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Trojfázová soustava
Třífázová soustava napětí = 3 stejně velká sinusová napětí o stejné frekvenci, 
která mají vůči sobě vzájemný fázový posun 120° (třetinu periody).



Trojfázová soustava
• Tři stejné cívky položíme na desku stolu tak, aby osy jejich jader svíraly navzájem úhel 

120°. Mezi cívkami otáčíme magnetem stálou úhlovou rychlostí. Na voltmetrech 
připojených k cívkám můžeme sledovat maximální indukované napětí. 

• Vzhledem k tomu, že póly magnetu při otáčení mění svoji polohu, indukuje se střídavé 
elektromotorické napětí postupně ve všech cívkách. V cívkách se indukují tři sinusová 
střídavá napětí se stejnou frekvencí a s fázovým rozdílem odpovídajícím třetině periody. 



Trojfázová soustava
• Tři cívky generátoru tvoří vinutí stroje = fáze stroje. V každé fázi je indukováno 

napětí = fázové napětí. 
• Začátky fází (vnější vývody vinutí fází z předních cívkových stran) se označují 

U1, V1, W1 a konce fází (vnitřní vývody vinutí fází ze zadních cívkových stran) 
se označují U2, V2, W2. 



Trojfázová soustava
• Všechny cívky jsou stejné́ a jsou umístěny okolo stejného magnetu ⇒ průběh 

napětí bude na všech cívkách stejný́, ale bude se lišit v posunutí v čase, 
průběhy budou vůči době zpožděné́. Rozdíl mezi cívkami je třetina otáčky 
(120°) ⇒ magnet bude potřebovat třetinu periody T, aby se otočil od jedné́
cívky k druhé́ ⇒ průběhy budou navzájem posunuté́ o třetinu periody.



Trojfázová soustava
• Tři cívky mají šest vývodů, ale z alternátorů vyvedeme pouze čtyři vodiče. Takto je 

zapojíme: 

• Uu = UUmax sin(wt)
• UV = UVmax sin(wt – 120o)
• Uw = UWmax sin(wt – 240o)

• PROČ?

Tři cívky mají šest vývodů, ale z alternátoru vyvedeme pouze ČTYŘI vodiče. 

TECHNICKO – EKONOMICKÁ VÝHODA TOHOTO USPOŘÁDÁNÍ JE ZŘEJMÁ !!!



Symbolicko – komplexní metoda



Trojfázová soustava
• Sinusový́ průběh má́ nejen napětí indukované́ na jednotlivých cívkách (tedy napětí mezi fázovým a nulovým 

vodičem = fázové́ napětí), ale i napětí mezi dvěma fázovými vodiči (součet napětí dvou indukovaných na dvou 

cívkách = sdružené́ napětí

Například měřením můžeme zjistit, že amplituda (a tedy i efektivní hodnota) sdruženého napětí je přibližně 1,7 krát

větší než amplituda jednotlivých fázových napětí. Výpočtem lze dokázat, že platí Us=√(3)⋅ Uf =√(3)⋅ 230 V = 398 V



Trojfázová soustava
• V symbolicko-komplexním vyjádření platí pro efektivní hodnoty vztahy:

• UU = Uej0o = U

• UV = Ue-j120o = U
!"!# $

%

• UW = Ue-j120o = U
!"&# $

%



Trojfázová soustava
Přesný́ rozdíl mezi modrou křivkou sin x a červenou sin( x− 2/3 π) můžeme 
zapsat jako rozdíl obou funkcí

sin x− sin(x− 2/3π) = 2⋅cos(𝒙"𝒙#𝟐/𝟑π𝟐 )⋅sin(𝒙# 𝒙"𝟐/𝟑π𝟐 ) (využíváme vzorce pro 
součet goniometrických fcí). 
Dále upravujeme: 

sin(x)−sin(x−2/3π) = 2⋅cos(x−π/3)⋅sin(π/2)=2⋅cos(x−π)⋅√3
𝟐 = √3⋅cos(x−π/3)

Zde vidíme, že rozdíl obou napětí má́ sinusový́ průběh a velikost amplitudy √3 krát 
větší než je amplituda obou původních napětí. 



Trojfázová soustava

Další přínos: Máme k dispozici dvě hladiny napětí 230 V a 400V.  Donedávna se používala napětí 220V a 380 V.



Trojfázová soustava – připojena ideální 
zátěž

Efektivní hodnoty proudů jsou stejné.́ Okamžité́ hodnoty odpovídají okamžitým hodnotám indukovaného napětí příslušné 
cívce ⇒ průběhy okamžitých hodnot proudu jsou jako u napětí́ stejné́ křivky posunuté́ o 120° ⇒ jejich součet stejně jako u 
součtu okamžitých hodnot napětí nulový́ ⇒ žlutě označenou částí nulového vodiče by netekl žádný́ proud. Reálně nejsou 
nikdy odpory stejné́ ⇒ proudy nemají stejnou efektivní hodnotu ⇒ součet proudů v nulovém vodiči není přesně nulový,́ ale je 
podstatně menší než jsou jednotlivé́ proudy ve větvích. 



Trojfázová soustava – hvězda, trojúhelník

Rozhodněte, zda je výkon stroje větší při zapojení do hvězdy nebo při zapojení do trojúhelníka.



Trojfázová soustava – hvězda



Trojfázová soustava – hvězda



Trojfázová soustava – trojúhelník



Trojfázová soustava 



Trojfázová soustava – trojúhelník



Trojfázová soustava – výkon při zapojení do D



Trojfázová soustava – výkon při zapojení do D



Trojfázová soustava – výkon při zapojení do D
Aplikujeme Kirchhoffovy zákony: Druhý Kirchhoffův zákon pro 
smyčku s1 říká, že:

−IuvZ + U12=0,
Pro smyčku s2 platí:

IwuZ−U31=0
Z prvního Kirchhoffova zákona pro uzel u lze vyjádřit rovnici:

I1 + Iwu - Iuv = 0

Získali jsme tři rovnice pro tři neznámé: Iuv, Iwu a I1. Tuto 
soustavu vyřešíme, resp. vyjádříme z ní hledaný proud I1:
Z první a druhé rovnice vyjádříme proudy Iuv a Iwu a dosadíme do 
rovnice třetí:
Iuv=U12/Z, Iwu=U31/Z, I1+U31/Z = U12/Z

Vyjádříme proud I1:
I1=U12/Z−U31/Z



Trojfázová soustava – výkon při zapojení do D



Trojfázová soustava – výkon při zapojení do D

Výkon: Z předchozího výpočtu víme U = Uf, If = 
!
"
, P = 3 . U . I . cos f



Trojfázová soustava – výkon při zapojení do Y

Výkon: I = If, Uf = 
#
"
, P = 3 . U . I . cos f



Trojfázová soustava - příklad

Řešení: Odpor topného tělesa jedné fáze: Rf = U/If = !"
#

= !
" 3 = ! #

$
! #

= # !
!

$ = #.&''
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(''' = 80Ω

Uf = !
#

=
*++
$

= 231V

Proud v topné fázi: If = Uf / Rf = 231/80 = 2,89 A

Příkon kamen zapojených do Y : P = 3 U I = 3.400.2,89 = 2000 W

Stanovte, jak se změní příkon elektrických trojfázových kamen výkonu P = 6 kW v zapojení do D na napětí 3 x
400 V, přepojíme-li topná vinutí do Y



Účinnost
Při přeměně jedné formy energie na jinou dochází vždy k určitým ztrátám. Obvykle se větší část dodané energie využije 
ve formě užitečné práce, menší část se přemění na jinou formu – obvykle teplo. Poměr mezi mezi užitečným výkonem a 
dodaným příkonem vyjadřuje účinnost.
Dodávaný elektrický výkon nazýváme P Ř Í K O N    Pp .

Účinnost 𝜼 = (𝑷 /𝑷𝒑).100%

𝜼 < 𝟏



Druhy sítí
Rozvodné sítě se značí písmenným kodem. První písmeno vyjadřuje vztah k uzlu zdroje. Zdroj může být izolovaný od 
země (značíme I – isolé,z francouštiny „izolovaný“) nebo uzemněný (značíme T – terré, z francouštiny „uzemněný“). 
Druhé písmeno označuje způsob ochrany neživé části, která může být provedena:
uzemněním (T) – spojení se zemí ochranným vodičem
spojení s uzlem zdroje (značíme N – neutré, z francouštiny „neutrální“ nebo „nulový“) – realizováno ochranným vodičem
V praxi se používají jenom 3 kombinace těchto písmen a to – TN, IT a TT.



Druhy sítí - názvosloví
Pracovní vodič - vodič, který slouží k vedení proudu při provozu zařízení

Pracovní vodiče jsou
• fázové
• nulové

Nulový vodič – vodič připojený na nulový bod zdroje, bez ohledu na to, zda je spojen se zemí či nikoliv 

Ochranný vodič - vodič vedený úmyslně za účelem ochrany před nebezpečným dotykovým napětím bez ohledu na to, zda 
je současně vodičem pracovním či nikoliv



Druhy sítí - názvosloví



Druhy sítí

Toto zapojení se používalo dříve, dnes jsou v soustavě TN-C prováděny např. domovní přípojky a hlavní 
domovní vedení.

TN-C



Druhy sítí

VÝHODY
• Ušetří se jeden vodič.
• Přerušení ochranného vodiče se snadno zjistí, protože spotřebiče nefungují.
Nevýhody
• Ochranný vodič PEN je zároveň pracovní, je zatěžován proudem spotřebičů. Proto se snadno může,UTAVIT

přerušit.
• Přes libovolný zapnutý spotřebič se pak fázové napětí dostává na vodič PEN a přes něj na kostry všech 

spotřebičů.

TN-C



Druhy sítí

TNS soustava se dnes používá domovní i průmyslové instalace nízkého napětí. Všimněte si také, že vodič PE, 
ani N, ani PEN se nikdy nejistí!

TN-S



Druhy sítí

Výhody
• Ochranný vodič není pracovní, není zatěžován.
Nevýhody
• Vodič navíc
• Přerušení ochranného vodiče je těžké zjistit, protože spotřebiče dále fungují. Nutno dělat pravidelné revize.

TN-S



Druhy sítí

TN-C-S

Uzel sítě je přímo uzemněný (T), neživé části spojené s ochranným vodičem (N), pak následuje část sítě 
provedená jako TN-C (kombinovaný ochranný vodič se středním) a v určitém místě se provede rozdělení 
ochranného a středního vodiče, takže dále pokračuje síť TN-S.



Druhy sítí

Dojde-li k přerušení ochranného vodiče v jeho společné části, tj. PEN, fázové napětí se dostane přes nulový 
vodič na kostru stejně jako v síti TN-C .

Proudový chránič zde obsluhu neuchrání.
Proud do člověka proteče chráničem fázovým vodičem tam, nulovým zpět a chránič nemá důvod vypnout.

TN-C-S



Druhy sítí

Při přerušení nulového vodiče, tj. N nebo PEN, vzniká v síti přepětí pro spotřebiče s velkým odporem, na které 
se dostává sdružené napětí přes spotřebiče s malým odporem.

Je-li na obrázku R1 vařič s malým odporem, R3 žárovka s velkým odporem, dostává se přes vařič R1 na 
žárovku R3 skoro celé sdružené napětí z fází L1 a L3, tj. 400V místo 230V.

TN



Elektrické sítě TN, TT, IT

Elektrické sítě 37

Ochrana v sítích TN

Vypínací smyčka 

Neživé části zařízení musí být spojeny s ochranným vodičem.
Dostane-li se při poruše napětí 
na neživou část, uzavře se 
smyčka, kterou proteče zkratový 
proud (červená čárkovaná čára).
Tímto proudem se přepálí 
pojistka nebo vypne jistič.
Impedance vypínací smyčky 
musí být co nejmenší, aby 
zkratový proud byl velký 
a k vypnutí došlo co nejdříve.



Druhy sítí

TT

Uzel sítě je přímo uzemněný (T), neživé části jsou též přímo uzemněné samostatným uzemněním nezávislým 
na uzemněném bodu sítě. Všechny neživé části chráněné společně stejným ochranným přístrojem musí být 
spojeny ochrannými vodiči se zemničem, který je pro všechny tyto neživé části společný. Pokud se použije 
několik různých ochranných přístrojů v sérii, platí tento požadavek samostatně pro všechny neživé části 
chráněné stejným přístrojem. Tato síť se používá např. na staveništích. Schéma sítě TT je na obr. 1.11. Neživé 
části spotřebičů mohou být uzemněné buď zvlášť, nebo skupinově.



Druhy sítí

IT

Uzel sítě je izolován, nebo spojen se zemí přes velkou impedanci, neživé části jsou přímo uzemněné (T). 
Neživé části mohou být spojeny se zemí jednotlivě, po skupinách, nebo jsou navzájem spojeny jedním 
uzemněným vodičem. Sítě IT se mohou provozovat se středním vodičem, ale většinou se provozují bez něho. 
Jako sítě s izolovaným uzlem se provozují např. venkovní sítě VN. Velká impedance se zapojuje do uzlu kvůli 
kompenzaci kapacitních zemních proudů, které u sítě IT vznikají při zemním spojení.


