
Εισαγωγή στον 
Αυτόματο Έλεγχο*

* Οι διαφάνειες υπ’αριθ. 3-12, 17-15 και 30-51 έχουν ληφθεί από την εισαγωγική παρουσίαση 

του Καθηγητού του ΕΜΠ/ Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών κ. Ευάγγελου Παπαδόπουλου.



1. Εισαγωγή, ιστορική αναδρομή, τεχνολογία ελέγχου και εφαρμογές

2. Mathematical Modeling of Control Systems (Απόκριση στο πεδίο 
του χρόνου/ απόκριση συχνότητας, Συναρτήσεις μεταφοράς)

3. Μαθηματικά μοντέλα φυσικών συστημάτων: (i. Mathematical 
Modeling of Mechanical Systems and Electrical Systems, ii. 
Mathematical Modeling of Fluid and Thermal Systems)

4. Ανάλυση μεταβατικής απόκρισης (Transient and Steady-State 
Response Analyses)

5. Control Systems Analysis and Design by the Root-Locus Method 
(Πόλοι και μηδενιστές, αντιστάθμιση)

6. Control Systems Analysis and Design by the Frequency-Response 
Method (Απόκριση συχνότητας, αντιστάθμιση)

7. PID Controllers (ελεγκτές)

8. Control Systems Analysis in State Space (Εξισώσεις κατάστασης, 
δομικά διαγράμματα)

Περιεχόμενα



Δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσετε 
με την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος

• Αναγνώριση συστημάτων και επιλογή κατάλληλων μεταβλητών 
ελέγχου

• Περιγραφή συμπεριφοράς μηχανικών, ηλεκτρικών, υδραυλικών 
και θερμικών συστημάτων με γραμμικά μαθηματικά μοντέλα.

• Ανάλυση απόκρισης συστημάτων με χρήση συναρτήσεων 
μεταφοράς, δομικών διαγραμμάτων, τόπου ριζών, και 
διαγραμμάτων Bode και Nyquist.

• Ανάλυση και εφαρμογή βασικών κατευθυντών και αξιολόγηση 
της απόκρισης κλειστού βρόχου.

• Επιλογή και σχεδιασμός κατευθυντών στο πεδίο του χρόνου και 
της συχνότητας.



Περιεχόμενα

• Βασικές Έννοιες
• Ιστορική αναδρομή
• Παραδείγματα Συστημάτων Ελέγχου
• Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου



Βασικές Έννοιες

Σύστημα

Συλλογή στοιχείων που περιλαμβάνονται σε πραγματικό ή 

ιδεατό όγκο ελέγχου, με σκοπό την εκτέλεση κάποιας 

λειτουργίας.

Περιβάλλον (συστήματος)

Ότι δεν περιέχεται στο σύστημα (εκτός ορίων όγκου ελέγχου).

Δυναμικό Σύστημα

Η συμπεριφορά του εξαρτάται από το χρόνο, διαθέτει μνήμη.

Περιγράφεται από διαφορικές εξισώσεις (ή εξισώσεις 
διαφορών).



Αλληλεπίδραση Συστηήματος/ 
Περιβάλλοντος



Σύστημα Ελέγχου

• Έλεγχος είναι η διαδικασία κατά την οποία 
το σύστημα αναγκάζεται να λειτουργεί με 
κάποιο επιθυμητό τρόπο.

• Ελεγχόμενο σύστημα ή Εγκατάσταση (Plant) 
ή Διεργασία (Process) είναι ένα σύστημα του 
οποίου επιθυμούμε να ορίσουμε την 
απόκριση.

• Ένα σύστημα ελέγχου είναι μία διασύνδεση 
στοιχείων τα οποία οδηγούν ένα ελεγχό-
μενο σύστημα στην επιθυμητή απόκριση.



Δομικό Διάγραμμα
(Block diagram)



Ταξινόμηση Συστημάτων Ελέγχου



Ταξινόμηση Συστημάτων Ελέγχου



Σύστημα Ελέγχου Ανοικτού Βρόχου



Σύστημα Ελέγχου Κλειστού Βρόχου



Σύστημα Ελέγχου Ανοικτού Βρόχου



Σύστημα Ελέγχου Κλειστού Βρόχου



Σύστημα Ελέγχου Κλειστού Βρόχου



Σύστημα 
Ελέγχου 
Κλειστού 
Βρόχου



Χειροκίνητος & Αυτόματος Έλεγχος



Χαρακτηριστικά Απόκρισης (Πεδίο Χρόνου)



Χαρακτηριστικά Απόκρισης (Πεδίο Συχνότητας)



Δυνατότητες που δίνουν τα ΣΑΕ



Όμως τα συστήματα αυτόματου ελέγχου είναι...



Ιστορική εξέλιξη των συστημάτων ελέγχου



Κτησίβιος: Υδραυλική Κλεψύδρα



Ήρων ο Αλεξανδρεύς:
Αυτόματο Άνοιγμα Θυρών Ναού



Ρυθμιστής του Watt (1790)

The first significant work in automatic 
control was James Watt’s centrifugal 
governor for the speed control of a steam 
engine in the eighteenth century. 



Αυτόματος έλεγχος στον 20ο αιώνα (1/3)
Other significant works in the early stages of development of 
control theory were due to Minorsky, Hazen, and Nyquist. In 1922, 
Minorsky worked on automatic controllers for steering ships and 
showed how stability could be determined from the differential 
equations describing the system. In 1932, Nyquist developed a 
relatively simple procedure for determining the stability of closed-
loop systems on the basis of open-loop response to steady-state 
sinusoidal inputs. In 1934, Hazen, who introduced the term 
servomechanisms for position control systems, discussed the design 
of relay servomechanisms capable of closely following a changing
input.
During the 1940s, frequency-response methods (especially the 
Bode diagram) enabled the design of linear closed loop control 
systems that satisfied performance requirements. Industrial control
systems used PID controllers to control pressure, temperature etc.



Αυτόματος έλεγχος στον 20ο αιώνα (2/3)
In the early 1940s Ziegler and Nichols suggested rules for tuning 
PID controllers. During the 1950s, the root-locus method due to 
Evans was fully developed.
The frequency-response and root-locus methods, the core of 
classical control theory, lead to systems that are stable and satisfy 
a set of arbitrary performance requirements (acceptable but not 
optimal). Since the 1950s, emphasis shifts to the design of one 
optimal system in some meaningful sense. As modern plants with 
many inputs/ outputs become more complex, the description of a 
modern control system requires a large number of equations. 
Classical control theory, dealing with SISO systems, becomes
powerless for MIMO systems. Since 1960, availability of computers 
made possible time-domain analysis of complex systems. Modern 
control theory, based on time-domain analysis/ synthesis using 
state variables, may cope with increasingly complex plants and 
stringent requirements on accuracy, weight, and cost.



Αυτόματος έλεγχος στον 20ο αιώνα (3/3)
During 1960 to 1980, optimal control of both deterministic and 
stochastic systems, as well as adaptive and learning control of 
complex systems, were fully investigated. From 1980-90, 
developments were centered around robust control and 
associated topics. Modern control theory is based on time-domain 
analysis of differential equation systems. Modern control theory 
made the design of control systems simpler because the theory is 
based on a model of an actual control system. However, the 
system’s stability is sensitive to the error between the actual 
system and its model. Thus when the designed controller based on 
a model is applied to the actual system, the system may not be 
stable. To avoid this, we design the system by first setting up the 
range of possible errors and then design the controller in such a 
way that, if the error of the system stays within the assumed 
range, the designed control system will stay stable (robust control 
theory). This theory is mathematically very complex.



Εφαρμογές Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

Εφαρμογές 
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Εφαρμογές Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου
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Εφαρμογές Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου



Εφαρμογές Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου



Εφαρμογές Συστημάτων Ελέγχου: Ρομποτική



Εφαρμογές Συστημάτων Ελέγχου: Διάστημα



Βιολογικά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου



Εφαρμογές Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου:
Έλεγχος ουράς αναμονής σε ταμείο



Σχεδιασμός Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

Σχεδιασμός 
Συστημάτων 
Αυτομάτου 

Ελέγχου



Στοιχεία ενός Συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου



Σχεδιασμός Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου:
Τυπική δομή συστήματος ελέγχου



Σχεδιασμός Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου



Αναλογικό Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου



Ψηφιακό Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου



Έλεγχος Γωνιακής Ταχύτητας (1/2)



Έλεγχος Γωνιακής Ταχύτητας (2/2)



Προσαρμοστικός Έλεγχος Ταχύτητας 
(Adaptive speed control)



Ρυθμιστής στροφών κινητήρα Diesel


