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3-faset vekselspænding 
3-faset vekselspænding har tre interessante egenskaber som 1-faset vekselspænding ikke 
har. I dette projekt vil vi eftervise hver af disse matematisk – både med en udledning med 
”håndkraft” og med fuld brug af Maple. 

Vekselspændingen i en almindelig stikkontakt er 1-faset og øjebliksværdien kan udtrykkes 
ved følgende funktion: 

uL1(t) = √2 * 230 V * sin(2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋), hvor f er frekvensen (normalt 50 Hz) og t er tiden. 

Hvis vi udvider til 3-faset vekselspænding er de to resterende fasespændinger: 

uL2(t) = √2 * 230 V * sin(2𝜋𝜋(𝜋𝜋𝜋𝜋 − 1
3
)) 

uL3(t) = √2 * 230 V * sin(2𝜋𝜋(𝜋𝜋𝜋𝜋 − 2
3
)) 

Faktoren √2 er nødvendig fordi 230 V er en såkaldt effektivværdi, og produktet af de to er 
maksimalværdien. Alle beregninger bliver simplere, hvis vi normaliserer de tre spændinger 
ved at udelade dette produkt, så de tre fasespændinger svinger mellem 1 og -1, som det 
ses på nedenstående figur: 

u1(t) = sin(2𝜋𝜋(𝜋𝜋𝜋𝜋)) 

u2(t) = sin �2𝜋𝜋 �𝜋𝜋𝜋𝜋 − 1
3
�� 

u3(t) = sin �2𝜋𝜋 �𝜋𝜋𝜋𝜋 − 2
3
�� 

 



Der er tre interessante forhold ved 3-faset vekselspænding: 

a) Spændingsforskellen mellem to vilkårlige faser – f.eks. u1(t) - u2(t) er også en 
sinusfunktion med samme frekvens f, men med √3 gange højere amplitude og med 
en anden fase end nogen af de tre oprindelige fasespændinger, nemlig π/6. 
 
Den praktiske konsekvens er, at 3-faset vekselspænding i en såkaldt trekantkobling 
med tre ens belastninger har spændinger og strømme, der hver er √3 gange større 
end ved 1-faset vekselspænding således, at effekten per fase er (√3)2 lig 3 gange 
større (effekt er lig spænding gange strøm), og dermed samlet 9 gange større end 
ved 1-faset vekselspænding. 
 

b) Summen af de tre fasespændinger er til enhver tid nul: u1(t) + u2(t) + u3(t) = 0. 
 
Den praktiske konsekvens er, at 3-faset vekselspænding med tre ens belastninger 
giver strømme, hvis sum også er nul således, at en fælles nulleder (neutral) kan 
undværes i en såkaldt stjernekobling. 
 

c) Summen af de tre fasespændingskvadrater er konstant: u1
2(t) + u2

2(t) + u3
2(t) = 3

2
. 

 
Den praktiske konsekvens er, at 3-faset vekselspænding med tre ens belastninger 
overfører en effekt, der er tidsuafhængig, hvilket i en elektrisk motor sikrer et 
konstant drejningsmoment, og dermed undgår vibrationer, der hidrører fra den 
elektriske forsyning. 
 
De omtalte stjerne- (Y) og trekant- (delta) koblinger er vist nedenfor: 

 


