý pól také samostatně buzen. 
Ve srovnání s předchozími typy má tento alternátor větší stavební délku a menší průměr. Ve 
válcovém tělese (25) je stator s třífázovým pracovním vinutím (11) a odděleným chladičem se 
zalisovanými diodami. Těleso alternátoru je kryto předním (2) a zadním víkem (5). Rotor (4) 
je uložen v kuličkových ložiskách a je opatřen budicím vinutím. Proud se do budicího vinutí 
přivádí pomocí sběracích kroužků (16) a kartáčů. 
Za zadním víkem je na hřídeli rotoru (29) uložen ventilátor (19), celek je zakryt plastovým 
víkem (8). Poněvadž budicí proud je u těchto alternátorů značný, je regulátor oddělen od 
alternátoru a upevněn na místě chráněném před teplem motoru, vlhkostí a nečistotami. 
Spojení s alternátorem je provedeno šestipramenným vodičem, který je na obou koncích 
opatřen šestipólovými konektory. Celý alternátor je co nejlépe chráněn proti vnikání nečistot 
z okolí. Sběrací kroužky (16)jsou umístěny v prachotěsném prostoru a ložiska mají zvětšený 
prostor pro mazivo. Na zadním víku je nátrubek pro hadici, kterou se nasává čerstvý vzduch z 
prostoru mimo vozidlo. Z těchto důvodů může alternátor dlouhodobě pracovat bez nutnosti 
údržby. U alternátorů se samostatnými póly, které jsou určeny pro speciální vozidla s velmi 



značným odběrem proudu, může být umístěn mimo alternátor i usměrňovač. V tomto případě 
je usměrňovač ve speciálním, kapalinou chlazeném krytu. 
 

 
 

Obr. 3.27 Alternátor s rotorem se samostatnými póly 
 
2.8.5 AlternátorřadyN3 
U těchto bezkroužkových alternátorů jsou jediné součásti, které podléhají opotřebení, valivá 
ložiska. Používají se zejména u stavebních strojů, u těžkých automobilů pro dálkovou 
dopravu a pro vysoce namáhaná speciální vozidla. Význam bezkroužkových alternátorů 
spočívá v tom, že mohou pracovat dlouhou dobu bez přerušení a pod značným zatížením. 
Základním principem, který to umožňuje, je použití co nejmenšího počtu částí, u kterých 
vzniká tření. Alternátor prakticky nepotřebuje údržbu, nemá sběrací kroužky ani kartáče a je 
chráněn proti vnikání vlhkosti a prachu. 
 

   
    Obr. 3.29 Bezkroužkový alternátor 



Na obr. 3.29 je bezkroužkový altenátor. Konstrukční provedení alternátoru je víkové.  
 
2.8.5.9 Činnost 
Alternátor má vlastní buzení. Budicí proud se přivádí do nehybného vinutí (12), které je 
umístěno na vnitřním pólu (2). Protože zbytkový magnetismus má dostatečnou velikost, není 
nutno používat předbuzení. Budicí pole magnetuje střídavě umístěné póly otáčejícího se 
rotoru (4). Rotující magnetické pole indukuje v pracovním vinutí statoru (3) třífázový proud. 
Magnetické indukční čáry vycházejí z magnetického jha (obr. 3.30, poz.29), které je součástí 
rotoru a jdou přes vnitřní pól do levého prstence s drápkovými póly (obr. 3.30, poz. 26] stejné 
polarity a odtud do pracovního vinutí. Přes sousední, naproti umístěnou druhou polovinu 
drápkových pólů (obr. 3.30, poz. 27) se magnetický tok uzavírá opět v magnetickém jhu. 
Na rozdíl od alternátorů se sběracími kroužky musí v tomto případě magnetický tok 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Obr. 3.30 Rotor bezkroužkového alternátoru 
 
překonávat navíc dvě vzduchové mezery mezi stojícím budicím vinutím a otáčejícím 
se rotorem. 
Poznámka: V literatuře firmy BOSCH je tento alternátor označován jako „Generator mit 
Leitstiickliiufer" („ Generátor s rotorem s vodivou částí "). 
 
2.8.5.2 Konstrukce 
Výrazným rysem konstrukce tohoto alternátoru je, že kromě tělesa s jádrem statoru, chladičů 
s diodami a zabudovaného regulátoru, patří mezi nepohyblivé části i budicí vinutí. Proto 
nemusí být budicí proud přenášen do vinutí pomocí sběracích kroužků a uhlíků. 
Mezi pohybující se části patří rotor obr. 3.30), na kterém jsou umístěny dva prstence 
s drápkovými póly (26 a 27), přičemž jeden prstenec nese jižní a druhý severní póly. Oba 
prstence jsou vzájemně spojeny nemagnetickou vložkou (30). 
Poznámka. Kromě uvedené konstrukce bezkroužkových alternátorů existují ještě jiné 
možnosti, např. uspořádání dvou točivých strojů, budiče a vlastního alternátoru, 
do jednoho celku. Nevýhodou tohoto provedení je značná složitost, velká hmotnost a problémy 
s chlazením. 


