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Abstrakt 

 

Táto práca sa zaoberá problematikou analýzy neharmonických priebehov elektrických 

pohonov. Analýza vychádza z teórie o definíciách neharmonických veličín. Uvedené výpočty 

neharmonických veličín boli aplikované do prostredia Matlab/Simulink vo forme matematických 

blokov. Záverečná kapitola je doplnená ukážkami z časových priebehov prúdov a napätí, priebehmi 

ich parametrov a harmonickými analýzami.   
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Abstract 

 

This work deals with inharmonic waveform analysis of electric drives. The analysis is based on the 

theory of definitions of inharmonic variables. Calculations of inharmonic variables have been applied 

to MATLAB/Simulink in the form of mathematical blocks. The final chapter is to illustrate the 

temporal waveforms of currents and voltages within their parameters and harmonic analysis. 
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1. Úvod 

V priemyslových odvetviach sa neustále zvyšujú počty používaných polovodičových meničov. 

Dá sa predpokladať , že tento trend rozvoja meničov a ich využitie bude pokračovať. Je potrebné 

venovať pozornosť teoretickým vlastnostiam meničov, a uvažovať nad možnosťami ich rozšírenia 

a zdokonalenia v praxi. Samozrejmosťou je, uvažovať pri výbere aj ekonomické hľadisko, 

spoľahlivosť, servis, atď. Voľbu parametrov jednotlivých meničov, je potrebné odvodiť 

z teoretickej roviny. Na jednoduchšiu simuláciu a deje v meničoch nám môže slúžiť, aj prostredie 

Matlab/Simulink. Výhody moderných polovodičových meničov sú zrejmé, patria však k najväčším 

rušičom elektrickej siete.  

Neustále narastajúci počet meničov spôsobuje vzrastajúci počet funkčných problémov. Jedným 

z faktorov, ktoré prispievajú k týmto funkčným problémom je to, že sa zariadenie vzájomne 

ovplyvňuje, čo je výsledkom elektromagnetických vlastností týchto prístrojov. 

Táto bakalárska  práca, sa zaoberá viac problematikou účinkov zmien elektrickej energie na 

meničoch.  V jednotlivých kapitolách je vyhradený priestor pre uvažovanie problému 

harmonického 

skreslenia, neharmonických priebehov napätí a prúdov. Je nutné poznať, parametre elektrickej 

energie na meničoch pre jej eliminovanie nepriaznivých vplyvov na polovodičové zariadenia resp. 

elektrické pohonné zariadenia, ako je napríklad asynchrónny motor. Popisované teoretické 

poznatky sú napokon aplikované do realizácie matematických blokov, ktoré slúžia na vytvorenie 

priebehov na meničoch a ich správne vyhodnotenie.  
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2. Teoretický rozbor – definícia a priebehy neharmonických veličín 

Pri analýze elektrických pohonov sa stretávame s rôznymi priebehmi elektrických veličín. Často sa 

nám na elektrických zariadeniach, ako sú napr. meniče, alebo na jednotlivých prvkoch v obvodoch 

zobrazujú priebehy, ktoré sú síce periodické, alebo sú periodické v určitých časových intervaloch, 

ale ich priebeh je neharmonický. Pri analýze týchto priebehov uvažujem nad možnou 

harmonizáciou týchto priebehov, práve preto, že s harmonickými priebehmi vieme pracovať 

a analyzovať ich v každom časovom intervale. Snažíme sa preto vyjadriť u neharmonických 

priebehov periodickú veličinu, ako nekonečnú radu zloženú z konštanty a harmonických veličín 

pri frekvencii rovnajúcej sa prirodzeným násobkom základnej frekvencie. Tento rozklad sa nazýva 

harmonická analýza a vytvorená rada je Fourierová rada.  

 

2.1. Charakteristika Fourierovho radu: 

 

Z matematickej definície vieme, že: 

Funkcia f(t)  sa nazýva periodická, ak pre všetky reálne čísla t existuje T>0 a platí:

)()( tfTtf            (1.1) 

Funkcia f(t) musí spĺňať aj Dirichletové podmienky: 

 funkcia f(t) musí mať v danom intervale konečný počet extrémov  

 funkcia f(t) musí mať v danom intervale konečný počet nespojitostí  

 funkcia f(t) musí byť v danom intervale absolútne integrovateľná  

 funkcia f(t) musí byť ohraničená 

 f(t) musí byť v intervale <0;T> jednoznačná a konečná  

Fourierov rad periodickej funkcie f(t) s uhlovou frekvenciou ω  má tvar: 

  





1

0 )sin()cos(
2

)(
h

hh thbtha
a

tf  .      (1.2) 

Fourierove koeficienty sú: 
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V praxi sa často používa spektrálny tvar Fourierovho radu: 
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Postupnosť amplitúd Dh jednotlivých harmonických zložiek a teda aj celej periodickej funkcie f(t) 

sa nazýva amplitúdové spektrum. Postupnosť počiatočných fáz φh je fázové spektrum periodickej 

funkcie f(t).  

Pre párnu funkciu platí )()( tftf  . Priebeh párnej funkcie je súmerný podľa osi y. Párna 

funkcia je zobrazená na obr. 1.1. 

 

Obr. 1.1 Párna funkcia 
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Pre nepárnu funkciu  platí )()( tftf  . Funkcia je zobrazená na obr. 1.2 

 

Obr.1. 2 Nepárna funkcia 

Pre funkciu, ktorej priebeh sa skladá sčasti z toho istého tvaru, ktorý však nadobúda rôznu polohu 

vzhľadom k časovej osi, tj. )2/()( Ttftf  , platí že Fourierov rad tejto funkcie obsahuje iba 

také členy s funkciami sínus a kosínus, ktorých koeficienty a, b majú nepárne indexy, takáto 

funkcia sa nazýva aperiodická.. 

2.2. Harmonická analýza 

Pokiaľ vyjadríme periodickú funkciu f(t)  jej Fourierovym radom, hovoríme, že vykonávame 

harmonickú analýzu tejto funkcie. Funkciu f(t) (nesínusového priebehu) rozvíjame pomocou 

Fourierovho radu na zložky, ktoré predstavujú až na prípadné konštantné hodnoty jej harmonické 

kmity. Podľa vyjadrenia Fourierovho radu z bodu 1.1 vyplýva, že funkciu f(t) s periódou T 

rozkladáme na tieto zložky: 

 konštantná zložka, tvorená absolútnym členom a0/2 Fourierovho rozvoja funkcie f(t) 

 harmonické zložky, tvorené: 

- prvou harmonickou:  )sin( 11  tA , 

- druhou harmonickou: )2sin( 22  tA , ..... 
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Konštantnú zložku a0/2  v praxi považujeme za jednosmernú zložku. Prvú harmonickú zložku 

nazývame „základná harmonická zložku“ a všetky ostatné harmonické zložky, počnúc druhou 

vyššie nazývame „vyššie harmonické zložky“. Pri harmonickej analýze sa vzhľadom k normám 

ČSN určuje maximálny počet harmonických radov h = 40, čo zabezpečuje vo väčšine prípadov 

dostatočnú presnosť.  

 

2.3. Výkon v obvodoch s neharmonickými  priebehmi napätí a prúdov 

 

Predpokladáme, že v rozvodnom systéme je v mieste pripojenia spotrebiča napätie, ktoré sa dá 

vyjadriť Fourierovym radom: 







0

)()(
k

k tutu ,         (1.8) 

kde:  

)sin(2)( ilkk tkUtu     a 00 )( Utu  .    (1.9) 

 

Potom prúd môžeme vyjadriť: 







0

)()(
k

l titi ,          (1.10) 

kde: 

)sin(2)( illl tlIti     a 00 )( Iti  .    (1.11) 

Základná definícia výkonu vychádza z definície okamžitého výkonu, kde platí: 

)().()( titutp           
(1.12) 

Dosadením dostaneme: 
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Pre prax je definovaný činný výkon, a to ako stredná hodnota okamžitého výkonu: 











0000

)().(
1

)(
1

l
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k
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dttitu
T

dttp
T

P .      (1.14) 

Dvojitá suma sa dá vymeniť s integráciou: 
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Výpočtom dostaneme: 

a. Pre 0 lk : 
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0
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PIUdt
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dttitu

T
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  .      (1.16) 

b. Pre 0 lk : 

  kkk

T

iluklkl

T

k IUdttltkIU
T

dttitu
T

 cos..sin().sin(22
1

).(.)(
1

00

 
   

           

(1.17) 

Kde ikukk    

c. Pre  lk   

0).(.)(
1

0

 dttitu
T

l

T

k .         (1.18) 

Využitím odvodených vzťahov dostaneme: 











1

0

0

210 cos...
h

hhh

h

h IUPPPPPP 
.     

(1.19) 

Činný výkon neharmonického napätia a prúdu sa rovná súčinu činných výkonov jednotlivých 

harmonických a jednosmerného výkonu. Zdanlivý výkon je zavedený ako pomocná veličina 
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z dôvodov výpočtu. Je definovaný podobne ako pri harmonických veličinách, teda súčin 

efektívnych hodnôt napätí a prúdov. 











0

2

0

2 ..
l

l

k

k IUIUS .        (1.20) 

Jalový výkon udáva mieru energie, ktorá striedavo kmitá medzi zdrojom a spotrebičom: 











11

sin
h

hhh

h

h IUQQ  .        (1.21) 

Pretože pri neharmonických priebehoch dochádza k nerovnosti 

222 QPS  ,         (1.22) 

Zavádza sa pojem deformačný výkon, definovaný je: 

)( 222 QPSD  .        (1.23) 

Deformačný výkon rovnako ako výkon jalový predstavuje neužitočnú zložku zdanlivého výkonu, 

vyvolávajúci nárast strát v napájacej sieti a zníženie využiteľnosti siete a meniča. 

V neharmonických obvodoch  potom nestačí uvádzať iba účinník cosφ, ale je zavedený takzvaný 

skutočný celkový účinník Λ. Veľmi často sa pomenúva faktor výkonu ( Power Factor),  v literatúre 

sa označuje písmenom Λ, alebo označením PF. 

222 DQP

P

S

P


 .        (1.24) 

Tieto 2 účinky A aj φ nie je možné zameniť, pretože by u zariadení napr. u meničov frekvencie 

s napäťovým striedačom  dochádzalo k veľmi rozdielnym hodnotám oboch účinníkov. Tiež môže 

dochádzať k takým stavom, že považujeme reguláciu sústavy na cosφ->1, ale celkový účinník 

A zostáva veľmi nízky. V odbornej literatúre sa uvažuje aj napätie jemnovlnné, iba so základnou 

harmonickou. Pokiaľ budeme uvažovať napätie jednovlnné v predchádzajúcich rovniciach sa 

k indexu k dopíše číslo 1. Potom sa rovnice zjednodušia a získame : 

1111 cosIUPP     1111 sinIUQQ 
    

(1.25) 
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1111

2

2

1
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(1.26) 

Pokiaľ budeme vyšetrovať účinníky meničov na sieť a počítať ich energetické hodnoty, je obvykle 

nutné počítať s tým, že krivka napájacieho napätia je skreslená.  

 

2.4. Pomerné hodnoty a celkový činiteľ skreslenia 

Pre možnosť posúdenia veľkosti harmonickej sa zadávajú pomerné hodnoty h-tej harmonickej. Tá 

je definovaná ako pomer efektívnej hodnoty h-tej harmonickej a efektívnej hodnoty základnej 

harmonickej. Definícia pratí aj pre prúdové aj pre napäťové harmonické. Pomerné hodnoty 

harmonických sa často uvádzajú v percentuálnom vyjadrení. Potom platí : 

1U

U
u h

h  [-]      100.
1

%
U

U
u h

h  [%]  (1.27) 

A podobne aj prúdy:  

1I

I
i h

h  [-]       100.
1

%
I

I
i h

h  [%]  (1.28) 

Pre posúdenie obsahu harmonických v celom spektre sa zavádza celkový činiteľ harmonických 

(THF) a tiež celkové harmonické skreslenie (THD). Pokiaľ činiteľ harmonických máme 

definovaný ako pomer efektívnej hodnoty obsahu harmonických striedavej veličiny k efektívnej 

hodnote  tejto veličiny, tak harmonické skreslenie je v menovateli efektívna hodnota základnej 

harmonickej tejto veličiny. Matematické vyjadrenie oboch výrazov pre napätie a prúd je: 

1

2

1

2

U

UU
THDU


    

1

2

1

2

I

II
THDI




    

(1.29) 
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 .    (1.30) 
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Uvedené definície obsahujú všetky frekvencie obsiahnuté v sledovanom spektre. Pokiaľ sú 

prítomné, tvar vlny prúdu (napätia) už nie je periodický a môžeme vytvárať účinky, ktoré sú 

komplexnejšie než iba harmonických. Pokiaľ, sa sústredíme podľa normy iba na harmonické 

rovnice sa zjednodušia na: 

1

40

2

2

U

U

THD
h

h

U




    
1

40

2

2

I

I

THD
h

h

I






    

(1.31) 

U

U

THF
h

h

U






40

2

2

   
I

I

THF
h

h

I






40

2

2

.    (1.32) 

Súčty sa podľa praxe IEC a podľa väčšiny noriem prevádzajú do rádu h=40, v niektorých normách 

sa prevádzajú až do rádu h=50. 
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2. Popis štandardných blokov z knižnice Simulinku slúžiacich pre 

vyhodnotenie neharmonických priebehov 

Simulink, je softvér, ktorý nám umožňuje zostrojiť model jednotlivých pohonov, následne ho 

odsimulovať a analyzovať. S programom Simulink, môžeme teda zostavovať idealizované lineárne 

modely na to, aby sme získali prehľad o reálnych nelineárnych modeloch. Na vyhodnotenie 

neharmonických priebehov, je priamo vytvorená knižnica zobrazená na obrázku obr. 5. 

V nasledujúcom texte sa pokúsime opísať tieto bloky, ich funkcie a aplikácie pri jednotlivých 

modeloch.   

 

Obr. 5 Knižnica Simulinku 
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2.1. Active & Reactive Power 

Blok pre reálny a jalový výkon obsahuje 2 vstupy, pri ktorých je jeden určený zvlášť 

pre napätie(označenie V – okamžité napätie, vo voltoch) a zvlášť pre 

prúd(označenie I - okamžitý prúd v ampéroch), ďalej obsahuje 1 výstup pre reálny 

aj jalový výkon (označenie PQ - vektor [PQ] reálny a jalový výkon, vo Wattoch, alebo Varoch ). 

Blok má pre správnu funkciu zobrazenia činného výkonu P a jalového výkon Q, podmienku 

stáleho, alebo pravidelného prijímania napätia a prúdu na vstupoch, môžu obsahovať aj 

harmonickú zložku. Výpočty výkonov P a Q sú priamo úmerné frekvencii, pri ktorej sa 

nepredpokladá harmonickosť a preto blok vypočítavá tzv. základnú frekvenciu, ktorú dostáva 

pomocou priemerovania amplitúd v čase t. Vzťahy pre výpočet jednotlivých výkonov sú 

nasledujúce: 






t

Tt

dttItV
T

P )()(
1



        

(2.1) 






t

Tt

dttItV
T

Q )2/()(
1



       

(2.2)

 

 

kde T = 1 / (základná frekvencia). 

Vzhľadom k tomu, blok používa pre zobrazenie jeden cyklus, simulácia musí byť dokončená pred 

zobrazením výstupu, aby bola aktívna a reaktívna sila v správnom pomere. Diskrétna verzia tohto 

bloku,  je k dispozícii v Extra / Diskrétne knižnica merania, umožňuje nám určiť počiatočné 

vstupné napätie a prúd (veľkosť a fázu). Pre prvý cyklus simulácie sú výstupy konštantné, to je 

dosiahnuté pomocou hodnoty uvedenej v počiatočných vstupných parametroch. 

2.2. Fourier 

 

Blok pre Fourierovú transformáciu vstup pre premenné [signal], ktoré chceme 

analyzovať. Typické vstupné funkcie predstavujú priebehy napätí a prúdov vytvorené 

na jednotlivých modeloch. Tieto priebehy sú často neharmonické a na výpočet ich efektívnych, 
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respektíve stredných hodnôt, nám slúži tento blok. Blok ďalej obsahuje dva výstupy, z ktorých prvý 

zobrazuje veľkosť harmonických uvedeného signálu, v rovnakých jednotkách ako vstupný signál. 

Druhý výstup zobrazuje fázu vstupného signálu v stupňoch. Diskrétna verzia tohto bloku je k 

dispozícii v knižnici Extra / Diskrétna knižnica merania. Blok Fourier vykonáva Fourierovú 

analýzu vstupného signálu premietanú v jednom cykle základnej frekvencie signálu. Fourier blok 

možno naprogramovať na výpočet veľkosti a fázy jednosmerných zložiek, základnej, alebo 

harmonickej zložky vstupného signálu. Pripomeňme, že signál f(t) môže byť vyjadrený pomocou 

Fourierovho radu: 







1

0 )sin()cos(
2

)(
n

nn tnbtna
a

tf 
      

(2.3) 

kde n predstavuje rad harmonických (n = 1 zodpovedá základné zložky). Veľkosť a fáza vybraných 

harmonických zložiek je prepočítavaná pomocou rovníc: 

22
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n

n

n
b

a
aH 2tan
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(2.7) 

1

1

f
T 

          

(2.8) 

f1 = základná frekvencia 

Vzhľadom k tomu,  že blok používa pre zobrazenie jeden cyklus, simulácia musí byť dokončená 

pred zobrazením výstupu, aby bola veľkosť uhla správna. Diskrétna verzia tohto bloku umožňuje 

zadávať počiatočné veľkosti fázy výstupného signálu. Pre prvý cyklus simulácie sú výstupy 
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nastavené na hodnoty počiatočných vstupných parametrov. Priamo do bloku je možné zadávať 

parametre: 

 základnú frekvenciu (v Herzoch [Hz]) vstupného signálu  

 A do kolónky pod názvom: Harmonic n (0 = DC; 1 = fundamental; 2 = 2nd harm; etc.). 

Určité harmonické zložky, na ktoré chceme použiť Fourierovu analýzu. Po zadaní 0, 

analyzujeme jednosmerné zložky. Po zadaní 1, analyzujeme základnú frekvenciu, alebo 

zadáme číslo zodpovedajúce požadovanej harmonickej. 

 

2.3. RMS 

Blok RMS obsahuje vstup pre privedenie signálu,  z ktorého chceme získať strednú 

kvadratickú (RMS) hodnotu pod názvom signal a výstup pod názvom rms kde sa 

táto hodnota zobrazuje. Diskrétne verzia tohto bloku je k dispozícii v knižnici Extra 

/ Diskrétne knižnice merania. Tento blok meria skutočnú strednú kvadratickú hodnotu, vrátane 

základných, harmonických a DC komponentov ( okamžitý prúd alebo napätie). Pre meranie 

efektívnej hodnoty striedavého AC signálu, musíme použiť blok Fourier a privádzať na blok RMS 

výstupné harmonické. Efektívna hodnota vstupného signálu sa vypočíta použitím vzťahu: 






t

Tt

dttf
T

tfRMS 2)(
1

))((

        

(2.9) 

kde f (t) je vstupný signál a T je 1/ (základná frekvencia). Vzhľadom k tomu, že blok používa 

priemerné hodnoty cyklu simulácie, simulácia musí byť dokončená pred zobrazením výstupu pre 

správne zobrazenie. Diskrétne verzia tohto bloku umožňuje zadať počiatočnú veľkosť vstupného 

signálu. Pre prvý cyklus simulácie je výstupná efektívna hodnota určená počiatočným vstupom. 

2.4. Total Harmonic Distortion 

Tento bok obsahuje vstup pod názvom signal, tu privádzame signál( najčastejšie 

napätie, alebo prúd), ktorý chceme analyzovať. Ďalej obsahuje výstup s názvom 

THD, na ktorom sa nám po prepočítaní zobrazí celkové harmonické skreslenie 

(THD) vstupného signálu. Diskrétna verzia tohto bloku je k dispozícii v knižnici Extra / Diskrétne 

knižnice merania. Tento blok počíta celkové harmonické skreslenie (THD) zo vstupného 

skresleného signálu. Signál môže predstavovať hodnoty napätia alebo prúdu. THD je definovaná 

ako stredná kvadratická (RMS) hodnota celkového harmonického signálu, delená strednou 
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hodnotou (RMS) jej základného signálu. Napríklad pre prúdy je definovaný  ako celkové 

harmonické skreslenie THD = IH / IF, 

kde 

22

3

2

2 ... nH IIII 
        

(2.10) 

kde 

In = hodnota RMS harmonickej n 

IF = hodnota RMS zo základných prúdu. 

THD má nulovú hodnotu pre čisto sínusové napätie alebo prúd. Priamo do bloku zadávame 

parameter základnej frekvencie (v Hercoch[Hz]), ktorá predstavuje základnú frekvenciu vstupného 

signálu. 
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3. Vytvorenie vlastných simulačných modelov - blokov pre 

vyhodnotenie neharmonických priebehov 

 

Modely pre analýzu neharmonických priebehov získame po aplikácií matematických vzťahov 

odvodených v 1. kapitole. Tieto vzťahy je možné aplikovať na vybrané neharmonické priebehy, 

s ktorými sa ďalej stretneme. 

 

3.1. Blok pre Fourierov rad 

 Blok pre výpočet Fourierovho  radu periodickej funkcie f(t) s uhlovou frekvenciou ω, ktorý sme 

vytvorili na základe tvaru Fourierovho radu (obr. 3.1): 
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Obsahuje Fourierové koeficienty(obr. 3.2): 
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Počet harmonických je obmedzený do počtu 40. 

Štandardný blok simulinku pre Forierov rad(obr. 3.3)  vychádza z rovníc 

)( 22

hhh baD      a   h

h

h
a

b
arctan

  

(3.5) 

Na obr. 3.1 je zobrazená štruktúra bloku pre výpočet Fourierovho radu. Vstupný signál u(t) 

vstupuje do blokov a0, a1 až a40 a do blokov b1 až b40. V blokoch a0, a1 až a40 a b1 až b40 (obr. 3.2) 

sa vykonajú operácie podľa rovníc (3.2), (3.3) a (3.4). Blok pracuje presne podľa rovnice (3.1), 

takže výstupné signály z blokov a1 až a40 sa násobia členmi cos(hωt), a výstupné signály z blokov 
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a1 až a40 sa násobia členmi sin(hωt). Následne sa vykoná sumácia všetkých členov s rozdielom 

členu a0,  ktorý je delený konštantnou hodnotou 2. V bloku a0 (obr. 3.2) sa vykonáva integrácia 

signálu v medziach periódy T a následne sa výstupný signál vynásobí členom 2/T. V bloku ah 

(obr. 3.2) sa vstupný signál vynásobí členom cos(hωt), následne sa vykoná vykonáva integrácia 

signálu v medziach periódy T a výstupný signál sa vynásobí členom 2/T. V bloku bh (obr. 3.2) sa 

vstupný signál vynásobí členom sin(hωt), následne sa vykoná vykonáva integrácia signálu 

v medziach periódy T a výstupný signál sa vynásobí členom 2/T.  

 

 

Obr. 3.1 Štruktúra blok pre výpočet Fourierovej rady 
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Obr. 3.2 Zobrazenie štruktúr blokov pre členy a0, ah, bh 

 

Obr. 3.3 Štruktúra štandardného bloku simulinku pre fourierovu radu 

3.2. Blok pre strednú a efektívnu hodnotu 

Efektívna hodnota striedavých veličín sa rovná hodnote jednosmerného prúdu, ktorý má rovnaké 

tepelné účinky ako daný striedavý prúd. Podľa tejto definície možno odvodiť vzťah pre určenie 

efektívnej hodnoty: teplo, ktoré vznikne na rezistore s odporom R vytvorené jednosmerným 

prúdom sa rovná teplu,  ktoré vytvorí striedavý prúd na tom istom rezistore. Z tejto úvahy 

dostávame vzťah (3.3), pojem efektívnej hodnoty je v praxi rozšírený aj na iné veličiny, ako napr. 

napätie, preto môžeme pomocou tohto bloku počítať všetky efektívne hodnoty. Vzorec na výpočet 

efektívnej hodnoty (3.3) sme aplikovali v prostredí Simulink. 
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Obr. 3.4 Štruktúra bloku pre výpočet efektívnej hodnoty 

Na obr. 3.4 je zobrazená štruktúra bloku pre výpočet efektívnej hodnoty. Blok pracuje nasledovne: 

 Vstupný signál u(t) je umocňovaný druhou mocninou v bloku Math Function. 

 Umocnený signál u(t)  je v bloku Integrator integrovaný. 

 Pomocou bloku Transport Delay určíme medze integrácie tak, že signál u(t) posunieme 

v čase o periódy signálu u(t) a následne v bloku Subtract odčítame posunutý signál u(t) od 

reálneho priebehu signálu u(t). 

 V bloku Gain vynásobíme výsledný signál u(t) frekvenciou f, ktorá nám predstavuje 

člen vzťahu 1/T. 

 Blokom Abs získame absolútnu hodnotu signálu u(t), ktorá je potrebná pre správnu funkciu 

bloku Sqrt(záporné hodnoty by predstavovali chybu výpočtu), kde získavame odmocnený 

signál u(t), ktorý nám po tomto procese predstavuje signál y(t), čo je v našom prípade 

efektívna hodnota vstupného signálu u(t). 

 

Obr. 3.5 Štruktúra štandardného bloku simulinku pre výpočet efektívnej hodnoty 

Strednú hodnotu definujeme pri jednosmerných priebehoch a získavame ňou podobne ako pri 

efektívnej hodnote tzv. číselný priemer kladného vyjadrenia z jednotlivých priebehov. Vzťah (3.3) 

nám udáva strednú hodnotu priebehov veličín. 






Tt

t

str dtti
T

I )(
1

         (3.7) 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

19 

 

Po aplikácii tohto vzťahu do prostredia Simulink dostávame nasledujúci blok: 

 

Obr. 3.6 Štruktúra bloku pre výpočet strednej hodnoty 

Štruktúra bloku pre výpočet strednej hodnoty zobrazená na obr. 3.6 pracuje nasledovne: 

 Vstupný signál u(t)  je v bloku Integrator integrovaný. 

 Pomocou bloku Transport Delay určíme medze integrácie tak, že signál u(t) posunieme 

v čase o periódy signálu u(t) a následne v bloku Subtract odčítame posunutý signál u(t) od 

reálneho priebehu signálu u(t). 

 V bloku Gain vynásobíme výsledný signál u(t) frekvenciou f, ktorá nám predstavuje 

člen vzťahu 1/T. Výsledný signál nám po tomto procese predstavuje signál y(t), čo je v tomto 

prípade stredná hodnota vstupného signálu u(t). 

 

Obr. 3.7 Štruktúra štandardného bloku simulinku pre výpočet strednej hodnoty 

3.3. Blok pre výpočet výkonov P a Q 

Činný výkon neharmonického napätia a prúdu sa rovná súčinu činných výkonov jednotlivých 

harmonických a jednosmerného výkonu z dôvodov výpočtu. Keďže v našom prípade obsahuje 

Fourierov rad iba 40 harmonických,  rozhodli sme sa činný výkon počítať rovnakým spôsobom, 

ako štandardný blok Simulinku (obr. 3.9), kde je uvažovaná len 1. harmonická. 
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Jalový výkon Q má definíciu: 
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        (3.9) 

Na obr. 3.8 je zobrazená štruktúra bloku pre výpočet činného výkonu P a jalového výkonu Q. 

Vstupný signál tvorí napätie a prúd. Pri každej z týchto veličín je vykonaný výpočet prvej 

harmonickej pomocou blokov a0, a1 a b1, z ktorej získavame účinník φ a priebeh harmonickej. 

Z priebehu harmonickej získavame efektívnu hodnotu prúdu a napätia, ktorá je pri činnom 

výkone P násobená členom sinφ a pri jalovom výkone Q členom cosφ. Blok presne aplikuje 

matematické funkcie podľa rovníc (3.8) a (3.9) s rozdielom, že uvažujeme iba prvú harmonickú. 

 

 

Obr. 3.8 Štruktúra bloku pre výpočet činného výkonu P  a jalového výkonu Q 



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

21 

 

 

Obr. 3.9 Štruktúra štandardný blok simulinku pre činného výkonu P a jalového výkonu Q 

 

3.4. Blok pre THD a THF 

 

Celkové harmonické skreslenie (THD)  používa v definícii pre výpočet rovnaký vzťahy, ktoré sú 

v prostredí Simulink aplikované do matematických vzťahov takto: 
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(3.10) 

 

Obr. 3.10 Štruktúra bloku pre výpočet celkového harmonického skreslenia 1, THD1  

Na obr. 3.10 je zobrazená štruktúra bloku pre výpočet celkového harmonického skreslenia 1 

(THD 1) . Vstupný signál vstupuje na blok efektívnej hodnoty a pre výpočet prvej harmonickej do 

blokov a1 a b1, z ktorých pokračuje na výpočet efektívnej hodnoty. Následne sa oba signály 

umocnia a odčítajú. Výstupný signál sa odmocní a vydelí efektívnou hodnotou prvej harmonickej.  
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Blok presne aplikuje matematické funkcie podľa rovníc (3.10). Druhý blok pre výpočet celkového 

harmonického skreslenia 2 (THD 2),  vychádza z predchádzajúceho Fourierovho radu s hodnotou 

40 harmonických. Pokiaľ sa sústredíme podľa normy iba na harmonické, rovnice sa zjednodušia 

na: 

1

40

2

2

U

U

THD
h

h

U




    
1

40

2

2

I

I

THD
h

h

I






    

(3.11) 

Tieto sú presne matematicky aplikované v Simulinku do bloku: 

 

 

Obr. 3.11 Štruktúra bloku pre výpočet celkového harmonického skreslenia 2 , THD2  

Na obr. 3.11 je zobrazená štruktúra bloku pre výpočet celkového harmonického skreslenia 2 

(THD 2). Vstupný signál u(t) vstupuje do blokov a1 až a40 a do blokov b1 až b40. V blokoch a0, a1 až 

a40 a b1 až b40 (obr. 3.2) sa vykonajú operácie podľa rovníc (3.2), (3.3) a (3.4). Blok pracuje presne 

podľa rovníc (3.11), takže výstupné signály z blokov a1 až a40 sa násobia členmi cos(hωt), a 

výstupné signály z blokov a1 až a40 sa násobia členmi sin(hωt). Následne sa vykoná umocnenie 

druhou mocninou a sumácia všetkých členov okrem členu 1. harmonickej, z ktorej je vypočítaná 
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efektívna hodnota. Touto hodnotou delíme výsledný signál sumácie po jeho odmocnení a vytvorení 

efektívnej hodnoty. 

Celkový činiteľ harmonických (THF) používa v definícii pre výpočet rovnaký vzťahy: 
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 .    (3.12) 

ktoré sú aplikované v bloku na obr. 3.12 a druhý blok vychádza z predchádzajúceho Fourierovho 

radu s hodnotou 40 harmonických. 

 

 Pokiaľ sa sústredíme podľa normy iba na harmonické, rovnice sa zjednodušia na: 
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Z týchto rovníc je vytvorený blok: 

 

 

Obr. 3.12 Štruktúra bloku pre výpočet celkového činiteľa harmonických 1 , THF1 

 

Na obr. 3.12 je zobrazená štruktúra bloku pre výpočet celkového činiteľa harmonických 1 (THF 1). 

Vstupný signál vstupuje na blok efektívnej hodnoty a pre výpočet prvej harmonickej do blokov a1 a 
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b1, z ktorých pokračuje na výpočet efektívnej hodnoty. Následne sa oba signály umocnia a odčítajú. 

Výstupný signál sa odmocní a vydelí efektívnou hodnotou vstupného signálu.  Blok presne aplikuje 

matematické funkcie podľa rovníc (3.13). Druhý blok pre výpočet celkového činiteľa 

harmonických 2 (THF 2),  vychádza z predchádzajúceho Fourierovho radu s hodnotou 40 

harmonických.  

Na obr. 3.13 je zobrazená štruktúra bloku pre výpočet celkového činiteľa harmonických 2 (THF 2). 

Vstupný signál u(t) vstupuje do blokov a1 až a40 a do blokov b1 až b40. V blokoch a0, a1 až a40 a b1 až 

b40 (obr. 3.2) sa vykonajú operácie podľa rovníc (3.2), (3.3) a (3.4). Blok pracuje presne podľa 

rovníc (3.11), takže výstupné signály z blokov a1 až a40 sa násobia členmi cos(hωt), a výstupné 

signály z blokov a1 až a40 sa násobia členmi sin(hωt). Následne sa vykoná umocnenie druhou 

mocninou a sumácia všetkých členov. So signálom sa potom vykonajú matematické úpravy 

odmocnenia a vytvorenia efektívnej hodnoty. Výstupný signál po tomto procese je na ďalšom 

bloku delený efektívnou hodnotou vstupného signálu. 

 

 

Obr. 3.13 Štruktúra bloku pre výpočet celkového činiteľa harmonických 2 , THF2 
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4. Simulačné overenie neharmonických priebehov pri vybraných 

elektrických pohonoch s použitím štandardných a vytvorených blokov  

Na vytvorenie reálnych neharmonických priebehov použijeme v praxi často sa vyskytujúci 

nepriamy menič kmitočtu. Usporiadanie nepriameho meniča kmitočtu napäťového typu, môžeme 

vidieť na obr. 4.1, obsahuje vstupný diódový usmerňovač, filtračný kondenzátor medziobvodu C, 

ktorý môžeme považovať za záťaž pre usmerňovač  a súčasne ako zdroj energie pre napäťový 

striedač, ktorý predstavuje ďalší funkčný blok. Záťaž je tvorená asynchrónnym motorom.  

 

Obr.4.1 Nepriami menič kmitočtu s napäťovým striedačom 

Pokiaľ by sme typologicky rozložili elektrický pohonný systém, poháňajúci asynchrónny motor. 

Začíname pri napájacej sieti, ktorá je tvorená v modeli zo Simulinku zdrojom harmonického 

trojfázového napätia, ktorý napája diódový usmerňovač tzv. rekuperačnú časť. Záťaž pre 

usmerňovač tvorí kondenzátor, ktorého funkciu by sme mohli priblížiť k batérii v obvode. Plní 

funkciu zdroja pre napäťový sriedač. Striedač je zapojený v tzv. IGBT- diódovom mostíku, ktorý je 

spínaný pulzovým zdrojom napätia. 

 

Obr.4.2 Funkčný model nepriameho meniča kmitočtu 
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4.1. Analýza odoberaného napätia U, prúdu I a výkonu P,Q 

Napájací zdroj reprezentuje ideálny trojfázový napäťový zdroj, jeho vnútorný odpor, respektíve 

celkovú impedanciu z=0 Ω. Veľkosť prúdu tvorí záťaž  bez akéhokoľvek poklesu napätia. V zdroji 

je nastavená združená efektívna 

hodnota napätia UZ=400V pri 

frekvencii f=50Hz. Priebeh združeného 

napätia je zobrazený na obr. 4.3. Na 

vrchnom priebehu sú pod názvom 

„priebeh U“ zobrazené priebehy 

združených napätí medzi všetkými 

tromi fázami. Na priebehu označenom 

„RMS U“ je zobrazenie efektívnej 

hodnoty vygenerovaného pomocou 

štandardného bloku Simulinku 

a priebeh označený „Efektívna hodnota 

U“ generuje nami vytvorený blok 

odvodený v 3. kapitole tejto práce. Pri 

harmonickom, periodickom signáli 

platí: 
V

UU efm

69,565

400*2*2




  

čo potvrdzuje správnosť 1. priebehu na obr. 4.3. Pri priebehu s označením „Efektívna hodnota U“ 

generovaný nami vytvorený blok, je hodnota všetkých troch združených napätí na hodnote 400V, 

čo predstavuje hodnotu zadanú do napájacieho zdroja. Pri štandardnom bloku z knižnice Simulink 

vidíme rozkmitanú hodnotu v okolí 400V. Domnievame sa, že tento úkaz je spôsobený poradím 

matematických operácií, presnejšie člena 1/T v subsystéme Simulinku. Na obr. 4.4 je porovnanie 

blokov na výpočet efektívnej hodnoty s rozdielnym poradím členu 1/T. Štandardný blok Simulinku 

teda neuplatňuje vzorec na výpočet efektívnej hodnoty v tvare: 




Tt

t

ef dttu
T

U 2))((
1

 , ale 

používa tvar: 




Tt

t

ef dtti
T

U 2))((
1

 

ktorý pri tomto druhu priebehu generuje istú chybu.  

   Obr. 4.3 Združené napätie napájacieho zdroja, 

os X – čas t (s), os Y – napätie U (V) 
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Obr. 4.4 A - štandardný blok, B – mnou vytvorený blok 

Na obr. 4.5 je zobrazenie fázových 

napätí na zdroji napätia, kde vzniká pri 

priebehu označenom „RMS U“ rovnaká 

chyba, ako pri priebehu združených 

napätí. Na vrchnom priebehu sú pod 

názvom „priebeh U“ zobrazené 

priebehy združených napätí medzi 

všetkými tromi fázami.

  Na Priebehu označenom „RMS U“ je 

zobrazenie efektívnej hodnoty čoho 

vygenerovaného pomocou 

štandardného bloku Simulinku 

a priebeh označený „Efektívna hodnota 

U“ generuje nami vytvorený blok 

odvodený v 3. kapitole tejto práce. Na 

vstupe frekvenčného meniča je 

zapojený diódový usmerňovač. 

Odoberané napätie je harmonické. Odoberaný prúd  je však nesínusový(obr. 4.6), pretože tečie iba 

vtedy, ak je napätie v sieti vyššie  než napätie na filtračnom kondenzátore. Tento prúd obsahuje 

pomerne vysoký obsah vyšších harmonických, ktoré frekvenčný menič odoberá zo siete. Skreslenie 

prúdu vyššími harmonickými (THD) dosahuje až 253,42%. Hlavne 1., 5., 7., 11,. 13. 

harmonická(obr. 4.6), čo zodpovedá nepárnej funkcii.  Fourierove koeficienty vykazujú výpočet 

pre funkciu sínus. 

Obr. 4.5 Fázové napätie napájacieho zdroja 

os X – čas t (s), os Y – napätie U (V) 
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Obr. 4.6 FFT analýza prúdu I (A) jednej fázy napájacieho zdroja 

Na obr. 4.7 je uvedené porovnanie 

priebehu Forierovho radu 1. harmonickej 

nami vytvoreného bloku a štandardného 

bloku Simulinku. Na vrchnom priebehu je 

generácia štandardného bloku Simulinku 

pre 1. harmonickú, ktorá vykazuje 

konštantnú hodnotu 5,176. Na spodnom 

priebehu je uvedená generácia 

Fourierovho radu pre prvú harmonickú 

nami vytvoreným blokom, ktorý má 

sínusovú hodnotu základnej frekvencie 

f=50Hz a amplitúdu o výške A=5. 

Priebehy sa značne líšia a preto bližšie 

priblížime výpočty jednotlivých blokov 

označené, ako Fourierov rad. Prvý 

priblížime výpočet štandardného bloku obsiahnutého v Simulinku. Blok s označením Fourier má 

v svojom opise v Matlab/Product help opísané, že signály sa analyzujú podľa spektrálneho tvaru 

(4.5) a výpočty vykonáva podľa rovníc (4.6): 

Obr. 4.7 Porovnanie Fourierovej rady 

os X – čas t (s), os Y – prúd I (A) 
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Obr. 4.8 Štandardný blok Fourierovej rady 

Na obr. 4.8 je zobrazenie štandardného bloku Simulinku, ktorý obsahuje členy Ah a Bh, pri ktorých 

nie je znova postup podľa poradia rovníc (1.4) a (1.5), ale člen 2/T je násobený znova pred 

integráciou, a tým môže dochádzať k chybe podobne ako pri bloku RMS. Ďalej na algoritme 

vidíme, že blok nepočíta Fourierov rad, ale postupnosť amplitúd Dh jednotlivých harmonických 

zložiek, a teda celej periodickej funkcie f(t). opísanú v 1. kapitole práce, zobrazenú na rovniciach 

(1.7). Tento člen je v Simulinku označený ako Hh. Blok teda počíta tento člen, ktorý však nie je 

Fourierovym radom. Pre porovnanie nami vytvoreného bloku pre Fourierov rad (opísaný v 3. 

kapitole práci je na obr. 3.1 a 3.2 

opísané, že blok počíta Fourierov rad 

do 40. harmonickej. Tento počet je 

v literatúre a v normách ČSN, 

opísanýpre dostatočnú presnosť 

výpočtu. Na obr. 4.9 je zobrazený 

priebeh prúdu 1 fázy. A na obr. 4.10 

je zobrazenie 1., 5., 11. a 13. 

harmonickej, ktoré vytvárajú spolu 

z ostatnými harmonickými do súčtu Obr. 4.9 Prúd 1. fázy 

os X – čas t (s), os Y – prúd I (A) 
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40 harmonickej súčet Fourieroveho radu 

priebehu prúdu zobrazený v dolnej časti obr. 

4.10. Pre porovnanie so skutočným 

priebehom prúdu ma totožný priebeh. 

Veľkosť amplitúdy je daná počtom 

harmonických. V ďalšom vyhodnocovaní 

použijeme Blok pre Fourierov rad na výpočet 

celkového činiteľa harmonických (THF) a 

celkové harmonické skreslenie (THD), pri 

Obr. 4.11 Porovnanie priebehu celkového 

harmonického skreslenia  THD z blokov THD, 

THD1, THD2 pre priebehu prúdu, os X – čas t 

(s), os Y – celkového harmonického skreslenia  

THD(-) 

Obr. 4.12 Celkový činiteľa harmonických v 1 

fáze prúdu, os X – čas t (s), os Y – celkového 

činiteľa harmonických  THF(-) 

 

Obr. 4.10 Fourierova rada priebehu prúdu 

os X – čas t (s), os Y – prúd I (A) 
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ktorom budeme vychádzať z 1. kapitoly práce, konkrétnejšie z rovníc (1.29) respektíve (1.31) 

konkrétnejšie z rovníc (1.29) respektíve (1.31)   harmonického skreslenia THD a rovníc (1.30) 

respektíve (1.32) pre vyhodnotenie celkového činiteľa harmonických THF. Na obr. 4.11 je 

porovnanie vyhodnotenie celkového harmonického skreslenia THD priebehu vstupného prúdu pri 

ustálenom stave. Horný priebeh obsahuje vyhodnotenie THD podľa štandardného bloku Simulinku 

pod názvom THD. Druhý priebeh označený, ako celkové harmonické skreslenie 1 je vygenerovaný 

blokom opísanom v 3. kapitole práce pod názvom THD1 a vychádza z rovnice (1.29). Posledný 

priebeh obr. 4.11 označený, ako priebeh  celkového harmonického skreslenia 2 je vygenerovaný 

blokom opísaným v 3. kapitole práce  pod názvom THD2 a vychádza z rovnice (1.31). Pri 

porovnaní štandardného bloku THD s vytvoreným blokom THD1 je v hodnote zhoda na úrovni 

THD(%)=251%. Oba bloky dávajú vo svojom algoritme do pomeru efektívnu hodnotu k 1. 

harmonickej. Vytvorený blok pod názvom THD2 dáva do pomeru súčet harmonických od 2. 

harmonickej po 40. harmonickú a už pri obr. 4.10 je možné si všimnúť, že súčet harmonických, 

teda Fourierov rad, nadobúda nižšiu hodnotu amplitúdy ako je to pri reálnom priebehu. Ďalším 

zobrazením je na obr. 4.12 zobrazenie celkového činiteľa harmonických prúdu v jednej fáze v čase. 

Pod názvom celkový činiteľ 

harmonických 1 je zobrazený priebeh 

bloku generovaný z bloku celkový 

činiteľ harmonických 1. Tento blok 

vychádza z rovníc (1.30) je opísaný v 3. 

kapitole práce. Naberá hodnoty THF = 

0,09. Pod názvom celkový činiteľ 

harmonických 2 tento blok vychádza 

z rovníc (1.30) je opísaný v 3. kapitole 

práce. Naberá hodnoty THF = 0,8. 

Nepresnosť výpočtu bloku celkový 

činiteľ harmonických 2 oproti bloku 

celkový činiteľ harmonických 1, je 

daná nedostatočnou Fourierovou radou 

do 40. člena harmonických, ktorú sme 

spomínali už vo vyššie uvedenom texte. 

Na obr. 4.13 je porovnanie efektívnej 

hodnoty prúdu pre priebeh prúdu vo  
Obr. 4.13 Porovnanie priebehu efektívnej hodnoty 

v 1 fáze prúdu, os X – čas t (s), os Y – prúd I (A) 
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Obr. 4.14 Porovnanie priebehu celkového 

harmonického skreslenia  THD z blokov 

THD, THD1, THD2 pre združené napätie, os 

X – čas t (s), os Y – celkového harmonického 

skreslenia  THD(-) 

Obr. 4.15 Porovnanie priebehu celkového 

harmonického skreslenia  THD z blokov 

THD, THD1, THD2 pre fázové napätie, os X 

– čas t (s),os Y – celkového harmonického 

skreslenia  THD(-) 

Obr. 4.17 Porovnanie priebehu celkového 

činiteľa harmonických pre fázové napätie 

os X – čas t (s), os Y – celkového činiteľa 

harmonických  THF(-) 

 

Obr. 4.16 Porovnanie priebehu celkového 

činiteľa harmonických pre združené napätie 

os X – čas t (s), os Y – celkového činiteľa 

harmonických  THF(-) 
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všetkých troch fázach. Prvý priebeh je priebeh efektívnej hodnoty z bloku Efektívna hodnota 

opísaného v 3. kapitole práce. Efektívna hodnota dosahuje približne Ief=10,2A v jednej fáze po 

ustálení.  Druhý priebeh uvedený pod názvom RMS I je priebeh efektívnej hodnoty vygenerovaný 

štandardným blokom Simulinku označovanom ako RMS efektívna hodnota sa tu pohybuje 

približne na hodnote v okolí 10A. Na poslednom priebehu je pod názvom priebeh I  reálny priebeh 

prúdu vo všetkých 3 fázach. Rozdiel medzi výpočtom efektívnej hodnoty v štandardnom bloku 

a vytvorenom bloku je opísaný na obr. 4.4. Zaoberali sme sa ním pri opise efektívnej hodnoty 

napätia. V ďalšej úvahe si pre porovnanie s prúdom uvedieme činiteľa harmonických (THF) a 

celkové harmonické skreslenie (THD) združeného a fázového vstupného napätia. Na obr. 4.14 je 

zobrazené celkové harmonické skreslenie THD združeného napätia, ktoré je totožné z celkovým 

harmonickým skreslením THD fázového napätia zobrazeného na obr. 4.15. Priebeh pod názvom 

THD je generovaný zo štandardného bloku Simulinku. Priebeh je totožný ( dosahuje rovnakú 

hodnotu THD(%)=0,02%) z priebehom celkového harmonického skreslenia generovaného z bloku 

Celkové harmonické skreslenie 1. Spôsob výpočtu vychádza z rovnakých matematických vzťahov 

(odvodnenie v 3. kapitole práce). Pri priebehu generovaného z bloku Celkové harmonické 

skreslenie 2 je hodnota celkového harmonického skreslenia nulová. Spôsob výpočtu vychádza  

z Fourierovho radu o štyridsiatich harmonických, na rozdiel od predchádzajúcich blokov, ktoré 

využívajú pomer 1. harmonickej s pomerom efektívnej hodnoty priebehu signálu. Porovnanie 

celkového činiteľa harmonických sa však u združeného a fázového napätia líši. Na obr. 4.16 je 

zobrazenie celkového harmonického činiteľa združeného napätia, ktorý na priebehu pod názvom 

Celkový činiteľ harmonických 1 dosahuje hodnotu THF = 4,5.10
-7

 priebeh je generovaný z bloku 

vyššie uvedenom texte. Na obr. 4.13 je porovnanie efektívnej hodnoty prúdu pre priebeh prúdu vo 

všetkých troch fázach. Prvý priebeh je priebeh efektívnej hodnoty z bloku Efektívna hodnota 

opísaného v 3. kapitole práce. Efektívna hodnota dosahuje približne Ief=10,2A v jednej fáze po 

ustálení.  Druhý priebeh uvedený pod názvom RMS I je priebeh efektívnej hodnoty vygenerovaný 

štandardným blokom Simulinku označovanom ako RMS efektívna hodnota sa tu pohybuje 

približne na hodnote v okolí 10A. Na poslednom priebehu je pod názvom priebeh I  reálny priebeh 

prúdu vo vyššie uvedenom texte. Na obr. 4.13 je porovnanie efektívnej hodnoty prúdu pre priebeh 

prúdu vo všetkých troch fázach. Prvý priebeh je priebeh efektívnej hodnoty z bloku Efektívna 

hodnota opísaného v 3. kapitole práce. Efektívna hodnota dosahuje približne Ief=10,2A v jednej 

fáze po ustálení.  Druhý priebeh uvedený pod názvom RMS I je priebeh efektívnej hodnoty 

vygenerovaný štandardným blokom Simulinku označovanom ako RMS efektívna hodnota sa tu 

pohybuje približne na hodnote v okolí 10A. Na poslednom priebehu je pod názvom priebeh 
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I  reálny priebeh prúdu vo 

všetkých 3 fázach. Rozdiel 

medzi výpočtom efektívnej 

hodnoty v štandardnom bloku 

a vytvorenom bloku je opísaný 

na obr. 4.4. Zaoberali sme sa ním 

pri opise efektívnej hodnoty 

napätia. všetkých 3 fázach. 

Rozdiel medzi výpočtom 

efektívnej hodnoty 

v štandardnom bloku 

a vytvorenom bloku je opísaný 

na obr. 4.4. Zaoberali sme sa ním 

pri opise efektívnej hodnoty 

napätia. Celkový činiteľ 

harmonických 1. Oproti bloku 

Celkový činiteľ harmonických, 

ktorého hodnota je nulová je 

opäť nepresnosť daná výpočtom. Rovnakú nepresnosť môžeme vidieť na obr. 4.17, ktorý zobrazuje 

celkový činiteľ harmonických THF pre fázové napätie. Priebeh bloku Celkový činiteľ 

harmonických 1 dosahuje hodnotu THF = 0,83.10
-6

 a v porovnaní s blokom vychádzajúcim 

z Fourierovho radu štyridsiatich harmonických, ktorý vykazuje na priebehu nulový hodnotu 

(Celkový činiteľ harmonických 2) sa stretávame opäť s nepresnosťou výpočtu. Na záver udávame 

priebeh výkonu 1. fázy prvej harmonickej. Keďže sa celkový činný výkon sa skladá zo súčtu 

činných výkonov jednotlivých harmonických a vytvorený blok na Fourierov rad vytvára priebeh 

štyridsiatich harmonických, ktorých počet je nedostatočný na vytvorenie priebehu prúdu rozhodli 

sme sa vyhodnotiť výkon iba pre prvú harmonickú rovnako, ako je to riešené v štandardnom bloku 

Simulinku. Obr. 4.18 zobrazuje na prvom priebehu pod názvom P, Q Simulink blok priebeh 

činného a jalového výkonu zo štandardného bloku Simulinku. Nižšie zobrazený priebeh pod 

názvom P, Q je generovaný blokom opísaným v 3. kapitole práce pod názvom Činný a jalový 

výkon. Blok vychádza z výpočtu činného a jalového výkonu rovníc (3.21) a (3.22) pre prvú 

harmonickú. Z priebehov vyplýva, že výkon 1 fázy priebehu prúdu a fázového napätia je približne 

Obr. 4.17 Porovnanie priebehu celkového 

činiteľa harmonických pre fázové napätie 

os X – čas t (s), os Y – celkového činiteľa 

harmonických  THF(-) 

 

Obr. 4.18 Porovnanie priebehu činného výkonu P(modrá 

farba) a jalového výkonu Q(zelená farba)  pre 1. Fázu, os 

X – čas t (s), os Y – výkon P(W) a Q(Var) 
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P = 777 W a jalový výkon Q = 352 Var. Priebehy sú totožné a porovnanie výpočtu jednotlivých 

blokov je uvedený v 3. kapitole pod názvom Činný a jalový výkon.   

4.2. Napätie U, prúd I jednosmerného medziobvodu 

Napätie v jednosmernom medziobvode je filtrované prídavnou kapacitou. Trojfázový prúd je 

usmernený na usmerňovači a nabíja kondenzátor v medziobvode, ktorý potom slúži ako zdroj pre 

striedač (obr. 4.2). Hodnota napätia v tomto medziobvode je zobrazená na obr. 4.19, kde je tiež 

zobrazená jeho stredná hodnota prepočítavaná cez štandardný blok Simulinku, a tiež cez vytvorený 

blok opísaný v 3. kapitole práce pod názvom „Stredná hodnota“. Priebeh pod názvom Priebeh 

U zobrazuje usmernené napätie filtrované kondenzátorom, je skoro úplne vyhladené. Pod názvom 

Mean U je priebeh výpočtu strednej hodnoty štandardného bloku Simulinku. Pod názvom Stredná 

hodnota U je uvedený priebeh strednej hodnoty napätia generovaný z bloku opísanom v 3. kapitole. 

Priebehy vyhodnocujúce strednú hodnotu sú totožné a vykazujú hodnotu Uef = 565V. Na obr. 4.20 

je uvedený priebeh jednosmerného usmerneného prúdu je uvedený pod názvom Priebeh I. Tok  

prúdu je kvôli funkcii striedača zakmitaný, pretože tečie iba vtedy, ak je v striedači zopnutý 

niektorý zo spínačov. Stredná hodnota tohto prúdu je pod názvom Mean I uvedená z výpočtov 

Obr. 4.19 Priebeh usmerneného napätia 

U a porovnanie priebehov strednej hodnoty 

napätia v jednosmernom medziobvode, os X 

– čas t (s), os Y – napätie U (V) 

Obr. 4.20 Priebeh usmerneného 

prúdu I a porovnanie priebehov strednej 

hodnoty prúdu v jednosmernom 

medziobvode, os X – čas t (s), os Y – prúd 

I (A) 
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štandardného bloku Simulinku pod názvom Stredná hodnota, z bloku opísaného v 3. kapitole. 

Priebehy sú totožné a stredná hodnota usmerneného prúdu je určená na  

ISTR = 3,564A. Výkon je pri jednosmerných veličinách definovaný, ako P = U . I (W, V, A). Preto 

nie je potrebné uvažovať zložité algoritmy, ako v predošlých prípadoch.  

 P = U . I (W, V, A) 

 P = 565 . 3,564 

  P = 2013,66W 

Výkon v jednosmernom medziobvode teda dosahuje hodnoty P = 2013,66W. 

 

4.3. Napätie U, prúd I a výkon P, Q zo striedača 

Striedač je menič elektrickej energie, ktorý vykonáva premenu jednosmernej elektrickej energie na 

energiu striedavú. K týmto premenám dochádza pomocou výkonových polovodičových prvkov 

riadených pulzným zdrojom(obr.4.2). Na pulznom zdroji bola nastavená nosná frekvencia pulzov 

na hodnotu 2000Hz,  modulačný index 

na hodnotu 0.9 a frekvencia spínania 

polovodičových prvkov striedača na 

50Hz s počiatočnou fázou 0°. Na obr. 

4.21 je zobrazené výstupné trojfázové 

napätie na svorkách striedača. Pri 

priebehu označenom, ako Priebeh U je 

viditeľná nosná frekvencia spínania, 

ktorá je nastavená na 2000 Hz(priebeh 

je zakmitaný) a frekvencia amplitúd 

50Hz. Pod názvom RMS U je uvedený 

výsledný priebeh výpočtu efektívnej 

hodnoty zo štandardného bloku 

Simulinku. Pod názvom Efektívna 

hodnota U je uvedený priebeh výpočtu 

bloku odvodeného v 3. kapitole. 

Priebehy RMS U a Efektívna hodnota 

U sú totožné a efektívna hodnota 

združeného napätia na priebehoch je 

Obr. 4.21 Priebeh  združeného 

napätia U  a porovnanie priebehov efektívnej 

hodnoty napätia zo svoriek striedača os X – čas t 

(s), os Y – napätie U (V) 
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Uef = 400V. Na nasledujúcom obr. 4.22 

je zobrazenie fázového napätia zo 

striedača. Pod názvom Fázové napätie 

U je priebeh fázového napätia v 1 fáze. 

Pod názvom RMS U je uvedená 

efektívna hodnota napätia jednej fázy 

zobrazená z výpočtov štandardného 

bloku RMS zo Simulinku. Na priebehu 

pod ním je pod názvom Efektívna 

hodnota U uvedený priebeh efektívnej 

hodnoty vygenerovaný z výpočtov bloku 

opísaného v 3. kapitole, ako Blok na 

výpočet efektívnej hodnoty. Priebehy 

RMS U a Efektívna hodnota U sú 

totožné a zobrazujú efektívnu hodnotu 

fázového napätia hodnoty 

Uef = 284,38V.  Na obr. 4.23 sú 

pomocou FFT analýzy zobrazené 

harmonické jednej periódy signálu fázového napätia zo striedača. Vysoké hodnoty dosahujú hlavne 

1., 3. a 38. harmonická, ktoré sú podrobne zobrazené na obr. 4.24. 

Obr. 4.22 Priebeh fázového napätia U a 

porovnanie efektívnej hodnoty napätia na striedači 

os X – čas t (s), os Y – napätie U (V) 

 

 

Obr. 4.23 FFT analýza fázového napätia U (V) 
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Na obr. 4.24 sú zobrazené priebehy harmnonických jednofázového napätia na striedači. Na súčte 

Obr. 4.24 Priebeh 1., 3., 38. harmonickej a súčet 40 harmonických fázového 

napätia, 

 os X – čas t (s), os Y – napätie U (V) 

 

 

Obr. 4.25 Porovnanie blokov pre výpočet 

celkového harmonického skreslenia THD pre 

fázové napätie os X – čas t (s), os Y – 

celkového harmonického skreslenia  THD(-) 

 

 

Obr. 4.26 Porovnanie blokov pre výpočet 

celkového činiteľa harmonických THF pre 

fázové napätie,os X – čas t (s), os Y – 

celkového činiteľa harmonických  THF(-) 
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harmonických (najnižšší priebeh) si môžeme všimnúť, že je opäť súčet 40 harmonických 

nedostatočný na opísanie úplného priebehu napätia. Z toho je možné uvážiť nepresnosť výpočtu 

blokov pre celkový činiteľ harmonických (THF) a celkové harmonické skreslenie (THD) 

vychádzajúcich z bloku pre Fourierov rad, ktorá počíta harmonické do 40. rádu. Na obr. 4.25 je 

zobrazený výpočet celkového harmonického skreslenia pre fázové napätie zo striedača. Prvý 

priebeh uvedený pod názvom THD je zo štandardného bloku Simulinku s názvom THD. Druhý 

priebeh uvedený pod názvom Celkové harmonické skreslenie 2, je generovaný blokom opísaným 

v tretej kapitole práce pod názvom Celkové harmonické skreslenie 2 (THD 2). Posledný priebeh je 

generovaný blokom opísaným v 3. kapitole pod názvom celkové harmonické skreslenie 1 (THD 1). 

Priebehy z blokov THD a THD1 sú totožné a vykazujú hodnoty THD(%) = 122,31%. Oba bloky 

vychádzajú z pomeru prvej harmonickej a efektívnej hodnoty. Blok THD2, teda celkové 

harmonické skreslenie 2 vykazuje hodnotu THD(%) = 87,63%. Nepresnosť výpočtu pri tomto 

bloku je daná počtom harmonických a neúplným celkovým súčtom, ktoré môžeme vidieť na obr. 

4.24. Obr. 4.26 zobrazuje vypočítané hodnoty pre  celkový činiteľ harmonických THF. Pod 

názvom celkový činiteľ harmonických 2 (THF2) priebeh z výpočtu druhého bloku dosahuje 

hodnotu THF = 0,543. Tento blok však počíta celkový činiteľ harmonických z Fourierovho radu 

nedostatočného počtu, a preto sa jeho hodnota líši od priebehu uvedeného pod názvom Celkový 

činiteľ harmonických 1 (THF 1). Pri  tomto bloku predpokladáme väčšiu presnosť, pretože jeho 

výpočet vychádza z pomeru efektívnej hodnoty a hodnoty 1. harmonickej. Hodnota výpočtu je 

THF = 2,74.10
-3

, čo je oproti vstupnému napätie omnoho vyššia hodnota. Ďalej sa budeme 

zaoberať analýzou združeného napätia, ktorého efektívnu hodnotu sme uviedli na začiatku tejto 

podkapitoly.  

Obr. 4.27 FFT analýza združeného napätia U (V) 
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Obr. 4.27 udáva zobrazenie 

harmonických pomocou výpočtu 

rýchlej Fourierovej transformácie FFT 

pre združené napätie na striedači. 

Z analýzy získavame prehľad, že 

výrazná je 1. a 38. harmonická z počtu 

štyridsiatich harmonických. Na obr. 

4.28 je priebeh 1. a 38. harmonickej, 

ktoré vykazovali pri obr. 4.27 najväčie 

hodnoty. Zo súčtu harmonických je 

možné opäť poznamenať, že súčet je 

nedostatočný, z tohto počtu 

harmonických sú iba 2 výrazné a preto 

nevytvárajú rovnaký priebeh, ako je 

reálny priebeh združeného napätia. 

Opäť je možné uvážiť nepresnosť 

výpočtu blokov pre celkového činiteľa 

harmonických (THF) a celkové 

harmonické skreslenie (THD) 

vychádzajúcich z tohto bloku pre 

Fourierov rad. Obr. 4.29 reprezentuje 

priebehy celkového harmonického 

skreslenia označovaného, ako THD. 

V prvom okne scoupu je priebeh 

vypočítanej hodnoty celkového 

harmonického skreslenia (THD) 

pomocou štandardného bloku 

Simulinku označovaného THD. Druhé 

okno zobrazuje priebeh celkového 

harmonického skreslenie (THD) 

vypočítaného pomocou bloku Celkové 

Obr. 4.29 Porovnanie blokov pre výpočet celkového 

harmonického skreslenia THD pre združené napätie, 

os X – čas t (s), os Y – celkového harmonického 

skreslenia  THD(-) 

 

Obr. 4.30 Porovnanie blokov pre výpočet celkového 

činiteľa harmonických THF pre združené napätie os 

X – čas t (s), os Y – celkového činiteľa harmonických  

THF(-) 
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harmonické skreslenie 2 (THD 2). 

Posledné okno je priebeh hodnoty 

počítanej v bloku celkové harmonické 

skreslenie 1 (THD 1). Priebehy sú pri 

hodnotách výpočtu z štandardného 

bloku THD a bloku celkové 

harmonické skreslenie (THD 1) 

totožné a vykazujú hodnoty 

THD(%) = 79,33%. Oba bloky 

vychádzajú z pomeru prvej 

harmonickej a efektívnej hodnoty. Pri 

bloku THD 2 je priebeh odlišný, 

vykazuje hodnotu THD(%) = 31,23%. 

Nepresnosť výpočtu pri tomto bloku je 

daná počtom harmonických 

a neúplným celkovým súčtom, ktoré 

môžeme vidieť na obr. 4.28.  Obr. 4.30 

zobrazuje vypočítané hodnoty pre  

celkový činiteľ harmonických THF. 

Pod názvom celkový činiteľ 

harmonických 2 (THF2) priebeh z výpočtu druhého bloku dosahuje hodnotu THF = 0,238. Tento 

blok však počíta celkový činiteľ harmonických z Fourierovho radu nedostatočného počtu, a preto 

sa jeho hodnota líši od priebehu uvedeného pod názvom Celkový činiteľ harmonických 1 (THF 1). 

Pri  tomto bloku predpokladáme väčšiu presnosť, pretože jeho výpočet vychádza z pomeru 

efektívnej hodnoty a hodnoty 1. harmonickej. Hodnota výpočtu je THF = 15,08.10
-4

, čo je oproti 

fázovému napätiu nižšia hodnota a to isté platí aj o celkovom harmonickom skreslení (THD). Ďalej 

uvedieme priebeh prúdu tečúceho zo striedača na svorky motora. Na nasledujúcom obr. 4.31 je 

zobrazenie priebehu prúdu tečúceho zo striedača na svorky motora. Pod názvom Priebeh I, je 

zobrazený priebeh prúdu I vo všetkých troch fázach. Prúd tečúci zo striedača je značne zakmitaný,  

jeho amplitúda dosahuje hodnotu A = 10V a frekvencia f = 50Hz.  Pod názvom RMS I je uvedená 

efektívna hodnota prúdu všetkých troch fáz zobrazená z výpočtov štandardného bloku RMS zo 

Simulinku. Na priebehu pod ním je pod názvom Efektívna hodnota I uvedený priebeh efektívnej 

hodnoty vygenerovaný z výpočtov bloku opísaného v 3. kapitole, ako Blok na výpočet efektívnej 

Obr. 4.31 Priebeh prúdu I  a porovnanie priebehov 

efektívnej hodnoty prúdu tečúceho zo striedača na 

svorky motora, os X – čas t (s), os Y – prúd I (A) 
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hodnoty. Priebehy RMS I a Efektívna hodnota I sú totožné a zobrazujú efektívnu hodnotu prúdu 

Ief = 5,92A.  

Nasledne sa budeme zoberať analýzou tohto prúdu z pohľadu harmonických, celkového činiteľa 

harmonických (THF) a celkového  harmonického skreslenia (THD). Obr. 4.32 udáva zobrazenie 

harmonických pomocou výpočtu rýchlej Fourierovej transformácie FFT pre prúd tečúci zo 

striedača na svorky motora. Z analýzy získavame prehľad, že výrazná je 1. a 38. harmonická 

z počtu štyridsiatich harmonických rovnako, ako to bolo pri združenom napätí. Na obr. 4.33 je 

priebeh 1. a 38. harmonickej, ktoré vykazovali pri výpočte rýchlej Fourierovej transformácie FFT 

obr. 4.32 najväčie hodnoty. Zo súčtu harmonických je možné opäť poznamenať, že súčet je 

nedostatočný, z tohto počtu harmonických sú iba 2 výrazné, a preto nevytvárajú rovnaký priebeh, 

ako je reálny priebeh prúdu. Opäť je možné uvážiť nepresnosť výpočtu blokov pre celkového 

činiteľa harmonických (THF) a celkové harmonické skreslenie (THD) vychádzajúcich z 

tohto bloku pre Fourierov rad. 

 

.

 

Obr. 4.32 FFT analýza prúdu I (A) 
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Obr. 4.34 reprezentuje priebehy 

celkového harmonického skreslenia 

označovaného, ako THD. V prvom 

okne scoupu je priebeh vypočítanej 

hodnoty celkového harmonického 

skreslenia (THD) pomocou 

štandardného bloku Simulinku 

označovaného THD. Druhé okno 

zobrazuje priebeh celkového 

harmonického skreslenie (THD) 

vypočítané pomocou bloku Celkové 

harmonické skreslenie 2 (THD 2). 

Posledné okno je priebeh hodnoty 

počítanej v bloku celkové harmonické 

skreslenie 1 (THD 1). Priebehy pri 

Obr. 4.33 Priebeh 1., 38. harmonickej a súčet 40 harmonických 

prúdu I, os X – čas t (s), os Y – napätie U (V) 

Obr. 4.35 Porovnanie blokov pre výpočet celkového 

činiteľa harmonických THF pre prúd I os X – čas t 

(s), os Y – celkového činiteľa harmonických  THF(-) 
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hodnotách výpočtu z štandardného 

bloku THD a bloku celkové 

harmonické skreslenie (THD 1) 

dosahujú približne rovnakú hodnotu, 

ale priebeh celkového harmonického 

skreslenia je u bloku THD 1 

rozkmitané v okolí úrovne, ktorú 

dosahuje aj blok THD 1 a to 

THD(%) = 20,19%. Oba bloky 

vychádzajú z pomeru prvej 

harmonickej a efektívnej hodnoty. 

Pri bloku THD 2 je priebeh odlišný, 

vykazuje hodnotu 

THD(%) = 13,16%. Nepresnosť 

výpočtu pri tomto bloku je daná 

počtom harmonických a neúplným 

celkovým súčtom, ktoré môžeme 

vidieť na obr. 4.33. Obr. 4.35 

zobrazuje vypočítané hodnoty pre  

celkový činiteľ harmonických THF. Pod názvom celkový činiteľ harmonických 2 (THF2) priebeh 

z výpočtu druhého bloku dosahuje hodnotu THF = 0,129. Tento blok však počíta celkový činiteľ 

harmonických z Fourierovho radu nedostatočného počtu, a preto sa jeho hodnota líši od priebehu 

uvedeného pod názvom Celkový činiteľ harmonických 1 (THF 1). Pri  tomto bloku predpokladáme 

väčšiu presnosť, pretože jeho výpočet vychádza z pomeru efektívnej hodnoty a hodnoty 1. 

harmonickej. Hodnota výpočtu je rozkmitaná v okolí hodnoty THF = 3,4.10
-2

. Obr. 4.36 zobrazuje 

na prvom priebehu pod názvom P, Q Simulink blok priebeh činného a jalového výkonu zo 

štandardného bloku Simulinku. Nižšie zobrazený priebeh pod názvom P, Q je generovaný blokom 

opísaným v 3. kapitole práce pod názvom Činný a jalový výkon. Blok vychádza z výpočtu činného 

a jalového výkonu rovníc (3.21) a (3.22) pre prvú harmonickú. Z priebehov vyplýva, že výkon 

jednej fáze priebehu prúdu a fázového napätia je približne P = 623 W a jalový výkon Q = 834,6 

Var. Priebehy sú totožné a porovnanie výpočtu jednotlivých blokov je uvedený v 3. kapitole pod 

názvom Činný a jalový výkon. Na priebehoch je zrejmé že účinník cosφ  dosahuje vysoké hodnoty, 

pretože jalový výkon Q je omnoho vyšší než činný výkon P. V tab. 2 uvádzame hodnoty 

Obr. 4.34 Porovnanie blokov pre výpočet celkového 

harmonického skreslenia THD pre prúd I, os X – čas 

t (s), os Y – celkového harmonického skreslenia  

THD(-) 
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jednotlivých parametrov napätia 

U a prúdu I, po zmene nosnej 

frekvencie (Hz) a po zmene celkovej 

frekvencie priebehu (Hz).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 4.36 Porovnanie priebehu činného výkonu 

P(modrá farba) a jalového výkonu Q(zelená farba)  

pre 1. fázu os X – čas t (s), os Y – výkon P(W) 

a Q(Var) 
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Tab. 2 Hodnoty jednotlivých parametrov napätia U a prúdu I po zmene nosnej 

frekvencie(Hz) a zmene celkovej frekvencie signálu (Hz) generovanej z pulzného zdroja 

Nosná frekvencia 

(Hz) 
2000 1000 2000 1000 

Frekvencia 

priebehov f (Hz) 
50 50 25 25 

URMS (V) 284,38 284,27 284,43 284,54 

Uef (V) 284,38 284,27 284,43 284,54 

THF1U 
2,74.10

-3 
2,732.10

-3 
0,7742 0,546 

THF2U 0,543 0,62 0,114 0,7742 

THDU (%) 122,31 123,3 122,34 122,32 

THD1U (%) 122,31 123,3 122,34 122,32 

THD2U (%) 87,63 98,4 18 86,35 

IRMS (A) 5,92 5,93 9,09 9,46 

Ief (A) 5,92 5,93 9,09 9,46 

THDI (%) 20,19 42,5 13,5 25,2 

THD1I (%) 20,19 42,5 13,5 25,2 

THD2I (%) 13,16 39,3 5,2 16,48 

THF1I 
0,034 0,0662 0,13 0,245 

THF2I 0,129 0,3615 0,04 0,16 

P1 (W) 623 600 338 395 

P2 (W) 623 600 338 395 

Q1 (Var) 834,6 768 1587 1604 

Q2 (Var) 834,6 768 1587 1604 
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6. Záver 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo zrealizovať v prostredí Matlab/Simulink, matematické 

modely - bloky schopné vyhodnotenia neharmonických priebehov, z realizovaného funkčného 

modelu meniča. K realizácií boli použité teoretické znalosti, aplikované na základné bloky 

Simulinku, ktoré sú schopné vykonávať jednotlivé matematické operácie v subsystémoch.  

Práca sa k finálnej podobe návrhu dostáva cez hlboké teoretické analýzy problematiky 

priebehu neharmonických funkcií, výpočtu ich výkonu, celkového činiteľa harmonických 

a celkového harmonického skreslenia, založených na harmonickej analýze.  

Pri popise štandardných blokov z knižnice Simulinku, slúžiacich na vyhodnotenie 

neharmonických veličín som sa stretol, s možnou variantu výpočtu, pre efektívnu hodnotu, strednú 

hodnotu, výkon, celkového činiteľa harmonických a celkového harmonického skreslenia.  

Tieto úvahy som spojil s teoretickou analýzou jednotlivých veličín a výsledkom bolo 

vytvorenie nových matematických modelov – blokov v prostredí Matlab/Simulink, slúžiacich na 

vyhodnotenie efektívnej hodnoty, strednej hodnoty, výkonu, celkového činiteľa harmonických 

a celkového harmonického skreslenia. 

Tieto vytvorené bloky boli následne porovnané so štandardnými blokmi z knižnice Simulinku, 

pri analýze meniča, ktorý sa skladal zo systému zdroja, usmerňovača, striedača a asynchrónneho 

motora. Priebehy na jednotlivých úsekoch systému, boli porovnané vytvorenými blokmi 

a štandardnými blokmi vyhodnocované. Ich výsledok bol totožný, až na bloky vychádzajúcich 

z Fourierovho radu, tvoreného počtom 40. harmonických členov, pre koeficienty Fourierovho radu. 

Tento blok však slúžil pre čiastočnú analýzu priebehov, ktorá je potrebná pre uváženie zložitosti 

vyhodnocovania týchto priebehov. Na záver je uvedená tabuľka 1, ktorá obsahuje hodnoty 

vyhodnotenie efektívnej hodnoty, strednej hodnoty, výkonu, celkového činiteľa harmonických 

a celkového harmonického skreslenia v číselných hodnotách pre rozdielne nosné frekvencie 

a celkovú frekvenciu priebehu. 

Bakalárska práca mi priniesla teoretické a praktické znalosti z prostredia Matlab/Simulink, 

nové znalosti z matematickej oblasti analýzy neharmonických priebehov 
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