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1. Загальні поняття про створення та використання трифазного 

змінного струму  
      

     Об'єднання в одній лінії електропередачі декількох кіл змінного струму з 

незалежними джерелами електроенергії називається багатофазною системою. 

Найбільше поширення одержала трифазна система, яка була винайдена й розроблена 

у всіх деталях, включаючи генератор трифазного змінного струму, трифазний 

трансформатор і асинхронний двигун, М. О. Доливо-Добровольским в 1889-1891 рр. 

Завдяки своїм перевагам винахід привернув увагу інженерів і промисловців усього 

світу; трифазна система швидко зайняла провідне положення у світовій 

електротехніці й зберігає його дотепер.   

     Трифазною системою змінного струму називається сукупність трьох 

однофазних змінних ЕРС (струмів) однакової частоти й амплітуди, зсунутих одна 

відносно іншої по фазі на 1/3 періоду (120°).  

     Кожна з ЕРС (струмів) перебуває у своїй фазі періодичного процесу, тому часто 

називається просто «фазою». Також «фазами» називають провідники – носії цих 

струмів. 

Причини широкого розповсюдження трифазних систем: 

1. Значна економія металу проводів порівняно з трьома однофазними лініями. 

2. Низькі вартість, маса і висока економічність трифазного генератора порівняно з 

трьома однофазними. 

3. Можливість отримання обертового магнітного поля трьома нерухомими 

котушками. 
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     Для того щоб з'ясувати, як одержують трифазний змінний струм, коротко 

розглянемо будову трифазного генератора. Трифазний генератор складається із трьох 

однакових ізольованих одна від одної обмоток, розташованих на статорі й рознесених 

у просторі на 120°. У центрі статора обертається електромагніт (Рисунок 1). 

Так як ротор обертається виникаюче магнітне поле буде обертовим (тобто змінним). 

Це обертове магнітне поле перетинає три обмотки ротора. 

     Через те, що обмотка B зміщена відносно обмотки A на 120°, то така сама ЕРС, яка 

створюється у обмотці A в момент часу t, в обмотці B створюватиметься тоді, коли 

вона повернеться на 120° і займе місце обмотки А. Тобто ЕРС у фазі В відстає від ЕРС 

у фазі А на 120°. 

     З тієї ж причини, ЕРС у фазі С відстає від ЕРС у фазі А на 240°. 

 

Отже, за законом електромагнітної індукції в обмотках 

будуть індуковані ЕРС рівної амплітуди й частоти, що 

відрізняються одна від одної по фазі на 120°:  

Рівняння трифазної системи е.р.с. 

eA = Em·sin t 

                              eB = Em·sin( t-1200) 

            eC = Em·sin( t+1200) 
 

 

 

 

Ці три ЕРС можна зобразити на часовій (рисунок 2) і векторній (рисунок 3) діаграмах 

 
 

     Як видно з векторної діаграми, сума цих ЕРС дорівнює нулю. 

     Якщо в трифазній системі діють електрорушійні сили, рівні по величині й зсунуті 

по фазі на 120°, а повні опори навантажень усіх трьох фаз як за величиною, так і за 

характером однакові, то режим у ній називається симетричним. Невиконання однієї 

із цих умов або обох є причиною несиметричного режиму. 

Рисунок 1 – Принцип одержання трифазної е.р.с. 
 

Рисунок 2 – Графік трифазної е.р.с. 
 

Рисунок 3 – Векторна діаграма трифазної е.р.с. 
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     Початки обмоток джерел електроенергії позначаються великими буквами А, В та 

С відповідно фазі. Кінці - Х (для фази А), Y (для фази В) та Z (для фази С). За додатний 

напрямок ЕРС в обмотках генератора приймають напрямок від кінця обмоток до їх 

початку. 

     Якщо до кожної фази генератора приєднаний приймач енергії і ці фази не з'єднані 

між собою, то така система називається незв'язаною багатофазною системою, як на 

рисунку 1. Таким чином, ми отримуємо 6 виводів обмоток. Якщо до кожного виводу 

обмоток приєднати приймачі, то потрібно 6 проводів, що не дуже економічно і на 

практиці не використовується. Якщо ж окремі фази генератора і приймача з'єднані 

одна з одною і між собою, то така система називається зв'язаною багатофазною 

системою. 

     У зв'язаній трифазній системі фази можуть бути з'єднані зіркою або трикутником, 

що дозволяє замість 6 проводів використовувати 3 або 4. При цьому приймачі теж 

з’єднують в трикутник або зірку. Тобто зв’язана трифазна система може бути 

трьохпровідною або чотирьохпровідною. 

 

2. З’єднання обмоток трифазного генератора «зіркою». 

При з’єднанні обмоток зіркою їх кінці x, y, z з’єднують в одну точку , яка називається 

нейтраллю генератора та позначається буквою N.  

 
 

     Від точки N до споживачів енергії прокладають нейтральний або нульовий провід. 

До споживачів також прокладають лінійні провода, які з’єднують з початками 

обмоток А, В, С. Така система називається зірка з нейтральним проводом . 

У колах трифазного струму незалежно від способу з'єднання розрізняють два типи 

напруг - лінійні UЛ й фазні UФ - і два типи струмів - лінійні IЛ й фазні IФ. На схемі 

вказані напрямки фазних та лінійних напруг. 

Фазна напруга UФ - це напруга між лінійним та нейтральним проводом або між 

початком та кінцем обмотки (фази) генератора. Позначають UA, UB, UC, або UФ. 

Фазні напруги відрізняються від ЕРС на внутрішнє падіння напруги в обмотках. Якщо 

опір обмоток та струми малі тоді внутрішнє падіння напруги можна не враховувати. 

Тоді : UA=EA, UB=EB, UC=EC 

Рисунок 4 – З’єднання обмоток генератора зіркою 
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Лінійна напруга UЛ - це напруга між двома лінійними проводами або між початками 

обмоток (фаз). Позначають UAB, UBC, UCA, або UЛ. 
 

Побудуємо векторну діаграму фазних та лінійних напруг (рисунок 5) 

Порядок побудови діаграм: 

1. Будуємо вектори фазних напруг UA, UB, UC. 

2. Будуємо вектори лінійних напруг, як різниці фазних напруг згідно формули. 

𝑈𝐴𝐵̅̅ ̅̅ ̅=𝑈𝐴̅̅̅̅ - 𝑈𝐵̅̅ ̅̅   

𝑈𝐵𝐶̅̅ ̅̅ ̅=𝑈𝐵̅̅ ̅̅ - 𝑈𝐶̅̅̅̅   

𝑈𝐶𝐴̅̅ ̅̅ ̅=𝑈𝐶̅̅̅̅ - 𝑈𝐴̅̅̅̅   
3. Перемістимо вектори лінійних напруг паралельно самим собі, так щоб вони 

складали замкнений трикутник.  

 

 

 

 

 

 

 

З векторної діаграми видно, що вектори лінійних напруг складають замкнутий 

трикутник. 

Залежність між лінійною і фазною напругою:   

UBС = 2UBcos30o, так як cos30o = √3 / 2, то UBС = √3UB, 

  або в загальному вигляді    Uл =√𝟑· Uф 

Висновок:  при з’єднанні обмоток генератора зіркою лінійна напруга більше 

фазної в в √𝟑 разів. 

Приклад 1:  
Визначити фазну напругу симетричної системи, якщо лінійна напруга дорівнює 380 В. 

Розрахунок 

Uф=
𝑈л

√3
=

380

1,73
 =220 В 

Приклад 2:  

Визначити лінійну напругу симетричного генератора, якщо фазна напруга дорівнює 127 В. 

Розрахунок  

 Uл =√3· Uф = 1,73·127=220 В. 

Рисунок 5 – Векторна діаграма напруг з'єднання обмоток генератора “зіркою” 
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3. З’єднання обмоток трифазного генератора «трикутником»  
 

     З’єднання трикутником - це таке з’єднання, при якому кінець першої фази x 

з’єднують з початком другої В, кінець другої y - з початком третьої С, кінець третьої 

z - з початком першої А.  

Від початку кожної обмотки А, В, С до споживачів електроенергії прокладають 

лінійний провід. При цьому нейтральний провід відсутній, тоді маємо трипровідну 

зв’язану систему (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При з’єднанні трикутником до лінійних проводів А та В підключають обмотку А-x, а 

до лінії В та С- обмотку В-y та С-z, тобто лінійна напруга є фазною 

 

UЛ=UФ 

 
Висновок:  при з’єднанні обмоток генератора трикутником лінійна напруга 

дорівнює фазній. 

 

4. З’єднання споживачів енергії «зіркою» 
 

     З’єднання споживачів «зіркою» називають таким, коли кінці споживачів 

з’єднуються (разом) в один вузол, а їх початки під’єднують до лінійних проводів 

трифазної системи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Струми, що протікають у лінійних проводах, називаються лінійними, а в 

навантаженнях фаз - фазними. 

Рисунок 6 – З’єднання обмоток генератора трикутником 
 

Рисунок 7 – З’єднання обмоток генератора і фаз споживача 

зіркою 

 
 

N 
N´ 

IN 
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     Навантаження генератора може бути симетричним (рівномірним) або 

несиметричним (нерівномірним). 

Симетричне навантаження 

Симетричне навантаження – це навантаження при якому опори всіх фаз рівні 

ZА=ZВ=ZС = Zф 

При підключенні споживача по лінійним проводам протікають лінійні струми ІЛ:  

ІА=ІВ =ІС 

По нульовому проводу протікає струм IN при цьому всі лінійні струми протікають до 

споживачів, а струм IN в нейтральному проводі від споживачів. 
 

𝐼�̅�=𝐼�̅�+ 𝐼�̅�+𝐼�̅�  

При симетричному навантаженні струм в нульовому проводі дорівнює нулю 

IN = 0 

При з’єднанні зіркою лінійний струм дорівнює фазному: 

ІЛ =ІФ 

Властивості при симетричному навантаженні: 

1. Напруги всіх фаз рівні   UA = UB = UC 

2. Струми в кожній фазі однакові ІА=ІВ =ІС=Іф      Іф= 
𝑈ф

𝑍ф
     

IN = 0, тобто система може бути трипровідною.  

Система трифазного струму з нульовим проводом називається чотирипровідною. 

     На перший погляд може здатися, що оскільки в нульовім проводі струм дорівнює 

нулю, те цей провід можна зовсім забрати, залишивши тільки три лінійні проводи. 

Однак це не завжди можливо. Струм у нульовому проводі дорівнює нулю при цілком 

симетричному навантаженні. Трифазна схема, з’єднана «зіркою» без нульового 

проводу, називається трипровідною. 

Несиметричне навантаження 

Несиметричне навантаження - це навантаження, при якому повні опори фаз різні.  

ZА≠ZВ≠ZС 

Якщо навантаження несиметричне, то й струми будуть різними: ІА≠ІВ ≠ІС 

очевидно, що IN ≠ 0.  

Отже, при наявності нульового проводу через рівність потенціалів точок O та O′фазні 

напруги залишаються незмінними незалежно від симетрії навантаження; але при 

несиметричному навантаженні по нульовому проводу буде протікати деякий струм 

IN≠ 0. 

При несиметричному навантаженні в нейтральному проводі буде протікати струм ІN, 

при цьому система чотирипровідна. 
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Властивості при несиметричному навантаженні: 

1. Опори фаз неоднакові ZА≠ZВ≠ZС 

2. Напруги всіх фаз рівні   UA = UB = UC  

3. Струми в кожній фазі різні ІА≠ІВ ≠ІС, при чому 

ІА= 
𝑈А

𝑍А
;     ІВ= 

𝑈В

𝑍В
;     ІС= 

𝑈С

𝑍Сф
 

4. Струм в нейтральному проводі знаходиться по векторній діаграмі 

𝑰𝑵̅̅ ̅=𝑰𝑨̅̅̅+ 𝑰𝑩̅̅ ̅+𝑰�̅� 

     У випадку несиметричного навантаження і відсутності нульового проводу струми 

IA, IB, IC мають змінитися так, щоб на виконання першого закону Кірхгофа їх векторна 

сума дорівнювала нулю. Але при фіксованих опорах навантаження струми можуть 

змінитися тільки за рахунок фазних напруг. Через те обрив нульового проводу 

призведе до перерозподілу фазних напруг, у результаті чого деякі з них стануть вище 

номінального (що неприпустимо), а деякі - нижче. 

     Отже, у колах із симетричними навантаженнями нульовий провід не потрібний. 

Такими є, наприклад, електродвигуни.  

Нульовий провід у чотирипровідній схемі призначений для забезпечення симетрії 

фазних напруг при несиметричному (наприклад, освітлювальному) навантаженні. 

     Якщо при з'єднанні зіркою з нульовим проводом навантаження стає 

нерівномірним, то співвідношення Uл =√3· Uф виконується. Слід тільки пам'ятати, 

що в цьому випадку в нульовім проводі з'являється струм IN . Це приводить до 

незначного спадання напруги на нульовому проводі, яким звичайно можна 

зневажити. Тому можна вважати, що між нульовою точкою генератора й нульовою 

точкою приймача різниця потенціалів відсутня. 

     З'єднання зіркою без нульового проводу застосовують при підключенні обмоток 

трифазних двигунів, з нульовим проводом - при електрифікації житлових будинків, 

або скрізь там, де до трифазної мережі підключають і трифазні, і однофазні 

споживачі.  В останньому випадку він необхідний, оскільки в житловому будинку 

практично неможливо добитися симетрії навантажень. При цьому до будинків 

підводять три фази й нульовий провід, а усередині кожного будинку прагнуть 

приблизно однаково завантажити кожну з фаз, щоб загальне навантаження було 

більш-менш симетричним. До кожної квартири підводять нульовий провід й одну з 

фаз. Установка запобіжників у нульовім проводі на розподільних щитах категорично 

заборонена, тому що при перегорянні фазні напруги можуть стати нерівними, що 

приводить до перевищення номінальної напруги в деяких фазах і виходу з ладу 

освітлювальних і побутових приладів. 
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МЕТОДИЧНІ РЕОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ ПО НАПИСАННЮ КОНСПЕКТУ ЛЕКЦІЇ: 

1. По першому питанню записати у конспект: 

- Що називається трифазною системою змінного струму 

- Рівняння трифазної системи е.р.с. 

- Що називається симетричним і несиметричним режимом 

 

2. По другому питанню записати у конспект: 

- Що називається з’єднанням в зірку 

- Зарисувати рисунок 4 

- Що називається фазною напругою 

- Що називається лінійною напругою 

- Співвідношення між лінійною і фазною напругою 

 

3. По третьому питанню записати у конспект: 

- Що називається з’єднанням в трикутник 

- Зарисувати рисунок 6. 

- Співвідношення між лінійною і фазною напругою 

- Закон Ома 

- Що таке реактивна індуктивна потужність, формула, одиниця вимірювання 
 

4. По третьому питанню записати у конспект: 

- Зарисувати рисунок 7. 

- Що таке симетричне навантаження 

- Співвдношення між лінійним і фазним струмом 

- Властивості при симетричному навантаженні (всі пункти) 

- Що таке несиметричне навантаження 

- Яким є струм в нульовому проводі при несиметричному навантаженні 

- Властивості при несиметричному навантаженні (всі пункти) 

- Призначення нульового проводу 

 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Дайте визначення трифазної системи змінного струму. 

2. Яке з'єднання називається з'єднанням зіркою?  

3. Яке з'єднання називається з'єднанням трикутником?  

4. Який зв'язок між лінійними й фазними напругами при з'єднанні зіркою і при з’єднанні 

трикутником? 

5. У якому випадку відсутній струм у нульовім проводі?  

6. Який зв'язок між лінійними й фазними струмами при з'єднанні зіркою?  

7. Яка роль нульового проводу у трифазній системі, з’єднаній зіркою?. 

8. Чому не можна в нульовий провід встановлювати запобіжники і вимикачі? 

 

Студенти повинні опрацювати представлений матеріал, зробити конспект, 

виконати завдання і переслати його викладачу для перевірки  

 
Виконані завдання відправляйте 

на електронну адресу: 
Luda251252@ gmail.com 

 

 
 


