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Abstrakt 

Tato práce se zabývá návrhem nebo úpravou stávající třífázové zátěţe soustavy měření z předmětu 

Elektrické měření, kdy bereme ohled na výkon napájecího zdroje, moţností přístrojů a pouţitých 

prvků zátěţe v obvodu. Pro tuto práci bylo vytvořeno programu, kdy uţivatel si bude moci zadávat 

hodnoty jednotlivých prvků a moţnosti jejich sérioparalelního zapojení, nastavení ţádaného napětí, 

fázového posuvu v rozmezí určitého úhlu. Jedním z výstupů bude fázorový diagram napětí a proudu 

pro dva různé úhly, tedy rozmezí hodnot soustavy, v které bude výsledná soustava vytvořena. Budou 

vypočteny prvky pro různé zátěţe v laboratorní úloze. 
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Abstract 

This thesis deals with the design or by modifying an existing three-phase balancing system of 

measurement in the subject of Electrical measurements, when taking into account the performance of 

the power supply, options for the devices and elements used load in the circuit. For this work, we have 

created a program where the user will be able to input the values of the individual elements and the 

possibility of their serioparalel involvement, setting the desired voltage, the phase shift in the range of 

a certain angle. One of the outputs will be the phasor diagram of voltage and current for two different 

angles, thus the range of values of the system, in which the resulting system is created. Will be 

calculated for elements with different loads in laboratory role. 
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1 Úvod 

  Cílem této práce je vyřešení trojfázové zátěţe pro laboratorní úlohu, kdy bereme okolnosti 

zadaného zdroje, měřících přístrojů a vlastností zátěţe. Pro tuto práci bylo vytvořeno programu, jenţ 

při nastavení a typu zapojení RLC soustavy bude řešit, při námi zvolené napětí na zdroji a fázový 

posuv, ve kterém chceme tyto hodnoty zobrazit. Vytvořený program nám zobrazí celkovou impedanci 

soustavy a fázový posuv. Dále nám program spočte po zadání napětí a úhlu proud tekoucí obvodem, 

kdy z těchto hodnot následně vytvoří diagram napětí a proudu. Následně je i vytvořený program 

po výpočet cívky, pro výrobu a následné ekonomické řešení soustavy. 

  První část práce pojednává o teoretickém rozboru soustav a jejich vlastnostech zdrojů, zátěţí a 

vedení. 

 Druhá část pojednává o vlastnostech programu, jenţ nám usnadní práci při pouţití v praxi. 

V poslední části jde o výpočet ceny přepracované impedance v dané soustavě, tedy pro zapojení 

stávajících úloh. 
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2 Vlastnosti přenosových sítí   

2.1 Sítě z hlediska počtu fází 

 Jedná se o přenosové sítě, jenţ mohou být tvořeny různým počtem fází, jako nejčastější je 

pouţívaná trojfázová soustava. Dvoufázová soustava má na rozdíl od trojfázové soustavy nevýhodu 

v moţnosti, ţe se rotor, jenţ je v soustavě otáčen zastaví na mrtvém bodě, tento případ nemůţe však  

u třífázových soustav nastat. Jejich fáze jsou posunuty o 120 stupňů proti sobě a tím je celých 360 

stupňů zajištěno a tím nedojde k zastavení. Čtyřfázové a vícefázové soustavy mají vůči trojfázovým 

soustavám výhodu v plynulosti, ale zase se navyšuje materiál, z něhoţ jsou vyrobeny. Tedy tím  

i následná cena celé soustavy. 

 Trojfázové soustavy umoţňují hospodárnější přenos elektrické energie soustavy. Hlavní 

výhodou je úspora materiálu vodičů vůči jednofázové soustavě a zmenšení Jouleových ztrát ve vedení. 

Jednou z dalších výhod trojfázové soustavy je snadný způsob vytvoření točivého magnetického pole  

a vyuţití v asynchronních motorech a tedy pro jednoduchou konstrukci točivých elektrických strojů. 

Díky tomuto se v soustavě při zapojení trojfázové soustavy vyskytují fázové a sdruţené napětí. [1,2,3] 

2.2  Trojfázová soustava 

 Trojfázovou soustavou bereme soustavu, kdy je zapojen do obvodu trojfázový zdroj 

a trojfázová zátěţ, tedy jednoduché zapojení obvodu pro následné vyuţití. Trojfázový proud se vyrábí 

v alternátoru. Kaţdé vinutí, kterému se říká fáze, můţe samostatně dodávat elektrický proud.[3]  

 Trojfázovou soustavu lze rozdělit na symetrickou nebo nesymetrickou. Symetrická soustava 

pojednává o fázových posunech 120°, mezi napětími, kdy tyto napětí jsou sobě rovna. Nesymetrická 

soustava pojednává o různých hodnotách napětí v kaţdé fázi. Tedy rozdílné hodnoty napětí, které jsou 

generátory vytvořeny.[1] 

 

 

 

Obr. 1 Vektorový diagram soustavy napětí a) souměrné b) nesouměrné o různých velikostech napětí 
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Existuje několik druhů zapojení této soustavy. Typy jsou hvězda – hvězda (YY), 

hvězda – trojúhelník (YD), trojúhelník – hvězda (DY), trojúhelník – trojúhelník (DD). Vedení 

je sestaveno většinou ze tří vodičů v soustavě. Typ hvězda – hvězda (YY) existují dva typy zapojení, 

a to se třemi vodiči (YY3) nebo přidáním čtvrtého vodiče a to nenulového (YY4). Čtvrtý nenulový 

vodič je rozdělen na dva vodiče, tedy nulový vodič a zemnící vodič. Díky tomuto typu zapojení 

hvězda – hvězda (YY) se pouţívá často pěti vodičů. Trojfázový proud je generován pomocí 

alternátoru, tvořený třemi cívkami, jenţ jsou otočeny vůči sobě navzájem o 120°. Její pouţití je hlavně 

v motorech Dále soustavu lze vyuţít pro transformátor, kdy je jeho hlavní výhodou efektivní přenos 

elektrické energie.[1,2,3] 

2.3 Řešení trojfázových obvodů 

 Trojfázové obvody můţeme řešit přímou aplikací Ohmova zákona a Kirchhoffových zákonů. 

Můţeme také pouţít podle okolností některou z metod řešení lineárních obvodů tak, jako by se jednalo 

o vícesmyčkový jednofázový obvod.[2]  

  

2.4 Trojfázové zdroje 

 Zdroje trojfázové elektrické energie jsou trojfázové generátory. Jedná se o tři jednofázové 

generátory v jednom konstrukčním celku. V trojfázovém generátoru se tedy indukuje soustava třech 

napětí o stejném kmitočtu, ale o různých fázích. Proto nazýváme vinuti, ve kterém 

se indukuje napětí o různých fázích stručně fázemi. V jednotlivých fázích je generována určitá 

amplituda napětí o určité frekvenci, napětí je vůči sobě posunuto o úhel φ. Pokud tyto parametry mají 

stejné napětí o stejné frekvenci, potom se jedná o souměrný zdroj. Frekvence je závislá na otáčkách 

elektromagnetu rotoru, kdy jedna perioda indukovaného napětí je rovna jedné otáčce motoru. 

 U běţných trojfázových generátorů, které jsou konstruované geometricky souměrně, tedy 

hodnoty indukovaných napětí jsou v jednotlivých fázích stejné. Protoţe běţné fázorové generátory 

dodávají souměrnou soustavu napětí, je tento druh napájení trojfázových obvodů nejčastější. 

 Rotor je tvořen v podstatě elektromagnetem, jenţ je napájen jednosměrným proudem, kdy 

je otáčený kolem osy. V jednotlivých fázích statoru se indukuje díky elektromagnetické indukci 

střídavé napětí o okamţitých hodnotách se stejnou frekvencí. [1,2,3] 

  

2.5  Trojfázové zátěţe 

 Naprosto obdobně jako vinutí fází alternátoru, spojují se do hvězdy, či do trojúhelníka 

i trojfázové spotřebiče nebo zatíţení jednotlivých fází. Trojfázové obvody řešíme pomocí Ohmova 

a Kirchhoffových zákonů. Podle sloţitosti obvodu se dá také pouţít metody k řešení lineárních 

obvodů. Zátěţ můţe být souměrná nebo nesouměrná.[3] 

 Trojfázovou zátěţ lze skládat z tří sloţek, dohromady sloţky vytvářejí impedanci v obvodu. 

Impedance je poskládaná z reálné části, kterou lze určit pomocí odporu zátěţe, dále z imaginární části, 

kterou určuje indukčnost a kapacita zátěţe. Imaginární hodnotu lze zvýšit pomocí indukčnosti 

a kapacitu zase naopak zmenšuje. Pokud dojde k tomu, ţe mají impedance stejně velkou komplexní 

hodnotu, pak nastává souměrná zátěţ soustavy. Tedy jsou si zátěţe rovny. Jednotlivé sloţky zátěţe  

se mohou od sebe lišit, hlavním cílem však je, aby komplexní hodnoty impedance byly rovny. Pokud 
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se k tomuto zapojení souměrné zátěţe připojí souměrný zdroj, začne se jednat o souměrnou soustavu. 

Tedy obvodem bude probíhat souměrný proud, jenţ bude nezávislý na způsobu zapojení.  

Soustavu lze brat, jako jeden konstrukční celek. Jako příklad jde pouţít ve střídavých pohonech 

asynchronní motor, kdy je jeho princip činnosti opačný, oproti alternátoru. Trojfázová napájecí 

soustava připojená k vinutí 1 - 1´,2 - 2´,3 – 3´s proudy i1, i2, i3 vytváří magnetické pole, výslednicí 

je třeba magnet, kdy se proti směru oběhu otáčí sousledné nebo zpětné soustavy pod určitým 

kmitočtem, tedy úhlovou rychlostí napájecí soustavy. [1,2,3] 

 

2.6 Moţnosti zapojení trojfázových soustav 

2.6.1 Aktivní obvodové prvky 

 Nezávislé zdroje dodávají do obvodu elektrickou energii nezávisle na obvodových veličinách. 

V zásadě jde o nezávislé zdroje napětí a nezávislé zdroje proudu. U obou typů rozlišujeme dále ideální 

a reálné zdroje. Obecně lze rozlišovat také mezi zdroji lineárními a nelineárními. [9] 

 V našem případě jde o dva typy zapojení a to do hvězdy a trojúhelníku, je moţné i zapojení 

do lomené hvězdy. Pokud jsou zdroje souměrně zapojeny, tak lze získat hodnoty vycházející 

z příslušných vztahů.  

Reálné zdroje se liší od ideálních zdrojů svou vlastní impedancí, díky které lze ovlivnit 

charakter soustavy. Další věcí, která ovlivňuje impedanci je fázový posun napětí, kdy indukčnost 

napětí impedanci zvyšuje a kapacita zmenšuje. [1,2] 

 

2.6.1.1 Zapojení zdrojů do hvězdy 

 U zdrojů zapojených do hvězdy jde o princip, kdy se spojí začátky nebo konce zdrojů 

dohromady. Při pouţití zapojení ho hvězdy lze pouţít třívodičové nebo čtyřvodičové zapojení. 

Výhodou čtyřvodičového zapojení je moţné vyuţití dvou různých napětí s různými efektivními 

hodnotami. Lze ho najít mezi fází a nulovým vodičem N nebo mezi jednotlivými fázemi. Platí zde 2. 

Kirchhoffův zákon: [1] 

 

                                                                                                                                   (1) 

                                                                                                                                   (2) 

                                                                                                                                   (3)  

kde bereme, ţe: UA, UB,UC jsou napětí zdroje, 

     UNA, UNB,UNC jsou napětí mezi nenulovým vodičem a danou fází. 

Při soustavě bez čtvrtého nenulového vodiče a tedy soustava mezi jednotlivými fázemi plati: [1] 

Mezi fází a nulovým bodem N se nachází napětí, které nazýváme jako fázové napětí a soustavu napětí 

mezi dvěma fázemi nazýváme sdruţené napětí. Sdruţené napětí je větší neţ fázové a to v poměru 

odmocniny ze tří a tedy i oproti fázovému napětí je fáze posunuta o 30°. 
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2.6.1.2 Zapojení zdrojů do trojúhelníka 

 Princip tohoto zapojení zdrojů, zapojených do trojúhelníku spočívá v tom, ţe začátek a konec 

zdroje je spojený s dalším zdrojem a tím je vyveden vývod na vedení. V soustavě je jeden druh napětí 

a to sdruţené. Soustavu lze řešit dle 2. Kirchhoffova zákona: [1] 

 

 

                                                                                                                  (4) 

                                                             (5) 

                                                                                                                  (6) 

kde bereme, ţe: UA, UB,UC jsou napětí zdroje, 

     UAB, UBC,UCA jsou napětí mezi nenulovým vodičem a danou fází. 

 Díky tomuto vzorci nám vyplyne, ţe napětí ze zdroje je rovno svým sdruţeným napětím. 

Zapojení zdroje do hvězdy se tedy podobá, kde díky vztahu mezi fázovým a sdruţeným napětím se 

změní na fázový a sdruţený proud. [1] 

2.7 Pasivní obvodové prvky zapojeny v zátěţi 

 Za pasivní obvodové prvky pokládáme ty prvky, které nemohou elektrickou energii do obvodu 

dodávat. Jsou to prvky disipativní, které energii spotřebovávají a prvky akumulační, které ji akumulují 

ve formě energie elektrického nebo magnetického pole. 

 Skutečné reálné prvky, se kterými se v praxi setkáváme, obvykle v sobě zahrnují všechny 

uvedené způsoby přeměny energie. Většinou je jeden z nich ţádoucí a je dominantní a zbývající jsou 

obvykle neţádoucí a pokládáme je za parazitní. Pro zjednodušení analýzy a syntézy definujeme potom 

ideální obvodové prvky, které se vyznačují pouze jediným způsobem přeměny energie. Pomocí nich 

pak vytváříme náhradní schéma, modely reálných prvků, od jednoduchých aţ po značně sloţitá 

náhradní schémata podle toho, jakou přesnost náhrady vyţadujeme resp. podle reţimu, ve kterém 

prvky pracují. Je proto třeba rozlišovat mezi pojmy odpor – rezistor, kondenzátor – kapacitor a prvek 

cívka – induktor jako mezi reálnými a ideálními prvky. [9]    

Ve střídavých obvodech dochází k nevratné přeměně elektrické energie na jiné druhy energií a 

k vytváření magnetických a elektrických polí. I kdyţ ve skutečnosti k těmto jevům dochází v kaţdém 

místě obvodu, je vhodné při řešení ustálených, resp. pomaluběţných jevů soustředit tyto děje do 

ideálních prvků: rezistoru (ideálního odporníku), kde probíhá nevratná změna elektrické energie na 

teplo, induktoru (ideální cívky), kde vzniká magnetické pole a kapacitoru (ideálního kondenzátoru), 

kde vzniká jen elektrické pole. 

Jedinou elektrickou vlastností rezistoru je rezistance (odpor) – symbol R (Ω), induktoru 

indukčnost - L (H) a kapacitoru kapacita – C (F). [6] 

 

Obr. 2 Značky základních prvků elektrických obvodů. [6] 
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2.7.1 Prvky zátěţe impedance soustavy 

 

2.7.1.1 Rezistor 

Rezistor je prvek elektrického obvodu s definovanou hodnotou rezistivity, kde rezistivitu lze 

chápat jako míra odporu prostředí, kterým prochází elektrický proud. Reálný rezistor je frekvenčně 

závislý, ale tato vlastnost můţe být v jistých případech zanedbána a tak reálný rezistor je následně 

nahrazen ideálním. Rezistor je disipativní obvodový prvek, který elektrickou energii nevratným 

způsobem mění na jinou formu energie. Základní charakteristikou rezistoru je závislost proudu na 

napětí, tzv. ampérvoltová charakteristika.[7,9] 

 

Obr. 3 Rezistor a jeho ampérvoltová charakteristika[9] 

Rezistory lze dělit na rezistory pevné, tedy jejich hodnotu nelze měnit, tedy jim tato hodnota 

zůstává, při průchodu proudem. Dále na termistory, jejichţ hlavní účel je měření teploty okolí. 

Potenciometry, kdy součástka slouţí jako regulovatelný odporový dělič a trimr, kdy lze parametry 

nastavit. 

V projektu bylo pouţito nastavitelného odporu a pevného odporu, pro řešení námi zvolené 

úlohy, kdy nastavitelným lze přesněji doladit potřebný fázový posuv soustavy, aby její posuv byl 

nejlépe 45°. K měření lze vyuţít i halogenových odporů, či odporů s dvojitým vinutím proti sobě, kdy 

by se jejich impedance prvku rovnala nule. 

 

2.7.1.2 Kondenzátor 

Kondenzátor je prvek elektrického obvodu s definovanou hodnotou kapacity C elektrického 

náboje, jenţ akumuluje energii ve formě energie elektrického pole. Zmíněná kapacita není nic jiného 

neţ schopnost vodiče uchovat elektrický náboj. Její vlastnosti ovlivňují především tvar a velikost 

tělesa, ve kterém se kapacita uvaţuje. Kapacitor je charakterizován závislostí akumulovaného náboje 

na napětí a tedy na coulombvoltové charakteristice. Ačkoli je kondenzátor (praktická realizace 

kapacitou) sloţena z elektrod, oddělených vzájemně dielektrikem (izolantem), můţe obvodem 

s kondenzátorem protékat časově proměnný proud, kdy proud definujeme jako rychlost změny 

elektrického náboje, v případě časově proměnné kapacity. 
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Obr. 4 Kapacitor a jeho coulombvoltová charakteristika[9] 

Obecně je kapacita vlastností kaţdého vodiče, ovšem její vyuţití spadá převáţně do oblasti 

kondenzátorů. Vlastnosti kondenzátoru jsou ovlivněny jednak kapacitou, dále pak jejich zapojením  

do střídavých či stejnosměrných obvodů. Ve stejnosměrných obvodech, se kondenzátor pozvolna 

nabíjí na hodnotu přiloţeného napětí, v případě zapojení do střídavého obvodu předbíhá napětí na 

ideálním kondenzátoru o 90° proud. [7,9] 

U ideálního kondenzátoru v obvodech, se střídavým proudem mimo jiné vzniká kapacitní 

reaktance, která klesá s rostoucí frekvencí podle vzorce. Kdy kapacita je C a úhlová rychlost ɷ.[7,9] 

 

(7)  

 

 

 

 

 Kondenzátory lze dělit podle materiálu, z něhoţ jsou tyto prvky vyrobeny a to keramické, 

svitkové, tantalové, elektrolytické. Pro zapojení bylo pouţito součástek, které jsou k dostání  

u prodejců s elektrotechnikou a tedy jejich moţný nákup na přepracování úlohy. 

 

2.7.1.3 Cívka 

Cívka je prvek obvodu s definovanou hodnotou indukčnosti L. Indukčnost je fyzikální 

veličina, vyjadřující velikost magnetického indukčního toku kolem cívky při jednotkovém elektrickém 

proudu. Indukčnost je základních vlastností cívky (vyjadřuje schopnost cívky změnit elektrickou 

energii na energii magnetického pole). Cívka je dále samozřejmě ovlivněna napětím, které je 

přivedeno do obvodu. Pokud je do obvodu přiveden střídavý proud, pak proud procházející cívkou se 

zpoţďuje o 90°, za napětím na cívce. Pakliţe uvaţujeme ideální cívku v obvodu se střídavým 

proudem, vzniká indukční reaktance, která roste s frekvencí. Induktor akumuluje energii v 

magnetickém poli a je charakterizován jako závislost spřaţeného magnetického toku na proudu a tedy 

weberampérovou charakteristikou.[7,9] 
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Obr. 5 Induktor a jeho weberampérová charakteristika[9] 

Pakliţe uvaţujeme ideální cívku v obvodu se střídavým proudem, vzniká indukční reaktance, 

která roste s frekvencí podle rovnice. Kdy f je frekvence soustavy a L je indukčnost cívky.[7,9] 

 

(8) 

 

 

 Cívky se dělí dle vyuţití elektrického jádra na cívky s jádrem a bez jádra a způsobu jejich 

vinut a komponenty k výrobě pouţité. 

 

2.7.2 Zapojení zátěţí do soustavy 

 Zátěţe jsou pro trojúhelník a hvězdu stejná, avšak výhodou zátěţí je moţná transfigurace 

jednoho typu zapojení na druhý a naopak. Součástky bývají většinou pasivní. [1,2] 

 

2.7.2.1 Zapojení zátěţí do hvězdy 

 Spojením začátku a konce zátěţe vznikne zapojení obvodu. Soustava se připojuje ke zdroji 

napětí tří nebo čtyř vodiči, kdy čtvrtý vodič je nulový. [1,2] 
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Obr. 6 Schématické znázornění zátěţe v zapojení a) se čtyřmi vodiči b) se třemi vodiči 

 

2.7.2.2 Zapojení zátěţí do trojúhelníku 

 Zapojení do trojúhelníku vznikne zapojením jednoho konce zátěţe se začátkem druhé zátěţe. 

Soustava pouţívá pouze třívodičové zapojení. [1,2] 

 

Obr. 7 Schéma znázornění zátěţe do trojúhelníku 

 

2.8 Přiblíţení soustavy zapojení obvodu 

 Soustava pojednává o zapojení přístrojů do obvodu a tím moţnosti jejich rozsahů a vlastností 

v soustavě. Tedy soustava o třífázovém stabilizovaným zdrojem EZR3, jenţ je propojený výstupními 

svorkami multimetrem METEX M4640A v kaţdé fázi soustavy. Kaţdá fáze jde do wattmetru EL10, 

kdy tyto přístroje byly zakoupeny a tím se změnila celá vlastnost soustavy a tedy i zátěţe. Hlavním 

cílem této práce je teoretické řešení impedance v kaţdé fázi, kdy chceme soustavu nesymetrickou, 
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tedy v kaţdé fázi jiný typ zapojení prvků v obvodu. Tedy zapojení RLC prvků v sériovém, paralelním 

nebo sérioparalelním zapojení pro laboratorní úlohu. 

 

Obr. 8 Schéma zapojení soustavy laboratorní úlohy. 

  

 V obvodu zapojení bylo pouţito wattmetru s magnetickým jádrem, multimetrem Metex 

M4640A, stabilizovaného zdroje EZR3, tedy zdroje, jenţ byl vyroben na fakultě elektrotechniky, pro 

účely měření a odpory R=36Ω, při maximálním proudu 3,3 A a R = 120 Ω, při maximálním proudu 

1,8 A.  Hodnoty L a C nelze specifikovat. V druhé učebně bylo pouţito digitálního multilmetru 

Yokogawa WT 230. 

  

2.9 Typy zapojení prvků zátěţe stávající úlohy 

 Jedná se o různé typy sérioparalelního zapojení prvků do obvodu, tedy zapojení pro jednotlivé 

fáze a jejích prvků v obvodu. Tyto různé typy se skládají z odporu, kondenzátoru a cívky, kdy lze tyto 

prvky i různě kombinovat mezi sebou a přetvořit tím celou impedanci v jednotlivých fázích. Je třeba 

uvaţovat nad vlastností měřících přístrojů a podle toho součástky vybírat, či vyrábět.  

2.9.1 Zapojení typu RC sériově 

 Jde o zapojení odporu a kondenzátoru do obvodu, kdy nám odpor v soustavě vytvoří reálnou 

sloţku soustavy a pomocí kondenzátoru si doplníme jeho imaginární část, jenţ posune fázi dle 

velikosti prvku do obvodu zapojeného. Hlavní cíl je co nejvíce se přiblíţit poţadovaným kritériím 

laboratorního měření. 

 

Obr. 9 Zapojení RC prvků sériově 

 

2.9.2 Zapojení typu RL sériově 

 Jedná se o zapojení s vyuţitím cívky a odporu v soustavě. Cívka posunuje fázi o 90° a tedy 

soustavu posunuje v imaginární části dané fáze o úhel, jenţ se musí přibliţovat námi potřebným 45°  
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v impedanci. Odpor soustavy, tedy reálnou sloţku lze brát s uváţením, ţe cívka má svůj vnitřní odpor 

prvku, a tím je třeba ho odečíst od námi vypočtené hodnoty reálné sloţky soustavy, tedy potřebujeme 

o něco menší odpor. Přesný úhel fázový lze doladit odporem nastavitelným, jenţ je pouţit jako prvek. 

 

Obr. 10 Zapojení RL prvků sériově. 

 

2.9.3 Zapojení typu RLC sériově 

 Jedná se o sériové zapojení všech tří námi pouţitelných prvků ve fázi impedance, tedy odpor, 

jenţ lze pouţít nastavitelný nebo pevný, cívka je námi vytvořená, tedy navinutá na předem vyrobený 

plastový kotouček bez elektromagnetického jádra. Jako kondenzátor je pouţit prvek, jenţ lze zakoupit 

s námi potřebnými parametry, pro soustavu. 

 

 

Obr. 11 Zapojení RLC prvků sériově. 

 

2.9.4 Zapojení typu RL paralelně 

 Jde o dva paralelně zapojené prvky v soustavě, kdy se tyto prvky ovlivňují v soustavě, a tedy 

vůči sériovému zapojení prvků se tyto velikosti liší v imaginární části soustavy. 

 

 

Obr. 12 Zapojení RL prvků paralelně. 

 

 

2.9.5 Zapojení typu RC paralelně 

 Prvky odporu a kondenzátoru jsou zapojeny paralelně a tím se odlišují vlastnosti laboratorní 

zapojení od sériového zapojení. 
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Obr. 13 Zapojení RC prvků paralelně. 

 

2.9.6 Zapojení typu RCL sérioparalelně 

 Další moţné typy zapojení prvků do zátěţe a tedy jejich moţné kombinace, jenţ lze dle 

potřeby měnit, v rámci fáze soustavy. Hlavní výhodou těchto typů zapojení je moţnost pouţití více 

prvků a tím zlevnění celé fáze. 

 

 

 

Obr. 14 Další moţné zapojení RLC prvků sérioparalelně. 

 

2.10 Přístroje stávající úlohy 

 Jedná se o přístroje, které jsou pouţity ve stávající laboratorní úloze a lze tyto přístroje 

ponechat nebo je nahradit jiným typem přístroje, který dokáţe provést stejný typ měření, ale například 

v jiném typu rozsahu, či vlastnostech soustavy. Například přesnější toleranci přístroje a tedy zlepšení 

vlastností celého obvodu a tím i přesnější výslednou hodnotu. 
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2.10.1 Stabilizovaný zdroj EZR3 

 Jedná se o třífázový zdroj, kdy lze nastavit hodnotu v kaţdé fázi soustavy, nezávazně na 

dalších fázích. Hlavní výhodou tohoto přístroje byl rozsah, jenţ je schopen pojmout velké mnoţství 

proudů a napětí, jenţ je dán ze třífázové sítě. 

 

Obr. 15 Technické parametry zdroje EZR3. 

 

2.10.2 Wattmetr EL10 

 Jedná se o elektrický přístroj, jenţ měří výkon proudu v soustavě. Jedná se o analogový 

přístroj, který pomocí elektromechaniky působí na cívky a to proudovou a napěťovou. Hlavní 

nevýhodou tohoto přístroje je velké nepřesnost v malém rozsahu. Tedy jeho rozsah je pro proudy (2,5; 

5) A, pro napěťovou je to (75; 150; 300; 450) V. Více informací lze získat z katalogového listu.  

 
Obr. 16 Wattmetr EL10 
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2.10.3   Multimetr METEX M4640A 

 Multimetry jsou speciální přístroje pro měření vlastností prvků a jejich kontrole funkčnosti. 

Pro měření napětí a proudu a to ve stejnosměrných nebo střídavých obvodech. Rozsah tohoto přístroje 

je ovlivněn moţnosti všech řešení, co můţe jako přístroj provádět a tedy napěťový rozsah (0,2; 750) 

V, proudový rozsah (0,002; 0,2; 20) A. Tedy je moţná jeho výměna za jiný typ přístroje nebo rovnou 

za ampérmetr. Přístroj, který řeší pouze přesnou část řešení, pro námi zvolené řešení úlohy, nevýhodou 

by byla cena všech přístrojů.  

 

 

Obr. 17 Přístroj pro měření proudu v obvodu. 

 

2.10.4  Wattmetr Yokogawa WT 230 

 Univerzální přístroj pro měření výkonu v trojfázové síti, Díky velké šířce pásma je wattmetr 

vhodný téţ i pro měření na měničích. Wattmetr je vhodný pro měření s tří nebo čtyř drátovou 

metodou.  

 Jedná se o obnovu wattmetru, kdy se jedná o nahrazení přístroje EL10 a tedy náhrada 

přesnějším a námi pouţitým přístrojem pro ekonomické řešení soustavy v druhé učebně, kde tato 

úloha se měří. Jeho největší výhodou je přesnost přístroje, jenţ se pohybuje 0,1% rdg, šířka DC pásma 

je v rozmezí 0,5 aţ 100kHz. Jedná se o rozsah v rozmezí napěťového rozsahu (15; 30; 60; 150; 300; 

600) V a proudového rozsahu (0,5; 1;2; 5; 10; 20) A soustavy.[5] 
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Obr. 18 Přístroj YOKOGAWA pro nahrazení EL10. 

 

2.11  Náhrada stávajících přístrojů a prvků 

 Jedná se o nahrazení stávajících přístrojů, kdy se jedná o změnu vůči rozsahům a vlastnostem 

měřících přístrojů. Jejich dokonalejší přesnosti a vyuţití pro naše řešení úlohy. 

 

2.11.1 Wattmetr Hioki 3331 třífázový 

 Jedná se o moţnou náhradu wattmetrů, pro laboratorní úlohy z obou učeben. Výhodou jsou 3 

napěťové a 7 proudových rozsahů a power faktor pro kosinus fázového posunu první harmonické 

napětí a proudu. 

 

Obr. 19 Digitální wattmetr Hioki 3331 
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2.11.2 Digitální multimetr UNI-T UT 71B 

 Multimetry jsou speciální přístroje pro měření vlastností prvků a jejich kontrole funkčnosti. 

Pro měření napětí a proudu a to ve stejnosměrných nebo střídavých obvodech. Jedná se o přenosný 

multimetr, jenţ si volí volbu rozsahu automaticky. Další výhodou je funkce True RMS, díky kterému 

při přesném měření můţeme různými přístroji dostat mírně odlišnou velikost napětí a proudu. Další 

výhodou je zapojení přístroje do PC, přes rozhraní USB a software přiloţený k měřiči. 

 

Obr. 20 Technické parametry multimetru UNI-T. 

 

2.11.3  Nastavitelný rezistor VRH 320 

 Jedná se o moţný typ nastavitelného rezistoru, jenţ lze vyuţít, jako správnou součástku 

našeho měření a hlavně pouţitelnou, pro vice typů hodnot, tedy jejich moţné typy různých zapojení a 

přesného doladění hodnoty. 

 

Obr. 21. Rezistor VRH 320 

 

3 Základní popis programu pro výpočet soustavy 

 Cílem programu, jenţ je hlavní pro bakalářskou práci je výpočet prvků zapojení RLC soustavy 

v sérioparalelním zapojení pro fázi. Výsledným cílem programu bude vytvoření diagramu pro napětí 

a proud. Tento program bude obsahovat moţnosti prvků zapojení a jeho následné řešení s grafem. 

Vstupem programu jsou prvky a jejich hodnoty, z nich se daná fáze má poskládat, moţnost nastavení 

napětí a úhlu. Výstupem je celková impedance soustavy a úhel natočení prvků v zapojení.  
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3.1 Grafické řešení 

 Hlavním cílem byla řešitelnost výpočtu soustavy a tedy jeho moţné vyuţití při laboratorní 

úloze. Tedy bylo řešení vytvořeno v programu Excel. Program se dělí na dvě části a to řešení moţnosti 

zapojení prvků RLC do obvodu, tedy jejich typy sérioparalelního zapojení ve fázi. Výpočet impedance 

celkové a úhel natočení soustavy, při námi zvoleném zapojení soustavy. Druhá část řešení jde 

o zvolené napětí soustavy a úhel. 
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Obr. 22 První část programu pro zapojení RLC prvků. 

V levém horním rohu (Obr. 1) lze vyčíst základní moţnosti prvků, kterou jsme schopni do soustavy zadávat a pro kontrolu i jednotky, určující 

posloupnost prvků v obvodu. Frekvence je zadána na 50 Hz, díky výpočtům pro třífázové zátěţe a tedy obvod napájený ze sítě, která přivádí tuto frekvenci ze 

soustavy vedení. V Pravém horním rámečku je zobrazeno, jak vytvořit v zapojení zkrat, pokud bychom tuto moţnost potřebovali vyuţít nebo jeho rozpojení 

obvodu. Následně je zobrazeno, jakými buňkami se budeme zabývat pro implementaci řešení. Schéma pojednává o moţnosti zapojení prvků, kdy bylo 

vytvořeno řešení pro dva odpory, dvě cívky a dva kondenzátory, tedy aby těchto 6 prvků bylo moţno sérioparalelně zapojit do obvodu a tím zjednodušili 

jejich výpočet a práci s výpočty. Sériové zapojení prvků probíhá v poskládání součástek v jedné vodorovné řadě. Díky tomuto bylo vytvořeno třech menších 

schémat, abychom pokryli všechny tyto moţnosti zapojení. Pokud bychom chtěli zapojit paralelně součástky, tak to řešíme pomocí jednoho schématu zapojení 

a to, ţe kaţdá fáze má svůj prvek. Výsledek při vloţení prvku a jeho velikosti nastane, jako přepočet, kdy je v buňkách nastaven vzorec, aby nám soustava 

vypočítala impedanci schémata. Vytvoří se nám tři nezávislé impedance, kdy hodnota inf znamená, ţe pro tuto část je schéma nevyuţito a tedy s ním program 

nepočítá. 
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V dolním levém rohu je zobrazena celková impedance soustavy, tedy její reálná i imaginární 

sloţka. Následně vypočte program absolutní hodnotu impedance a fázový posuv φ, jenţ je hlavně 

tvořen pomocí kondenzátoru a cívky, kdy nám tyto prvky mění tvar fázového posuvu a tím i celou 

soustavu. 

 

 

Obr. 23 Druhá část programu pro výpočet a zobrazení diagramu pro dva úhly natočení. 

 

 V druhé částí programu jde hlavně o zobrazení grafu hodnot, mezi kterými chceme soustavu 

mít a tedy jako uţivatel je třeba nastavit hodnotu napětí soustavy, tedy napětí přivedené ze zdroje 

a dvě moţnosti úhlu, ve kterém se nám soustava má zobrazit. Velikost napětí se nám převede 

na komplexní formu zápisu, pro jeho následné vyuţití. Poté bylo vypočítáno reálné sloţky a ve 

vedlejší buňce imaginární sloţka. Program nám vypočte velikost proudu, jenţ protéká obvodem 

v první části soustavy řešení. Opět dojde k výpočtu reálné a imaginární sloţky, ale pro proud 

protékající obvodem. Z těchto hodnot je sestaven graf, jenţ je popsán v další části řešení programu. 

 Pro lepší zobrazení charakteristiky jsme vyuţili trojfázové soustavy, tedy při zapojení 

součástek jsme schopni zobrazit graf posunu fází pro jednotlivé typy zapojení. 
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Obr. 24 Řešení charakteristiky a fázového posunu proudu a napětí 

 

 V obrázku se řeší stejné zapojení prvků, jako v předešlé tabulce, ale zobrazuje se trojfázová 

soustava, tedy 3 typy zapojení v jednom obvodu. Do charakteristiky přivedeme napětí fázové, jenţ 

máme zvoleno či zadáno vedoucím. Řeší se zde trojfázová soustava, tedy jsme vyuţili předešlých 

informací. Napájecí posuvy napětí jsou proti sobě posunuty o 120° a tedy jsme musely tyto kritéria 

zakomponovat do práce. Je moţnost tento posuv nastavit na jinou hodnotu a řešit všechny fáze 

například pro nulový posuv. Dále jsme vyuţili koeficientu zobrazení, jedná se o přiblíţení velikosti 

proudu, aby tato hodnota nám byla lépe zobrazitelná a dala se zobrazit v grafu. Při nastavení prvků 

bylo zobrazeno na napětí, proud a impedance kaţdé, jednotlivé fáze v obvodu. Tyto hodnoty jsou 

závislé na nastavení prvků ve fázích a tedy přehlednější zobrazení výsledných hodnot. Fáze je 

nejdokonalejší, při 45° a tedy závisí na pouţití součástek, jak se charakteristika bude chovat.  

 

3.2 Popis diagramu  

 Diagram popisuje chování jednotlivých prvků, do soustavy zakomponovány a tedy pouţity pro 

jednotlivé fáze. Tyto křivky nám popisují jednotlivé meze napětí a tedy moţnou úpravu, či doladění 

jednotlivých součástek a tedy přesnější doladění námi přesně definovaného úhlu, kdy 

se mezi soustavami lze pohybovat například s doladěním nastavitelného odporu.  

 Hlavní problém tohoto řešení je proud a napětí, v němţ se musíme pohybovat a tedy se řídit 

těmito hodnotami. Grafy popisují jejich chování pro napětí a proud do soustavy přivedený pro prvky 

v programu excel. Rozmezí mezi úhly je důleţité pro správné nastavení soustavy a tedy jeho 

přesnějšímu zapojení prvků v obvodu. Při vyuţití součástek je nutnost počítat s proudovým a 

napěťovým rozsahem měřících přístrojů. 

 Pro lepší znázornění bylo vytvořeno programu, jenţ zobrazuje grafy i pro trojfázové soustavy. 

Tedy program, kdy se řeší všechny tři fáze zapojeny v obvodu i s fázovým posunem, jenţ v tomto 

případě máme 120° proti sobě. Graf nám zobrazuje napětí a proud pro všechny tři typy zapojení, které 

lze zadat. Na grafu je proud, jenţ protéká obvodem a napětí v soustavě zobrazeno přímkami, kdy nám 

popisuje chování prvků. Je zde zadáno proudové omezení pro 2,5 a 5A, napěťové pro 75V v kaţdé 

fázi soustavy. Hlavní výhodou tohoto grafu je přesnější zobrazení úhlů prvků zobrazených. 
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Obr. 25 Grafické znázornění proudu a napětí 3 fází 

 

3.3 Definice funkcí v programu 

 Jedná se o popis všech definic aplikace funkcí, třída komplexního čísla, textového řetězce a 

převod čísel ze soustav. Tedy funkce pouţitelné pro náš projekt. 

 KDYŽ - jedná se o podmínku zadané hodnoty, pokud je zadána podmínka vyhodnocena jako 

jiná hodnota. [10]  

 IMDIV - při pouţití vrátí podíl dvou komplexních čísel ve tvaru, známém jako x + yi nebo x 

+ yj ve vzorci. Syntaxe: IMDIV(č1; č2), kdy č1 pouţívá komplexní čitatel nebo dělenec a č2 

komplexní jmenovatel nebo dělitel.  

COMPLEX - k převodu reálných a imaginárních koeficientů na komplexní číslo. Syntaxe: 

COMPLEX(reál;imag;přípona), tedy reálná část komplexního čísla, imaginární část 

komplexního čísla a přípona jako označení imaginární části. 
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CONCATENATE - v programu sloučí několik textových řetězců do jednoho. Syntaxe: 

CONCATENATE(text1;text2;...), maximálně 30 textových poloţek, kdy poloţky 

mohou obsahovat textové řetězce, čísla i odkazy na jednotlivé buňky. 

 IMREAL – funkce nám vrátí reálnou část komplexního čísla ve tvaru x + yi nebo x + yj. 

IMREAL(ičíslo), tedy komplexní číslo, kdy poţadujeme jeho reálnou sloţku. 

ABS – ve funkci se jedná o absolutní hodnotu čísla, tedy ABS(číslo), kdy číslo je reálné a 

zjišťujeme absolutní hodnotu daného čísla. 

 HODNOTA.NA.TEXT – Jedná se o převod čísla na text ve specifickém číselném 

formátu. Funkce HODNOTA.NA.TEXT(hodnota;formát), kdy hodnota je převáděné číslo 

a formát je název číselného formátu ze seznamu. 

 IMAGINARY - Vrátí imaginární část komplexního čísla v námi známem tvaru. Tedy jeho 

převod z reálného na imaginární koeficient. IMAGINARY(ičíslo), je komplexní číslo, kdy 

poţadujeme imaginární část. 

IMABS – funkce nám vrátí hodnotu absolutního komplexního čísla. IMABS(ičíslo), 

poţadujeme absolutní hodnotu komplexního čísla, jenţ zadáme do úvozovek. 

 DEGREES – jedná se o převod radiánů na stupně a tedy pomocí funkce DEGREES(úhel) 

nám vytvoří úhel v radiánech. 

 IMARGUMENT – jde o vrácení úhlu vyjádřeného v radiánech, kdy je ve funkci 

IMARGUMENT(ičíslo) zadáno komplexní číslo, jehoţ argument chceme vypočítat.[10] 

 

4 Podprogram pro výpočet cívky  

 Cílem tohoto programu je zjednodušení výpočtu indukčnosti a vlastností cívky a jejího tvaru, 

s nimiţ lze dále pokračovat při dalším postupu a to, ať pří různých typech zapojení, tak i při změně 

rozsahu, kdy nám tento program dokáţe pomoci v jeho řešení. Vstupní údaje jsou drát, počet závitů 

namotaných na jádře, šířka cívky a poloměr vzduchového jádra. Výstupem soustavy je indukčnost 

dané cívky, délka drátu. Dále také odpor drátu cívky a její výsledná cena. 

 

Obr. 26 Výpočet ceny a vlastností cívky. 
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4.1 Popis podprogramu 

 Jedná se o stručný popis, kdy jde na obrázku vidět výpočet pro výrobu cívku dle zadaných 

parametrů. Do systému jsou zadány 4 parametry a to poloměr cívky, její šířka, počet jejich závitů 

a koeficient drátu pro následnou část výroby, tuto hodnotu lze vyčíst z vlastností drátu. Program 

je řešený pomoci vzorců pro výpočet cívek, kdy excel, jako tabulkový editor nám jej umoţní počítat 

pro usnadnění. Zadáním hodnot se nám vypočte indukce, s touto hodnotou lze dále pracovat, kdy 

řešíme imaginární sloţku soustavy. Dále máme výpočet drátu, tedy spíše jeho výpočet délky 

v metrech, tedy délka navíjeného drátu na cívce. Jelikoţ průchodem proudu a napětí v soustavě se nám 

indukuje impedance soustavy, tak s touto hodnotou musíme dále počítat. Následně je pojmenována 

jako odpor cívky a odečítá se od reálné hodnoty soustavy. Díky moţnostem internetu jsme zjistili cenu 

drátu, tedy výsledek, s nímţ můţeme dále počítat při ekonomickém řešení soustavy, kdy je třeba její 

finální ceny. 
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5 Implementace programu 

 

 

 

 

 

 

 

       Zadání hodnot 

 

 

 

 

 

                                                           prvků 

 

 

 

 

  

                                                                                              Volba hodnot z řady součástek   

                        

                                                    NE 

                                                                                             Správný posuv ke 45° 

                                                                                ANO   

                                                                                   

    ANO                   Byla zvolená jiná hodnota?                                                                           

             NE       

 

 

Obr. 27 Implementace první části programu
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Obr. 28 Implementace druhé části programu 

 

6 Ekonomické řešení soustavy 

 Cílem této bakalářské práce je vytvořit cenové rozhraní pro přetvoření laboratorní úlohy 

v různých typech proudového rozsahu a tedy výpočet hodnoty veličin a následné finanční ohodnocení 

jednotlivých fází v soustavě. Součástky zde pouţity jsou volně koupitelné v obchodech, pouze cívky 

jsou vytvořeny pouze teoreticky, kdy se vzaly potřebné informace ze základů tvorby cívek, tedy 

v programu lze hodnotu vypočítat a v podprogramu je následně dopočítat a to ať počet otáček 

na cívce, cenu kilometru drátu pro tvorbu cívek a následné i jeho reálnou cenu. Tedy cívky není v mé 

bakalářské práci potřeba vytvářet a proto mým cílem je pouze teoretická část výtvoru laboratorního 

měření. 
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úhlů 
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 Ekonomické řešení bylo vypočítáno pro zapojení, jeţ základními parametry je napětí, námi 

dáno 150V a proud o hodnotách 0,5, 1, 2 a 5A. Součástky jsou tipovány pro maximální zátěţ 5A 

a 450V, kdy jde o moţná chybná zapojení studentů v obvodu a tedy, aby nedošlo k jeho poškození, 

či úplnému znehodnocení. 

Pro zapojení RL v první fázi, druhé fázi RC a ve třetí zapojení RLC při proudovém rozsahu 

0,5A, napětí na fázi 150V, jsme vypočítali ceny soustavy 3 impedancí hodnotou 28024Kč, při pouţití 

těchto námi vypočítaných prvků:  

R = 184 Ω, L = 0,73 H; R = 192,66 Ω, C = 12 µF; R = 183,59 Ω, L = 0,8 H, C = 150 µF 

Pro hodnoty 150V/1A   19 749 Kč 

R = 90,6 Ω, L = 0,37 H; R = 96,42 Ω, C = 28 µF; R = 90,3 Ω, L = 0,4 H, C = 240 µF 

Pro hodnoty 150V/2A           10 313 Kč    

R = 44,2 Ω, L = 0,18 H; R = 48,2 Ω, C = 56 µF; R = 43,8 Ω, L = 0,2 H, C = 600 µF 

Pro hodnoty 150V/5A   14 109 Kč 

R = 35,67 Ω, L = 0,15 H; R = 38,47 Ω, C = 68 µF; R = 34,2 Ω, L = 0,2 H, C = 220 µF   

Dále jsme do řešení zahrnuli i další kombinace zapojení RLC, kdy do fáze je zapojena 

jedna nebo i více, neţ jedna součástka stejného prvku obvodu a jejich různé, moţné kombinace 

zapojení a vlastností prvků na sebe navazujících. 

Zapojení, kdy RL sériově a C k sériovému zapojení paralelně. 

R= 185 Ω, L = 0,73 H a paralelní C = 68 µF 

Cena pro fázi 12 904 Kč 

Zapojení, kdy RC sériově a L k sériovému zapojení paralelně. 

R = 185 Ω,C = 150 µF a paralelní L = 0,58 H 

Cena pro zapojení 11 459 Kč 

Zapojení L a R paralelně 

L = 0,73 H, R = 185 Ω 

Cena součástek ve fázi 11 800 Kč 

Zapojení LC sériově a R paralelně, kdy se připojí sériově odpor do obvodu 

L = 0,73 H, C = 220 µF, R = 185 Ω, R = 1 MΩ 

Cena zapojení 13 322 Kč 
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7 Závěr 

 V bakalářské práci bylo vyuţito, ať teoretického rozboru problematiky trojfázových obvodů, 

tak i prvků, z nichţ se celá soustava pro fáze skládá a hlavně ověření moţností rozsahů měřících 

přístrojů do obvodu zakomponovaných. Dalším problémem bylo řešeno moţné obměnění měřících 

přístrojů za novější, či více rozsahový typ měřidla. Rozebráno bylo chování prvků v obvodu a tedy 

jejich chování při pouţití v praxi, kdy by tyto součástky plnili funkci laboratorní úlohy. Hlavním 

problémem celého řešení práce bylo řešení moţnost změny fázového posunu, při různých proudových 

a napěťových rozsazích v jednotlivých fázích, kdy nám tuto problematiku dokáţe řešit excel, jenţ  

ze zadaných hodnot do jednotlivé fáze vyřeší impedanci a fázový posuv prvků, s ohledem na výkon 

zátěţe. Pomocí programu bylo navrţeno optimálních parametrů soustavy a tedy jejich nejlepší vyuţití 

v praxi a moţném přetvoření soustavy. Ekonomické řešení bylo vyřešeno pro více typů zapojení prvků 

zátěţe a tedy jejich moţnou výměnu a moţnost koupi reálných součástek na trhu. Tyto finanční 

obnosy se pohybovaly okolo 15 000 Kč, kdy se tato částka měnila s vyuţitím součástek. Při pouţití 

odporu nastavitelného ARCOL VRH 320 by se tato cena zvětšila a to díky jeho vyšší ceně, ale 

přesným parametrům, jeţ jsou pro soustavu poţadovány. Dále v programu bylo vytvořeno, pro moţné 

vytvoření cívky a finančního spektra v daný čas tvoření práce řešení. Soustavu je tedy moţno 

prakticky poskládat a vyuţívat ji pro laboratorní úlohu. Nejdůleţitějším výsledkem práce je fazorový 

diagram, jenţ nám zobrazuje úhel mezi napětím a proudem. 
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