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Oznámení o schválení
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1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma se zabývá transformacemi z původních do složkových veličin pro široce
používané trojfázové střídavé sítě na poli výkonové elektrotechniky.

Vyšetřování provozních podmínek a přechodových jevů v trojfázových střídavých sítích nabývá na
složitosti odpo-
rovými, induktivními nebo kapacitními vazbami mezi prvky fází a fázovými vodiči. Výpočet a popis
těchto jevů v trojfázových střídavých sítích je snadnější, jestliže veličiny připojených fázových prvků
a fázových vodičů jsou transformovány na složkové veličiny. Výpočet je pak velmi usnadněn, jestliže
transformace vede k rozpojeným odděleným soustavám (tj. složkovým soustavám bez vzájemných
vazeb mezi složkami). Původní matice impedancí a admitancí se transformují na složkové matice
impedancí a admitancí. V případě oddělení se matice složkových veličin impedancí a admitancí mění
na diagonální matice.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


