
3 FASET 

SYMMETRISK OG 

USYMMETRISK 

SPÆNDINGSFALD  

Symmetrisk: 

• Kreds- og 

ækvivalentskema. 

Vektordiagram 

• Fasespændingsfald og 

netspændingsfald 

• Udvikling af tilnærmet 

metode 

Usymmetrisk 

 



Side 1 

3-faset symmetrisk 
Kredsskema: 

Ækvivalentskema: 



Side 2 

3-faset symmetrisk 
Ækvivalentskema: 

Vektordiagram 
(skitseret): 



Side 3 

3-faset symmetrisk 
Vektordiagram (skitseret): 

Beregning af fasespændingsfald: 
 
Tilnærmet geometrisk: 
 
Tilnærmet kompleks: 
 
Eksakt kompleks: 



Side 4 

3-faset symmetrisk 
Vektordiagram (skitseret): 



Side 5 

3-faset symmetrisk 
Netspænding og netspændingsfaldet: 

Som vi ved er netspændingen kvadratrod 3 større end fasespændingen, fordi: 

Da belastningen er symmetrisk, må ovenstående forhold gælde for vektordiagrammet, 
både i punkt 1 og 2. Derfor må forskellen på fasespændingsfaldet og netspændingsfaldet 
også være kvadratrod 3 



Side 6 

3-faset symmetrisk 
Beregning af netspændingsfald: 
 
Tilnærmet geometrisk: 
 
 
Tilnærmet kompleks: 
 
 
 
 
Eksakt kompleks: 



Side 7 

3-faset symmetrisk 
Udvikling af tilnærmet (geometrisk) metode: 



Side 8 

3-faset symmetrisk 
Eksempel (1 af 2): 

Oplysninger:                          Kredsskema: 

Find netspænding i punkt 2:                                               Vektordiagram  (skitseret): 



Side 9 

3-faset symmetrisk 
Eksempel (2 af 2): 

Oplysninger:                          Kredsskema: 

Find netspænding i punkt 2, samt spændingsfald, og tegn vektordiagram: 



Side 10 

3-faset symmetrisk 
Eksempel (2 af 2): 

Find netspænding i punkt 2 (fortsat): 

Vektordiagram (skitseret): 



Side 11 

3-faset usymmetrisk 
Eksempel: 
Der introduceres ingen nye begreber ifm. usymmetriske spændingsfald, men man er dog  
nødt til altid at regne komplekst. Hver spændingspil og tilhørende vektor i vektordiagram, 
må derfor beregnes hver for sig. Lad os gennemgå et eksempel: 

Ækvivalentskema: 



Side 12 

3-faset usymmetrisk 

Oplysninger: 

Vektordiagram (skitseret): 

Ækvivalentskema: 



Side 13 

3-faset usymmetrisk 

Tilnærmet kompleks metode: 

Vektordiagram (skitseret): 

Ækvivalentskema: 

Selvom det kabel vi ønsker at beregne spændingsfaldet over er belastet usymmetrisk, 
kan spændingen i punkt 1 godt være symmetrisk, da tavlen, som vi kunne sige at punkt 
1 er, kan have flere afgange, hvorved strømmen som løber til punkt 1 kan balanceres. 
Men spændingsfaldet kan ikke beregnes helt eksakt, da man er nødt til at sætte 
belastningsstrømme ift. spændingen i punkt 1, selvom det jo egentlig er spændingen i 
punkt 2 som er påtrykt belastningerne – det er dog det bedste vi kan gøre!  



Side 14 

3-faset usymmetrisk 

Find fasespændingerne for L1, L2 og L3 i punkt 2 samt tegn vektordiagram: 



Side 15 

3-faset usymmetrisk 



Side 16 

3-faset usymmetrisk 



Side 17 

3-faset usymmetrisk 



Side 18 

3-faset usymmetrisk 


