
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ NAOME1229 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΈΛΕΓΧΟ 

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  2   

Εργαστηριακές Ασκήσεις 2  

Σύνολο: 4 4 

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 

Ειδικού υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Υπό δημιουργία (νέο μάθημα) 

(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 

Το εν λόγω μάθημα καλύπτει τις βασικές αρχές που διέπουν τα συστήματα αυτομάτου 

ελέγχου (π.χ. δομή/κατηγοριοποίηση συστημάτων, χρήση μετασχηματισμού 

Laplace/εύρεση συνάρτησης μεταφοράς συστήματος 1ης και 2ης τάξης), την ανάλυση 

γραμμικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου (π.χ. σφάλματα στη μόνιμη κατάσταση, 

χρονική απόκριση ΣΑΕ 1ης και 2ης τάξης, ευστάθεια συστημάτων) και τους βασικούς τύπων 

ελεγκτών. 

Το μάθημα εστιάζει επίσης στη δομή και τη λειτουργία βιομηχανικών συστημάτων 

αυτοματισμού με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (ΠΛΕ). Συγκεκριμένα, 

παρουσιάζονται η αρχιτεκτονική, τα δομικά στοιχεία ενός ΠΛΕ και τα συστήματα 

εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA), ενώ ακολουθούν ο 

Προγραμματισμός ΠΛΕ (εκμάθηση βασικών αρχών της γλώσσας ηλεκτρολογικών γραφικών 

(LADDER-LOGIC) καθώς και η ανάπτυξη κατάλληλου κώδικα για τον έλεγχο 

χαρακτηριστικών διεργασιών με χρήση βιομηχανικού τύπου ΠΛΕ.  

Με αυτή την έννοια το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση του σημαντικού ρόλου των 

συστημάτων αυτομάτου ελέγχου γενικότερα σε ένα σύγχρονο πλοίο και στην κατάκτηση 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Βασικά στοιχεία συστημάτων αυτομάτου ελέγχου (δομή/κατηγοριοποίηση 

συστημάτων, δομικά διαγράμματα, χρήση μετασχηματισμού Laplace/εύρεση 

συνάρτησης μεταφοράς συστήματος 1ης, 2ης τάξης, χαρακτηριστικά παραδείγματα). 

• Στοιχεία ανάλυσης γραμμικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου (συνηθέστερα 

σήματα διέγερσης, σφάλματα στη μόνιμη κατάσταση, χρονική απόκριση ΣΑΕ 1ης και 

2ης τάξης, ευστάθεια συστημάτων, κριτήριο Routh, απόκριση συχνότητας, 

διαγράμματα Bode). 

• Χαρακτηριστικοί τύποι ελεγκτών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου (δύο βαθμίδων, 

Αναλογικού τύπου (P), Αναλογικού-Ολοκληρωτικού (PI), Αναλογικού  

Ολοκληρωτικού-Διαφορικού τύπου (PID). 

• Βασικές αρχές λογικών κυκλωμάτων (άλγεβρα Boole, ψηφιακή λογική, 

συνδυαστικά/ακολουθιακά κυκλώματα, σχεδιασμός συστήματος λογικού 

αυτοματισμού). 

• Εισαγωγή στον αυτόματο έλεγχο με χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών 

του κατάλληλου/απαραίτητου γνωστικού υποβάθρου στο εν λόγω αντικείμενο.  

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να:  

• Διακρίνει τις βασικές έννοιες των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, να 

προσδιορίζει τα κύρια μέρη που τα αποτελούν και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.  

• Προσδιορίζει χαρακτηριστικά στοιχεία ανάλυσης γραμμικών συστημάτων 

αυτομάτου ελέγχου. 

• Διακρίνει τις βασικές έννοιες του αυτομάτου ελέγχου μέσω προγραμματιζόμενων 

λογικών ελεγκτών. 

• Προσδιορίζει τα κύρια μέρη και τη λειτουργία χαρακτηριστικών διατάξεων 

αυτοματισμού με χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (ΠΛΕ).  

• Αναπτύσσει κατάλληλο κώδικα σε γλώσσα  ηλεκτρολογικών γραφικών (LADDER-

LOGIC) για τον έλεγχο απλών διεργασιών με χρήση βιομηχανικού τύπου ΠΛΕ (π.χ. 

εκκίνηση ασύγχρονου κινητήρα, έλεγχος στάθμης δεξαμενών κ.α.). 

 

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;. 

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. 

• Λήψη αποφάσεων. 

• Αυτόνομη εργασία. 

• Ομαδική εργασία. 

 



Ελεγκτών-ΠΛΕ (αρχιτεκτονική, δομικά στοιχεία ΠΛΕ, αρχή λειτουργίας ΠΛΕ, 

συστήματα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA). 

• Βασικά στοιχεία προγραμματισμού ΠΛΕ (εκμάθηση βασικών αρχών της γλώσσας 

ηλεκτρολογικών γραφικών (LADDER-LOGIC). 

• Ανάπτυξη κατάλληλου κώδικα για τον έλεγχο χαρακτηριστικών διεργασιών με 

χρήση βιομηχανικού τύπου ΠΛΕ (εκκίνηση ασύγχρονου κινητήρα, έλεγχος στάθμης 

δεξαμενών κ.α.).  

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποστήριξη 

μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας e-class. 

Διαλέξεις μέσω λογισμικού παρουσιάσεων-διαθέσιμες 

στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 

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 

 

26 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 

(Εκπόνηση κατάλληλης 

σειράς ασκήσεων)  – 

Συγγραφή τεχνικών 

εκθέσεων 

26 

Αυτοτελής μελέτη 65 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  117 
 

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 (75%)  που περιλαμβάνει: 

- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με την 

καλυπτόμενη ύλη στη θεωρία. 

 

ΙΙ.  Αξιολόγηση τεχνικών εκθέσεων (5%) 

εργαστηριακού  μέρους. 

 

III. Γραπτή τελική εξέταση (20%) εργαστηριακού 

μέρους.  

 

Ο βαθμός που αντιστοιχεί σε κάθε τεχνική έκθεση 

που έχει πραγματοποιηθεί είναι διαθέσιμος στο 

φοιτητή/τρια στο επόμενο μάθημα. 

 
  



(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• Συστήματα αυτόματου ελέγχου, A.N. Βελώνη, Δ.Κ. Κανδρής, εκδόσεις Τζιόλα, 2017 

• Συστήματα αυτόματου ελέγχου, Π.Β. Μαλατέστας, εκδόσεις Τζιόλα, 2017 

• Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές, F. Petruzella,  εκδόσεις Τζιόλα, 2018 

• Εισαγωγή στον αυτόματο έλεγχο – Θεωρία και εφαρμογές, Ν.Ι. Κρικελής, εκδόσεις Συμμετρία, 2000 

• Modern control systems, R. C. Dorf, R.H. Bishop, Prentice Hall, 2010 

• Control systems engineering, N.S. Nise, Wiley, 2011 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

• Journal of Marine Science and Application, ISSN: 1671-9433 

• Journal of Marine Science and Technology, ISSN: 0948-4280 

• Transactions of the Society of Naval Architects and Marine Engineers [S.N.A.M.E.], ISSN: 0081-161 

• SAE Technical papers, ISSN: 0148-7191 

 


