
Vliv polovodičových měničů na 
napájecí síť (EMC) 



Číslo předmětu 2 

Elektromagnetická kompatibilita 

1) Vymezení pojmů 

2) Zdroje elektromagnetického rušení 

3) Deformace síťového napětí 

4) Šíření rušení a elektromagnetické vazby 

5) Účinky a následky rušení 

6) Příčiny neharmonického napětí v napájecí síti 

 



Číslo předmětu 3 

Vymezení pojmů 

Elektromagnetické rušení 

Jakýkoliv elmag. jev, který může zhoršit provoz 
přístroje, zařízení nebo systému nebo nepříznivě ovlivnit 
živou nebo neživou hmotu 

Elektromagnetická interference 

Elektromagnetické rušení, které zhoršuje provoz 
zařízení, přenosového kanálu nebo systému 

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 

Schopnost zařízení nebo systému fungovat vyhovujícím 
způsobem ve svém elmag. prostředí bez vytváření 
nepřípustného elektromagnetického rušení pro cokoliv v 
tomto prostředí 

 



Číslo předmětu 4 

Vymezení pojmů 

Odolnost proti rušení 

Schopnost přístroje, zařízení nebo systému být v provozu bez 
zhoršení charakteristik za přítomnosti elektromagnetického 
rušení 

 

Elektromagnetická citlivost na rušení 

Neschopnost přístroje, zařízení nebo systému být v provozu 
bez zhoršení charakteristik za přítomnosti 
elektromagnetického rušení 

 



Číslo předmětu 5 

Vymezení pojmů 

Zdroj rušení: zařízení méně citlivá na rušení a naopak generující 
vyšší úrovně rušení 
 
Přijímač rušení: zařízení více citlivá na rušení a naopak generující 
nižší úrovně rušení 



Číslo předmětu 6 

Vymezení pojmů 

Úroveň vyzařování: úroveň elmag. rušení vyzařovaného 
konkrétním zařízením 
Jednotka dBm (př.: vyzař. výkon 1mW=0dBm, 
100mW=20dBm….. 

 
Mez vyzařování: předepsaná max. úroveň vyzařování zdrojem 

elmag. rušení 
 
Kompatibilní úroveň: předepsaná max. úroveň rušení o němž 

se předpokládá, že již bude ovlivňovat zařízení   
 
Mez odolnosti: nejnižší předepsaná úroveň odolnosti 
 
Úroveň odolnosti: max. úroveň elmag. rušení působícího na 

konkrétní zařízení bez ovlivňování kvality jeho provozování 



Číslo předmětu 7 

Zdroje elektromagnetického rušení 

Zdroje působící na el. rozvodné sítě: 
 

Výkonová zařízení nn a vn 
Generátory, transformátory, měniče 

Produkce harmonických vyšších řádů 
Vypínače 

Vznik přechodných dějů při spínání 
 

Elektrické přístroje a zařízení nn  
Stykače, jističe, relé  

Vznik přechodných dějů při spínání 
Měniče (např. tyristorové usměrňovače) 

Produkce periodických impulzů  
Spínané napájecí zdroje (dom. a kancl. spotřebiče) 

Produkce harmonických vyšších řádů 
 
Zářivky, výbojky (zejména kompaktní) 



Číslo předmětu 8 

Zdroje elektromagnetického rušení 

Lokální elektrostatické výboje: 
Nevhodné oblečení a kancelářské zařízení, nízká vlhkost 
vzduchu 

Vznik výbojů s vysokou amplitudou napětí 

 

Atmosférické výboje-blesk: 
Přímý úder:  

Vznik rázového proudového impulzu a  následných 
indukovaných napěťových rázů 

Nepřímý účinek: 

Zavlečení napěťových rázů z vnějšího vedení 

 

¨Zdroje kontinuálního rušení 
Rozhlasové a televizní vysílače, mobily 

Generování rušivých signálů 



Číslo předmětu 9 

Deformace síťového napětí 

Deformace síťového napětí vlivem diodového usměrňovače a tyristorových měničů 

Typické projevy rušivých signálů v síťovém napájecím napětí 

http://www.elektrorevue.cz/clanky/00031/index.html 

http://www.elektrorevue.cz/clanky/00031/index.html


Číslo předmětu 10 

Šíření rušení a elektromagnetické vazby 

Šíření rušení a elektromagnetické vazby 
 

Způsob šíření rušení: 

 po vedeních (generování rušivých proudů) 

 vyzařováním (elektromagnetickým polem) 

Šíření rušení po vedení vazbou: 

 galvanickou 

 induktivní 

 kapacitní 

 

galvanická           kapacitní             induktivní          elmag. polem  



Číslo předmětu 11 

Účinky a následky rušení 

Rušení může způsobit: 

 

• značné ztráty ve výrobě 

• zhoršenou kvalitu vyráběných produktů 

• snížení energetické účinnosti 

• přetěžování instalovaných zařízení 

• selhání počítačů, osvětlení a bezpečnost. systémů v 
různých aplikacích 

• zničení zařízení a návazných procesů 

• ohrozit bezpečnost osob 

 



Číslo předmětu 12 

Účinky energetického rušení  

Účinky energetického rušení  

 

Pokles a přerušení napětí: 

 negativní vliv na činnost asynchronních a synchronních  
motorů, ovládací přístroje, výpočetní techniku, regulované 
pohony, osvětlení (kontinuální výrobní linky, osvětlení a 
bezpečnostní systémy, výpočetní a telekomunikační technika 

 

Harmonické a meziharmonické: 

 negativní vliv na činnost některých ochranných a měřících 
přístrojů, transformátorů, elektrických točivých strojů, 
kompenzačních kondenzátorů, elektrického vedení včetně 
nulového vodiče, výpočetní techniku 

 



Číslo předmětu 13 

Účinky energetického rušení  

Přepětí: 

 negativní vliv na elektrické spotřebiče a zařízení, technologické 
procesy, řídící systémy, komunikační obvody 

 

Odchylky, rychlé změny napětí: 

 bez negativního vlivu na většinu zařízení 

 hlavní negativní účinek: blikání (flikr) světelných zdrojů  

 

Nesymetrie: 

 negativní vliv na střídavé elektromotory 

 



Číslo předmětu 14 

   

                            

 

                          

 

      

 

 

 

      

       

400 kV 

Přenosová soustava 

Rozvodné soustavy (distribuční síť) 

Příčiny neharmonického napětí v napájecí síti 

Předpoklad: spotřebiče jsou lineární 

 

Neharmonické napětí je způsobeno: 

 konstrukcí generátorů 

 konstrukcí transformátorů 

 

Elektrické vedení:  

 považujeme za lineární 

 



Číslo předmětu 15 

Synchronní generátory: 

  Synchronní generátory: 
 

 Magnetická indukce ve vzduchové mezeře nemá 
harmonický průběh → indukované napětí v kotvě (statoru) 

stroje není harmonické 

 Možnosti pro vylepšení: 

 vhodným tvarem pólového nástavce pólu na rotoru (u 
strojů s vyniklými póly) 

 rozložením drážek po obvodu rotoru (u strojů s hladkým 
rotorem) 

 zvětšením počtu drážek na pól a fázi u vinutí kotvy 
(statoru) (u obou typů synchronních strojů) 

 

 



Číslo předmětu 16 

Transformátory: 

  Transformátory: 
 

 Magnetický obvod → nelineární magnetizační charakteristika 
→ neharmonický magnetizační proud (~ proud naprázdno) → 
zkreslení sekundárního proudu a napětí  

 Trojfázové transformátory: 
 Zapojení Yy bez vyvedeného uzlu: neharmonické fázová 

sekundární napětí (3. harm + liché násobky, sdružená 
napětí a proudy je nemají) 

 Zapojení Yy s vyvedeným uzlem: neharmonické sekundární 
proudy ve fázích (3. harm + liché násobky) → zvýšené 
zatížení nulového vodiče 

 Zapojení Dy: 3. harm + liché násobky se uzavírají 
primárním vinutím → fázová napětí a sdružené proudy je 
nemají 

 Zapojení Yd: 3. harm + liché násobky se uzavírají 
sekundárním vinutím → fázová napětí a sdružené proudy je 
nemají 



Číslo předmětu 17 

Magnetizační proud 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Transformer3d_col3.svg


Číslo předmětu 18 

Zátěže jako zdroje harmonických proudů 

Průmyslové zátěže 
 polovodičové měniče (regulované pohony, statické UPS, 

trakční měnírny…) 
 elektrické obloukové pece 
 indukční pece 
 osvětlení (zářivky, výbojky, kompaktní) 
 svařovací stroje 
 spouštění motorů s elektronickými startéry  

 
Domácí zátěže 

 TV přijímače a další spotřební elektronika 
 počítače, tiskárny, kopírky 
 zářivky, stmívače, kompaktní osvětlení 
 mikrovlnné trouby…. 

 



Číslo předmětu 19 

Polovodičové měniče 

Polovodičové měniče 

Nízké výkony: výpočetní technika, elektronika 



Číslo předmětu 20 

Polovodičové měniče 

Vysoké výkony: regulované pohony 



Číslo předmětu 21 

Negativní účinky harmonických 

Poruchová činnost ochranných přístrojů 
 nadproudové ochrany: chybné vypínání tepelné spouště 
 proudové chrániče:  

 chybné vypínání při nekorektním sčítání harmonických 
 chybné vypínání při ochraně zařízení s pasivními filtry  

Nežádoucí vypínání jističů 
 
 
 
Přetížení a nadměrné přehřívání nulového vodiče 

– symetrické zatížení (lineární zátěže) 
• proud v nulovém vodiči je nulový 

 



Číslo předmětu 22 

Přetížení nulového vodiče 

Přetížení a nadměrné přehřívání nulového vodiče 
 

symetrické zatížení (lineární zátěže) 
proud v nulovém vodiči je nulový 
 
 
 

nesymetrické zatížení (lineární zátěže) 

proud v nulovém vodiči je podstatně nižší než ve fázových 
 

 



Číslo předmětu 23 

Přetížení nulového vodiče 

ca symetrické zatížení (nelineární zátěže) 

proud v nulovém vodiči může být značný, i vyšší než ve fázových 

 



Číslo předmětu 24 

Důvod zvýšeného zatížení 

Harmonické proudy třetího řádu a jejích lichých násobků se v nulovém 
vodiči algebraicky sčítají 

Dimenzování nulového vodiče: 

• nejméně stejný průřez jako fázové vodiče pro: 

•veškeré 2vodičové 1fáz. obvody  

•3vodičové 1fáz. a vícefázové obvody s 
průřezem rovným a menším než 16mm2 Cu 
a 25mm2 Al 

•nižší průřez (u vícefázových): 

• průřez N vod. min 16mm2 Cu a 25mm2 Al 

•max. očekávaný proud je nižší než jeho 
zatížitelnost 

•je chráněn proti nadproudu 



Číslo předmětu 25 

Důvod zvýšeného zatížení 

Negativní ovlivnění činnosti, popř. selhání citlivých zařízení, řídící 
techniky apod. 

 

Přehřívání a předčasné stárnutí zařízení 

 

 Transformátory:  

 vyšší ztráty vířivými proudy 

 vyšší ztráty ve vinutí 

 Asynchronní motory: 

 vyšší ztráty vířivými proudy 

 vyšší ztráty ve vinutí 

 mechanické namáhání pulzními momenty (vibrace, rázy, 
ovlivňování momentu) 

 



Číslo předmětu 26 

Harmonické proudy řízených usměrňovačů 

Harmonické proudy řízených usměrňovačů 
  

Při zjednodušených podmínkách 

 Symetrická napájecí soustava 

 Symetrické řízení měniče ve všech fázích 

 Harmonické napájecí napětí 

 Indukčnost v DC obvodu LSS →∞  

 Zkratový výkon napájecí soustavy Sk →∞, tj. vstupní 

indukčnost LvS →0  

 Ztráty usměrňovače zanedbáme 



Číslo předmětu 27 

Harmonické proudy řízených usměrňovačů 

Schéma zapojení a průběh odebíraného proudu 



Číslo předmětu 28 

Harmonická analýza proudu 

Harmonická analýza proudu 



Číslo předmětu 29 

Harmonická analýza proudu 

v odebíraném proudu jsou pouze tyto harmonické: 

velikost jednotlivých harmonických: 



Číslo předmětu 30 

Možnosti pro omezení úrovní harmonických 

Možnosti pro omezení úrovní harmonických 

 
střídavé tlumivky zapojené na vstup měniče do série s napájecím zdrojem 
 
stejnosměrné tlumivky zapojené ve stejnosměrném meziobvodu měniče 
 
použití vícepulzních usměrňovačů, tj. 12, 18 nebo 24-pulzní systémy 
 
použití usměrňovače s pulzně šířkovým řízením ve struktuře měniče 

namísto neřízeného diodového 
vstupní pasivní filtry harmonických 
 
aktivní filtry 
 
napájení z oddělených zdrojů nebo z vyhrazených transformátorů 

 



Číslo předmětu 31 

Možnosti pro omezení úrovní harmonických 

AC reaktory 
 

• zapojené ke vstupním svorkám měniče 
• jednoduché a ekonomické zařízení 
• použití ve střídavých regulovaných pohonech až do výkonu ca 500 

kW 
• vhodné pro nižší a střední výkony, tam kde jsou vyšší zkratové 

poměry 
• dolňková výbava měničů kmitočtu 
• chrání pohon před přechodnými přepětími 
• způsobí pokles a zvýšení zkreslení napětí na vstupu měniče 



Číslo předmětu 32 

Možnosti pro omezení úrovní harmonických 

Efektivní impedance (=poměrné napětí nakrátko) 

 



Číslo předmětu 33 

Možnosti pro omezení úrovní harmonických 

DC reaktory 
 

 zapojené do DC meziobvodu měniče 
 jednoduché a ekonomické zařízení 
 použití stejné jako u AC typu 
 vhodné pro nižší a střední výkony, tam kde jsou vyšší zkratové 

poměry 
 dolňková výbava měničů kmitočtu 
 nižší ochrana před přechodnými přepětími 
 nezpůsobí pokles a zvýšení zkreslení napětí na vstupu měniče 
 mírně lepší účinnost v omezování harmonických, menší velikost 

a nižší ztráty než AC reaktory 
 možnost kombinace s AC reaktory 

 



Číslo předmětu 34 

Možnosti pro omezení úrovní harmonických 

Paralelní LC filtry 

 
• složeny z induktorů, kondenzátorů, popř. i rezistorů 
• zapojené paralelně k zátěži nebo v bodě PCC 
• při základní frekvenci dodávají jalový výkon 
• naladěné na příslušnou harmonickou, např. 5., 7., 11., 13. řádu = 

rezonační paralelní filtry 
• naladěné na více harmonických = tlumené filtry 
• nebezpečí přetížení od jiných rušících zátěží 
• vyžadují znalost rozvodné sítě 
• nebezpečí vzniku rezonance v síti při její modifikaci 

 



Číslo předmětu 35 

Možnosti pro omezení úrovní harmonických 

Rezonační paralelní filtry 

•  sériová rezonance 



Číslo předmětu 36 

Možnosti pro omezení úrovní harmonických 

Vícepulzní zapojení usměrňovačů 
  
Dvanáctipulzní usměrňovače 

 harmonické v odebíraném proudu 

 

 

 

 

 

 eliminace dominantních harmonických 5. a 7. řádu → 

podstatně nižší THDi vstupního proudu 

 

 

1 pkh

=12 h = 11, 13, 23, 25, 35, 37… 



Číslo předmětu 37 

Možnosti pro omezení úrovní harmonických 

     základní konfigurace 12p usměrňovačů: 

 

– dva 6p usměrňovače v paralelním nebo sériovém zapojení 

– měničový transformátor 

• trojvinuťový (1 primární, 2 sekundární vinutí) 

• speciální autotransformátor 

• dva samostatné standardní transformátory 

– mezifázový transformátor  

• jen u paralelního zapojení 

– komutační reaktory 

• použití dle úrovně uK měničového transformátoru 

 



Číslo předmětu 38 

Možnosti pro omezení úrovní harmonických 

způsoby zapojení trojvinuťového měničového transformátoru: 

 

– napětí sekundárních vinutí s posunem 300, 1500…. 

– např. možnosti: 

• Dd0y1 

• Dd0y11 

• Yd11y0 

 

princip eliminace 5., 7., …. řádu: 

– oba usměrňovače stejně zatíženy 

– impedance sekundárních vinutí stejné 

– harmonické napájecí napětí 

 



Číslo předmětu 39 

Možnosti pro omezení úrovní harmonických 

 

uY13 uY12 

uD13 

uD12 

uD11 U11 

U13 U12 

 1. harmonická 30
0 uY11 

eliminace 5. a 7. harm. u trafa Dd0y1: 

 

150
0 

uY53 
uY52 

uY51 

U51 

U52 U53 

uD52 

uD53 

uD51 

5. harmonická  

210
0 

uY73 uY72 

uY71 

U71 

U73 U72 

uD1

3 

uD72 

uD71 

uD73 

7. harmonická 



Číslo předmětu 40 

Možnosti pro omezení úrovní harmonických 
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Číslo předmětu 41 

Možnosti pro omezení úrovní harmonických 

Aktivní filtr - princip a vlastnosti aktivního filtru : 

 

Aktivní 
filtr 

Rušící 
zátěž 

Napájecí síť 

• dodatečné úpravy v napájecí síti nemají 
žádný vliv na jejich činnost 
 

• adaptují se na různé změny zatížení 
filtrované zátěže 
 

• nepřispívají ke vzniku rezonancí v 
napájecí síti 
 

• flexibilní řešení pro každý typ zátěže 
 

• není nutná znalost rozvodné sítě 
 

• vysoká cena 
  
• generování vysokofrekvenčního rušení 

do napájecí sítě (nutnost vf filtru) 



Číslo předmětu 42 

Možnosti pro omezení úrovní harmonických 

Hybridní filtr - princip a vlastnosti filtru : 

Spojuje výhody pasivního a aktivního filtru : 

• filtrace širokého spektra harmonických 

• kompenzace jalového výkonu 

• řešení pro filtraci sítě 



Číslo předmětu 43 

Vliv střídače měniče na asynchronní motor 

Vliv střídače měniče na AM 

 

•   vysoké namáhání izolace vinutí statoru motoru a připojovacího 

kabelu mezi měničem a motorem, velkými napěťovými překmity na 

svorkách motoru zejména při dlouhých kabelech 

• vznik kapacitních proudových impulzů v motoru 

• zvýšené ztráty v motoru a kabelu a tím zvýšené oteplení 

• vyzařování vysokofrekvenčního rušivého elektromagnetického pole 

kabelem 



Číslo předmětu 44 

Vliv střídače měniče na asynchronní motor 

        průběh napětí na svorkách motoru: 
 
 

– délka kabelu 10m 
 
 
 
 
 
 
 
 

– délka kabelu 100m 
 

 

 

  



Číslo předmětu 45 

Vliv střídače měniče na asynchronní motor 

Řešení: 
• stíněný napájecí kabel od měniče k motoru zamezí vf 

vyzařovanému rušení 
• výstupní reaktory 
• filtr du/dt  - pro omezení strmosti hran napěťového impulsu 
• kvazisínusový filtr - s výstupním napětím téměř sinusovým 
• použití motorů pro provoz z MK 

s izolací projektovanou na zvýšené napěťové namáhání 



Číslo předmětu 46 

Odrušovací prostředky  

  

střídač s kondenzátorem filtr du/dt 

 ~ 

 = 
   M 

  3 ~ 

 

střídač s kondenzátorem kvazisinusový filtr  

 ~ 

 = 
   M 

  3 ~ 



Číslo předmětu 47 

Vliv odrušovacích prostředků na motor a pohon 

• snížení napětí na svorkách motoru 

• změně momentové charakteristiky motoru 

• snížení účinnosti pohonu 

• ovlivnění dynamiky pohonu 
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Odchylky napájecího napětí 

Odchylky napájecího napětí 
Definice: 

 Un ± 10% (v int. 10min 95% prům. ef. hod. během kaž. týdne) 

Příklady: 
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Odchylky napájecího napětí 

 Odchylky napájecího napětí 

 
• Původ: 

– spínání velkých zátěží jako např. pohony s motory, obloukové pece, 
bojlery, svařovací stroje, mlýny, kompenzační kondenzátor 

 
• Důsledky: 

– většina zařízení není postižena 
 

• Řešení: 
– připojení do sítě s dostatečným zkratovým výkonem 
– zvětšení zkratový výkonu 
– omezit souběh chodu rušících zařízení 
– změna způsobu rozběhu motorů 
– kompenzace (standardní, sériová) 
– EOP: reaktory, přechod na DC napájení, kompenzace, změna regulace 

elektrod 
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Rychlé změny napětí 

• Velikost : 
obecně do 5% Un, popř. až do 10% 

• Míra vjemu flikru: 
flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, 
jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase  

• Původ: 
spínání velkých zátěží jako např. pohony s motory, obloukové pece, bojlery, 
svařovací stroje, mlýny…. 

• Důsledky: 
– fyziologické na lidský organismus (vizuální, nervové) 

• Řešení: 
– změna typu osvětlení 
– instalace UPS 
– zvětšení zkratového výkonu 
– napájení rušící zátěže z vlastního trafa 
– kompenzace (standardní, sériová) 
– EOP: reaktory, přechod na DC napájení, kompenzace, změna regulace 

elektrod 
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Poklesy napájecího napětí 

Poklesy napájecího napětí 
 
Definice: 

• snížení napětí pod hodnotu 90% Un do 10% Un 

• doba poklesu od několika period do několika sec. 
• krátkodobé:  

okamžité 0,5 - 30 cyklů 
krátkodobé 30 cyklů - 3 sec 
dočasné 3 sec - 1 min 

• dlouhodobé: nad 1 min 
• většinou s hloubkou poklesu menší než 60% Un s dobou kratší než 1s 
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Poklesy napájecího napětí 

• Původ: 
– poruchy v přenosové a distribuční soustavě a v samotné síti, spínání 

velkých zátěží jako např. pohony s motory, obloukové pece, bojlery, 
svařovací stroje, mlýny, kompenzační kondenzátor 

 
• Důsledky: 

– vážné zejména pro tyto oblasti: 
– výrobní linky 
– počítačové sítě 
– pohony zejména s asynchronními motory 
– snižování životnosti osvětlení 

 
• Řešení: 

– cílená preventivní údržba 
– modernizace sítě 
– vhodné a správně nadimenzované jištění a jeho selektivita 
– zvyšování zkratového výkonu sítě 
– rozběh motorů např. softstartéry 
– napájení z náhradních zdrojů 

• rotační 
• statické 

– linkové kondicionéry 
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Přerušení napájecího napětí 

• Definice: 
snížení napětí pod hodnotu 10% Un  
krátkodobá: pod 1 min 
dlouhodobá: nad 1 min 

• Původ: 
poruchy v přenosové a distribuční soustavě a v samotné síti, spínání zátěží 
velkých výkonů, vliv počasí na venkovní vedení… 

• Důsledky: 
– vážné zejména pro tyto oblasti: 
– výrobní linky 
– osvětlení a zabezpečovací systémy 
– nemocnice, letiště 
– počítačové sítě 
– zařízení s elektrickými pohony 

• Řešení: 
– cílená preventivní údržba 
– modernizace sítě 
– vhodné a správně nadimenzované jištění a jeho selektivita 
– zvyšování odolnosti řídících systémů 

– napájení z náhradních zdrojů 
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Přepětí 

Definice: 
napětí, které přesahuje nejvyšší hodnotu provozního napětí v elektrickém 
obvodu 
 

Dočasná přepětí 
Přechodná přepětí: 

atmosférická přepětí 
spínací přepětí 

Dlouhodobá přepětí 
 
• Původ: 

– dočasné přepětí: 
– při poruchách v síti (např. při zkratech), u řízení alternátoru nebo u 

přepínače odboček transformátoru, překompenzování v síti… 
– přechodné přepětí: 
– spínání induktivních zátěží (naprázdno) 
– spínání kapacitních zátěží 
– bouřkami s výboji blesku 
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Přepětí 

• Důsledky: 
– zničení zařízení 
– zrychlené stárnutí zařízení 
– delší přerušení dodávky el. energie 
– indukovaná rušení v řídících obvodech 
– elektrodynamické a tepelné namáhání 

 
• Řešení: 

– použití vhodných přepěťových ochran, jističů… 
– vhodné řešení kompenzace účiníku 
– vypínat kondenzátory při odlehčení sítě 
– zapojení AC reaktorů před MK 
– instalace vnější a vnitřní ochrany před bleskem (hromosvody, jiskřiště, 

bleskojistky, varistory, omezovací diody, vyrovnáním potenciálů) 
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Přepětí 
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