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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές στα συστήματα ελέγχου, την ανάλυση, το σχεδιασμό και 
τις εφαρμογές τους. Το μάθημα, με θεωρία και εφαρμογές, παρέχει στους φοιτητές τις θεμελιώδεις 
δεξιότητες ανάλυσης συστημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη βασική έννοια της ευστάθειας, της 
μόνιμης κατάστασης έναντι μεταβατικής συμπεριφοράς, χώρο κατάστασης, σχέσεις εισόδου-
εξόδου, πόλοι και μηδενικά ρητών μιγαδικών συναρτήσεων, πολύπλοκες λειτουργίες και τεχνικές 
σύνθεσης μέσω ανάλυσης. Επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους σπουδαστές να προχωρήσουν 
περισσότερο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση/εφαρμογή συστημάτων ελέγχου σε ηλεκτρικά και 
μηχανικά δυναμικά συστήματα. 
Με την επιτυχή του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
o Να αναγνωρίζουν τα στοιχεία με βάση τα οποία σχεδιάζεται ένα σύστημα ελέγχου. 
o Να περιγράφουν και αναλύουν συστήματα με κλασικές και σύγχρονες μεθόδους (Συνάρτηση 

Μεταφοράς, Εξισώσεις Κατάστασης), και να επιλύουν ηλεκτρικά κυκλώματα σε δυναμικές 
καταστάσεις. 

o Να κατανοούν τη χρήση των μετασχηματισμών Laplace, την έννοια της συνάρτησης 
μεταφοράς, και τη το ρόλο της μοντελοποίησης στη σχεδιαστική διαδικασίας στα συστήματα 
ελέγχου. 

o Να απλοποιούν πολύπλοκα συστήματα κλειστού βρόχου με ισοδύναμα συστήματα ανοικτού 
βρόχου. 

o Να προσδιορίζουν τη χρονική απόκριση (μόνιμη και μεταβατική) συστημάτων πρώτης και 
δεύτερης τάξης. 

o Να κατανοούν τις έννοιες των μεταβλητών κατάστασης και των εξισώσεων κατάστασης και 
εξόδου σε ένα σύστημα ελέγχου και να έχουν επίγνωση των μεθόδων επίλυσης. 

o Να εκφράζουν ένα σύστημα ανάδρασης από τη συνάρτηση μεταφοράς στην ισοδύναμη 
μορφή χώρου κατάστασης και αντιστρόφως. 

o Να αποφαίνονται για την ελεγξιμότητα και παρατηρησιμότητα ενός συστήματος. 
o Να κατανοούν τις θεμελιώδεις έννοιες της απόλυτης και ασυμπτωτικής ευστάθειας των 

δυναμικών συστημάτων. 
o Να ελέγχουν την ευστάθεια των συστημάτων χρησιμοποιώντας το κριτήριο ευστάθειας (Ruth-

Hurwitz. 
o Να αναλύουν και να διερευνούν την ευστάθεια και την συμπεριφορά των συστημάτων 

ανάδρασης χρησιμοποιώντας γραφικές μεθόδους (γεωμετρικός τόπος των ριζών, 
διαγράμματα Bode, Nyquist, Nichols) με χρήση Η/Υ και προσεγγιστικά χρησιμοποιώντας 



θεωρητικούς κανόνες. 
o Να σχεδιάζουν απλά συστήματα αυτομάτου ελέγχου και να μπορούν να κάνουν χρήση των 

ελεγκτών PID για την αντιστάθμισή τους. 
 
 

Γενικές Ιδιότητες 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία 
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή στα συστήματα ελέγχου. Περιγραφή Συστημάτων με κλασικές και σύγχρονες 
μεθόδους Ανοιχτό και κλειστό ΣΑΕ. Συναρτήσεις Μεταφοράς βασικών στοιχείων 
συστημάτων ελέγχου. 

2. Διαγράμματα βαθμίδων. Διαγράμματα ροής σήματος. Συστήματα Ανάδρασης. 
3. Ανάλυση Συστημάτων στο Πεδίο του Χρόνου. Χρονική απόκριση. Μελέτη συστημάτων 

πρώτης και δεύτερης τάξης. Χαρακτηριστικά μεταβατικής και μόνιμης κατάστασης. 
Σφάλματα συστημάτων στη μόνιμη κατάσταση. 

4. Ευαισθησία συστημάτων σε εξωτερικές διαταραχές και εσωτερικές παραμέτρου. 
5. Περιγραφή και Ανάλυση Συστημάτων Ελέγχου στο Χώρο Κατάστασης. 
6. Παρατηρησιμότητα και ελεγξιμότητα συστημάτων ελέγχου. 
7. Ευστάθεια συστημάτων ελέγχου. Απόλυτη και ασυμπτωτική ευστάθεια. Αλγεβρικά κριτήρια 

ευστάθειας Routh, Hurwitz. 
8. Παρουσίαση, ανάλυση και παραμετροποίηση των ελεγκτών PID. 
9. Ανάλυση και διερεύνηση της ευστάθειας και της συμπεριφοράς των συστημάτων 

ανάδρασης με τη μέθοδο του Γεωμετρικού Τόπου των Ριζών. 
10. Ανάλυση Συστημάτων στο πεδίο της Συχνότητας: Αρμονική απόκριση Ανάλυση και 

διερεύνηση της ευστάθειας και της συμπεριφοράς των συστημάτων ανάδρασης στο πεδίο 
συχνότητας (διαγράμματα Bode, Nyquist). 

11. Προδιαγραφές συστημάτων ελέγχου και μεθοδολογίες σχεδιασμού. 
12. Αντιστάθμιση συστημάτων με τη χρήση ελεγκτών PID & LEAD/LAG κυκλωμάτων 

αντιστάθμισης. 
13. Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων με χρήση του λογισμικού πακέτου 

MATLAB/SIMULINK. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Παρουσίαση διαλέξεων σε PowerPoint. Υποστήριξη μαθησιακής 
διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Εργαστηριακές ασκήσεις 26 

Φροντιστήρια 8 

Συγγραφή εργασίας στα 
πλαίσια των 
εργαστηριακών ασκήσεων 
και φροντιστηρίων 

20 

Αυτοτελής μελέτη 32 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει: 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 

 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης. 

 Ερωτήσεις ανάπτυξης. 



 Επίλυση προβλημάτων 
ΙΙ. Εργαστηριακή αξιολόγηση (40%) που περιλαμβάνει: την 
αξιολόγηση των γραπτών εργασιών στα πλαίσια των 
εργαστηριακών ασκήσεων και τελική γραπτή αξιολόγηση στην ύλη 
του εργαστηρίου. 
Τα κριτήρια της αξιολόγησης αναφέρονται στο οδηγό σπουδών του 
τμήματος, αλλά και στην σελίδα του μαθήματος (e‐class). 
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