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În aceast sec iune se vor studia puterile în sistemele trifazate, atât în cazul sarcinilor dezechilibrate,
cât i în cazul sarcinilor echilibrate. În aceast a doua situa ie, calculul se va particulariza pentru
conexiunea stea i pentru conexiunea triunghi, realizându-se i o compara ie între cele dou tipuri de
conexiune.
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1. Sarcini dezechilibrate
Indiferent de conexiunea sarcinii (stea sau triunghi), de amplitudinile complexe (sau valorile eficace)
ale tensiunilor de alimentare a fazelor sarcinii, notate:

i de amplitudinile complexe (sau valorile eficace) ale curen ilor în fazele sarcinii, nota i:

puterea complex în fiecare din fazele sarcinii va fi:

deoarece o sarcin trifazat poate fi privit ca o reuniune a 3 sarcini monofazate. Ne amintim c
nota ia

desemneaz complex conjugatul lui

Puterea complex asociat sarcinii trifazate,
ob inându-se:

.

, va fi suma puterilor complexe de pe fiecare din faze,

În cazul sarcinilor trifazate dezechilibrate, calculul puterii trifazate trebuie s se realizeze pe baza
calculului puterii pe fiecare dintre faze; în cazul sarcinilor echilibrate, expresia de mai sus se poate
particulariza, a a cum se va vedea în paginile urm toare.

2. Sarcini echilibrate
Pentru o sarcin echilibrat , respectiv,
,
alimentat de la un sistem de tensiuni echilibrat, respectiv de amplitudini egale i echidistant defazate,
va rezulta un sistem de curen i care va fi, de asemenea, echilibrat, curen ii în fazele sarcinii fiind:

Puterea complex asociat oric reia din impedan ele de sarcin ,
, este aceea i pentru toate
impedan ele, astfel c celor 3 impedan e li se poate asocia puterea complex :

În ceea ce prive te puterea activ ,

i puterea reactiv ,

, se ob in:

Utilizarea rela iilor de mai sus, presupune cunoa terea valorilor numerice ale tensiunii i curentului în
fazele sarcinii,
,
i , sau cunoa terea sarcinii i a modului ei de conectare (stea sau triunghi),
pentru a putea calcula aceste valori.

3. Sarcini echilibrate conectate în stea
Particularizând calculul puterilor asociate unei sarcini echilibrate conectate în stea, s-au dedus în
cadrul sec iunii Conexiunea stea urm toarele rela ii:
• curentul din fazele sarcinii este egal cu curentul de linie
• tensiunea aplicat fiec rei faze a sarcinii este tensiunea de faz
iar ca expresii generice pentru sarcinile echilibrate

care se poate particulariza:

sau, inând cont de rela ia dintre tensiunile e faz
linie):

i de linie

(vezi Tensiuni de faz

i de

Calculul puterilor pe baza acestor rela ii, nu necesit cunoa terea decât a formei de conectare a
sarcinii, a valorii eficace a tensiunii de linie
valorii eficace a curentului de linie,

, având valoarea dat de sursa de alimentare i a

, ce poate fi m surat "în exteriorul" instala iei.

4. Sarcini echilibrate conectate în triunghi
Particularizând calculul puterilor asociate unei sarcini echilibrate conectate în triunghi, s-au dedus în
cadrul sec iunii Conexiunea triunghi urm toarele rela ii:
• amplitudinea curentului de linie este de

ori mai mare decât cea a curentului de faz

• tensiunea aplicat fiec rei faze a sarcinii este o tensiune de linie
iar ca expresii generice pentru sarcinile echilibrate

care se poate particulariza:

sau:

Calculul puterilor pe baza acestor rela ii, nu necesit cunoa terea decât a formei de conectare a
sarcinii, a valorii eficace a tensiunii de linie
valorii eficace a curentului de linie,

, având valoarea dat de sursa de alimentare i a

, ce poate fi m surat "în exteriorul" instala iei.

5. Compara ie între sarcinile conectate în stea i în triunghi
În cadrul sec iunilor anterioare, Sarcini echilibrate conectate în stea i Sarcini echilibrate conectate în
triunghi, au fost deduse expresiile:

care ne-ar putea conduce la concluzia c , F8R8 s se fac nici o EROARE, "Indiferent de tipul de
conexiune, sarcina consum aceea i energie!"
Ceea ce este CORECT îns de concluzionat este c , "indiferent dac sarcina este conectat în stea
sau în triunghi, EXPRESIILE de calcul al puterilor sunt acelea i".
Pentru a fi mai clar diferen a dintre cele dou expresii anterioare, se vor calcula curen ii pentru o
aceea i sarcin echilibrat ,
Se noteaz cu

i

, când ea este conectat în stea sau în triunghi.

, curen ii de linie, respectiv din fazele sarcinii conectate în stea i cu

i

curen ii de linie, respectiv din fazele sarcinii conectate în triunghi.
În func ie de tipul conexiunii sarcinii, tensiunea aplicat fiec rei faze a sarcinii este:
STEA

TRIUNGHI

iar curentul din fazele sarcinii va fi dat de aceast tensiune, împ r it la impedan
cazuri), ob inându-se:
STEA

sau, inând cont de rela ia dintre tensiunile de linie i de faz
linie):
STEA

de unde se poate concluziona c :

(egal în cele dou

TRIUNGHI

(vezi Tensiuni de faz

TRIUNGHI

i de

Cum rela iile dintre curen ii de linie i de faz , pentru cele dou tipuri de conexiune sunt (vezi,
Conexiunea în stea i Conexiunea în triunghi):
pentru conexiunea stea i
pentru conexiunea triunghi, rela iile de mai sus se pot scrie sub forma:
STEA

TRIUNGHI

STEA

TRIUNGHI

sau

putându-se concluziona c , în cazul unei sarcini conectate în triunghi, curentul de linie este de 3 ori
mai mare decât curentul de linie, al aceleia i sarcini, conectate în stea.

Cum valoarea tensiunii de linie nu depinde de tipul conexiunii, expresiile generice,

pentru aceea i sarcin , devin:
i
respectiv, puterile asociate unei sarcini conectate în triunghi sunt de 3 ori mai mari decât cele asociate
aceleia i sarcini, conectate în stea.

Exerci ii
1. Dou sarcini, cu acela i factor de putere, una conectat în stea iar cealalt în triunghi, absorb
aceea i putere reactiv Q. Ob ine i analitic, rela ia dintre impedan ele de faz ale celor dou sarcini.
R spuns >>
Pentru ambele conexiuni, impedan a oric rei faze a sarcinii este:

În ceea ce prive te conexiunea stea, avem:
i
putându-se scrie:

(1)

În ceea ce prive te conexiunea triunghi, avem:

i

putându-se scrie:

(2)

Cum cele dou sarcini consum aceea i putere reactiv , la acela i factor de putere:

Substituind aceast rela ie dintre curen ii de linie în (2) i comparând rezultatul cu (1), permite
ob inerea concluziei:

2. Pentru o sarcin conectat în stea, amplitudinile complexe ale curen ilor de linie sunt:
(1)
Determina i puterile activ

i reactiv absorbite de sarcin .

R spuns >>
Pentru o sarcin conectat în stea, exist rela iile:
i
Curen ii prin fazele sarcinii sunt:
(1)
iar tensiunile pe fazele sarcinii, considerând c sistemul de tensiuni de alimentare este echilibrat sunt:

(2)
Cum puterea complex asociat fiec rei faze este:

pe baza expresiilor (1) i (2) se ob ine:
(3)
Cum rela iile dintre puterea complex

i puterile activ

i reactiv sunt:
(4)

Din (3) i (4) se ob ine:
(3)
i
(3)
Rezultatele ob inute sunt în concordan

cu cele din exerci iile din sec iunea Conexiuni ale sarcinii;

• deoarece impedan a de pe faza 1 are un caracter pur rezistiv, ea nu consum decât putere activ ;
• deoarece impedan a de pe faza 2 are un caracter rezistiv-capacitiv, ea consum putere activ
putere reactiv ;

i furnizeaz

• deoarece impedan a de pe faza 3 are un caracter rezistiv-inductiv, ea consum atât putere activ cât i
putere reactiv .
Puterile absorbite de sarcina trifazat vor fi:

i

Puterea reactiv absorbit de sarcina inductiv de pe faza 3 este furnizat de sarcina capacitiv de pe
faza 2.

