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1 Vícefázové obvody
Teorie silnoproudých elektrických obvodù vychází z obecné teorie elektrických obvodù a zkoumá obvody, které jsou spojeny s moderní výrobou a pøenosem elektrické
energie. Vyetøuje pøedevím trojfázové obvody a to v normálním i havarijním stavu.
Mezi nejdùleitìjí problémy patøí ekonomika provozu elektrizaèní soustavy, kvalita
pøenáené elektrické energie, analýza ruivých vlivù na dalí blízká elektrotechnická
zaøízení a pøepìové jevy, je hrají dùleitou roli v otázkách provozní spolehlivosti.

1.1 Trojfázová soustava
Trojfázové soustavy mají v elektroenergetice základní význam: pomocí trojfázových soustav se elektrická energie vyrábí, pøenáí, distribuuje a spotøebuje. Pouze malé
spotøebièe jsou jednofázové. Trojfázová soustava má vùèi jednofázové soustavì tyto
výhody:
 Trojfázové motory, generátory a transformátory mají výhodnìjí provozní vlastnosti (zejména vyí úèinnost) a nií výrobní náklady.
 Pøenos elektrické energie v trojfázové soustavì je hospodárnìjí, nebo ve vedení vznikají nií ztráty, spotøeba materiálu na vodièe je mení.
 Z trojfázové sítì lze odebrat dvojí napìtí.

1.1.1 Základní pojmy a vztahy
Zdroje harmonického napìtí a proudu, které jsme a doposud uvaovali, nazýváme
jednofázovými zdroji. V energetice se pouívají sloitìjí zdroje elektrické energie: trojfázové zdroje. Jsou to zaøízení, kdy v jediném konstrukèním celku jsou uspoøádány tøi
jednofázové zdroje harmonického napìtí, navzájem jsou elektricky nezávislé a mají
stejný kmitoèet. Jejich napìtí (efektivní hodnota) jsou: U0R, U0S, U0T. Zpravidla jsou
navreny tak, e U0R = U0S = U0T a kadá dvojice po sobì následujících napìtí má
fázový posun a = 2p/3; nazýváme je soumìrnými trojfázovými zdroji. Nejsou-li splnìny obì uvedené podmínky (napø. pøi porue nìkterého zdroje) jde o nesoumìrný trojfázový zdroj.
Na obr. 1.1 je naznaèen princip typického trojfázového zdroje  dvoupólového synchronního generátoru. Rotor tvoøený elektromagnetem buzeným stejnosmìrným proudem se otáèí v dutinì statoru, v nìm jsou v drákách uloeny tøi cívky, RR´, SS´,
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Princip trojfázového zdroje a èasový prùbìh napìtí indukovaného
v cívkách

TT´, navzájem posunuté o 120°; R znaèí zaèátek a R´ konec tée cívky, apod. Na
obrázku je té uveden èasový prùbìh napìtí, které se indukuje v jednotlivých cívkách.
Svorky trojfázového zdroje jsou mezi sebou vhodným zpùsobem propojeny, take
zdroj není do obvodu zapojen vemi svými esti svorkami, ale pouze tøemi, resp. ètyømi
svorkami. Trojfázové zdroje napájejí trojfázové vedení, tvoøené tøemi nebo ètyømi vodièi, jimi se pøenáí elektrická energie k trojfázovým spotøebièùm. Celek nazýváme
trojfázovým obvodem. Jeho vìtve, na nich jsou napìtí (resp. jimi procházejí proudy)
nazýváme fázemi1.

Obr. 1.2

Pøíklad jednoduché energetické soustavy

1 Slovo fáze má v teorii obvodù dvojí význam: mùe to být vìtev trojfázového obvodu, anebo argument
harmonické funkce.
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Na obr. 1.2 je velmi jednoduchá trojfázová energetická soustava. V praxi se ovem
setkáváme s trojfázovými soustavami mnohem sloitìjími.
Trojfázová soustava velièin (napìtí nebo proudù) vR(t), vS(t), vT(t) je soumìrná majíli tyto velièiny stejnou efektivní hodnotu, VR = VS = VT = Vf (Vf nazýváme fázovou
velièinou) a jejich vzájemný fázový posun je 2p/3:
Y5 =  9I VLQ w W + j

(1.1)

Y6 =  9I VLQ w W -   + j
Y7 =  9I VLQ w W -   + j =  9I VLQ w W +   + j

Nejsou-li splnìny obì tyto podmínky, jde o nesoumìrnou trojfázovou soustavu.
Poøadí, v nìm velièiny trojfázové soustavy nabývají svého maxima, nazýváme sledem fází. Znaèíme jej posloupností po sobì následujících indexù.
Na obr. 1.3 je zobrazení soumìrné trojfázové v komplexní rovinì a jejich skuteèný
èasový prùbìh, pro nìj platí rovnice (1.1). Sled fází je R-S-T.

Obr. 1.3

Fázorový diagram a èasový prùbìh soumìrné trojfázové soustavy

Na obr. 1.4 je fázorový diagram a èasový prùbìh nesoumìrné trojfázové soustavy,
pøi modulové i fázové nesymetrii (tj. není splnìna ádná z obou podmínek soumìrnosti). Sled fází je opìt R-S-T.

a)

Obr. 1.4a Fázorový diagram a èasový prùbìh nesoumìrné trojfázové soustavy
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b)

Obr. 1.4b Fázorový diagram a èasový prùbìh nesoumìrné trojfázové soustavy
Trojfázovou soustavu nazýváme vyváenou, jestlie pro ní platí
(1.2)
Y5 W + Y6 W + Y7 W =  ,
èili, vyjádøeno fázorovì,
(1.3)

95 + 96 + 97 = 

Soustava, pro ní tyto vztahy neplatí, je nevyváená.

1.1.2 Matematické vyjádøení velièin soumìrné trojfázové
soustavy
U soumìrné trojfázové soustavy není tøeba pracovat s trojicí fázorù, postaèí jediný
fázor, nebo zbývající dva fázory jsou urèeny podmínkou symetrie. Napøíklad u soumìrné soustavy (VR; VS; VT) postaèí pracovat s fázorem VR, protoe
(1.4)



96 = 95 À - p = 95 À p





97 = 95 À - p = 95 À p


Jeliko v teorii trojfázových obvodù èasto pracujeme s výrazem Ðp, zavádíme pro
nìj název operátor natoèení a jednoduí oznaèení

(1.5)



M p



D=À p=H  =- + M
(1.6)



Pak zøejmì platí (obr. 1.5):


(1.7)
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D = À p = H  = H  = - - M
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Obr. 1.5

Zobrazení a a a2 v Gaussovì rovinì

Snadno se pøesvìdèíme, e platí vztah (budeme jej pozdìji èasto pouívat)
(1.8)

D + D +  =  ,

S pouitím operátoru natoèení vyjádøíme vztahy (1.4) a (1.5) pro soumìrnou trojfázovou soustavu pøehlednìji:
(1.9)

95 , 96 = D 95 , 97 = D 95

Na základì rovnic (1.8) a (1.9) dostáváme hned rovnici (1.3). To znamená, e soumìrná trojfázová soustava je vdy vyváená. Obrácené tvrzení vak obecnì neplatí, tj.
vyváená soustava nemusí být soumìrná.

1.1.3 Spojování trojfázových zdrojù
Jestlie má kadý ze tøí jednofázových zdrojù, je dohromady tvoøí trojfázový zdroj,
samostatné dvouvodièové vedení, hovoøíme o nevázané soustavì. Ke spojení zdroje se
spotøebièi by pak bylo tøeba estivodièového vedení (obr. 1.6).

Obr. 1.6

Nevázaný trojfázový zdroj napìtí

Vhodným spojením trojice zdrojù získáme vázanou soustavu, kterou spojíme se spotøebièi ètyøvodièovým anebo trojvodièovým vedením. Zdroje spojujeme dvìma základ-
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ními zpùsoby: spojením do hvìzdy a spojením do trojúhelníka (obr. 1.7). V praxi se
pouívají pouze vázané trojfázové soustavy, nebo, v porovnání s rovnocenným vedením nevázané soustavy, na zhotovení vedení je tøeba ménì materiálu (podrobnìji viz
dále) a pøi spojení do hvìzdy lze odebírat dvojí napìtí.

Obr. 1.7

Vázané trojfázové zdroje  základní zpùsoby jejich spojování: spojení do
hvìzdy a spojení do trojúhelníka

Obr. 1.8

Jiný zpùsob kreslení spojení do hvìzdy a spojení do trojúhelníka

Spojení do hvìzdy
Písmenové oznaèení: spojení s vyvedeným nulovým vodièem: YN, znak: Y, spojení s nevyvedeným nulovým vodièem: Y, znak: Y, obr. 1.9.
Zdroje jsou jednou svorkou stejného znaménka (napø. ) spojeny do uzlu, zvaného
nulový bod (nebo struènì nula). Ke zbývající trojici svorek (opìt stejného znaménka,
v naem pøípadì +) jsou pøipojeny fázové vodièe a z nulového bodu je obvykle vyveden nulový vodiè. Zdroj tedy napájí ètyøvodièové vedení, z nìho lze získat dvojí napìtí: mezi fázovými vodièi a nulovým vodièem jsou fázová napìtí UR, US, UT a mezi
dvojicemi fázových vodièù jsou sdruená napìtí URS, UST, UTR.
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Obr. 1.9

Fázové a sdruené napìtí a proudy trojfázového zdroje spojeného do
hvìzdy

Sdruená napìtí lze vyjádøit pomocí fázových: ze druhého Kirchhoffova zákona
plyne

8 56 = 8 5 - 86
(1.10)

867 = 86 - 87
875 = 87 - 8 5

Seètením rovnic (1.10) dostaneme dùleitý vztah
8 56 + 867 + 8 75 =  ,
(1.11)
podle nìho sdruená napìtí tvoøí vyváenou trojfázovou soustavu. Topografickým diagramem sdruených napìtí je trojúhelník, obr. 1.10.

Obr. 1.10 Fázorový (a) a topografický (b) diagram nesoumìrné trojfázové soustavy
fázových a sdruených napìtí
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Speciální pøípad: soustava fázových napìtí je soumìrná
Je-li soustava fázových napìtí soumìrná, je soumìrná té soustava sdruených napìtí je soumìrná. Oznaème: fázová napìtí UR = US = UT = Uf a sdruená napìtí URS
= = UST = UTR = US. Z rovnic (1.9) a (1.10) plynou tyto vztahy:
8 56 = 8 5 - 86 = 8 5 - D8 5 = 8 5  - D =  8 5 À  

(1.12)

867 = 86 - 87 = D8 5 - D 8 5 = 8 5 D - D =  8 5 À - 
875 = 87 - 8 5 = D 8 5 - 8 5 = 8 5 D -  =  8 5 À  

Pro efektivní hodnoty platí
(1.13)

86 =  8 I

Z fázorového a topografického diagramu (obr. 1.11) je mj. zøejmá platnost rov. (1.3).
V topografickém diagramu tvoøí vektory sdruených napìtí rovnostranný trojúhelník,
tedy platí Us/2 = Uf cos 30°, odkud plyne rov. (1.13).

Obr. 1.11 Fázorový (a) a topografický (b) diagram soumìrné trojfázové soustavy
fázových a sdruených napìtí
Pøi nízkonapìovém rozvodu elektrické energie se pouívá jmenovité napìtí2 Uf =
= 230 V, Us = Ö3·230 = 400 V. Tato napìová soustava se obvykle znaèí 400/230 V.
Není-li vyveden nulový vodiè, mùeme z této soustavy odebírat pouze sdruené napìtí.

2 Uvedená napìová soustava mùe být provozována s odchylkami 10 %, +6 %. Napìová soustava 400/
230 V nahradila starí soustavu 380/220 V. V minulosti se té pouívala soustava 220/127 V. (Podrobnìji viz
normu ÈSN IEC 38  Normalizovaná napìtí.)
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Pøipojíme-li na trojfázové vedení spotøebiè, procházejí fázovými vodièi vedení proudy
IR, IS, IT a nulovým vodièem prochází proud IN. Aplikací prvního Kirchhoffova zákona
na uzel 0 dostáváme
,5 + ,6 + ,7 = , 1

Pro soumìrnou trojfázovou soustavu proudù IR, IS, IT je podle rov. (1.3) IN = 0.
Nulový vodiè by tedy nebylo tøeba provádìt. V praxi se vak vyaduje vdy, kdy zátì
mùe být nesoumìrná. Pak toti ani trojfázová soustava proudù není soumìrná a nulový vodiè se uplatní pøíznivì, jak poznáme dále.
Z obr. 1.7 je patrno, e sdruený proud Is (tj. proud v kadé fázi vedení) je roven
fázovému proudu If (tj. proudu dodávaného jednotlivými zdroji):
(1.14)

,6 = ,I , kde ,I = , 5 = ,6 = ,7

Spojení do trojúhelníka
Písmenové oznaèení: D, znak: D, obr. 1.12.
Trojice zdrojù je spolu spojena tak, e tvoøí smyèku, pøièem kladná svorka kadého zdroje je spojena se zápornou svorkou následujícího zdroje. Toto spojení lze uskuteènit jen pro vyváený trojfázový zdroj3. Ke svorkám zdroje jsou pøipojeny fázové
vodièe trojvodièového vedení (obr. 1.12). Napìtí zdroje je tedy té sdrueným napìtím:
8 5 = 8 56  86 = 867  8 7 = 8 75
(1.15)
tedy fázová napìtí jsou rovna napìtím sdrueným:

(1.16)

8 I = 86

Jsou-li fázové proudy IR, IS, IT, pak vodièi procházejí sdruené proudy
(1.17)

, 56 = ,6 - , 5  ,67 = ,7 - ,6  ,75 = ,7 - , 5

Seètením tìchto rovnic dostáváme vztah mezi sdruenými proudy:
(1.18)

,56 + ,67 + ,75 = 

Obr. 1.12 Fázová a sdruená napìtí a proudy trojfázového zdroje zapojeného do
trojúhelníka
3 Pro napìtí zdrojù platí tedy rovnice (1.12) a není-li trojfázový zdroj zatíen, neprochází fázovými zdroji
proud. Kdyby napìtí zdrojù netvoøilo vyváenou soustavu, nebyl by souèet napìtí zdrojù nulový a smyèkou
tvoøenou trojicí zdrojù by procházel neomezenì velký proud. (U reálných obvodù by mìl koneènou hodnotu,
omezenou vnitøními impedancemi zdrojù.)
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Proudy ve vodièích trojfázového vedení tedy tvoøí vyváenou trojfázovou soustavu.
Jejich topografický diagram je rovnostranný trojúhelník.
Speciální pøípad: soumìrná zátì
Je-li soustava fázových proudù IR, IS, IT soumìrná, je té soumìrná soustava sdruených proudù IRS, IST, ITR. Mezi sdrueným a fázovým proudem platí:
(1.19)

,6 =  ,I

Pøíklad 1.1
Trojfázový soumìrný napìový zdroj je spojen do trojúhelníka. Je pøípustné zmìnit
polaritu zdroje jedné fáze, podle obr. 1.13?
Øeení
Z fázorového diagramu je zøejmé, e v trojúhelníku pùsobí napìtí,

85 - 86 + 87 = 8I
je pøi malé vnitøní impedanci zdrojù zpùsobí znaèný proud, který ohrouje zdroje.
Zámìna polarity je tedy nepøípustná.

Obr. 1.13 Pøíklad nepøípustného spojení zdrojù trojfázového napìtí
Svorky trojfázového indukèního motoru, k nim jsou vyvedeny konce tøí fází vinutí,
bývají uspoøádány podle obr. 1.14. Chceme-li motor pøipojit na sí 3 × 380 V, propojí-

Obr. 1.14 Svorkovnice trojfázového indukèního motoru pøi spojení do hvìzdy a do
trojúhelníka. R, S, T jsou zaèátky a R´, S´, T´ jsou konce vinutí fází.
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me svorky podle obr. 1.14a, èím spojíme vinutí do Y. Pro sí 3 × 230 V propojíme
svorky podle obr. 1.14b, èím spojíme vinutí do D.
Spojení do lomené hvìzdy
Písmenové oznaèení: Z, znak: Z, obr. 1.15.
Pouívá se dvou trojic zdrojù, jejich napìtí U0R, U0S, U0T tvoøí trojfázovou soumìrnou soustavu. Spojují se dvojice svorek souhlasné polarity sousedních fází a zbývající svorky se pøipojí jednak k vedení, jednak do uzlu. Z fázorového diagramu je zøejmé,
e fázové napìtí na vedení je
8I =  8 ,
kde U = U0R = U0S = U0T.
Spojení do lomené hvìzdy se pouívá pouze ve speciálních pøípadech. Napøíklad
u trojfázového transformátoru nesoumìrnì zatíeného se zlepí jeho vlastnosti, spojíme-li jeho výstupní vinutí do Z.

Obr. 1.15 Spojení do lomené hvìzdy

1.1.4 Uzemnìní trojfázových soustav
Rozliujeme tyto pøípady:
a) Soustava s izolovaným nulovým bodem  nulový bod nemá úmyslné spojení se
zemí (kromì spojení pøes mìøicí a ochranné pøístroje s velmi velkou impedancí).
b) Soustava s uzemnìným nulovým bodem  nulový bod je spojen se zemí pøímo,
nebo pøes malý odpor. Rozliujeme úèinné uzemnìní (pøi zemním spojení jedné
fáze je nejvyí efektivní hodnota zdravé fáze £ 80 % nejvyího sdrueného
napìtí) a neúèinné uzemnìní (není-li splnìna tato podmínka).
c) Soustava se zháecí tlumivkou  nulový bod je spojen se zemí pøes zháecí tlumivku.
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