ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
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Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν
Ηλεκτρονικϊν Μθχανικϊν T.E.
Προπτυχιακό
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ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 7
Ευφυι υςτιματα Ελζγχου

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ
του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ
αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των
πιςτωτικϊν μονάδων

Διαλζξεισ
Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο
4.

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων,
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ
Δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Ειδικότθτασ
Κανζνα
Ελλθνικι
ΟΧΙ
http://labpower.teipir.gr

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελέςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α

Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με
Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ

Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ
και Παράρτημα Β

Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Σο μάκθμα ςυνεχίηει και διευρφνει τισ γνϊςεισ του μακιματοσ υςτιματα Αυτομάτου
Ελζγχου (6ο εξάμθνο), με κφριο ςτόχο να γνωρίςει ο φοιτθτισ τα ψθφιακά και τα «ευφυι»
ςυςτιματα ελζγχου κακϊσ και τισ τυπικότερεσ εφαρμογζσ τουσ.
Οι γνϊςεισ από το μάκθμα ΑΕ ςυμπλθρϊνονται με τθν περιγραφι και τον ζλεγχο
ςυςτιματοσ ςτο χϊρο κατάςταςθσ. Ζμφαςθ δίνεται ςτθ ςχεδίαςθ (ψθφιακϊν) ελεγκτϊν /
αντιςτακμιςτϊν κακϊσ και ςτθν εξοικείωςθ με τθν τεχνολογία των PLC.
Παρουςιάηονται εφαρμογζσ
(α) βιομθχανικοφ ελζγχου,
(β) ελζγχου ςε «ζξυπνα» κτίρια (κζρμανςθ / ψφξθ, φωτιςμόσ, λειτουργία ςυςκευϊν),
(γ) ελζγχου ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ.
το τελευταίο μζροσ του μακιματοσ γίνεται ειςαγωγι ςτθν αςαφι λογικι και ςτισ
αρχιτεκτονικζσ αςαφοφσ και ευφυοφσ ελζγχου, με βιομθχανικζσ εφαρμογζσ.

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ αναμζνεται να:
1. Γνωρίηουν, κατανοοφν και κατθγοριοποιοφν ορκά τα ςυςτιματα ελζγχου ςε αναλογικά
/ ψθφιακά, ευφυι και μθ, κακϊσ και ςε περαιτζρω κατθγορίεσ ανάλογα με τθν
τεχνολογία τουσ,
2. Περιγράφουν ζνα ψθφιακό ΑΕ με μεταβλθτζσ ςτο χϊρο κατάςταςθσ, γράφουν τισ
κατάλλθλεσ εξιςϊςεισ και ςχζςεισ και χαράηουν τα αντίςτοιχα διαγράμματα,
3. Εφαρμόηουν μεκόδουσ ελζγχου ενόσ ΑΕ ςτο χϊρο κατάςταςθσ, με βάςθ τισ
αποκτθκείςεσ ςτο μάκθμα δεξιότθτεσ,
4. Αναλφουν προβλιματα που εμπλζκουν ψθφιακοφσ ελεγκτζσ και ςυνκζτουν λφςεισ,
ςχεδιάηουν ψθφιακοφσ ελεγκτζσ που ικανοποιοφν δεδομζνεσ προδιαγραφζσ,
5. Ερμθνεφουν τα αποτελζςματα τθσ ςχεδίαςθσ, αξιολογιςουν ςυγκριτικά εναλλακτικζσ
ςχεδιάςεισ και να επιλζγουν τθν προςφορότερθ λαμβάνοντασ απόφαςθ υλοποίθςθσ,
6. Κωδικοποιιςουν τθν επιλεχκείςα λφςθ ςε επίπεδο PLC, και προγραμματίηουν το PLC,
7. Εφαρμόηουν τα ανωτζρω ςε ρεαλιςτικά ςενάρια που αφοροφν ευφυι κτίρια (BMS),
ζλεγχο φωτοβολταϊκϊν, ζλεγχο κίνθςθσ οχθμάτων ι ρομποτικϊν βραχιόνων, κλπ.
8. υνεργάηονται ςε ομάδα για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων.

Γενικέσ Ικανότητεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν






Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ

Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν
χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
I. Θεωρητικό μέροσ
1. Κλειςτά ςυςτιματα διακριτοφ χρόνου (περιγραφι και ευςτάκεια ςτο πεδίο Z).
2. Mεταβλθτζσ κατάςταςθσ, ελεγξιμότθτα και παρατθρθςιμότθτα ςυςτιματοσ, ζλεγχοσ
ςτο χϊρο κατάςταςθσ.
3. Βελτίωςθ / αντιςτάκμιςθ ςυςτθμάτων και ςχεδίαςθ ελεγκτϊν (PID, phase-lead, phaselag).
4. Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ από τον άριςτο, τον ςτοχαςτικό και τον προςαρμοςτικό ζλεγχο. •
5. Ψθφιακοί ελεγκτζσ ςε αναλογικά ςυςτιματα.
6. Προγραμματιηόμενοι λογικοί ελεγκτζσ (PLC).
7. Βιομθχανικοί ελεγκτζσ.

Σεχνολογίεσ τθλε-ελζγχου.
9. Εφαρμογζσ ψθφιακοφ ελζγχου ςε
a. παρακολοφκθςθ / ζλεγχο βιομθχανικϊν διεργαςιϊν,
b. «ζξυπνα» κτίρια – ςυςτιματα ενεργειακισ διαχείριςθσ κτιρίων – BMS,
c. διαχείριςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και ζλεγχο Φωτοβολταϊκϊν.
10. Αςαφισ (fuzzy) λογικι και αςαφισ ζλεγχοσ.
11. κεναρόσ και ευφυισ ζλεγχοσ
a. κίνθςθσ ρομποτικοφ βραχίονα,
b. βελτιςτοποίθςθσ γραμμισ παραγωγισ.
II. Εργαςτηριακό μέροσ
 Διαδικτυακά
1. Ζλεγχοσ ταχφτθτασ κινθτιρα (προετοιμαςία).
2. Ζλεγχοσ ςτάκμθσ υγροφ (προετοιμαςία).
 Πρϊτοσ κφκλοσ
1. Ζλεγχοσ ταχφτθτασ κινθτιρα. Βελτίωςθ με ελεγκτι PI.
2. Ζλεγχοσ κζςθσ (Παράλλθλθ βελτίωςθ).
3. Ζλεγχοσ κερμοκραςίασ ρζοντοσ αερίου. Βελτίωςθ με ελεγκτι PID.
4. Αυτοματιςμοί με το PLC_S7_200.
5. Ζλεγχοσ ςτάκμθσ υγροφ με Η/Τ και τθν κάρτα ΝΙ-9008.
6. Χριςθ Robot ςτθν διαλογι αντικειμζνων.
 Δεφτεροσ κφκλοσ
1. Μελζτθ, ςχεδίαςθ & καταςκευι εξαμθνιαίασ εργαςίασ (ανά ομάδα).
8.

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  Πρόςωπο με πρόςωπο, ςτθν τάξθ (κφρια μζκοδοσ)
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
Εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ (επικουρικι μζκοδοσ)
εκπαίδευςθ κ.λπ. 
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  Διαδικτυακζσ αςκιςεισ ςτον ιςτότοπο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
http://labpower.teipir.gr/index_hl.htm ι
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
http://labpower.teipir.gr/index_en.htm
με τουσ φοιτθτζσ
 Τποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ διδαςκαλίασ με χριςθ
power point.
 Ηλεκτρονικι επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ.
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και
μζκοδοι διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του

Δραστηριότητα

Διαλζξεισ
Μελζτθ του υλικοφ των
διαλζξεων
Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ οι
οποίεσ εςτιάηουν ςτθν
εφαρμογι των εννοιϊν των
διαλζξεων
υγγραφι αναφοράσ για τισ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

26
26
26

26

ECTS

εργαςτθριακζσ αςκιςεισ
Μελζτθ και προετοιμαςία για
τισ εξετάςεισ
ύνολο Μαθήματοσ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ
Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

16
120

φμφωνα με τον Εςωτερικό Κανονιςμό του ιδρφματοσ,
ο τελικόσ βακμόσ του μακιματοσ προκφπτει ωσ ο
ςτακμιςμζνοσ μζςοσ:
0.60 x βακμόσ κεωρθτικοφ μζρουσ + 0.40 x βακμόσ
εργαςτθριακοφ μζρουσ.
Βακμόσ Θεωρθτικοφ Μζρουσ
 Σελικι γραπτι εξζταςθ ςτθ διδαχκείςα φλθ, με
βαρφτθτα (80%). Οι εξετάςεισ πραγματοποιοφνται
ςτα ελλθνικά και περιλαμβάνουν:
α) επίλυςθ αςκιςεων και
β) απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ κρίςεωσ
 Σο επιπλζον 20% προζρχεται από δφο κατ’
ελάχιςτον εργαςίεσ οι οποίεσ δίδονται ςτουσ
ςπουδαςτζσ κατά τθν διάρκεια του εξαμινου. Οι
εργαςίεσ αναρτϊνται ςτθν ςελίδα
http://labpower.teipir.gr/General/Annouc.htm
Βακμόσ Εργαςτθριακοφ Μζρουσ
 Κάκε εργαςτθριακι άςκθςθ αξιολογείται με τθν
παράδοςθ ατομικισ γραπτισ προετοιμαςίασ και
με προφορικι και γραπτι εξζταςθ. Ο βακμόσ
προκφπτει από τον βακμό των προφορικισ
εξζταςθσ (με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 60%) και από
το βακμό τθσ γραπτισ εξζταςθσ (με ςυντελεςτι
βαρφτθτασ 40%) Ε ΚΑΘΕ ΑΚΗΗ.
 Παρουςίαςθ τθσ εξαμθνιαίασ από τισ ομάδεσ των
ςπουδαςτϊν.
Οι εργαςίεσ αναρτϊνται ςτθν ςελίδα
http://labpower.teipir.gr/General/Annouc.htm
Ο τελικόσ βακμόσ του εργαςτθρίου προκφπτει από το
μζςο όρο των επιμζρουσ βακμϊν των αςκιςεων με
βάροσ 60%, και τθσ εξαμθνιαίασ εργαςίασ με βάροσ
40%.

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :

1. Dorf, R.C., Bishop, R.H., Modern Control Systems, Prentice-Hall, 2000.

2.
3.
4.
5.
6.

Kailath, T., Linear System Theory, Prentice-Hall, 1980.
Chen, C.-T., Linear System Theory and Design, HRW, 1981.
Ogata, K., Modern Control Engineering, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1997.
KUO, B.C., Automatic Control Systems, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1995.
Καρφμπακασ Κ., ερβετάσ Ε., υςτιματα Ελζγχου Ι, Ακινα 1969 ΙΙ, Ακινα 1985 και ΙΙΙ,
Ακινα 2001.
7. Ρουμπισ ., Αυτοματιςμόσ με προγραμματιηόμενουσ ελεγκτζσ, Ακινα 1991.
8. Πρζκασ Ι. Κλ., θμειϊςεισ για το κεωρθτικό μζροσ. Ακινα 2011 (αναρτϊνται ςτθν
διεφκυνςθ http://labpower.teipir.gr/index.htm )
9. Πρζκασ Ι. Κλ., Φυλλάδιο εργαςτθρίου. Ακινα 2009.
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:

