ी फे ज व ुत
साद मेहदळे
२६ माच २०१९
सारांश
व ान क ा या या पुि तकेत व ुत अ भयां कीमधील तीन फे जचा व ुत-पुरवठा, ही एक मह वाची
संक पना प ट केली आहे. शेतावरील मोटार साठी व कारखा यातील व वध उपयोगांसाठी तीन फे जचा
व ुत पुरवठा केला जातो. तो तसा का केला जातो, याचे ग णती गुणधम कोणते, अडचणी,फायदे व तोटे
काय आहेत अशा वषयांवरील चचा येथे वाचावयास मळे ल.

१ काही मूलभूत संक पना
काही मूलभूत संक पना समजावून घेत यावर मग ी फे ज व ुत या मु य वषयाकडे वळता येईल. या
संक पना नीट समजा यात यासाठी यांचे सुलभीकरण केले आहे. यामुळे व ुतशा ातील नयमांचे कठोर
पालन के यास यात कदा चत ुटी आढळतील. या संक पना अशा आहेतः

१.१ साइन लहरी
व ुत-ज न ातील रोटर वतः या अ ाभोवती एकसमान कोनीय वेगाने (angular velocity) फरत असतो.
यामुळे तयार होणा या हो टे जची कंमत णा णाला बदलत असते. पान . २ आकृती १ पहा. रोटर
घड ाळा या व
दशेने फरताना दाखवला आहे.

१.१.१ कोनसापे बदल
रोटर फरताना टे टर मधील कॉइलमधे हो टे ज नमाण करतो. हे हो टे ज या या कोनीय वेगावर अवलं बून
असते. याच माणे रोटरचे चुंबकीय धृव (या ठकाणी N) आड या धन (पॉ झ ट ह) अ ाशी कती अंशाचा
कोन करतात यावरही ठरते.
१. यावेळी हा कोन ० कंवा १८० अंशाचा असतो ते हा कमान हो टे ज ( हणजे शू य) मळते. कारण
ते हा चुंबकीय े कॉइलपासून वलग रहाते.

१

आकृती १: हो टे ज न मती
२. जे हा हा कोन ९० अंश असतो ते हा मह म धन हो टे ज (या ठकाणी ३३०V) मळते. कारण
यावेळी (N)चुंबकीय े कॉइलशी पूणपणे नग डत असते.
३. हा कोन २७० अंश असतो ते हा हे हो टे ज ऋण मह म कंमत (या ठकाणी -३३०V) धारण करते.
कारण यावेळी (S) चुंबकीय े याच कॉइलशी पूणपणे नग डत असते.
४. या दर यान या कोनांसाठी हे हो टे ज मध या कंमती धारण करते.
५. या सा या कंमत चा आले ख (० ते ३६० अंशा या) एका हो टे ज च ासाठी तयार करता येतो.
६. अशा अनेक फे या मारताना रोटर याच या कंमती धारण करत राहतो, पण काळ पुढे जात रहातो
आ ण साइन लहर तयार होते.
७. आप या डो याला आले खावर दसणारी आकृती लाटे सारखी दसते. खरे पहाता सतत एका ग णती
नयमा माणे बदलणा या हो टे ज कंमत चे ते च प आहे. आकृती २ पहा.

१.१.२ कालसापे बदल
अशा रीतीने तयार होणा या हो टे जचा ग णती संबंध या समीकरणाने ल हता येतो.
V = A ∗ sin(2 ∗ π ∗ f ∗ t)

(१)

या समीकरणात t हणजे काल हे एकच असे चल आहे, यावर हो टे ज V अवलं बून आहे.मोठ ा, न या
आले खात ० ते ५० मलीसेकंद या कालावधीत (वारंवारता ५० च े तसेकंद अस याने) हो टे जची पाच

२
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आकृती २: कालसापे आ ण कोनसापे

३
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अधच े झाले ली दसतील. समीकरणातील चल-अचलांचे ववरण पुढील माणे करता येईल.
१. t हणजे लहरीने ० हो टे ज थम ओलांड यानंतर मोज या या
पहा.)

णापयतचा वेळ ( नळा आले ख

२. यात V हणजे t या णी तयार झाले ले हो टे ज. येथे हो टे ज उ या अ ावर दाखवले आहे.
३. A हणजे हो टे ज-लहरीची सवा धक कंमत (Amplitude) या ठकाणी ३३० हो ट् स.
४. f हणजे हो टे ज लहरीची वारंवारता. या ठकाणी ५० हट् झ.
वर सां गतले ले सू वाप न तयार होणा या हो टे जचा कालसापे आले ख न या रेषने े दाखवला आहे.
याच आले खात आतील बाजूला असले ला (लाल रंगातील) आले ख हो टे ज मधील कोनसापे बदल
दाखवतो. खरे तर दो ही आले खात तेच हो टे ज दाखवले आहे.
काल आ ण कोन हे दोन वेगळे दाखव याचे कारण हणजे फेज ही संक पना काळाशी नग डत असूनही ती
कोना या पात य के ली जाते हे होय. रोटर फरताना ठरा वक काळात तो ठरा वक कोनातूनच फरतो
या व तुि थतीचा वापर क न काळा ऐवजी कोन वापरणे सोईचे जाते. काळाचा आकडा सतत बदलतो व
वाढत राहतो तर कोना या कंमती एका ठरा वक मयादेतच राहतात. उदा. ० अंश ते ३६० अंश कंवा ० ते
२π रे डयन.
वरील समीकरण १ यातील 2 ∗ π ∗ f हा भाग खरे तर कोनीय वेग (ω) आहे हे आप याला च ीय गती या
(circular motion) अ यासाव न सांगता येते.

२ तीन फेज ज न ाचे त व
R
N

Y

S

B

आकृती ३: तीन फे ज ज न ाचे त व
आकृती . ३ म ये तीन फे ज व ुत नमाण करणा या ज न ाचे त व दाखवले आहे. या आकृतीत
पुढील गो टी ल ात येतातः
१. रोटरवर एकूण तीन कॉइ स दाखव या आहेत.
२.

येक कॉइल इतर कॉइलशी १२० अंशांची फारकत घेते.

३. रोटर वतः या अ ाभोवती घड ाळा या व
दशेने फरतो आहे अशी क पना करा. ते हा
चुंबकाचा उ र धृव R कॉइलमधे कमाल धन हो टे ज (समजा ३३० हो ट) नमाण करतो. आ ण

४

१/३ फे री नंतर पव या कॉइलमधे कमाल धन हो टे ज नमाण करतो. यानंतर १/३ फे री झाली की
चुंबकाचा उ र धृव न या कॉइलमधे कमाल धन हो टे ज नमाण करतो. यावेळी याच चुंबकाचे
द ण धृव व वध कॉइलखालू न जातात यावेळी कमाल ऋण हो टे ज (-३३० हो ट) कॉइलमधे
नमाण करतात.
४. आता एका चुंबकाची १/३ फे री हणजे १२० अंश हे ल ात या. हणजे दर १२० अंशांनतं र कॉइलमधे
धन (वा ऋण) मह म हो टे ज नमाण होत रहाते.
५. चुंबक इतर वेळी या कॉइ समधे अंत रम हो टे जेस नमाण करीत असतोच.
६. चुंबकामुळे कॉइलमधे नमाण होणा या हो टे जेसचा आले ख काढला तर तो आकृती
दाखव या माणे दसतो.

. ४ मधे

२.१ फेज हणजे काय ?
फे ज हा इं जी श द काळाशी नग डत आहे. कालसापे ि थती असा याचा मराठीत अथ ठरवता येईल.
तीन-फे ज-ज न ातून एकाच वेळी तीन वेग या ि थतीत असणारी हो टे जेस कॉइलमधे नमाण करता येतात हे
मागील वभागात आपण पा हले च आहे. चुंबक रोटरवर बसून वतःभोवती फरत असताना या याशी संल न
कॉइलमधे व वध हो टे ज ि थती नमाण करतात. काळ जसा पुढे जात रहातो, तसा तीनही कॉइ समधे
नमाण झाले या हो टे जची पातळी बदलते. आकृती . ४ मधे, येक कॉइलमधे नमाण होणारे हो टे ज
कालसापे वेगवेग या पातळीचे असते हे ल ात येते.

२.२ तीन फेजचे ग णती गुणधम
आकृती . ४ पहा. Time या आड या अ ावरील ०.०२ सेकंद या अ व श ट (random)काल- बंदू पाशी
ए क उभी जांभळी रेषा दसेल.ही रेषा णदशक आहे. व ुत वाह सु झा यावर २० मली-सेकंदांनी तीन
वेगवेग या फे ज हो टे जची नर नराळी पातळी उ या अ ावर दाखवली आहे. या णी लाल फे जची हो टे ज
पातळी ० हो ट् स आहे. पव या फे जची हो टे ज पातळी -२८७ हो ट् स आ ण न या फे जची हो टे ज
पातळी +२८७ हो ट् स आहे. या कंमती ल ात घेत या तर आप याला पुढे दले ले न कष काढता येतात.
१. सव तीनही फे ज हो टे जेस च ीय गतीमुळे (circular motion) नमाण होतात, यामुळे यांचा
कालसापे आले ख साइन-लहरीचाच (sinusoidal) आहे.
२. कोण याही एका णी

येक फे जचे हो टे ज वेगवेगळे असते.

३. या सव हो टे जची बेरीज शू य असते.
४. वरील गुणधम तपास यासाठी वाचक इतर कोणताही ण नवडू न या हो टे जेसची बेरीज क न
पाहू शकतात. उदा. वाह सु झा यानंतर ५० मली-सेकंद या णी ही बेरीज तपासून पाहता
येईल.

२.२.१ उदासीन बंद-ू Neutral point
यावेळी तीनही फे ज कॉइ सचे सु वातीचे ( कंवा शेवटचे) टोक एक केले जाते ते हा अशी जोडणी तयार
होते. तला टार जोडणी असे हटले जाते. अशी टोके एक आ यामुळे, या टोकां या हो टे जची बेरीज
होते आ ण एक आणणा या बंदच
ू े हो टे ज ठरते. मागील वभागात मु ा .(३) मधे द या माणे या बंदच
ू े

५

आकृती ४: तीन फे जचे ग णती गुणधम
६
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आकृती ५: उदासीन बंदू
हो टे ज शू य असते. हणून या बंदल
ू ा उदासीन बंदू हणजे यूटल पॉइंट असे हणतात.
याच बंदू या अनुरोधाने सव कॉइ सचे हो टे ज मोजतात. येथे हे हो टे ज २३३ हो ट् स (RMS १ ) अाहे.
आप या घरात एक फे ज आ ण एक यूटल असे दोन बंदू व ुत पुरवठा करतात. या पैकी एक वर
उ ले ख केले ला उदासीन बंदू असतो तर उरले ला बंदू हणजे फे ज हे तीन पैकी एका फे ज कॉइलचे उरले ले
टोक असते. या दोन बंदंनू ा पॉ झ ट ह व नगे ट ह असे हणणे ही एक मोठी चूक आहे. कारण ए.सी. व ुत
मधे एकाच टोकावरील व ुतभार धन व ऋण असा वारंवारतेने ( वे सी) ठरव यानुसार, या ठकाणी ५०
हट् झ, सतत बदलत राहतो.
दकॉइलचे टोक व यूटल या मधील हो टे ज पूव सां गत या माणे २३३ हो ट् स असते. याला
√ फे ज
हो टे ज हणतात. पण कोण याही दोन कॉइल या सुट ा टोकांमधील हो टे ज हे फे ज हो टे ज या 3 पट
असते.(आकृती १० पहा.) याला लाइन हो टे ज असे हणतात. आप या उदाहरणात ते ४०४ हो ट् स
आहे.

२.२.२ फेजस वाप न ग णते सोडवणे
तीन फे जचा पुरवठा व उपकरणे यांचे आरेखन (design) करताना अनेक ग णते करावी लागतात. यासाठी
फे जसचा वापर करणे फार सोयीचे जाते. या शवाय संयु सं यांचा (complex numbers) वापर करणे
गरजेचे असते. हे करीत असताना एका फे जरला संदभ फे जरचे थान देऊन इतर फे जस ची दशा व कंमत
ग णताने ठरवता येते. आकृती ६ पहा. या ग णतांसाठी पुढील नयम वापरावे लागतातः
१. संदभासाठी घेतले ला फे जर धन आड या अ ावर दाखवला जातो.
२. इतर फे जसची दशा व कंमत या संदभ फे जर सापे दशवली जाते. आकृती ६ म ये R हा संदभ
हणून वापरला आहे. Y हा +१२० अंशाने फरले ला दसतो. तर B हा फे जर Y या नंतर येणारा
१

Root of Mean of Squares. या संदभात व ान क ाची " व ुत अ भयां की-मूलभूत संक पना" ही पुि तका वाचा.
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B

आकृती ६: संदभ फे जर व इतर फे जस
(+१२० अंशांनी फरले ला) दसतो. याचाच अथ B हा फे जर R पासून +२४० अंशांनी फरले ला
दसतो.
३. कोणताही A कंमतीचा फे जर संदभ फे जरशी θ कोन करीत असेल तर तो A̸ θ असा दाखवता येत.
४. आकृती ६ मधील सव हो टे ज फे जरची कंमत २३० हो ट आहे असे समजू. यामुळे,
(a) R फे जर २३० ̸ ० असा दाखवला जाईल.
(b) Y हा फे जर २३० ̸ १२० असा दाखवला जाईल.
(c) B हा फे जर २३० ̸ २४० असा दाखवला जाईल.
५. वरील प त फे जर दशव यासाठी सोयीची आहे. तथा प, ग णते कर यासाठी A̸ θ चे पांतर संयु
सं येत करणे गरजेचे असते. यासाठी ऑयलरचे सू २ उपयोगी पडते.
६. फे ज पुरवठ ाचे हो टे ज V ̸ θ, हे V (cos θ + i sin θ) असे

पांत रत होईल.

७. लोड-उपकरणांचा रोध Z ̸ ϕ, हा Z(cos ϕ + i sin ϕ) असा

पांत रत होईल.

८. यातून वाहणारा वाह I ̸ ψ हा I(cos ψ + i sin ψ) असा

पांत रत होईल.

एकदा फे जर संयु सं यां या
बनचूक करता येतात.

पात आले की मग त संबध
ं ीची ग णते (संयु

सं यांम ये

पांत रत क न)

३ काही यावहा रक मु े
मागील वभागांत मु य सै ां तक मु य् ांचा वचार के यावर आता काही यावहा रक मु य् ांकडे वळू या.
२ iθ

e

= cos θ + i sin θ

८

३.१ तीन फेज कशासाठी ?
जर एकच फे ज असेल तरीही यं णा चालतातच मग तीन फे ज कशासाठी नमाण करायचा हा न मह वाचा
आहे. पान . ३ वर एका फे जचा आले ख दाखवला आहे. तर पान . ६ वर तीन फे जचा आले ख
दाखवला आहे. या दोन आले खांची तुलना केली की काही मह वा या गो टी यानात येतात.
१. अ धक ऊजची उपल धताः तीन फे जचा आले ख अ धक घनदाट दसतो. याचा अथ असा की
तत याच कालावधीत अ धक ऊजा उपल ध असते.
२. अ धक काय म व ुत यं ेः यामुळे मोटारी व ज न ांचा आकार कमी होतो. एक फे ज यं ांपे ा
तीन फे ज यं े साधारणतः दीड पट अ धक काय म असतात. यामुळे तीन फे ज यं ांची कंमतही
कमी होते.
३. तीन फेजमुळे वतुळाकार फरणारे चुंबकीय े नमाण होते. याच त वावर ि वरल केज इंड शन
मोटारी३ चालतात. या मोटार ची सं या एकूण मोटार ची सं या वचारात घेता सुमारे ९० ट के आहे.
या मोटारी अ यंत दणकट रचने या असतात आ ण यांची देखभालीची गरज कमान असते. या
शवाय ही मोटार से फ टा टग असते. तला एक फे ज मोटारी माणे बा कपॅ सटरची आव यकता
नसते.
४. व त पारेषण (टा स मशन).कमी कालावधीत अ धक ऊजा पारे षत होत अस यामुळे ज न ापासून
यं णांपयतचे पारेषण कमी खचात होते.
५. कमी कं पनेः एक फे ज यं ांपे ा तीन फे ज यं ांना सात याने ऊजा मळते व हाताळता येते यामुळे या
यं ांमधे कमी कंपने (थरथर) नमाण होतात. ही यं े यामुळे अ धक टकतात.
६. च ीय बलाचे सात यः च ीय बल४ (टॉक) हे चुंबकीय े ाची ती ता आ ण व ुत वाह यां या
गुणाकारावर अवलं बून असते. या दो ही गो ट चे तीन फे ज यं ांमधे सात य असते. यामुळे एक फे ज
यं ां माणे तीन फे ज यं ात च ीय बल (टॉक) झट या-झट याने नमाण न होता सात याने नमाण
होते.

४

टार व डे टा जोडणी

तीन फे जचा व ुत पुरवठा अस यास याला जोडले या यं णा तीन फे ज कार याच असायला ह यात असे
नाही. वतं पणे एकेका फे जवर एक फे जवर चालणारी यं े जोडता येतातच. पण तसे के याने तीनही
फे जमधून वेगवेग या कंमतीचा व ुत वाह खेचला जा याची श यता फार असते. असंतु लत व ुत
वाहाचे अनेक तोटे आहेत. ते पुढील वभागात प ट केले आहेत. मा तीन फे ज यं णा वापर यास ( या
तीन फे जवर वापर यासाठीच तयार केले या अस याने) संतु लत व ुत वाह तीनही फे जमधून खेचला जातो
व यामुळे तीनही फे जचे हो टे ज समान व संतु लत राहते. तीन फे ज यं े दोन कारे तीन-फे ज पुरवठ ाला
जोडता येतात. ते दोन कार पुढे दले आहेत.

९

आकृती ७: लोडची टार जोडणी

४.१

टार जोडणी

आकृती ५ मधे ज न ा या कॉइ स दाखव या आहेत. व आकृती ७ मधे लोड५ दाखवले आहे. दोनही
जोड या टार जोड याच आहेत. तथा प लोड व ज न ा या कॉइ स वेग या प तीने दशव या आहेत हे
ल ात येईल. व ुत पुरवठ ाचा उदासीन बंदू (स लाय यूटल) आ ण लोड या उदासीन बंदू (लोड यूटल)
यांचे हो टे ज सै ां तक ट ा शू य असायला हवे. पारेषणातील गळतीमुळे ते तसे नेहमीच असते असे
नाही. हणून पुरवठा व लोड यांचा उदासीन बंदू नेहमी जोडलाच पा हजे असे नाही. तो जोड यास ( यातील
हो टे ज फरकामुळे) दोन यूटल पॉइंट मधे व ुत वाह वाहतो. हा वाह मोठ ा माणात असेल तर तो
दोष समजायला हवा. आकृतीचे नरी ण के यास पुढील गो टी आप या ल ात येतात.
१. तीन लोडची एकेक टोके एक क न उदासीन बंदू तयार होतो.
२. उरले ली टोके येकी एका स लाय फे जला जोडली जातात. हणजे
उदासीन बंदू यात जोडले जाते.
३. तीन लोड या भोवती २३३ हो ट् स दले जातात.

१०

येक लोड एक फे ज बंदू आ ण

आकृती ८: लोडची डे टा जोडणी

४.२ डे टा जोडणी
आकृती ८ मधे लोड डे टा
ल ात येतात.

६

प तीने दाखवले आहे. आकृतीचे नरी ण क न आप याला पुढील गो टी

१. डे टा जोडणीत उदासीन बंदू ( यूटल पॉइंट) तयार होत नाही.
२.

येक लोड दोन फे ज बंदंम
ू धे जोडले जाते. दोन फे ज बंदंम
ू धील हो टे जला लाइन हो टे ज हणतात.

३. डे टा मधील

येक लोड या भोवती सुमारे ४०० हो टस असतात.

५ फेजर डाय ॅम
तीन फे जेस मधले नाते वाप न अनेकदा व ुत अ भयां कीत ग णते सोडवावी लागतात. अशा वेळी साइन
लहर चा आले ख दरवेळी वापरणे गैरसोयीचेअसते. अशा वेळी १२० अंशांची फारकत आ ण हो टे जची RMS
३

व ान क ाची " व ुत मोटारी" ही पुि तका वाचा.
एखादी व तू त या एका अ ाभोवती फरव यासाठी जे बल लागते याला च ीय बल (torque) असे हणतात. उदा. ू वा नट पळ यासाठी
लागणारे बल.
५
व ुतशा ात लोड हा श द करंट- व ुत वाह या अथाने वापरला जातो. जा त लोड हणजे जा त वाह खेचणारी यं णा. कमी लोड हणजे
कमी वाह खेचणारी यं णा.
६
डे टा हणजे कोन.
४

११

कंमत यांचा वचार ामु याने करावा लागतो. यासाठी फे जर ही संक पना वापरणे सोईचे ठरते.
R

B
Y

आकृती ९: फे जर डाय ॅम

५.१ फेज हो टे ज (वा करंट)
आकृती ९ पहा. तीन फे ज हो टे जचे पुढील गुणधम सांगता येतात.
१. तीन कॉइ स मधे नमाण झाले ली हो टे जेस १२० अंशांची फारकत असणा या हे टसने दाखवली
आहेत. या हे टसना फे जर हणतात.
२. केवळ साइन लहरीने य

होऊ शकेल अशीच इले ि टकल संक पना फे जरने दाखवता येते.

३. फे जरची लांबी या फे जचे हो टे ज वा करंट दशवते. (या ठकाणी २३० हो ट् स.)
४. १२० अंशांची फारकत दाखवणे हणजेच (साइन लहर या) कालसापे आले खात ६.६६७ मलीसेकंद
उ शराने येणारी लहर दाखव यासारखे आहे. आकृती ४ पहा.

५.२ लाइन हो टे ज (वा करंट)
जे हा दोन फे ज कॉइ स दर यानचे हो टे ज वचारात घेतले जाते ते हा याला लाइन हो टे ज असे हणतात.
उदा. VRY हणजे R व Y या कॉइल दर यानचे हो टे ज. आकृती १० पहा.
१. VRY याचा अथ Y कॉइलच े यू टलसाप े

हो टेज वजा R कॉइलच े यू टल साप े

हो टेज.

२. VY B हणजे B कॉइलच े यू टलसाप े

हो टेज वजा Y कॉइलच े यू ट्लसाप े

हो टेज.

३. VBR हणजे R कॉइलच े यू टलसाप े

हो टेज वजा B कॉइलच े यू टलसाप े

हो टेज.

कॉइल हो टे जेसची वजाबाकी करताना ती फे जरची वजाबाकी आहे हे ल ात ठे वावे लागते. व कोनाचा
नयम वचारात यावा लागतो. आकृती १० मधे Y हो टे जमधून R हो टे ज वजा कर यासाठी R हो टे जची
दशा व
क न बेरीज केली आहे हे ल ात येईल. तीच गो ट इतर लाइन फे जर काढताना केले ली
आढळे ल. व
दशेचे फे जस तुटक रेषने े दाखवले आहेत.
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आकृती १०: लाइन हो टे ज फे जस

५.३ आधी आले ले व मागे पडले ले
फे ज ही संक पना काळाशी नग डत आहे हे आपण पूव च पा हले आहे. कोणता फे जर इतर कोठ या
फे जर या आधी येतो आ ण कोण मागे पडतो हे समजून घेणे मह वाचे आहे. यासाठी आकृती १० पहा.
एका क ाभोवती एकूण सहा फे जस दसतील. तुटक रेषांनी दाखवले ले फे जस केवळ लाइन फे जस नमाण
कर या या
येतील आहेत. सहा फे जस पैकी R,Y,B हे तीन फे जर फे ज हो टे ज दशवतात. तर RY,YB
व BR हे फे जर लाइन हो टे ज दशवतात.
आता या फे जर सोबत एक एका काट ाचे घड ाळ आहे असे समजा. R हा फे जर १२ वाजता कट
होतो, Y हा फे जर ४ वाजता कट होतो तर B हा फे जर ८ वाजता कट होतो. काळा या टीने पहाता
R फे जर Y या अाधी आला आहे तर B हा Y नंतर आला आहे. जो फे जर आधी येतो याला आधी
आले ला (ली डंग-leading) तर नंतर येणा या फे जरला मागे पडले ला (लॅ गंग-lagging) असे हटले जाते.
घड ाळाची आकृती के वळ फेजर मधील कालसापे ता समजून सांग यासाठी आहे. य ात R, Y, B हे
फे जस एकमेकांपासून ६ २३ म लसेकंद७ इत या कमी कालावधीनंतर कट होतात. ५० हट् झ वारंवारतेसाठी
हा कालावधी एकमेकांशी १२० अंशाचा (२ π३ रे डयन८ ) कोन करणारा असतो.
घड ाळा शेजारील फे जर आकृतीत फे ज व लाइन हो टे जेस दाखवणारे फे जर दाखवले आहेत. यातील आधी
आले ले आ ण मागे पडले ले फे जर कोणते हेही ल ात घे यासारखे आहे.
१. R,Y,B या तीनही फे जरपैकी R हा आधी आले ला आहे. Y हा यापासून १२० अंशानी मागे पडले ला
दसतो. B हा सवात शेवटी हणजे Y या १२० अंशाने मागे पडतो.
२. मजेची गो ट हणजे, घड ाळा या
७
८

टीने पहाता, B हा ८ वाजता कट होतो तर R हा १२ वाजता

मलीसेकंद हणजे सेकंदाचा १००० वा भाग
ये या लांबीइतका वतुळकंस वतुळावर अंतभूत करणारा कोन एक रे डयन मापाचा असतो.
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हणजे B हा R या आधी आले ला फे जर ठरवता येईल. च ीय गतीमुळे हेही खरे ठरते. याव न
आणखी एक गो ट ल ात येते, ती हणजे फे जर मधील आधी येणे व मागे पडणे (leading lagging) हे सापे आहे.
३. लाइन हो टे ज आ ण फे ज हो टे ज यांचा फे ज-संबंध वरील प तीनेच ठरवता येतो. BR हे लाइन
हो टे ज R या फे ज हो टे ज नंतर (१ वाजता) कट होते. याचा दुसरा अथ असा की R हे फे ज
हो टे ज BR या लाइन हो टे ज या आधी आले ले आहे ( कंवा BR हे लाइन हो टे ज R या फे ज
हो टे ज या मागे पडले आहे). यातील अंशा मक फरक ३० अंश ( π६ रे डयन) इतका आहे. असाच
फे ज-संबंध इतर लाइन व फे ज हो टे जेस मधे दाखवता येतो.

५.४ तीन फेज मधील व ुत- वाह
तीन फे ज मधील लोड तीन नर नरा या घटकांनी बनले ले असते. पण या
सारखाच असतो. यांची दोन कारे जोडणी करता येते.

आकृती ११: टार जोडणीतील वाह
५.४.१ लोडची टार जोडणी
१. टार जोडणीत लाइन वाह व फे ज वाह हे दो ही एकच असतात.
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येक लोडचा व ुत रोध

२. टार जोडणी केले या लोड मधे वतं पणे एकेका लोडमधून लाइन- वाह आत शरतो.
३.

येक लाइन वाह लोड मधून जाऊन,तयार झाले या उदासीन बंदतू ( यूटल पॉइंटमधे) शरतो.

४.

येक लोड भोवती फे ज हो टे ज (या ठकाणी २३० हो ट् स) असते.

५.

येक फे जमधील हो टे ज व लोडचा रोध समान अस यास यूटल मधे शू य हो टे ज व शू य वाह
असतो.मा ही आदश ि थती समजली पा हजे.

६. लाइन हो टे जचे वभाजन दोन लोड घटकांभोवती होते. हे हो टे ज लाइन हो टे ज या न मे नसते
तर √13 Vline इतके असते.

५.४.२ लोडची डे टा जोडणी
१. डे टा जोडणीत लाइन वाह व फे ज वाह वेगवेगळे असतात.
२.

येक लाइन वाहाचे वभाजन होऊन तो दोन लोड-शाखांमधे शरतो.
√
३. लाइन वाह व फे ज वाह यांचा ग णती संबध
ं Iline = 3 ∗ Iphase असा असतो.

४.

येक लोड या भोवती लाइन हो टे ज (या ठकाणी ४०० हो ट् स) असते.

५. या जोडणीत यूटल तयार होत नाही.

६ तीन फेजचे असंतुलन

आकृती १२: असंतु लत फे जेस
घरगुती वापरासाठी एक फे जवर चालणारी उपकरणे नेहमी वापरली जातात.तीन फे जमधूनच एका फे जवर
चालणा या उपकरणांसाठी व ुत पुरवठा केला जातो. याचा प रणाम हणून तीनही फे जमधून पुरवली जाणारी
व ुत असंतु लत असते.(आकृती १२ पहा.) हणून तीन फे जमधून मळणारे हो टे ज व करंट सारखे
नसतात.हा असंतु लत व ुत पुरवठा तीन फे जवर चालणा या औ ो गक उपकरणांवर वाईट प रणाम घडवतो.
हे प रणाम पुढील माणे सांगता येतीलः
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१. तीन फे ज मधील हो टे जेस नर नराळी अस याने डे टा कंवा टार लोड मधील
नर नराळा वाह नमाण होतो.

येक शाखेत

२. टार जोडणीतील यूटल पॉइंटचे हो टे ज शू य असत नाही.
३. मोटार, टा सफॉमर इ यादी व ुतचुंबकीय उपकरणांमधे harmonics९ ची न मती होते.
४. मोटार, टा सफॉमर अशा उपकरणांतील कंपने मोठ ा माणात वाढतात. यामुळे यातील घटक भाग
खळ खळे होऊ शकतात.
५. मोटार, टा सफॉमर अशा उपकरणांचे तापमान वाढते. इ सुलेशन खराब होते व देखभालीचा खच व
नादु तीची श यता वाढते.
६. नगे ट ह फे ज स वे स घटकांचे माण फार वाढते.

६.१

संगल फे जंग

आकृती १३: संगल फे जंग
फे ज असंतुलनाचा एक टोकाचा कार हणजे एका फे जची पूणपणे अनुपि थती. आकृती १३ पहा.
औ ो गक े ात कंवा शेतावर, मोटारी चालू असताना जर संगल फे जंग झाले तर याचा प रणाम अनेकदा
मोटार जळ यात होऊ शकतो. याब ल काही गो टी ल ात ठे व यासार या आहेतः
१. मोटार चालू असताना संगल फे जंग झाले तर मोटार चालू च रहाते पण वाह अचानक वाढतो.
तापमान व कंपने वाढतात.
२. संगल फे जंग झाले असताना, मोटार बंदची चालू के यास मोटार फरत नाही. पण ती मधील वाह,
तापमान, ग गाट व कंपने वाढतात.प रणामी (काही काळानंतरही हीच ि थती चालू रा ह यास) ती
जळू शकते.
३. एकूण कती यां क ओझे
अवलं बून असते.
९
१०

१०

मोटारीवर आहे याला अनुस न मोटार तापून जळे ल कंवा काय हे

व ुत पुरवठ ातील अ धक वारंवारतेचे घटक
mechanical load
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६.२ उपाय
संगल फे जंग झा यानंतर मोटार बंद करणे ही एकच गो ट सवात जा त प रणामकारक असते. परंतु संगल
फे जंग होऊ नये यासाठी काही माणात काळजी घेता येते.
१. व ुत मंडलातील (स कटमधील) सव जोडणी घ व बनचूक करणे.
सार या गो ट मुळे नमाण होणारा संगल फे जंगचा धोका टळू शकतो.

यामुळे हादरे, वारा या

२. मा काही वेळा येणा या पुरवठ ातच एक फे ज नसते. असे संगल फे जंग झा यास मोटार आपोआप
बंद हावी व संगल फे जंगचा दोष काढू न टाक यानंतरच पु हा सु करता यावी अशा सोयी देणारे
संगल फे जंग संर क उपकरण ( संगल फे जंग ोटे टर) मोटारी सोबत बसवावे.

७

व ान क ाब ल

ही पुि तका व ान क ाची न मती आहे. त यातील मजकूर जसा आहे तसा, इ-बुक वा छापील पात,
वाट यास कंवा वक यास, व ान क ाची (GNU-Free Documentation License - मु पुि तका
परवा याखाली) परवानगी आहे. व ान क अशा व वध वषयांवरील पुि तका तयार करत असते. या
सव याच परवा याखाली वत रत के या जातात. तु हाला ही इ-पुि तका https://vidnyankendra.org या
संकेत थळावर मळे ल.
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