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Abstrakt — Tento článok sa venuje popisu modelov elektrických technických prvkov určených pre 

použitie pri simulácii, pri ktorej budú rovnice zostavené pomocou metódy STA. Modely sú určené pre 

obvody v ustálenom stave. Následne boli tieto modely použité v aplikácii vytvorenej pomocou nástroja 

MATLAB GUI na simuláciu elektrických obvodov. V článku je popísaný aj použitý spôsob a všeobecné 

zásady definovania parametrov pre tieto modely. 
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Models of real electrical elements designed for circuit 

simulation using Sparse Tableau Analysis and tool 

MATLAB GUI 
 

 

Abstract — This paper deals with describing of real electric elements models intended for use in 

simulation with the equations constructed by Sparse Tableau Analysis. The models are designed for 

steady state circuits. Subsequently, these models were used in an application created by tool MATLAB 

GUI to simulate electrical circuits. Paper also describes the used method and general principles for 

defining parameters of these models. 
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I. ÚVOD 

Simulácia elektrického obvodu je proces, pri ktorom je reálne elektrické zariadenie, technický 

prvok, alebo elektrický obvod nahradený ideálnym matematickým modelom a pomocou výpočtovej 

techniky sa skúma správanie a vlastnosti tohto modelu. Na základe výsledkov analýzy modelu je 

možné popísať správanie a vlastnosti reálneho obvodu, prvku, zariadenia. Simulácia pozostáva 

z dvoch procesov. Prvým je modelovanie prvkov a druhým zostavenie a riešenie systému rovníc 

obvodu, ktorý možne rozdeliť na topologickú prípravu, zostavenie rovníc a riešenie systému rovníc. 

V tomto článku sa budeme venovať modelom technických prvkov určených pre metódu STA 

popísanú v [1] a [2]. Táto metóda je jednou z metód vhodných pre automatické zostavovanie rovníc 

obvodu pomocou výpočtovej techniky. Nižšie je popísaný postup zostavenia rovníc pomocou metódy 

STA. Topologická príprava a základné informácie o riešení zostavenej sústavy rovníc pri použití tejto 

metódy pre automatické zostavenie rovníc pri simulácii, ako aj aplikácia vytvorená pre tento účel 

pomocou nástroja MATLAB GUI sú popísané v [3] a podobný spôsob bol použitý tiež v [4]. 

Informácie o riešení sústav rovníc sú uvedené v [5]. 

http://www.jiee.eu/
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Zostavenie systému rovníc pomocou metódy STA 

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

modelu celého 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, u vektor vetvových napätí a s je vektor napätí a prúdov zdrojov. Pre vektory 

i, u, s platí, že sú stĺpcové vektory s rozmerom m, kde m je počet vetiev obvodu zhodný s počtom 

ideálnych prvkov v obvode. Celý systém rovníc pozostáva z m rovníc s 2m neznámymi, ktoré 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 prepojenia jednotlivých prvkov (vetiev) obvodu a vyjadrujú vzťahy 

medzi všetkými prvkami v obvode. Vyplývajú 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, kde n je počet 

nezávislých uzlov v obvode. Tento systém pozostáva z m+n rovníc s 2m+n neznámymi. 

 
 

    
    
     

T

i
A 0 0 0

u =
0 E -A 0

v

 (2) 

Spojením systému rovníc popisujúcich vzťah medzi napätím a prúdom na prvku a systému rovníc 

pre popis zapojenia prvkov získame úplný systém lineárnych rovníc obvodu (3) (ďalej len STA systém 

rovníc). STA systém rovníc bude postačovať na popísanie vlastností a správania celého obvodu. 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
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Modelovanie reálnych prvkov 

Pod pojmom modelovanie prvkov chápeme proces, pri ktorom sú reálne prvky elektrického obvodu 

(tiež nazývané technické prvky) nahradzované vhodnými matematickými modelmi. Základným 

kritériom vhodného výberu modelu je jeho použitie, teda typ simulácie, v ktorej má byť model 

použitý. Napríklad prvky, ktoré akumulujú elektrickú energiu (kondenzátor a cievka) nemusia byť pri 

simulácií ustáleného stavu nahradené modelmi zohľadňujúcimi túto ich schopnosť, ale iba statickými 

modelmi. Vhodnosť modelu je tiež podmienená požadovanou presnosťou výpočtu. V prípade, že 

potrebujeme zistiť len približné správanie sa elektrického obvodu alebo približné hodnoty niektorých 

obvodových veličín, nemusíme použiť zložité a presné modely, ktoré výrazne navýšia čas potrebný na 

výpočet, a naopak. Prvky v reálnom obvode je tiež potrebné nahradzovať rovnocennými modelmi. Nie 

je vhodné ani žiaduce kombinovať jednoduché modely reálnych prvkov s komplikovanejšími 

modelmi, ktoré sú zvyčajne presnejšie. 

Modely technických prvkov pozostávajú z ideálnych prvkov, tj. matematických ekvivalentov 

vyjadrujúcich vlastnosti reálneho prvku. Ideálne prvky sú zvolené a zapojené tak, aby vlastnosti a 

správanie sa modelu čo najviac odpovedalo vlastnostiam a správaniu reálneho prvku. Nahradzovanie 

technických prvkov presnými matematickými modelmi je rozsiahly proces, ktorý využíva okrem 

analytických a exaktných aj experimentálne postupy. Ak sa líšia vlastnosti a správanie modelu od 

reálneho modelovaného prvku pri použití známych modelov, alebo ak ide o prvky, zariadenia alebo 

materiály, ktorých modely neexistujú, je potrebné vytvoriť vlastný model. Ak nie je potrebný vlastný 

model technického prvku, zvolí sa pre daný prvok vhodný zo známych modelov. V prípade, že je 

potrebné zostavenie vlastného modelu, zvyčajne sa postupuje tak, že sa zostaví model pre reálny prvok 

a experimentálne sa testuje jeho vhodnosť a presnosť. 

Existuje veľké množstvo technických prvkov, ktoré sú modelované pomocou nelineárnych 

ideálnych prvkov. Ide prevažne o zariadenia používané v elektronických obvodoch ako napr. diódy, 

tyristory, tranzistory, varistory, a mnohé iné. Rovnako existuje mnoho prvkov, ktoré je potrebné 



JIEE Časopis priemyselnej elektrotechniky / Journal of Industrial Electrical Engineering  

ISSN 2454-0900 

 vol.2 (2018), issue: 2 82 

modelovať pomocou nelineárnych parametrických prvkov, ako napr. teplotne riadené prvky, svetlom 

riadené prvky, atď. Tieto prvky môžu byť charakterizované diskrétnymi alebo spojitými funkciami. 

Spojité funkcie prvkov je v niektorých prípadoch nemožné analyticky popísať, popr. ich analytický 

popis je zložitý alebo nevhodný pre použitú metódu zostavenia rovníc. Ak zjednodušenie funkcie 

popisujúcej prvok nebude mať významný vplyv na výsledok výpočtu alebo požadovanú presnosť, 

môžeme na takúto funkciu aplikovať aproximáciu [6]. 

II. MODELY TECHNICKÉHO REZISTORA 

Existuje viacero používaných modelov technického rezistora a tiež viacero faktorov, ktoré majú 

vplyv na jeho hlavný parameter, ktorým je elektrický odpor. V závislosti od požiadaviek na simuláciu, 

požadovanej presnosti atď. je možné zvoliť model aj faktory ovplyvňujúce odpor. Najčastejšie sa pri 

vytvorení modelu reálneho rezistora uvažuje s vplyvom teploty a skin efektu. Nižšie bude uvedených 

niekoľko modelov a spôsob ich aplikácie pri automatickom zostavení rovníc pomocou metódy STA. 

Na definovanie hodnoty elektrického odporu technického rezistora sa najčastejšie používajú dva 

spôsoby a to buď priame zadanie hodnoty alebo definovanie materiálu, z ktorého je prvok vyrobený 

a súčasne aj definovanie jeho geometrických rozmerov. Na výpočet hodnoty hlavného parametra 

modelu druhým spomenutým spôsobom použijeme vzťah (4), kde ρ je rezistivita materiálu, z ktorého 

je modelovaný prvok vyrobený, l jeho dĺžka a S prierez [7]. 

 | 1R lS   (4) 

Vplyv teploty na elektrický odpor modelovaného prvku vieme určiť ak poznáme odpor Rϑ1 pri 

definovanej teplote ϑ1. Potom pre odpor Rϑ2 pri teplote ϑ2 bude pre koeficient vplyvu teploty k platiť 

(5), kde α je teplotný koeficient el. odporu závislý od materiály, z ktorého je prvok vyrobený [7]. 

  2 11k       (5) 

Ak modelovaným prvkom preteká iný ako jednosmerný prúd, vieme vplyv tohto prúdu na jeho 

odpor určiť pomocou koeficientu vplyvu skin efektu kf podľa (6), kde d je priemer rezistora, µ je 

permeabilita a σ je konduktivita materiálu, z ktorého je prvok vyrobený a f frekvencia pretekajúceho 

prúdu [7]. Ak prvkom preteká jednosmerný prúd, bude platiť kf = 1. 

 0,25 15,7fk d f   (6) 

Hlavný parameter prvku, modelovaného pomocou technického rezistora, potom určíme podľa (7). 

Podobným spôsobom je možné zohľadniť aj iné vplyvy na hodnotu hlavného, príp. aj hodnotu 

ostatných parametrov modelu. 

 
|. .fR k k R  (7) 

Modely technického rezistora 

Uvedieme tri modely a to model pomocou ideálneho rezistora zobrazený na Obr. 1 vľavo, model 

uvažujúci vplyv ďalších parametrov (indukčnosti a parazitnej kapacity) zobrazený na Obr. 1 v strede a 

zjednodušený modelu uvažujúci vplyv ďalších parametrov (ďalej zjednodušený model technického 

rezistora) zobrazený na Obr. 1 vpravo. 

         
Obr. 1  Schémy modelov technického rezistora. 

Model pomocou ideálneho rezistora sa použije, ak nie je potrebné uvažovať vplyv indukčnosti 

a kapacity. Druhý spomenutý model bude pozostávať z ideálneho rezistora R odpovedajúceho odporu 

R, ideálnej cievky L predstavujúceho indukčnosť odporovej vrstvy a prívodov a ideálneho 

kondenzátora C, ktorý predstavuje vplyv parazitnej kapacity. Zjednodušený model je vytvorený tak, že 

všetky prvky modelu sú postupným zjednodušovaním zjednodušené na impedanciu ZR (8). Tento 

model má ale výrazné obmedzenia, pretože je ho možné použiť výhradne pri simuláciu ustáleného 

stavu v obvode napájanom harmonickými zdrojmi. 

     
1

1 1
j j j jR L C R L C   


       

   RZ  (8) 
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Pri automatickom zostavení rovníc sa použijú údaje uvedené v Tabuľke I, pričom v simulačnom 

modeli riadok k odpovedá uzlu k a riadok v alebo stĺpec v odpovedá vetve v na Obr. 1 pre príslušný 

model. Pri zostavovaní matice A uvažujeme orientáciu vetiev zľava doprava. Pre model uvažujúci 

vplyv ďalších parametrov v maticiach Z a Y budú mať prvky mimo hlavnej diagonály v riadkoch v až 

v+2 nulovú hodnotu. 

 
Tabuľka I 

Údaje pre zostavenie systému rovníc pomocou metódy STA pre modely technického rezistora. 

 Incidenčná matica A 
Impedančná  

matica Z 
Admitančná 

matica Y 
Vektor s 

Model s ideál. R Ak,v = 1 ; Ak+1,v = -1 Zv,v = -R Yv,v = 1 sv = 0 

Model s 
uvažovaním 

ďalších 
parametrov 

Ak,v = 1 ; Ak,v+1 = 0 

Ak,v+2 = 1 ; Ak+1,v = -1 

Ak+1,v+1 = 1 ; Ak+1,v+2 = 0 

Ak+2,v = 0 ; Ak+2,v+1 = -1 

Ak+2,v+2 = -1 

Zv,v = -R 
Zv+1,v+1 = -jωL 

Zv+2,v+2 = j(ωC)
-1

 

Yv,v = 1 
Yv+1,v+1 = 1 
Yv+2,v+2 = 1 

sv = 0 
sv+1 = 0 
sv+2 = 0 

Zjednod. model Ak,v = 1 ; Ak+1,v = -1 Zv,v = -ZR Yv,v = 1 sv = 0 

 

Prostredie pre editáciu parametrov 

Návrh prostredia pre editáciu parametrov technického rezistora je zobrazený na Obr. 2. Toto 

prostredie by malo byť vytvorené tak, aby používateľovi umožnilo zvoliť ľubovoľný spôsob zadania 

parametrov. Prostredie by taktiež malo umožniť zvoliť, ktoré vplyvy na technický rezistor budú 

uplatnené. Na vytvorenom modeli je preto možné zadať hodnotu odporu priamo, alebo pomocou 

geometrických parametrov a rezistivity materiálu. Zadaná hodnota sa zobrazí v hornej časti prostredia. 

Voliteľnými sú vplyvy teploty, skin efektu a ďalších parametrov. Vplyv teploty sa prejaví na 

zobrazenej aktuálnej hodnote odporu. Vplyv skin efektu na hodnotu odporu sa prejaví iba v obvodoch 

napájaných harmonickými zdrojmi a to až vo výsledkoch simulácie po zadaní frekvencie alebo 

uhlovej rýchlosti harmonických zdrojov. Ak používateľ zvolí možnosť vplyvu parametrov L a C na 

reálny rezistor, bude pri procese automatického zostavenia systému rovníc použitý model 

s uvažovaním ďalších parametrov. V opačnom prípade bude pri simulácii použitý model ideálneho 

rezistora. 

 
Obr. 2  Prostredie pre editáciu parametrov pre model technického rezistora v aplikácii vytvorenej pomocou MATLAB GUI. 



JIEE Časopis priemyselnej elektrotechniky / Journal of Industrial Electrical Engineering  

ISSN 2454-0900 

 vol.2 (2018), issue: 2 84 

III. MODELY TECHNICKÉHO KONDENZÁTORA 

Reálny kondenzátor je prvok, ktorý nie je definovaný len kapacitou, ale aj ďalšími parametrami, ako 

napr. odpor prívodných vodičov, straty v dielektriku a pod. Jeho hlavným parametrom je kapacita. 

Kapacitu technického doskového kondenzátora je možné určiť podľa (9), kde ε je permitivita 

dielektrika, S plocha oboch dosiek a d vzdialenosť medzi doskami kondenzátora. Pri modelovaní 

prvku je tiež možné zadať kapacitu modelovaného reálneho prvku priamo. 

 1.C S d 

 

(9) 

Uvedieme štyri modely vhodné pre technický kondenzátor a spôsob ich aplikácie pri automatickom 

zostavení rovníc pomocou metódy STA. Budú to model použitím ideálneho kondenzátora (Obr. 3 

vľavo), model s uvažovaním ďalších parametrov (Obr. 3 v strede vľavo), model s ekvivalentným 

sériovým rezistorom (Obr. 3 v strede vpravo) a zjednodušený model (Obr. 3 vpravo). 

          
Obr. 3  Schémy modelov technického kondenzátora. 

Ak bude potrebné pri modelovaní prvku zohľadniť aj ďalšie parametre, použije sa model 

s uvažovaním ďalších prvkov, ktorý okrem kapacity C uvažuje aj indukčnosť dosiek a prívodov L, 

izolačný odpor dielektrika RIZ, odpor prívodných vodičov RP a odpor odpovedajúci stratám 

v dielektriku RD. Okrem spomenutého modelu je možné použiť aj model s ekvivalentným rezistorom. 

V tomto modeli sa dajú straty kondenzátora vyjadriť pomocou spomenutého ekvivalentného sériového 

rezistora RESC, ktorý predstavuje súhrnné straty vznikajúce na reálnom kondenzátore prechodom 

prúdu. Ak tgδC je stratový činiteľ, ω uhlová frekvencia prúdu tečúceho kondenzátorom a C jeho 

kapacita, potom platí (9) [7]. 

  
1

ESC CR tg C 



 

(9) 

Poslednou možnosťou je použitie zjednodušeného modelu. Ako sme spomínali, takýto model je 

možné použiť len pre obvody napájané harmonickými zdrojmi. Zjednodušiť na jedinú impedanciu je 

možné obe modely, ktoré majú viac ako jeden prvok. Ak zjednodušíme model s uvažovaním ďalších 

parametrov, impedanciu ZC vypočítame pomocou (10) a ak zjednodušíme model s ekvivalentným 

rezistorom, impedanciu ZC určíme podľa (11). 

    
1

1 1
j j jP D IZ IZR R L R C R C  


      
 

Zc
 

(10) 

  
1

jESCR C


 CZ
 

(11) 

 
Tabuľka II 

Údaje pre zostavenie systému rovníc pomocou metódy STA pre modely technického kondenzátora. 

 Incidenčná matica A 
Impedančná  

matica Z 
Admitančná 

matica Y 
Vektor s 

Model 
s ideálnym C 

Ak,v = 1 
Ak+1,v = -1 

Zv,v = j(ωC)
-1

 Yv,v = 1 sv = 0 

Model uvažujúci 
ďalšie 

parametre 

Ak,v = 1 ; Ak+1,v = -1 

Ak+1,v+1 = 1 ; Ak+1,v+2 = 1 

Ak+2,v+1 = -1 ; Ak+2,v+2 = -1 

Ak+2,v+3 = 1 ; Ak+3,v+3 = -1 

Ak+3,v+4 = 1 ; Ak+4,v+4 = -1 

Zv,v = -jωLP 
Zv+1,v+1 = j(ωC)

-1
 

Zv+2,v+2 = -RIZ 
Zv+3,v+3 = -RD 
Zv+4,v+4 = -RP 

Yv,v = 1 
Yv+1,v+1 = 1 
Yv+2,v+2 = 1 
Yv+3,v+3 = 1 
Yv+3,v+4 = 1 

sv = 0 
sv+1 = 0 
sv+2 = 0 
sv+3 = 0 
sv+4 = 0 

Model s 
ekvivalentným R 

Ak,v = 1 ; Ak+1,v = -1 

Ak+1,v+1 = 1 ; Ak+2,v+1 = -1 
Zv,v = -jωL 

Zv+1,v+1 = -RESC 
Yv,v = 1 

Yv+1,v+1 = 1 
sv = 0 

sv+1 = 0 

Zjednodušený 
model 

Ak,v = 1 
Ak+1,v = -1 

Zv,v = -ZC Yv,v = 1 sv = 0 
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Údaje pre automatické zostavenie systému rovníc pomocou metódy STA pre modely technického 

kondenzátora sú uvedené v Tabuľke II. Pri zostavovaní matice A uvažujeme orientáciu vetiev zľava 

doprava. Podobne ako v predchádzajúcom prípade, pre model uvažujúci ďalšie parametre v maticiach 

Z a Y budú mať prvky mimo hlavnej diagonály v riadkoch v až v+4 nulovú hodnotu. Pre tento model 

budú mať nulovú hodnotu taktiež všetky neuvedené prvky matice A v riadkoch k až k+4 a súčasne 

stĺpcoch v až v+4. 

 

Prostredie pre editáciu parametrov 

Prostredie pre editáciu parametrov technického kondenzátora je zobrazené na Obr. 4. Pri editácii 

parametrov v tomto prostredí používateľ najprv zvolí spôsob zadania kapacity pre model reálneho 

kondenzátora. Kapacitu je možné zadať priamo alebo pomocou geometrických parametrov 

a permitivity dielektrika. Hodnota aktuálne zadanej kapacity sa zobrazí v hornej časti prostredia. 

V prípade, že používateľ chce zohľadniť vplyv ďalších parametrov reálneho prvku, môže tak urobiť 

potvrdením voľby „Vplyv ďalších parametrov“. Následne musí zvoliť jednu z ponúkaných 

náhradných schém. Po zvolení náhradnej schémy s uvažovaním ďalších parametrov je potrebné zadať 

hodnoty všetkých parametrov. Pri procese zisťovania výsledkov simulácie bude použitý zvolený 

model. Ak nebola potvrdená voľba „Vplyv ďalších parametrov“ pri procese zisťovania výsledkov 

simulácie bude použitý model ideálneho lineárneho kapacitora so zadanou hodnotou kapacity. 

 
Obr. 4  Prostredie pre editáciu parametrov pre model techn. kondenzátora v aplikácii vytvorenej pomocou MATLAB GUI. 

IV. MODELY TECHNICKEJ CIEVKY 

Reálna cievka sa vyznačuje vplyvom ďalších parametrov ako odpor vinutia cievky, geometrické 

usporiadanie, vlastnosti magnetického materiálu jadra cievky, atď. Podobne ako pri predchádzajúcich 

modeloch, je možné hlavný parameter definovať priamo, alebo pomocou vlastností materiálu 

a geometrického usporiadania reálneho prvku. Druhým spomenutým spôsobom je možné určiť 

indukčnosť cievky podľa (12), kde N je počet závitov cievky, µ je permeabilita materiálu jadra, 

S prierez jadra a l dĺžka cievky [7]. 

 2 1L N Sl 

 

(12) 

Pre technickú cievku budú uvedené štyri modely, ktoré boli vytvorené podobne ako pri 

predchádzajúcom prvku. Pre každý model bude popísaný spôsob ich aplikácie pri automatickom 

zostavení rovníc pomocou metódy STA. Uvedené budú model vytvorený použitím ideálnej cievky 

(Obr. 5 vľavo), model s uvažovaním ďalších parametrov (Obr. 5 v strede vľavo), model s 

ekvivalentným sériovým rezistorom (Obr. 5 v strede vpravo) a zjednodušený model technickej cievky 

(Obr. 5 vpravo). 
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Obr. 5  Schémy modelov technickej cievky. 

Voľba modelu závisí aj od spôsobu, akým sú určené straty v cievke. Ak sú známe hysterézne a iné 

straty, odpor vinutia, príp. parazitná kapacita, potom je možné použiť model s uvažovaním ďalších 

parametrov znázornený na Obr. 5 v strede vľavo. Ideálne prvky použité v modeli odpovedajú 

hodnotám parazitnej kapacity CP, odporu vinutia cievky RV, odporu Rh, ktorý zahrňuje hysterézne 

straty, straty vzniknuté povrchovým javom, straty vírivými prúdmi a vlastná indukčnosť cievky L. Ak 

sú celkové straty definované pomocou stratového činiteľa je vhodnejšie použitie modelu 

s ekvivalentným sériovým rezistorom znázorneného na Obr. 5 v strede vpravo, kde RESL predstavuje 

ekvivalentný sériový odpor a je určený podľa (13), kde tgδL je spomínaný stratový činiteľ, ω uhlová 

frekvencia prúdu tečúceho cievkou a L vlastná indukčnosť reálnej cievky. 

 .ESL LR L tg 
 

(13) 

Ak je model určený pre obvody napájané výhradne harmonickými zdrojmi je možné použiť 

zjednodušený. Po zjednodušení modelu s uvažovaním ďalších parametrov, impedanciu ZL vypočítame 

pomocou (14) a po zjednodušení modelu s ekvivalentným rezistorom ZL určíme podľa (15). 

      
1

1 1
j . j j jh V P h V PR R L C R R L C   


       
 LZ

 
(14) 

 jESLR L LZ
 

(15) 

Údaje pre automatické zostavenie systému rovníc pre modely technickej cievky sú uvedené v 

Tabuľke III. Podobne ako v predchádzajúcich prípadoch, pri zostavovaní matice A uvažujeme 

orientáciu vetiev zľava doprava. Pre model uvažujúci ďalšie parametre v maticiach Z a Y budú mať 

prvky mimo hlavnej diagonály v riadkoch v až v+3 nulovú hodnotu a rovnako nulovú hodnotu budú 

mať všetky neuvedené prvky matice A v riadkoch k až k+3 a súčasne stĺpcoch v až v+3. 

 
Tabuľka III 

Údaje pre zostavenie systému rovníc pomocou metódy STA pre modely technickej cievky. 

 Incidenčná matica A 
Impedančná  

matica Z 
Admitančná 

matica Y 
Vektor s 

Model s ideál. L Ak,v = 1 ; Ak+1,v = -1 Zv,v = -jωL Yv,v = 1 sv = 0 

Model uvažujúci 
ďalšie 

parametre 

Ak,v = 1 ; Ak,v+3 = 1 

Ak+1,v = -1 ; Ak+1,v+1 = 1 

Ak+2,v+1 = -1 ; Ak+2,v+2 = 1 

Ak+3,v+2 = -1 ; Ak+3,v+3 = -1 

Zv,v = -Rh 
Zv+1,v+1 = -jωL 
Zv+2,v+2 = -RV 

Zv+3,v+3 = j(ωC)
-1

 

Yv,v = 1 
Yv+1,v+1 = 1 
Yv+2,v+2 = 1 
Yv+3,v+3 = 1 

sv = 0 
sv+1 = 0 
sv+2 = 0 
sv+3 = 0 

Model s 
ekvivalentným R 

Ak,v = 1 ; Ak+1,v = -1 

Ak+1,v+1 = 1 ; Ak+2,v+1 = -1 
Zv,v = -jωL 

Zv+1,v+1 = -RESL 
Yv,v = 1 

Yv+1,v+1 = 1 
sv = 0 

sv+1 = 0 

Zjedn. model Ak,v = 1 ; Ak+1,v = -1 Zv,v = -ZL Yv,v = 1 sv = 0 

 

Prostredie pre editáciu parametrov 

Podobne, ako v prípade už spomenutých technických prvkov, je možné v prostredí pre editáciu 

parametrov reálnej cievky (Obr. 6) hlavný parameter zadať dvomi spôsobmi. U reálnej lineárnej 

cievky je možné zadať indukčnosť priamo alebo pomocou geometrických parametrov a permeability 

materiálu jadra. Je tiež možné zvoliť „Vplyv ďalších parametrov“. V takom prípade používateľ 

vyberie jeden z ponúkaných modelov a zadá hodnoty parametrov všetkých ideálnych prvkov daného 

modelu, resp. hodnotu stratového činiteľa. Zvolená náhradná schéma bude použitá pri procese 

zisťovania výsledkov simulácie. Ak používateľ nezvolí možnosť „Vplyv ďalších parametrov“, bude 

pri simulácii použitý model s ideálnou cievkou. 
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Obr. 6  Prostredie pre editáciu parametrov pre model technickej cievky v aplikácii vytvorenej pomocou MATLAB GUI. 
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