
 
 

Μάθηµα: EE213 – Εργασία 1 – SP2019 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

 

Ηλεκτρικό φορτίο σε εγκατάσταση απαιτεί για τη λειτουργία του ισχύ 12 kW με συντελεστή ισχύος 

0.65. Επιβάλλεται όπως ο συντελεστής ισχύος διορθωθεί στη τιμή 0.85.  

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις/απαντήσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που 

αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη  

λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

1. Οι τις τιµές για την άεργο ισχύ, φαινόµενη ισχύ, ενεργό ισχύ και γωνία Φ πριν τη 
διόρθωση του ΣΙ ισχύος είναι:  
P=12kW, S=18.47 kVA, Q=14.04 kVAr , γωνία Φ=49.46 ° 

2. Η τιµή των πυκνωτών σε kVAr που απαιτείται ώστε ο συντελεστής του φορτίου να 
αυξηθεί στο 0.85 είναι 6.61 kVAr. 

3. Η τιµή της ενεργού ισχύς και φαινόµενης ισχύς µετά τη διόρθωση του συντελεστή ισχύος 
στο 0.85 είναι:   

4. Ενεργή παραµένει η ίδια, 12 kW, Φαινόµενη ισχύς, 14.11 kVA 
Η γωνία Φ πριν και μετά τη διόρθωση του ΣΙ παραμένει η ίδια. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν για το συντελεστή ισχύος, γράφοντας δίπλα στο 

γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση  τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη 

Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη: 

 

1. Στην κεντρική αντιστάθµιση, συνδέεται συστοιχία πυκνωτών µέσω µιας συσκευής 
ρύθµισης της αέργου ισχύος σε κεντρικό σηµείο της εγκατάστασης π.χ. στο γενικό 
πίνακα. 

2. Ο µειωµένος συντελεστή ισχύος σε µια ηλεκτρική εγκατάσταση προκαλεί αύξηση των 
απωλειών χαλκού και πτώση τάσης. 

3. Ψηλός συντελεστής ισχύος σε µια ηλεκτρική εγκατάσταση (π.χ. µονάδα) προκαλεί 
δέσµευση µεγαλύτερου µέρους της δυναµικότητας σε kVA όλου του εξοπλισµού 
παραγωγής, µεταφοράς, διανοµής καθώς επίσης και του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού της 
ίδιας της εγκατάστασης. 

4. Στην ατοµική αντιστάθµιση, τα οφέλη από τη διόρθωση του συντελεστή ισχύος είναι 
κυρίως ποιοτικά στην περίπτωση όπου υπάρχει κεντρική αντιστάθµιση. Αν δεν υπάρχει 
κεντρική αντιστάθµιση, τότε τα οφέλη είναι και ποσοτικά, όπως µείωση στην 
κατανάλωση ενέργειας, µείωση µέγιστης ζήτησης, µείωση των ρευµάτων γραµµής και 
µείωση του λογαριασµού ρεύµατος.  

5. Ο µειωµένος συντελεστής ισχύος σε µια ηλεκτρική εγκατάσταση προκαλεί αύξηση του 
ηλεκτρικού λογαριασµού, επειδή µε χαµηλότερο συντελεστή ισχύος καταναλώνονται 
περισσότερες κιλοβατώρες. 

 

 



ΕΡΩΤΗΣΗ 3 
Αντιστάθμιση ισχύος ή  Διόρθωση Συνημίτονου (power factor – cosφ), εφαρμόζεται: 

(1) Στα µεγάλα δηµόσια κτίρια 
(2) Στα βιοµηχανικά, βιοτεχνικά κτίρια και στα κτίρια εργαστηρίων 
(3) Σε όλα τα κτίρια όπου εµφανίζονται υψηλά επαγωγικά φορτία 
(4) Στα βιοτεχνικά κτίρια µε µεγάλη εγκατεστηµένη ισχύ ηλεκτρικών αντιστάσεων  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 
Ηλεκτρικό φορτίο σε εγκατάσταση έχει μέγιστη ζήτηση 12 kVA και απαιτεί για τη λειτουργία του 

ισχύ 10.5 kW. Υπολογίστε την άεργο ισχύ και τον συντελεστή ισχύος του φορτίου. Ποια θα είναι η 

πραγματική ισχύς (P) αν ο συντελεστής ισχύος διορθωθεί στην μονάδα;  

 


