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Třífázové napětí
Předmět: Fyzika
Ročník: 9. ročník
Tematický okruh: Elektrodynamika 
Anotace:

1. vznik třífázového napětí
2. časový průběh třífázového napětí
3. zapojení do hvězdy
4. fázové a sdružené napětí
5. zapojení do trojúhelníku
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TŘÍFÁZOVÉ NAPĚTÍ

• vzniká otáčením magnetu v soustavě 
3 cívek

• 3 zdroje střídavého napětí = fáze

• časový průběh napětí fází je posunut 
vždy o 1/3 periody

VII 2411:40

• Nikola Tesla na konci 19. století 
objevil, že s využitím třífázového 
napětí pracují jednoduché a levné 
elektromotory

• v soustavě 3 cívek připojených ke 
zdroji třífázového napětí vzniká 
točivé magnetické pole (elektrická 
energie se přeměňuje na 
mechanickou energii)
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Třífázové napětí

• součet napětí všech 3 fází je v každém 
okamžiku nulový

VII 2018:22

• 2 vodiče z každé cívky = 6 vodičů
• je to nákladné

• proto spojíme začátky všech 3 cívek 
a potom stačí k přenosu 4 vodiče

ZAPOJENÍ DO HVĚZDY
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• společný vodič v zapojení do hvězdy se 
nazývá střední (neutrální, nulovací)

• bývá spojen se zemí (uzemněn)
• ostatní vodiče jsou fázové

napětí mezi středním a  fázovým vodičem:
Uf ... fázové napětí

napětí mezi libovolnými 2 fázovými vodiči:
Us ... sdružené napětí

VII 2411:36

• v praxi je důležité, aby všechny 3 fáze 
byly stejně zatížené (v bytě se 
k různým fázím připojují lustry, 
zásuvky, pračka atd.)

• v praxi označujeme fázové vodiče 
černou, hnědou a modrou barvou a 
střední vodič žlutozelenou

• efektivní hodnota fázového napětí 
přiváděného do domácnosti je 230 V

• efektivní hodnota sdruženého napětí 
je 400 V (230 . √3 = 230 . 1,73 = 
= 398 = 400 V)

11 19:38

spotřebitelskou síť v tomto případě 
označujeme:

3x400 V/230 V  

VII 2018:22

• cívky můžeme  spojit i tak, že spojíme 
vždy konec 1 cívky se začátkem další

• stačí 3 vodiče

ZAPOJENÍ DO TROJÚHELNÍKU

fázový vodič

fázový vodič

fázový vodič

VII 2411:36 II 311:23
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Metodický list

Téma: Třífázové napětí

Autor: ing. Veronika Šolcová
Předmět: fyzika
Ročník: 9. ročník
Učebnice: Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázie, Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, Nakladatelství 
Fraus

Metody výuky: výklad, procvičování

Formy výuky: frontální výuka, skupinová práce

Pomůcky: model třífázového zapojení

Poznámky
list č.3 až č.10  výklad
list č.11  test Lesson Activity Tollkit  přiřazení pojmů k obrázkům
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