
 

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΗ, ΑΕΡΓΗ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΙΥΤ 

 

Η πάξα πάλω ζρέζε  P =V.I είλαη γεληθή θαη κπνξεί λα εθαξκνζζεί 

ζε νπνηνδήπνηε θύθιωκα ε ηκήκα θπθιώκαηνο.  

Η κέζε ηζρύο νλνκάδεηαη επίζεο ελεξγόο ή πξαγκαηηθή ηζρύο. 

Η ελεξγόο ηζρύο γηα ην ελαιιαζζόκελν δηαθέξεη από ηελ ηζρύ 

ζπλερνύο ξεύκαηνο θαηά ηνλ παξάγνληα ζπλθ, πνπ νλνκάδεηαη 

ζπληειεζηήο ηζρύνο. Σν ζπλθ παίξλεη ηηκέο κεηαμύ 0 θαη 1: 

0<ζπλθ<1 

Όζν κηθξόηεξν είλαη ην ζπλθ, ηόζν κηθξόηεξε είλαη ε κέζε ηζρύο γηα 

ηηο ίδηεο ηηκέο ξεύκαηνο θαη ηάζεο. Αθόκε, γηα δεδνκέλε ηάζε θαη 

ηζρύ, ην ξεύκα πνπ δηαξξέεη ην θύθιωκα απμάλεηαη γηα κηθξά ζπλθ 

θαη ειαηηώλεηαη γηα κεγάια ζπλθ. Ο ζπληειεζηήο ηζρύνο θαζνξίδεηαη 

από ηε ζπγθξόηεζε ηνπ θπθιώκαηνο θαη κπνξεί λα βειηηωζεί  

Όηαλ ην ξεύκα θαη ε ηάζε βξίζθνληαη ζε θάζε, ηόηε θ=0° θαη 

ζπλθ=1, ζπλεπώο ε ηηκή ηεο ηζρύνο είλαη Ρ=ΙV. Απηή ε ηζρύο, ε 

νπνία είλαη ε κέγηζηε ηζρύο πνπ κπνξεί λα απνξξνθήζεη έλαο 

θαηαλαιωηήο κε δεδνκέλε ηελ ηάζε V θαη έληαζε Ι, νλνκάδεηαη 

θαηλόκελε ηζρύ Ρθ θαη κεηξηέηαη ζε βνιηακπέξ (VΑ). 

Ρθ=V.I ζε VΑ 

Η θαηλόκελε ηζρύο είλαη ζπλήζωο έλα από ηα νλνκαζηηθά κεγέζε 

κηαο ζπζθεπήο (π.ρ. κεηαζρεκαηηζηέο). 

Από ην είδνο ηνπ θαηαλαιωηή θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ δηθηύνπ ζα 

εμαξηεζεί πόζε πξαγκαηηθή ηζρύ ζα απνξξνθήζεη. Ο ζπληειεζηήο 

ηζρύνο πξνζδηνξίδεη ην κέγεζνο ηεο πξαγκαηηθήο ηζρύνο ωο πξνο 

ην κέγεζνο ηεο θαηλόκελεο ηζρύνο. 

ζπλθ=Ρ/Ρθ ή Ρ=Ρθ·ζπλθ 

Η πνζόηεηα Ρα=V·Ι·εκθ νλνκάδεηαη άεξγε ηζρύο θαη κεηξηέηαη ζε 

VΑr Η άεξγε ηζρύο δελ παξάγεη κεραληθό έξγν. Τπνινγίδεηαη από ηε 

θαηλόκελε ηζρύ θαη από ηε γωλία θ: 

Ρα =Ρθ·εκθ 

Πξνθύπηεη όηη ε ζρέζε κεηαμύ πξαγκαηηθήο ηζρύνο, άεξγεο ηζρύνο 

θαη θαηλόκελεο ηζρύνο είλαη:   222

 PPP   

ην δηάγξακκα ηνπ ζρήκαηνο 8.1 παξνπζηάδεηαη 

ην ηξίγωλν ηζρύνο, 

Η πξαγκαηηθή ηζρύο Ρ είλαη ζηνλ νξηδόληην 

άμνλα, ε άεξγε ηζρύο Ρα είλαη θάζεηε ζηελ πξαγκαηηθή ηζρύ Ρ θαη ε 

θαηλόκελε ηζρύο Ρθ είλαη ε ππνηείλνπζα. 



 

 

ΣΡΙΓΩΝΟ ΡΕΤΜΑΣΩΝ 

Από ην ηξίγωλν ηζρύνο ηνπ ρήκαηνο 8.1 όηαλ δηαηξέζνπκε θάζε 

πιεπξά κε ηελ ηάζε π πξνθύπηεη ην ηξίγωλν ξεπκάηωλ, ρήκα 8.2. 

ην ηξίγωλν απηό ε νιηθή έληαζε Ι πξνθύπηεη από ηελ δηαλπζκαηηθή 

πξόζζεζε δπν ζπληζηωζώλ: ηεο ζπληζηώζαο Ιξ θαη ηεο ζπληζηώζαο Ια. 

Η ζπληζηώζα Ιβ αληηζηνηρεί ζην ελεξγό ή βαηηηθό ξεύκα, ζην νπνίν 

νθείιεηαη ε πξαγκαηηθή ηζρύο. Η ζπληζηώζα ϊα αληηζηνηρεί ζην άεξγν 

ξεύκα ζην νπνίν νθείιεηαη ε άεξγε ηζρύο. ην ηξίγωλν ξεπκάηωλ, ην 

βαηηηθό ξεύκα Ιβ είλαη ζηνλ νξηδόληην άμνλα, ην άεξγν ξεύκα Ια είλαη 

θάζεην ζην βαηηηθό β ξεύκα θαη ην νιηθό ξεύκα Ι είλαη ε ππνηείλνπζα. 

Ιβ =Ι·ζπλθ 

Ια=Ι-εκθ 

Σν άεξγν ξεύκα απμάλεη ην ξεύκα θόξηηζεο ηωλ ειεθηξηθώλ 

γξακκώλ ηωλ εγθαηαζηάζεωλ, ηωλ κεηαζρεκαηηζηώλ, ηωλ δηθηύωλ 

κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο θαη ηωλ γελλεηξηώλ. 

 
ΕΠΙΠΣΩΕ1 ΥΑΜΗΛΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΙΥΤΟ 

Ο ζπληειεζηήο ηζρύνο ζπλ θ είλαη ν ιόγνο ηεο πξαγκαηηθήο ηζρύνο Ρ 

πξνο ηελ θαηλόκελε ηζρύ S θαη αληηζηνηρεί ζην ηκήκα ηεο 

θαηλόκελεο ηζρύνο, πνπ παξάγεη πξαγκαηηθή (ελεξγό) ηζρύ. 

P= Vβ Ιβ ζπλθ=S.ζπλθ 

ζπλθ=P/S 

ε ζηαζεξή ηάζε θαη ζηαζεξή πξαγκαηηθή ηζρύ, όζν κηθξόηεξνο 

είλαη ν ζπληειεζηήο ηζρύνο, ηόζν κεγαιύηεξα είλαη: ην ξεύκα, ε 

θαηλόκελε ηζρύο θαη ε άεξγε ηζρύο. Η άεξγε ηζρύο ζηα δίθηπα 

κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απμάλεη ην ξεύκα 

θόξηηζεο ηωλ γξακκώλ θαη ηωλ θαηαλαιωηώλ κε αξλεηηθέο 

επηπηώζεηο όπωο: ε αλάγθε αύμεζεο ηεο εγθαηαζηεκέλεο ηζρύνο ζην 

εξγνζηάζην παξαγωγήο θαη ε αύμεζε ηεο δηαηνκήο ηωλ αγωγώλ ηνπ 

δηθηύνπ δηαλνκήο κε ζπλέπεηα ηελ αύμεζε ηνπ θόζηνπο 

εγθαηαζηάζεωλ. 

ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΙΥΤΟ 

Αληηζηάζκηζε ηεο άεξγεο ηζρύνο νλνκάδεηαη ε ειάηηωζε ηεο 

επαγωγηθήο άεξγεο ηζρύνο κέζω αύμεζεο ηεο ρωξεηηθήο άεξγεο 

ηζρύνο. 

Επνκέλωο, ε αληηζηάζκηζε ηεο άεξγνπ ηζρύνο νδεγεί ζηελ 

βειηίωζε (αύμεζε) ηνπ ζπληειεζηή ηζρύνο. 



Η αληηζηάζκηζε επηηπγράλεηαη κε ζύλδεζε ππθλωηώλ, νη νπνίνη 

παξάγνπλ ρωξεηηθή άεξγε ηζρύ. Ωο γλωζηό, ε επαγωγηθή άεξγε ηζρύο 

θαη ε ρωξεηηθή άεξγε ηζρύο έρνπλ δηαθνξά θάζεο 180°. Επνκέλωο ην 

πελίν απνξξνθάεη άεξγε ηζρύ από ην δίθηπν, ελώ ν ππθλωηήο 

ηξνθνδνηεί ην δίθηπν κε άεξγε ηζρύ. Η αληηζηάζκηζε 

νινθιεξώλεηαη όηαλ ζπλθ=1. 

Η αληηζηάζκηζε επηηπγράλεηαη κέζω εηζαγωγήο ζην δίθηπν ηεο QC 

ρωξεηηθήο άεξγεο ηζρύνο. Ωο απνηέιεζκα ε ελεξγόο ηζρύο Ρ παξακέλεη 

ζηαζεξή, ε ηειηθή άεξγε ηζρύο γίλεηαη QL,- QC ε ηειηθή θαηλόκελε 

ηζρύο γίλεηαη S2 θαη ε ηειηθή γωλία θάζεο κε αληηζηάζκηζε γίλεηαη θ2. 

 

 


