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PROJECT 

ΜΕΡΟΣ Α: Μελέτη Ευστάθειας  
Δίνεται το γραμμικό ΣΑΕ με διάγραμμα βαθμίδων του Σχήματος 1 (απλός βρόχος αρνητικής ανάδρασης),  

 
Σχήμα 1: Διάγραμμα βαθμίδων κλειστού ΣΑΕ. 
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1. Να υπολογιστεί η Συνάρτηση Μεταφοράς Κλειστού Βρόχου F(s), για k = 1, και να μελετηθεί η ευστάθεια 
του κλειστού ΣΑΕ με βάση τον 3ο ορισμό της ευστάθειας ΓΧΑ συστήματος. (Χρησιμοποιείστε την εντολή 
roots στο Matlab για να υπολογίσετε τους πόλους). 

2. Να μελετηθεί η ευστάθεια του κλειστού ΣΑΕ  
(a) μέσω του αλγεβρικού κριτηρίου Routh, για k = 1,  
(b) μέσω του αλγεβρικού κριτηρίου Routh, καθώς το k μεταβάλλεται από 0 προς ∞, 
(c) μέσω του Γεωμετρικού Τόπου Ριζών, καθώς το k μεταβάλλεται από 0 προς ∞ (αφού εισάγετε το 

σύστημα στο Matlab χρησιμοποιώντας την εντολή tf), 
(d) μέσω του διαγράμματος Bode, για k = 1, μετρώντας τα περιθώρια κέρδους και φάσης (αφού εισάγετε 

το σύστημα στο Matlab χρησιμοποιώντας την εντολή tf). 
3. Συμφωνούν τα αποτελέσματα αυτά μεταξύ τους;  
4. Πρέπει να σχεδιαστεί και να εισαχθεί στο βρόχο του κλειστού ΣΑΕ ένας P controller ή όχι; Δικαιολογείστε 

την απάντησή σας με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης ευστάθειας. 
5. Να χαράξετε τη χρονική απόκριση του κλειστού ΣΑΕ, για k = 1, για μοναδιαία βηματική είσοδο. Τι 

παρατηρείτε; (Χρησιμοποιείστε την εντολή step στο Matlab). 
6. Να προσομοιώσετε το κλειστό ΣΑΕ στο Simulink, για k = 1, να εισάγετε μοναδιαία βηματική είσοδο και 

να καταγράψετε την χρονική απόκριση. Συμφωνεί με το αποτέλεσμα στο προηγούμενο ερώτημα (5); 
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ΜΕΡΟΣ Β: Ελεγκτής PID 
Στο Σχήμα 2 φαίνεται το διάγραμμα βαθμίδων του ΣΑΕ του Σχήματος 1, όπου έχει εισαχθεί σε σειρά με το G(s) 
ένας ελεγκτής PID, με συνάρτηση μεταφοράς GPID(s).  

 
Σχήμα 2. Διάγραμμα βαθμίδων κλειστού ΣΑΕ με ελεγκτή PID. 

 
1. Να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του ελεγκτή, χρησιμοποιώντας τον πίνακα της 1ης μεθόδου Ziegler-

Nichols, με μετρημένες τιμές έστω Τ = 10 και L = 1.  
2. Ποια είναι η Συνάρτηση Μεταφοράς του ελεγκτή PID, έστω GPID(s); Υπολογίστε τους πόλους και τα 

μηδενικά της. 
3. Να υπολογίσετε τη νέα Συνάρτηση Μεταφοράς Κλειστού Βρόχου, έστω F1(s), και να μελετηθεί η 

ευστάθεια του νέου κλειστού ΣΑΕ με βάση τον 3ο ορισμό της ευστάθειας ΓΧΑ συστήματος. 
(Χρησιμοποιείστε την εντολή roots στο Matlab για να υπολογίσετε τους πόλους).  

4. Να μελετηθεί η ευστάθεια του νέου κλειστού ΣΑΕ  
(a) μέσω του Γεωμετρικού Τόπου Ριζών, (αφού εισάγετε και το νέο σύστημα στο Matlab), 
(b) μέσω του διαγράμματος Bode, μετρώντας τα περιθώρια κέρδους και φάσης (αφού εισάγετε και το 

νέο σύστημα στο Matlab). 
5. Συμφωνούν τα αποτελέσματα αυτά μεταξύ τους;  
6. Να χαράξετε τη χρονική απόκριση του νέου κλειστού ΣΑΕ, για μοναδιαία βηματική είσοδο. Τι 

παρατηρείτε; (Χρησιμοποιείστε την εντολή step στο Matlab). 
7. Να προσομοιώσετε το νέο κλειστό ΣΑΕ στο Simulink, να εισάγετε μοναδιαία βηματική είσοδο και να 

καταγράψετε την χρονική απόκριση. Συμφωνεί με το αποτέλεσμα στο προηγούμενο ερώτημα (5); 
8. Να καταγράψετε τη χρονική απόκριση του συστήματος στο Simulink για είσοδο 

 Περιοδική Τετραγωνική (συμμετρική), με μοναδιαίο πλάτος και περίοδο που θα ορίσετε εσείς, 

 Περιοδική Τριγωνική (συμμετρική), με μοναδιαίο πλάτος και περίοδο που θα ορίσετε εσείς. 
Να προσδιορίσετε πειραματικά, μεταβάλλοντας την περίοδο των ανωτέρω περιοδικών κυματομορφών, 
τη μέγιστη συχνότητα στην οποία μπορεί να ανταποκριθεί ικανοποιητικά το ΣΑΕ με το δεδομένο ελεγκτή. 

 
 
ΜΕΡΟΣ Γ: Υλοποίηση με τελεστικούς ενισχυτές 
1. Να σχεδιάσετε το ηλεκτρονικό κύκλωμα που υλοποιεί το σύστημα του Σχήματος 2, με τον ελεγκτή 

ρυθμισμένο όπως στο ΜΕΡΟΣ Β, χρησιμοποιώντας τελεστικούς ενισχυτές στις κατάλληλες συνδεσμολογίες.  
2. Να προσομοιώσετε το συνολικό ηλεκτρονικό κύκλωμα στο Multisim και να χαράξετε τις χρονικές αποκρίσεις 

για είσοδο  

 Μοναδιαία Βηματική, 

 Περιοδική Τετραγωνική (συμμετρική), με μοναδιαίο πλάτος και περίοδο που θα ορίσετε εσείς, 

 Περιοδική Τριγωνική (συμμετρική), με μοναδιαίο πλάτος και περίοδο που θα ορίσετε εσείς. 
 

Παράδοση Project: Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 

Εξέταση Project: Ατομικά στον Η/Υ 

Απορίες: mariar@puas.gr 
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