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Διζγερςθ

1θ φάςθ

2θ φάςθ

3θ φάςθ





Οι εξιςϊςεισ των τριϊν αυτϊν τάςεων: 









Υπολογιζμός ηοσ διανσζμαηικού αθροίζμαηος ηων ηάζεων (υπολογιζηικά)



Υπολογιζμός ηοσ διανσζμαηικού αθροίζμαηος ηων ηάζεων (υπολογιζηικά)



Ανεξάρτητο Τριφαςικό ςφςτημα





Ουδζτερος 
κόμβος

Αλληλζνδετο Τριφαςικό ςφςτημα

Ζ1=Ζ2=Ζ3



Ουδζτερος 
κόμβος

Αλληλζνδετο Τριφαςικό ςφςτημα





Ανεξάρτητο 
3-φαςικό 
ςφςτημα

Αλληλζνδετο 
3-φαςικό 
ςφςτημα

Ουδζτεροσ 
κόμβοσ



Ουδζτεροσ 
κόμβοσ

Τριφαςικι 
γεννιτρια



Η πρόςκεςθ δφο φαςικϊν τάςεων δίδει τθν πολικι τάςθ



Ορκογϊνιο 
τρίγωνο



Άλλοσ τρόποσ υπολογιςμοφ τησ πολικήσ τάςησ



Σφνδεςθ τριφαςικισ γεννιτριασ κατά αςτζρα



Σφνδεςθ τριφαςικισ γεννιτριασ κατά τρίγωνο



Σφνδεςθ τριφαςικϊν φορτίων κατά αςτζρα (Υ)





Σφνδεςθ τριφαςικϊν φορτίων κατά τρίγωνο (Δ ή D)





Ύψοσ τριγϊνου



Τριφαςικι παροχι



1o ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Σε ζνα τριφαςικό ςφςτθμα 230/400V τρία όμοια φορτία Z=50Ω, ςυνδζονται:
α) Κατά αςτζρα
β) Κατά τρίγωνο
Να υπολογιςτεί το ρεφμα γραμμισ (κάκε φάςθσ) ςτισ δφο παραπάνω 
ςυνδεςμολογίεσ.

Λύση

Αςτζρασ



Τρίγωνο

Συμπζραςμα: Το ρεφμα γραμμισ ςτθν ςυνδεςμολογία τριγϊνου είναι τριπλάςιο 
από το αντίςτοιχο του αςτζρα, δθλαδι: 



2o ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Στο προθγοφμενο παράδειγμα να υπολογιςτοφν τα ρεφματα γραμμισ όταν 
ςτθν περίπτωςθ αςτζρα (α) και τριγϊνου  (β) κοπεί μια φάςθ.

Λύση

=>

α) αζηέρα

Το ζύζηημα παύει να είναι ηριθαζικό άρα η ολική ανηίζηαζη είναι: 



β) ηρίγωνο

=>

Το ζύζηημα παύει να είναι ηριθαζικό άρα η ολική ανηίζηαζη είναι: 



Ιςχφσ του Τριφαςικοφ ρεφματοσ



Σφνδεςθ τριφαςικϊν φορτίων κατά αςτζρα



Σφνδεςθ τριφαςικϊν φορτίων κατά τρίγωνο



Συνεπϊσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ (αςτζρα & τρίγωνο) θ
φαινόμενθ ιςχφσ, για ςυμμετρικό τριφαςικό φορτίο,
υπολογίηεται από τον ίδιο τφπο:

Με όμοιο τρόπο υπολογίηονται και οι τφποι τθσ πραγματικισ και τθσ 
άεργθσ ιςχφοσ του τριφαςικοφ ςυςτιματοσ:





Μζτρθςθ τριφαςικισ ιςχφοσ



Μζτρθςθ τριφαςικισ ιςχφοσ

Τετνηηός οσδέηερος



Μζτρθςθ τριφαςικισ ιςχφοσ



Σύζηημα ηπιών αγωγών (μέθοδος ηοσ ηετνηηού οσδεηέροσ). Για 

ζσμμεηρικό ηριθαζικό θορηίο. 

Μζτρθςθ τριφαςικισ ιςχφοσ



Με δύο βαηηόμεηπα (διάηαξη Aron)

για ζσμμεηρικό αλλά και μη ζσμμεηρικό ζύζηημα



Με δφο βαττόμετρα (διάταξη Aron)









Μζτρθςθ άεργθσ ιςχφοσ ςε τριφαςικό ςφςτθμα





Ομοίως αποδεικνύεηαι όηι:



Επομένως, ηο άθροιζμα ηων ηριών βαηηομέηρων δίνει:



Αντιςτάθμιςη ςτο τριφαςικό 
ςφςτημα





(α) Συνδεςμολογία πυκνωτϊν αντιςτάκμιςθσ κατά αςτζρα:

(β) Συνδεςμολογία πυκνωτϊν αντιςτάκμιςθσ κατά τρίγωνο:



Πλεονεκτιματα του Τριφαςικοφ ςυςτιματοσ

Οικονομία αγωγϊν.

Οι τριφαςικοί κινθτιρεσ ζχουν καλφτερα 
χαρακτθριςτικά λειτουργάσ (απόδοςθ, οικονομία 
υλικϊν) από τουσ αντίςτοιχουσ μονοφαςικοφσ.


