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Abstrakt — Tento článok sa venuje simulácii elektrických obvodov. Ide o metódu, ktorá predstavuje 

jeden zo základných spôsobov získavania informácií o správaní sa reálnych obvodov a zariadení. Článok 

sa venuje sa simulácii ustálených stavov pomocou Metódy STA (z ang. Sparse Tableau Analysis). Na 

simuláciu bola použitá aplikácia vytvorená pomocou programovateľného nástroja MATLAB a grafická 

časť aplikácie bola vytvorená jeho toolboxom s názvom MATLAB GUI. 
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Electric circuits simulation using MATLAB GUI  

and sparse tableau analysis 
 

Abstract — This paper deals with simulating electrical circuits. It is a method that represents one of the 

basic ways of information obtaining about the behavior of real circuits and devices. Paper deals with 

steady-state simulations using the Sparse Tableau Analysis. Simulation used the application created by the 

MATLAB programmable tool and the graphical part of the application was created by its toolbox called 

MATLAB GUI. 
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I. ÚVOD 

Riešenie ustálených stavov je, napriek svojej jednoduchosti, v mnohých prípadoch veľmi vhodným 

spôsobom riešenia rôznych úloh v elektrotechnike (napr. pri riešení tokov výkonov a pod.). Súčasné 

simulačné programy (COMSOL, OrCAD, Simulink a pod.) zvyčajne ponúkajú matematické 

a fyzikálne modely prvkov, výpočtové metódy a programové nástroje, ktoré sú určené pre riešenie 

komplikovanejších úloh. Tieto programy sú určené prevažne na riešenie prechodných dejov 

v obvodoch s nelineárnymi a parametrickými prvkami. Na riešenie jednoduchých ustálených stavov 

v sieti s prevažne lineárnymi prvkami je možné použiť iné matematické alebo vo všeobecnosti 

programové nástroje. Jedným zo spôsobov je využitie matematického programovateľného nástroja 

(napr. MATLAB), popr. vytvorenie vlastného programu. 

Na zostavenie systému rovníc pre simulovaný obvod je možné použiť viacero metód. Asi 

najznámejšie sú Metóda uzlových napätí a Metóda slučkových prúdov. Spôsob použitia týchto metód 

pre riešenie úloh spojených s riešením problémov v elektrotechnike je popísaný v mnohých 

vysokoškolských učebniciach a iných publikáciách. Tieto metódy je možné použiť aj pre počítačovú 

simuláciu. Nevýhodou ich použitia je ale pomerne náročný postup pri riešení. Ide iba o niekoľko 

krokov, ale pri počítačovej simulácii je takýto komplikovaný postup nežiaduci. Ak chce používateľ 

matematického nástroja alebo programátor vlastnej simulačnej aplikácie používať vytvorený 

algoritmus opakovane, musel by neustále meniť rovnice (matice) a poupravovať postup riešenia. 

Lepšie je preto použiť metódy, ktoré sú vhodné pre automatické zostavenie rovníc pre riešenú sieť. 

http://www.jiee.eu/
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Následné vyriešenie rovníc potom bude iba jednoduchá matematická úloha, a čo je dôležitejšie, bez 

ohľadu na zadanie problému, bude postup zostavenia a riešenia rovníc vždy rovnaký. To umožňuje 

použiť rovnaký algoritmus pre mnoho rôznych úloh, v ktorých sa nebudú meniť len parametre prvkov, 

ale aj ich počet, zapojenie siete a hľadané fyzikálne veličiny, zvyčajne napätia alebo prúdy v sieti. 

Pre automatické zostavenie rovníc je možné použiť metódu Sparse Tableau Analysis (ďalej STA), 

ktorej základný princíp bol publikovaný v [1] alebo Modifikovanú metódu uzlových napätí (ďalej 

MNA z angl. názvu metódy Modified Nodal Analysis) publikovanú v [2]. V súčasnosti sa v 

simulačných programoch využíva MNA, kvôli menšiemu počtu zostavených rovníc ako pri STA, a s 

tým súvisiacich menších nárokov na hardvérové zaťaženie pri komplikovaných úlohách. Počet rovníc 

pri riešení ustálených stavov nie je z hľadiska zaťaženia hardvéru dôležitý. Oveľa náročnejšie je 

riešenie prechodných dejov v obvodoch s nelineárnymi a parametrickými prvkami. Keďže používané 

simulačné programy sú určené na riešenie takýchto úloh, využívajú na zostavenie rovníc metódu 

MNA. Na simulovanie ustálených stavov v obvodoch, v ktorých sa nachádzajú prevažne technické 

prvky, ktoré je možné modelovať modelmi s lineárnymi ideálnymi prvkami, nie je potrebné používať 

tieto masívne simulačné programy. 

Vytvorenie automatického algoritmu pre zostavenie systému rovníc riešeného obvodu je 

náročnejšie ako pri STA. Hardvérová náročnosť pri riešení systémov rovníc pri dnešných bežne 

dostupných počítačoch nepredstavuje problém, ktorému je potrebné sa venovať. Aj pri riešení 

systémov rovníc, pre obvody obsahujúce prevažne lineárne prvky pre riešenie ustálených stavov, 

zostavených pomocou STA pre stovky prvkov elektrizačnej sústavy je možné použiť osobné počítače 

s priemernými hardvérovými parametrami. Preto sa pre použitie v matematických programovateľných 

nástrojoch na riešenie spomenutých problémov javí použitie používateľsky prívetivejšej STA ako 

rozumnejšia voľba. 

II. METÓDA SPARSE TABLEAU ANALYSIS 

Simulácia elektrického obvodu je proces, pri ktorom je reálny obvod nahradený ideálnym 

matematickým modelom a pomocou výpočtovej techniky sa skúma správanie a vlastnosti tohto 

modelu. Na základe výsledkov analýzy modelov obvodov je možné popísať správanie a vlastnosti 

reálneho obvodu. Simulácia pozostáva z dvoch procesov. Prvým je modelovanie prvkov a druhým 

zostavenie a riešenie systému rovníc obvodu, ktorý pozostáva z topologickej prípravy, zostavenia 

rovníc a riešenia rovníc obvodu. V tomto článku sa budeme venovať topologickej príprave a 

zostaveniu systému rovníc pre STA. Riešenie systému lineárnych alebo nelineárnych rovníc sa pri 

tejto metóde neodlišuje od riešenia systémov rovníc tak ako ho poznáme. Na riešenie lineárnych 

rovníc je možné použiť napr. Gaussovu eliminačnú metódu a na riešenie nelineárnych rovníc vhodnú 

iteračnú metódu, popísanú v [5]. 

Pre popis matíc, vektorov a rovníc je potrebné definovať uvažovanú situáciu. Budeme teda 

uvažovať elektrický obvod (sieť), ktorý pozostáva z m vetiev, tomu odpovedá aj počet ideálnych 

prvkov v obvode a z n+1 uzlov, kde n je počet nezávislých uzlov. 

 

A. Topologická príprava 

Súčasťou automatického zostavenia rovníc je pri simulácii pomocou výpočtovej techniky, podobne 

ako pri analýze obvodu, potrebná topologická príprava. Jej súčasťou je vytvorenie topologických 

matíc a vektorov pre konkrétnu sieť, ktoré budú použité pri zostavovaní rovníc. Ako už bolo 

spomenuté, zostavenie rovníc musí byť automatické, tzn. rovnaký algoritmus pre akýkoľvek obvod. 

Preto aj zostavenie topologických matíc a vektorov musí byť procesom automatickým. Zostavenie 

týchto pomocných matíc a vektorov je možné vykonať pred alebo počas zostavenia rovníc. Napr. v 

prípade MATLABu je vhodné použiť kombinovaný postup a zostaviť prázdne matice a vektory s 

požadovanými rozmermi pred automatických zostavením rovníc a tie následne počas zostavovania 

napĺňať prvkami [3]. 

Pre STA je potrebné uvažovať len redukovanú incidenčnú maticu A, ktorá vyjadruje vzťahy 

(incidencie) medzi uzlami a vetvami elektrického obvodu. Rozmer tejto matice teda priamo závisí od 

počtu uzlov a vetiev v obvode a A má rozmer n x m. Prvky tejto matice môžu nadobúdať hodnoty 0, 1 

a -1. Platí, že aij = 0, ak uzol i neinciduje s vetvou j, aij = 1, ak uzol i inciduje s vetvou j a orientácia 

vetvy je v smere von z uzla, aij = -1 ak uzol i inciduje s vetvou j a orientácia vetvy je v smere do uzla. 
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B. Systém rovníc pre lineárne obvody 

Pre popísanie elektrického obvodu sú potrebné dva systémy rovníc. Na popis matematického 

modelu obvodu, a teda vzťahu medzi napätím a prúdom na každom prvku, slúžia rovnice popisu 

prvkov (1). V nich predstavuje Z impedančnú maticu a Y admitančnú maticu. Vektor i je vektor 

vetvových prúdov a u vektor vetvových napätí. Vektor s je vektor napätí a prúdov zdrojov. Pre 

vektory i, u, s platí, že sú stĺpcové vektory s rozmerom m. Celý systém pozostáva z m rovníc s 2m 

neznámymi. Tieto rovnice budeme nazývať rovnice pre popis obvodu. 

    
 

 
 

i
Z Y s

u
 (1) 

Okrem vyššie spomenutých rovníc potrebujeme aj rovnice pre popis zapojenia prvkov. Ako vyplýva 

z názvu, tieto slúžia na popis zapojenia obvodu. Vytvárajú sa priamo z Kirchhoffových zákonov. 

Systém rovníc pre popis zapojenia prvkov bude (2), kde A je uzlová incidenčná matica, E je 

jednotková matica s rozmerom m x m a v je stĺpcový vektor uzlových napätí, ktorý má rozmer n. 

Tento systém pozostáva z m+n rovníc s 2m+n neznámymi. 
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Spojením systému rovníc popisujúcich vzťah medzi napätím a prúdom na prvku a systému rovníc 

pre popis zapojenia prvkov získame úplný systém rovníc obvodu. Úplný systém bude postačovať na 

popísanie vlastností a správania celého obvodu. 

Úplný systém rovníc metódy STA pre riešenie lineárnych obvodov (3) (ďalej len lineárny STA 

systém) odpovedá kombinácii systému rovníc pre popis zapojenia prvkov (1) a systému rovníc pre 

popis vzťahu medzi napätím a prúdom na prvku (2). Tento systém pozostáva z 2m+n rovníc, ktoré 

obsahujú 2m+n neznámych. Neznámymi veličinami v tomto systéme rovníc je m vetvových napätí, m 

vetvových prúdov a n uzlových napätí. 

 

     
     
     
          

T

A 0 0 i 0

0 E -A u = 0

Z Y 0 v s

 (3) 

V porovnaní s inými metódami je matica reprezentujúca zápis zapojenia a vzťahov v obvode 

rozsiahlejšia, ale obsahuje veľa nulových prvkov, ide o tzv. riedku maticu. Riedke matice je možné 

efektívne riešiť pomocou numerických metód. Keďže poznáme vzťah medzi uzlovými a vetvovými 

napätiami, môžeme systém (3) zjednodušiť na zjednodušený systém rovníc metódy STA pre riešenie 

lineárnych obvodov (4) (ďalej zjednodušený lineárny STA systém). 

      
     
     

T

A 0 i 0
=

Z YA v s
 (4) 

 
C. Systém rovníc pre nelineárne obvody 

Systém rovníc popisujúci nelineárny obvod vo všeobecnosti pozostáva z k nelineárnych rovníc s k 

neznámymi, ktorý môžeme vyjadriť v tvare (5). Vektor neznámych x (6) bude podobne ako pri 

lineárnych obvodoch pozostávať z vektorov i, u, v. 

 f(x) = 0  (5) 

 

 
 
 
  

i

x = u

v

 (6) 

Nelineárny prvok je prvok, ktorého parameter nie je konštanta, ale závisí od napätia ux na tomto 

prvku alebo prúdu ix, ktorý ním preteká. Preto nelineárny prvok môžeme popísať jednou z 

nelineárnych rovníc ix = f(ux) alebo ux = f(ix) [6]. Ak počet rovníc popisujúcich nelineárny obvod je k = 

2m + n a p je počet nelineárnych prvkov obvodu, potom pre získanie popisu nelineárneho obvodu 

metódou STA musíme k lineárnemu STA systému rovníc priradiť popisy nelineárnych prvkov v 

obvode. Pričlenenie popisov nelineárnych prvkov k lineárnemu STA systému je možné vyjadriť ako 
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(7), kde H je matica koeficientov hjl pre j = 1, 2, ... ,k a l = 1, 2, ... , p, a g(x) je vektor, obsahujúci 

popis nelineárnych prvkov obvodu gj(x) pre j = 1, 2, ... , p, ktorý pozostáva z p prvkov. 

 H.g(x)  (7) 

Týmto postupom získame úplný systém rovníc metódy STA pre popis nelineárnych obvodov (ďalej 

len nelineárny STA systém). Eventuálne je bolo možné zostaviť aj zjednodušený systém rovníc 

metódy STA pre popis nelineárnych obvodov (9) (ďalej len zjednodušený nelineárny STA systém). 

 

     
     
     
          

T

A 0 0 i 0

0 E -A u + H.g(x) = 0

Z Y 0 v s

 (8) 

Rovnako ako v prípade lineárneho alebo zjednodušeného lineárneho STA systému, aj po vyriešení 

zostaveného nelineárneho, resp. zjednodušeného nelineárneho STA systému získame hodnoty prúdov 

tečúcich ideálnymi prvkami, napätí v uzloch obvodu a priamo alebo nepriamo aj hodnoty napätí na 

ideálnych prvkoch. 

III. NÁSTROJ MATLAB GUI 

MATLAB je v súčasnosti pomerne rozšírený matematický nástroj používaný na riešenie 

akademických úloh, ale aj problémov spojených s inžinierskou praxou. Jeho otvorená architektúra 

ponúka používateľovi nielen možnosť riešiť matematické úlohy spojené s jeho zameraním, ale 

rovnako tiež navrhnúť a vytvoriť aplikácie pre opakované riešenie častých úloh v jeho odbore. Pre 

elektrotechnika je jednou z najčastejšie riešených úloh simulácia elektrického obvodu. MATLAB ako 

matematický nástroj je teda vhodný aj pre vytvorenie aplikácie na simuláciu elektrických a 

elektronických obvodov. 

Grafical user interface (GUI) je nástroj MATLABu, ktorý umožňuje vytváranie grafického 

prostredia pre používateľmi vytvorené aplikácie. Dovoľuje vytvárať grafické používateľské prostredie, 

ktoré môže obsahovať ovládacie prvky, zobrazovacie prvky a rôzne pomocné prvky. Vytvorenie 

grafického prostredia je možné v grafickom editore. Vývojár navrhne, vyberie a umiestni jednotlivé 

prvky. Toolbox GUI umožňuje použiť ovládacie prvky, spínacie a prepínacie tlačidlo, vkladacie 

textové okno, zaškrtávacie a výberové pole, menu a zoznam položiek. Na zobrazenie informácií môže 

slúži graf, tabuľka a zobrazovacie textové pole. Okrem spomenutých ovládacích a zobrazovacích 

prvkov, GUI dovoľuje použitie pomocných prvkov ako slider, panel a blok tlačidiel. Informácie o 

jednotlivých prvkoch, ich umiestnení, rozmeroch, farbe, a pod. obsahuje súbor s príponou .fig. 

Následne tieto prvky vývojár prepojí pomocou m-filu vytváranej grafickej aplikácie. Príkazy na 

prepojenie prvkov doplní požadovanými matematickými a logickými operáciami. MATLAB vytvorí 

tento m-file súčasne s vytvorením grafického súboru s príponou .fig. Oba súbory reprezentujú grafickú 

aplikáciu. Súbor s príponou .fig obsahuje jej dizajn a m-file obsahuje o jej fungovaní a môže 

obsahovať aj informácie o dizajne prostredia, ktoré je vytvárané. 

IV. APLIKÁCIA NA SIMULOVANIE ELEKTRICKÝCH OBVODOV 

Pre potreby simulovania elektrických obvodov je možné využiť len programovateľné prostriedky 

MATLABu, ktoré nie sú založené na grafickom základe. Ide o programové nástroje slúžiace na 

algoritmizáciu a návrh algoritmu (použitie m-filu, command window a pod.). Ak sa tieto nástroje 

doplnia o grafické prostredie, je možné vytvoriť plnohodnotnú aplikáciu na simuláciu obvodov. 

Podobný spôsob bol použitý a je popísaný v [7].  

Najprv je potrebné definovať požiadavky na aplikáciu. V našom prípade bolo základnou 

požiadavkou vytvorenie aplikácie, pomocou ktorej by bolo možné simulovať jednoduché elektrické 

obvody s menším počtom prvkov s jednoduchšími modelmi reálnych prvkov. Aplikácia by však mala 

byť navrhnutá tak, aby bola možnosť rozšíriť ju na riešenie obvodov, ktoré obsahujú väčšie množstvo 

prvkov a zložitejšie modely reálnych prvkov, príp. riešenie prechodných dejov na skúmanie 

dynamických vlastností obvodov. To znamená, že bolo potrebné vytvoriť algoritmy pre vytváranie a 

riešenie systému rovníc pre akékoľvek elektrické obvody zložené zo základných ideálnych lineárnych 

a nelineárnych prvkov obvodu. Ideálne prvky obvodu mali slúžiť ako stavebné prvky pre vytváranie 

modelov reálnych prvkov. Aplikácia mala byť vytvorená pre simulovanie základných statických 

vlastností obvodových prvkov. 
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A. Prostredie aplikácie 

Samotná aplikácia bola vytvorená pomocou grafického editora s názvom GUI Layout Editor, ktorý 

je súčasťou toolboxu GUI. Programová časť aplikácie bola vytvorená štandardne pomocou súborov 

typu m-file. Keďže aplikácia používa nástroje MATLABu ako je grafický objekt Figure alebo 

matematické výpočtové jadro je možné ju spustiť len na zariadení s týmto nástrojom. 

Po spustení vytvorenej aplikácie sa zobrazí grafické prostredie určené pre vytvorenie a editáciu 

elektrického obvodu (Obr. 1). Prostredie ponúka základnú sadu nástrojov pre vytváranie obvodu a to 

vkladanie prvkov, mazanie prvkov, ukladanie rozpracovaných alebo hotových projektov, načítanie 

starších uložených projektov a rôzne ďalšie. Rovnako aj prostredie na nastavenie typu a parametrov 

simulácie a vytváranie systému rovníc, jeho riešenie a následného zobrazenia výsledkov simulácie. 

 
Obr. 1  Prostredie aplikácie pre editovanie elektrického obvodu 

 

B. Nastavenie typu a vlastností simulácie 

Vo vytvorenej aplikácii sa pri procese simulácie elektrického obvodu spracujú informácie o 

zapojení a parametroch prvkov a vo vhodnom tvare sa používateľovi zobrazia výsledky simulácie. 

Pred samotným spustením procesu simulácie je potrebné nastaviť požadovaný typ simulácie a jej 

ďalšie parametre. Vstupné informácie pre simuláciu sú okrem informácie o type a parametroch 

simulácie aj informácie o zapojení prvkov v obvode a informácie o parametroch ideálnych prvkov a 

nastavených parametroch modelov reálnych prvkov. Výsledky simulácie môžu byť, podľa 

požadovaného typu simulácie, zobrazené v numerickej alebo v grafickej forme. S procesom simulácie 

súvisia ďalšie prostredia, ktoré aplikácia ponúka. Tieto prostredia slúžia na nastavenie typu a 

parametrov simulácie a zobrazenie numerických a grafických výsledkov. 

Pre nastavenie typu a parametrov simulácie slúži prostredie zobrazené na Obr. 2. Dôležitým 

parametrom pri výpočte nelineárneho systému rovníc je presnosť požadovaných výsledkov. Pomocou 

tohto prostredia používateľ po nastavení typu simulácie nastaví parametre, ktoré je potrebné definovať 

pre požadovaný typ simulácie. 

 

C. Editácia parametrov prvkov 

Vlastnosti a charakter ideálnych pasívnych prvkov sú popísané v kap. 1.3. V uvedenej kapitole sú 

popísané parametre, ktoré charakterizujú prvok. Tieto parametre sa pri zostavovaní obvodu považujú 

za postačujúce pre definovanie vlastností a charakteru prvkov. Pri simulácii obvodu musia byť preto 

povinne uvedené. 

Pred spustením procesu simulácie musí mať každý prvok v obvode definované všetky povinné 

parametre. V prípade ideálnych pasívnych prvkov je povinným parametrom hlavný parameter, teda 

parameter, ktorý definuje tento prvok. Ideálne aktívne prvky musia mať uvedenú aj informáciu o 
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orientácii napätia alebo prúdu. Názov prvku nie je povinným parametrom, ale používateľom sa 

odporúča, aby bol každému prvku v obvode pridelený, a aby bol podľa možnosti originálny. V prípade 

nelineárnych ideálnych prvkov musí byť zvolená funkcia, ktorá definuje ich vlastnosti. 

Základným nelineárnym prvkom je nelineárny rezistor. Nelineárny rezistor nie je prvok, ktorý je 

popísaný iba jedným parametrom ako v prípade predchádzajúcich ideálnych prvkov. Je popísaný 

funkciou, ktorá vyjadruje závislosť odporu rezistora od napätia na ňom alebo prúdu, ktorý ním tečie. 

Túto závislosť je možné vyjadriť pomocou funkcie popisujúcej vzťah medzi napätím a prúdom 

nelineárneho rezistora. 

Ako reálne prvky sú chápané prvky, z ktorých pozostáva reálny elektrický obvod. Tieto prvky 

zvyčajne charakterizuje viac ako jeden parameter. Zatiaľ čo na popis ideálneho rezistora nám postačí 

jeho elektrický odpor, reálny rezistor je charakterizovaný okrem svojho odporu aj indukčnosťou, 

kapacitou, závislosťou od teploty a závislosťou od iných elektrických alebo fyzikálnych veličín. 

Okrem toho môžu ešte existovať aj fyzikálne a chemické procesy v reálnom prvku, ktoré by mohli 

ovplyvniť jeho vlastnosti a správanie v elektrickom obvode. Napríklad hodnota odporu reálneho 

rezistora v harmonickom obvode závisí aj od frekvencie napätia, resp. prúdu na tomto prvku. Tento 

jav sa nazýva skin efekt alebo tiež povrchový jav. Rovnako môžu byť ovplyvnené aj vlastnosťami 

prostredia, v ktorom sa nachádzajú (tlak, teplota, atď), konštrukčným usporiadaním, technológiou 

výroby a materiáloch použitých na výrobu. 

Napriek tomu, že existuje viacero parametrov prvku a procesy, ktoré môžu ovplyvniť tieto 

parametre, zvyčajne je možné určiť jeden dominujúci parameter. Takýto parameter najvýraznejšie 

ovplyvní správanie prvku v elektrickom obvode a ďalej budeme tento parameter nazývať hlavný 

parameter reálneho prvku. Napr. pre reálny rezistor je hlavným parametrom elektrický odpor. 

   
Obr. 2  Editácia parametrov ideálneho lineárneho (vľavo) ideálneho nelineárneho (v strede) a reálneho (vpravo) rezistora. 

 

D. Zobrazenie výsledkov simulácie 

Výsledky simulácie môžu byť zobrazené v numerickej alebo grafickej forme. Na zobrazenie 

výsledkov v numerickej forme slúži prostredie pre zobrazenie numerických výsledkov simulácie 

(Obr. 3). V ľavej časti prostredia sa nachádzajú výberové a zaškrtávacie políčka, ktoré slúžia 

používateľovi k výberu zobrazovaných prúdov a napätí v obvode a spôsobu ich zobrazenia. 

Na zobrazenie grafických výsledkov simulácie slúži prostredie zobrazené na Obr. 4. Používateľ pre 

každú zobrazovanú veličinu musí nastaviť typ vetvovej veličiny a obvodový prvok. Následne si zvolí 

farbu charakteristiky. Súčasne je možné zobraziť maximálne päť charakteristík napätí a prúdov. V 

strednej časti je oblasť pre zobrazenie grafických charakteristík. V spodnej časti sa nachádzajú 

pomocné prvky, ktoré slúžia používateľovi na zobrazenie mriežky a legendy a ukončenie zobrazenia 

grafických výsledkov simulácie. 
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Obr. 3  Prostredie pre zobrazenie numerických (vľavo) a grafických (vpravo) výsledkov simulácie. 

V. DEMONŠTROVANIE A OVERENIE FUNGOVANIE APLIKÁCIE 

Na jednoduchej úlohe z prostredia priemyselnej elektrotechniky demonštrujeme a zároveň overíme 

fungovanie vytvorenej aplikácie. Úlohou je určenie priebehov napätí a prúdu pri zmene času v obvode, 

ktorého schéma je uvedená na Obr. 4. V obvode bolo potrebné určiť priebeh napätia na harmonickom 

zdroji u a priebeh napätia a prúdu na rezistore R. Hodnota napätia na harmonickom zdroji bola 

U = 20V a frekvencia tohto zdroja bola f = 50Hz, hodnota odporu rezistora R = 5Ω a rezistora 

RU = 0,5Ω. V úlohe sa nachádzajú aj diódy, ktorých simulácie sú popísané v [4] 

 

Obr. 4  Schéma zapojenia pre príklad simulácie pri zmene času. 

 

Pri simulácii v aplikácii bola zvolená simulácia s názvom „časová analýza“ a parametre tejto 

simulácie boli nastavené podľa Obr. 5. Bolo teda definované, aby simulácia prebehla pre interval 

odpovedajúci dvom celým periódam časového priebehu. 

 

Obr. 5  Nastavenie parametrov príkladu simulácie pri zmene času 

 

Pri procese zostavenia a riešenia systému rovníc bol zostavený lineárny STA systém. Podľa 

nastavených parametrov simulácie prebehlo 81 simulácií. Vyriešením každého zostaveného systému 

rovníc boli získané hodnoty všetkých vetvových prúdov a napätí a uzlových napätí v obvode pre 

každú požadovanú hodnotu času. Následne boli v príslušnom prostredí aplikácie zobrazené priebehy 

vetvového napätia na harmonickom zdroji, vetvového napätia na rezistore R a vetvového prúdu na 

rezistore R (Obr. 6). 
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Obr. 6  Grafické výsledky príkladu simulácie obvodu pri zmene času 

 

Na overenie správnosti výsledkov simulácie bol v prostredí OrCAD vytvorený obvod (Obr. 95), 

ktorý pozostával z modelu harmonického zdroja napätia, rezistorov a ideálnych diód. Modely diód 

boli upravené rovnako ako v predchádzajúcom príklade. Hodnoty parametrov v modeloch odpovedajú 

hodnotám uvedeným v zadaní úlohy. 

 

Obr. 4  Schéma zapojenia obvodu v prostredí OrCAD 

 

Priebehy napätia na harmonickom zdroji a napätia a prúdu na rezistore R získané simuláciou 

v prostredí OrCAD sú zobrazené na Obr. 96. Tieto priebehy odpovedajú priebehom získaným 

pomocou simulácie v aplikácii v MATLABe. Takto bolo overené správne fungovanie simulácie 

obvodu pri zmene času. 

 

Obr. 4  Výsledky získané simuláciou v programe OrCAD 
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