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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει  την λειτουργία του 

αυτόνομου συστήματος που αποτελείται από φωτοβολταϊκούς συλλέκτες.Ως 

γνωστό όσο πηγαίνουμε προς το Νότο η προσπίπτουσα ακτινοβολία  είναι 

μεγαλύτερη από τον Βορρά .Είναι επόμενο φυσικά να έχουμε διαφορές στις 

αποδόσεις των αυτόνομων συστημάτων. 

Πιο αναλυτικά στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μία ιστορική αναδρομή στις ΑΠΕ καθώς 

και στην κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. 

Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενείς περιγραφή για την ηλιακή ακτινοβολία και 

γίνεται χρήση του λογισμικού PVGIS. 

Στο 3ο κεφαλαιο γίνεται ανάλυση της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας , οι τύποι  των 

συλλεκτών και τα μέρη που αποτελείται. 

Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο αυτόνομο σύστημα και  επεξήγηση των 

μέρων των οποίων αποτελείται. 

Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο διασυδεδεμένο σύστημα και επεξήγηση 

των μερών των οποίων αποτελείται. 

Στο 6ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα ηλεκτρολογικά κυκλώματα στα οποία 

απ.οτελείται ένα σύστημα με φωτοβολταϊκά. 

Στο 7ο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μελέτη ενός αυτόνομου 

συστήματος σε δύο διαφορετικά μέρη της Ελλάδος . 
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AΒSTRACT 

 

This subject for  thesis is the operation for stand alone system which consist of  

PV module.Αs it is widely known as we go to the South, the incident radiation is 

greater than the North. Of course, there are differences in the performance of 

stand alone systems. 

More precisely in first chapter we will make a historical flashback at renewable 

energy sources and the situation which prevails in Greece and Europe. 

In the second chapter, the solar radiation is described by making use of the PVGIS 

software.  

In the third chapter, the photovoltaic technology is analysed, as well as the PV 

modules and their parts.  

In the fourth  chapter are described  stand alone sytem and analyzed the parts 

which have the stand alone system. 

In the fifth chapter  it is described the  grid connected system and analyzed the 

parts which have the grid connected system. 

In the sixth chapter  it is described the electrical circuits which have the PV 

system. 

In the seventh chapter last but not least it is described the technical research for 

stand alone system  at two differents place of Greece. 
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