
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Μηχανικών 
ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤ.Γ.4 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙI 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις 4 6 
Εργαστήριο 2 

Σύνολο 6 
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Μάθημα Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 
που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:  

• Κατανοούν τη βασική εφαρμογή του Αυτομάτου Ελέγχου σε πραγματικά συστήματα διαφόρων 
τύπων. 

• Κατανοούν τις βασικές αρχές των μεθόδων αντιστάθμισης στο πεδίο της συχνότητας. 
• Εφαρμόζουν μαθηματικά εργαλεία και τεχνικές ελέγχου που χρησιμοποιούνται για τη 

μοντελοποίηση, τη δυναμική ανάλυση, την ευστάθεια και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας 
γραμμικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου συνεχούς χρόνου στο  χώρο κατάστασης . 

• Σχεδιάζουν και να ρυθμίζουν τις παραμέτρους βαθμίδων αντιστάθμισης με στόχο τη βελτίωση της 
λειτουργίας των ελεγχόμενων συστημάτων. 

• Κατανοούν βασικές αρχές του Βέλτιστου Ελέγχου. 
• Εξοικειωθούν με έννοιες σχετιζόμενες με την ανάλυση μη γραμμικών συστημάτων. 

 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
Ενότητα 1: Εφαρµοσµένα συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου (1η και 2η Εβδοµάδα) 
Στην ενότητα αυτή γίνεται επεξηγείται η αρχιτεκτονική και λειτουργία εφαρµοσµένων συστηµάτων αυτοµάτου 
ελέγχου (µέρος των οποίων χρησιµοποιούνται και κατά το εργαστηριακό µέρος του µαθήµατος).  
 
Ενότητα 2: Αντιστάθµιση µε δίκτυα προήγησης / καθυστέρησης φάσης (3η και 4η Εβδοµάδα) 
Στην ενότητα αυτή αναλύεται η δοµή αντισταθµιστών προήγησης / καθυστέρησης φάσης και η εφαρµογή τους 
µέσω γεωµετρικού τόπου ριζών είτε στο πεδίο της συχνότητας. 
 
Ενότητα 3: Περιγραφή στο χώρο κατάστασης- Επίλυση των εξισώσεων κατάστασης (5η Εβδοµάδα) 
Στην ενότητα αυτή επεξηγούνται βασικές έννοιες της περιγραφής συστηµάτων στο χώρο κατάστασης και 
αναλύεται η µεθοδολογία επίλυσης των εξισώσεων κατάστασης. 
 
Ενότητα 4: Ισοδύναµες περιγραφές στο χώρο κατάστασης (6η Εβδοµάδα) 
Στην ενότητα αυτή ορίζονται και επεξηγούνται οι διάφορες ισοδύναµες περιγραφές των συστηµάτων στο χώρο 
κατάστασης, όπως η κανονικά ελέγξιµη περιγραφή, η κανονικά διαγώνια περιγραφή και η κανονικά 
παρατηρήσιµη περιγραφή και αναλύονται οι µετασχηµατισµοί µετάβασης µεταξύ των περιγραφών αυτών. 
 
Ενότητα 5: Ελεγξιµότητα-παρατηρησιµότητα (7η Εβδοµάδα) 
Στην ενότητα αυτή ορίζονται και επεξηγούνται οι έννοιες της ελεγξιµότητας και της παρατηρησιµότητας 
συστηµάτων, αναλύονται οι µέθοδοι εξέτασής τους. 
 
Ενότητα 6: Ευστάθεια συστηµάτων κατά Lyapunov  (8η Εβδοµάδα) 
Στην ενότητα αυτή επεξηγείται η διαδικασία διερεύνησης της ευστάθειας συστηµάτων κατά Lyapunov. 
 
Ενότητα 7: Σχεδίαση στο χώρο κατάστασης (9η -10η Εβδοµάδα) 
Στην ενότητα αυτή επεξηγούνται µέθοδοι για έλεγχο µε ανάδραση κατάστασης και ανάδραση εξόδου, 
µετατόπιση ιδιοτιµών και αποσύζευξη εισόδων – εξόδων. Επίσης, γίνεται η εισαγωγή στην εκτίµηση των 
µεταβλητών κατάστασης µέσω παρατηρητών πλήρους και µειωµένης τάξης.   
 
Ενότητα 8: Εισαγωγή στο Βέλτιστο Έλεγχο (11η και 12η Εβδοµάδα) 
Στην ενότητα αυτή γίνεται η εισαγωγή σε βασικές έννοιες του Βέλτιστου Ελέγχου, όπως οι δείκτες απόδοσης, η 
µαθηµατική θεώρηση του προβλήµατος βέλτιστου ελέγχου, η εξίσωση των Hamilton-Jacobi-Bellman, η 
ελάχιστη αρχή του Potryagin, ο γραµµικός ρυθµιστής και ο γραµµικός τετραγωνικός ρυθµιστής. 
 
Ενότητα 9: Εισαγωγή στην ανάλυση µη γραµµικών συστηµάτων (13η Εβδοµάδα) 
Στην ενότητα αυτή επισηµαίνονται οι διαφορές που παρουσιάζουν τα µη γραµµικά συστήµατα έναντι των 
γραµµικών συστηµάτων και επεξηγούνται η έννοια της συνάρτησης περιγραφής, και η χρήση της για εξέταση 
της ευστάθειας µη γραµµικών συστηµάτων.  
 
Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 
• Αυτόνομη εργασία  
• Ομαδική εργασία 
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 



1η Ενότητα: Ενηµέρωση 
  Ενηµέρωση για τον κανονισµό του εργαστηρίου και εξοικείωση µε τον εργαστηριακό χώρο 
  και τον εξοπλισµό του.   
2η Ενότητα: Προσοµοίωση δυναµικής συµπεριφοράς συστήµατος 1ης τάξης 
  Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η προσοµοίωση µέσω ηλεκτρονικών στοιχείων συστήµατος 
  κινητήρα για την ανάλυση της επίδρασης που έχουν η ροπή στρέψης, η στιγµιαία αδράνεια 
και   ο συντελεστής µηχανικών τριβών και φορτίου στη δυναµική συµπεριφορά του. 
3η Ενότητα: Προσοµοίωση δυναµικής συµπεριφοράς συστήµατος 2ης τάξης 
  Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η προσοµοίωση µέσω ηλεκτρονικών στοιχείων συστήµατος 
  2ης τάξης για την ανάλυση της επίδρασης του συντελεστή απόσβεσης και της φυσικής 
   ιδιοσυχνότητας στην ευστάθεια και τη δυναµική συµπεριφορά του. 
4η Ενότητα:  Αυτόµατος έλεγχος γωνιακής ταχύτητας ηλεκτροµηχανικού κινητήρα 
 Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εφαρµογή ελέγχου κλειστού βρόχου για τη διατήρηση της 
 γωνιακής ταχύτητας ενός κινητήρα συνεχούς ρεύµατος, ο οποίος διεγείρεται είτε από το
 κύκλωµα του δροµέα του είτε από το κύκλωµα του στάτη του, σε µια προκαθορισµένη τιµή
 παρά τις µεταβολές του φορτίου που εφαρµόζεται σε αυτόν. 
5η Ενότητα:  Αυτόµατος έλεγχος γωνιακής θέσης ηλεκτροµηχανικού κινητήρα 
 Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εφαρµογή ελέγχου κλειστού βρόχου για τη διατήρηση 
 της γωνιακής θέσης ενός κινητήρα συνεχούς ρεύµατος, ο οποίος διεγείρεται είτε από το 
 κύκλωµα του δροµέα του είτε από το κύκλωµα του στάτη του, σε µια προκαθορισµένη τιµή 
 µε και χωρίς ανάδραση της γωνιακής ταχύτητας και η εύρεση των βέλτιστων κερδών 
 ενίσχυσης. 
6η Ενότητα:  Αυτόµατος έλεγχος στάθµης υγρού  
  Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η διερεύνηση της δυναµικής συµπεριφοράς ενός 
  συστήµατος αυτοµάτου ελέγχου στάθµης υγρού µέσω ελεγκτή δύο θέσεων και 
µεταβαλλόµενη   υστέρηση υπό συνθήκες µεταβαλλόµενης εκροής. 
7η Ενότητα:  Αυτόµατος έλεγχος γωνιακής ταχύτητας ηλεκτροϋδραυλικού κινητήρα 
 Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εφαρµογή ελέγχου κλειστού βρόχου για τη διατήρηση της 
 γωνιακής ταχύτητας ενός ηλεκτροϋδραυλικού κινητήρα ρεύµατος σε µια προκαθορισµένη 
τιµή παρά τις µεταβολές του φορτίου που εφαρµόζεται σε αυτόν. 
8η Ενότητα:  Αυτόµατος έλεγχος δυναµικής συµπεριφοράς κινητήρα µε χρήση ελεγκτών 3 όρων 
  Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η µοντελοποίηση ενός κινητήρα και προσοµοίωση µέσω 
  υπολογιστή της δυναµικής συµπεριφοράς του µε την εφαρµογή της χρήσης ελεγκτών P, PI, 
  PD, και PID. 
9η Ενότητα:  Αυτόµατος έλεγχος συζευγµένων κινητήρων  
  Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η διερεύνηση και ο έλεγχος της δυναµικής συµπεριφοράς 
που   εκδηλώνουν κινητήρια συστήµατα τα οποία  λειτουργούν υπό συνθήκες µεταξύ τους 
  σύζευξης. 
10η Ενότητα:  Απόκριση συχνότητας ηλεκτροϋδραυλικού κινητήρα 
  Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η διερεύνηση της σχετικής ευστάθειας ενός 
  ηλεκτροϋδραυλικού κινητήρα µέσω της καταγραφής και ανάλυσης της απόκρισής του σε 
  ηµιτονοειδή διέγερση του σταθερού πλάτους και µεταβαλλόµενης συχνότητας και της 
   αντίστοιχης χάραξης διαγράµµατος Bode. 
11η Ενότητα:  Αυτόµατος έλεγχος θερµοκρασίας αέρα  
  Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η διερεύνηση της επίδρασης που έχουν η αναλογική ζώνη 
  καθώς και διάφοροι τύποι καθυστερήσεων και διεγέρσεων στη δυναµική συµπεριφορά 
   συστήµατος ελέγχου θερµοκρασίας αέρα. 
12η Ενότητα:  Αυτόµατος έλεγχος ταλαντούµενων ρευστών  
  Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η διερεύνηση και ο έλεγχος της δυναµικής συµπεριφοράς 
που   εκδηλώνουν ρευστά τα οποία ταλαντώνονται εξαιτίας της κίνησης των δοχείων που τα 
   εµπεριέχουν. 
13η Ενότητα:  Απόκριση συχνότητας συστήµατος ελέγχου θερµοκρασίας 
  Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η διερεύνηση της σχετικής ευστάθειας ενός 
  ηλεκτροϋδραυλικού κινητήρα µέσω της καταγραφής και ανάλυσης της απόκρισής του σε 
  ηµιτονοειδή διέγερση του σταθερού πλάτους και µεταβαλλόµενης συχνότητας και της 
   αντίστοιχης χάραξης διαγράµµατος Bode. 
 
 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 
Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

• Χρήση του λογισμικού Simulink για σχεδίαση και δυναμική 
προσομοίωση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου 

• Σχεδίαση ελεγκτών με χρήση του πακέτου “Control 
toolbox” του Matlab 

• Χρησιμοποίηση του διαδικτύου για την εύρεση πρόσθετων 
πληροφοριών για το μάθημα. 

• Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω της ενότητας 
συζητήσεων της διατιθέμενης πλατφόρμας ηλεκτρονικής 
μάθησης.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Διαλέξεις 78 
Ασκήσεις στο σπίτι 32 
Αυτοτελής μελέτη 70 
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  180 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση 
ΙΙ. Εργασίες στο σπίτι (προαιρετικά) 
 
 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
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