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EιoαγωγιΙ(& Στoι1εiα
Bιομηχανικo6 Eλ6γχoυ

Στo κεφ0λαιo αυτ6 αvαφ6ρovται βαoικ6 oτoι1εiα για την
μovτελoπoiηoη και την oυoτημικη δoμη βιoμη1ανικcδν oυoτημ&τωv.
Eπιπλθov δivovται ειoαγωγικd oτoι1εiα για τoν Ε7"εγγo βιoμη1αvικcδν
oυoτημ&τωv [1]-[l1].

1.1 Movτ6λα Περιγραφηg Bιoμη26αvικcΙrv Συoτημ&των

H μovτελoπoiηο"η μιαq διεργαο'iαg μπoρεi να γiνει με τρειζ τρ6πoυ9:
α) με φυoικor5q v6μoυζ, β) με καν6νεq λειτoυργiαζ πoυ διατυπcδvoντατ απ6
ειδικoδg παρατηρητt'c,η απo πρoδιαγραφ69 λειτoυργiαq oυoκευων και γ) με
μετρηo-ειq των ειo6δωv και τωV εξ6δωv τηq διεργαo'iαg (η &λλων 1ρηoιμωv
μεταβλητωv) oι oπoiεq απoκτωvται σε πειραματικη η καvoνικη λειτoυργiα
τηq διεργαoiαq. Xαρακτη ριoτικd παραδεiγματα φυoικιilv v6μων απoτελoι5ν
oι v6μoι διατηρηoηq εv6ργειαg και μdζαg καθωg και oι δυναμικ6q εξιocbo-ειq
κiνηoηg. Παραδεiγματα εμπειρικcδν καv6νων λειτoυργiαq εiναι oι oυνταγ6q
πoυ ακoλoυθoι1νται σε μoνdδεq παραγωγηq βιoμηxαvιιilv τρoφiμωv.
Xαρακτηριoτικ6 παρd,δειγμα τηg μovτελoπoiηoηg με β6ο'η μετρηoειq εivαι
o πρooδιoριoμ6g τoυ τι]που πoυ συσχετiζει τηv πoι6τητα εν69 πρoi6vτog
(π.x. oκληρ6τητα, αγωγιμ6τητα) με την oυγκ6ντρωση τωV βαoικων υλιδν
που oυvθ6τoυV τo πρoi6ν, τη θερμoκραoiα και τo xρ6νo επεξεργαoiαg. Στιq
περιoo6τερεζ τωv περιπτιiloεωv η πραγματικ6τητα επιβ6λει τηv μικτη
χρηση των τριωv τρ6πων μoντελoπoiηο'ηg (αv& δ6o η και oι τpειq pαζi) π'y'
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μερικ6ζ εξιoωoειq τoυ μoντθλoυ πρoκ6πτoυv απ6 φυoικoι5g ν6μoυ9 εvω oι
υπ6λoιπεq απ6 πειραματικ6q μετρηoειq. Πιo oυxνd,, η δoμη των εξιoωoεωv
τoυ μoντ6λoυ καθoρiζεται απo φυoικo69 v6μoυq εvω oι παρd,μετρoι τωv
εξιoιiloεων τoυ καθoρiζoνται απ6 μετρηoειq.

Mια τ6τoια περiπτωoη εivαι η διεργαoiα τηζ μιξηζ oε δεξαμενη δδo
ρευατωv με διαφoρετικη oυγκ6vτρωση [5], [6]. Mια παραoτατικη δoμη τηg
διεργαoiαq παρoυoιd,ζεται στo Σxημα 1.

Σxiμo 1: Σxηματικδ διd'yραμμα διερyαo[αE μiξηq
yια 6λεyxo oυyκ6ντρωoι7g

Eoτω 6τι Vd εivαι o 6γκo9 τoυ o'ωληvα και Vo, o 6γκoq τηg
δεξαμεvηg. Στην εiο-oδo τoυ o-ωληvα ειo6ρ1ovται διio ρευoτ&. Η
oυγκ6vτρωoη c-(t) τoυ ρευοτoι3 στo δo1εiο ειo"6δoυ τoυ οωληvα
βελτιιilvεται oτη δεξαμενη μετ& απ6 oμoγενoπoiηο'η τoυ ρευστoιi. Eoτω 6τι
F εivαι η ρoη στηv δεξαμενη στo ακρoφιiοιo εξ6δoυ και c(t) η
oυγκ6vτρωση τoυ μiγματog oτη δεξαμεvη. Σιiμφωvα με τo ιαoζ0γιo μ0ζαg
ιox6ει

''Ψ = Ffc;n(t_ τ) _ c(r)]

6πoυ r oυμβoλiζει τo xρ6νo, εvω η xρoνικη καθυoτ6ρηoη τ oρiζεται απ6 τη
o16oη

τ = ValF

Παρ& τo γεγoν6q 6τι η ρoη Θεωρεiται oταθερη, στην πραγματικoτητα εiναι
μια παρftμετρoζ η oπoiα ελαφρd και αργd μεταβd,λλεται. Eπoμ6vωg' αν δεv
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tyει xρηoιμοποιηθεi ρo6μετρo στo oιioτημα, απαραiτητo εiναι να
πρooδιoριoτεi η ροη πειραματικ6 με βdoη μετρηο"ειq τωv c(r) και c;'(t).

Στηv κατηγoρiα τωv μoντελoπoιηoεων με xρηoη μ6νo φυoικιilν
v6μων αvηκει η περiπτωoη του ηλεκτρoκινητηρα oταθερof ρει5ματoq που
απ εικοviζεται στo Σxημα 2 [3].

Ζ1

Σxiμα 2: Συyκεντρωμ6νο μηyανικ6 oδoτημα ενερyoπoιητη με yρανd'ζια

Ιo1ιiει oτ,ι J,,, = Jo +Jc^, 6πoυ Jo εiναι η ρoπη αδρανεiαg τoυ ρ6τoρα,
Jc,'' ε|τναι η ρoπη αδραvεiαg τoυ γραναζιoιi G,, και επoμ6νaζ Jn εivαι η
oυνoλικη ρoη αδρ&νειαζ τoυ μη1ανικoι5 τμηματoq τoυ ηλεκτρoκιvητηρα.
Με Β,,' oυμβoλiζεται o συντελεoτηq τρ1βηζ τoυ ρ6τoρα. Σιiμφωνα με τo
Σxημα 2 η κiνηoη μεταδiδεται oτo φoρτio με γραvd,ζια, γεγoν6q πoυ oδηγεi
oioν ακ6λoυΘo ν6μo oυox6τιoηq τηg κiνηoηζ των διio μηxανικων τμημ&τωv
τoυ o'υoτηματog

θr,=Γ"-|θt,, τ(Gt-G",)=rτι

6πoυ θ7 η γωνiα oτρoφηg τoυ φoρτioU, θ,, ξ γωνiα ο'τρoφηg τoυ ρ6τoρα,
T1cpG') η ρoπη πoυ αo'κεiταt στo γραν&ζι G. απ6 τo γραν&ζι G1 Κ{1'ι τ1 τl

ρoπη πoυ αoκεiται απ6 τo φoρτio oτo γραν&ζι Gl. Σημειιδνεται 6τι r εiναι ο

λ6γo9 τoυ αριθμo6 των δoντιιilv των γραναζιrbν G' και G1. ΣυνηΘωg

λαμβ&vει τιμ69 μιεταξιi Ο.005 και 0.05. Η δυναμικη τoυ ηλεκτρoμη1ανικo0



22 BΙoMΗXΑΝΙKoΣ EΛEΓXoΣ

συστηματoζ τoυ Σ1ηματoq 2 περιγρaφεται απ6
αλγεβρικιilν και διαφoρικcilν εξιoιδoεων [3], [7]

#l'fl ][: ηft]ι*φ]-[ i

τo ακ6λoυθo o0oτημα

θι=rθ,n

oπoν cυ', R και L εiνατ η γωvιακη τα10τητα, η αντioταoη και η επαγωγη
τoυ ρ6τoρα, αντicτoτ1α, Κ,n Kαι Κυ εiναι μαγνητικ69 oταθερ6q τoυ
κιvητηρα, ενcil i"(t) κατ V(t) εivαι τo ρειiμα και η τ0oη ειo6δoυ τoυ
κιvητηρα, αvτioτoι1α. Eivαι oημαvτικ6 να σημειωΘεi 6τι μετd απ6 1ρ6νια
xρηoη τoυ ηλεκτρoκιvητηρα, η παρ6μετpog B,,, μπoρεi να θεωρηθεi 6τι
αλλ0ζει τιμη, oπ6τε για τη μελιiτη τoυ παραπdvω μovτ6λoυ απαραiτητo
εivαι η oταθερd, Β^ να γiνει γvωoτη δια μ6ooυ μετρηoεωv,1τ'γ'. τηζ γωviαg
θι.

Στην κατηγoρiα των μoντελoπoιτ]oεωv με λoγικo6q καv6νεq [8], [12]
ανηκει η περiπτωoη τωv συνταγrbν oε βιoμηxαviεg τρoφiμων, τC.χ. η
oυvταγη μπoρεi να εiναι η ακ6λoυθη: αν τo oκειiαoμα (μiγμα) των πριδτωv
υλcilν βρεθεi oε θερμoκραoiα μεγαλδτερη των 1a0 βαθβν Κελoioυ για
1ρ6vo μεγαλιiτερo απ6 20 Χεπτa, τ6τε vα oδηγηθεi τo oκεδαoμα στηv
6ξoδo' Συμβoλiζoνταζ με max{θ} τo μ6γιoτo xρ6vo σε seο πoυ τo oκειiαoμα
μ6vει o'ε Θερμoκραoiα θ (1 μεγαλ0τερη), και oυμβoλiζoνταζ με τηv λoγικη
(boolean) μεταβλητri χ την κατ6oταoη τηq εξ6δoυ (x = 1 αν η 6ξoδoq εivαι
αvoικτη και x = 0 αv η 6ξoδoq εiναι κλειoτη), η oυvταγη διατυπcbνεται πιo
φoρμαλιoτικ6 απ6 τoν ακ6λoυθo λoγικ6 καν6vα

if [max{140"} > 20x60 [sec]]

thenx= l, elsex=0

o φoι5ρνoq 61ει 6vα λoγικ6 κυκλωμα τo oπoio περιλαμβ&,vει 6vα xρoνιoτη
(tinrer) πoυ oυvδ6εται με τη μεταβλητη max{θ}. Για κ&θε δευτερ6λεπτo
κατd, τo oπoio η 6ξoδoq τoυ φoιiρvoυ εivαι κλειoτη και η θερμoκραoiα εivαι
μεγαλιiτερη απ6 l40" o 1ρονιoτηg max{θ} μεγαλιδvει κατd, 6vα. oταv η τιμη
τoυ ξεπερdσει τo l2Ο0 [sec] o xρovιoτηq μηδεviζεταt και η θι1ρα ανoiγει
(x = 1). Eivαι oαφ69 6τι η διεργαoiα παρoυoι&ζει πoλλd. μειoνεκτηματCL ττ.χ'

παραμoνη τoυ πρoT6ντoζ για 20χεπτa oε θερμoκραoiα μεγαλ6τερη τωv lB0o
(πιθαvη θερμoκραoiα αλλoiωoηζ τoυ παραoκευ&,αματoq), η παραμovη τoυ
πρoΤ6ντo9 oε θερμoκραoiα 140o γι'α |9 λ"επτa, μετ& oε θερμoκραoiα 139" για

]^,.[ ] ]',,
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l λεπτ6 και τ6λo9 yι'α20 χεπτα oε θερμoκραο'iα 140" (πρακτικd, 40 χεπτa oε
θερμoκραoiα περiπoυ 140").

L.2 Bιoμηxαvιl(oiEλεγκτ6q

oι ελεγκτθq (ν6μoι ελθγxoυ) εiναι επιπλ6ov oυoτηματα πoυ
ελ6γxουν την εiooδo τωv διεργαoιωv, δηλαδη τηV αναγκ&ζoυv σε
επιθυμητη oυμπεριφoρ&. Πριν την παρoυoiαoη των γενικcilv
χαρακτηριoτικων των ελεγκτrirν, απαραiτητo εivαι vα παρoυσιαoτoιiv
oριoμ6να γενικ& αυoτημικ& χαραKτηριoτικ& τα oπoiα απoτελo6ν την
αvαγκαiα βdoη π ρoαr1γγιoη q oπoιαο'δη πoτ ε βιoμη 1ανικη g διε ργαo'iαg.

|.2.1, Σιiοτημα

Δr]o εivαι oι κ6ριε9 μεταβλητ6q πoυ λαμβdvoνται υπ' 6ψη oτην
oυoτημικη μελ6τη μιαg διεργαoiαg, η εiooδog (input) και η iξoδog (output).

Η εiooδog εiναι τo φυo'ικ6 μι6γεθo9 τo oπoio διiναται να μεταβληθεi
c(loτε vα oδηγηoει τη λειτoυργiα τoυ oυoτηματoζ. Για τo λ6γo αυτ6
καλεiται και μεταβλητη εΧ6γγoυ (controlvariable) τoυ oυo'τηματoq, εio'oδog
ελ6γxoυ (contro1 input), η oδηγo6oα εvτoλη (driving οommand). Eiαoδοg
εvοg o"υoτηματoζ πoυ περιγρd,φει 1ημικη διεργαοiα θα μπoρo6οε να εivαι
τo 6,voιγμα τηq βαλβiδαg ρ6θμιo'ηq τoυ εriρoυq ενog oωληνα απ6 τoν oπoiο
δι6ρ1εται πριilτη ι1λη η η θ6oη εν69 ρooατ&τη (μεταβλητηq αvτiοταoηq)
πoυ εΧt^γγει τη θερμoκραoiα τηg διεργαoiαq. Για την περiπτωση τηζ
διεργαoiαq που απεικoνiζεται oτo Σ1ημα 1, εiooδog εiναι η oτρoφη τηq
βαλβiδαq πoυ ρυθμiζει τη ρoη τoυ ρευστoιi 2 και επoμθvωg τη oυγκ6vτρωoη
c'"Q) oτην πρcδτη δεξαμενη. Λ6γω τηq dμεoηg ox6oηq μεταξιi εδρουg
oωληνα ρευoτοδ 2 και oυγκ6vτρωο'ηq cι,,(t), η oυγκ6ντρωoη c;,,(l) μπoρεi
εξiooυ καλ6 vα θεωρηθεi ωq εiooδoq τoυ oυoτηματog. Για τηv περiπτωoη
τoυ ηλεκτρoμηχανικoιi oυoτηματoζ τoυ Σyηματog 2, εiooδoq εiναι η
διαφoρ& δυvαμικori Z(r).

H 6ξoδo9 εv6q ο'υoτηματoζ εiναι η μεταβλητη πoυ καθoρ[ζει τoν
επιθυμητ6 οxεδιαoτικ6 ο'τ6xo, δηλαδη εivαι η μεταβλητη πoυ απα1τεiται να
εxει επιθυμητη oυμπεριφoρ&. Για το λ6γo αυτ6 καλεiται και μεταβλητη
απ6δooηq (performance output). Η 6ξoδoζ τoυ oυoτηματog t''1ει διπλo
1αρακτηρα, με την 6ννoια 6τι εκτ69 απ6 μεταβλητη απ6δooη9 μπoρεi να
εiναι και η μετρoιiμεvη μεταβλητη (measurement output)' δηλαδη η
μεταβλητη τoυ oυoτηματoζ πoυ μετρd,ται ωoτε vα χρησιμoπoιηΘεi oτo ν6μo
ελ6γ1oυ. Για τηv περiπτωoη τηζ διεργαoiαq μiξηq, 6ξoδoq εiναι η
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συγκ6Vτρωση c(/). Aντioτoι1α' για τηv περiπτωoη τoυ ηλεκτρoκιvητηρα,
6ξoδo9 εiναι η γωviα oτρoφηq θ{t) τoν φoρτioυ η ιooδι1ναμα η γωviα
oτρoφηq θ,"(t) τoυ κιvητηρα. oι μεταβλητ69 αυτ6q μετρωνται η
υπoλoγiξoνται με τη βoηθεια oτρoφ6μετρoυ. Σε ειδικ6q περιπτωoειq
διεργαoιιilv εiναι δυνατ6 η μετρo6μεvη μεταβλητη να εiναι διαφoρετικη
απ6 τηv μεταβλητη απ6δooηg.

Eiναι φανερ6 6τι σε μια διεργαο'iα λαμβ&νoυν μιiρoζ και &λλεg
μεταβλητ6q εκτ6q απ6 την εiooδo και την 6ξoδo (π.x. στov
ηλεκτρoκιvητηρα τo ρειiμα oπλιoμoιi i.(/)). Η oημαoiα τoυg εivαι oiγoυρα
υπoδε6o'τερη απ6 αυτη τηq ειo6δoυ και τηζ εξ6δoυ, αλλ& oiγoυρα κατd την
αv&λυoη τoυ oυoτηματoq δεv πρ6'πει vα αγνoofvται.

F{ δoμη εv6g oυoτηματoq (διεργαoiαg) με βαo'η τη θεωρηoη
ειo6δoυ-εξ6δoυ παρoυoιd,ζεται oτo xovδρικ6 διd,γραμμα τoυ Σxηματog 3,
6πoυ η εiοoδog oυμβoλiζεται ψε u(t) και η 6ξoδoq με y(t) (oυναρτηoειζ τoυ
xρ6νoυ r).

Σxiμα 3: Χoνδρυd διd'yραμμα διερyαo[αg
( Εioοδoq+ Εξoδ οq+ Σ δ mη μα' )

To oιioτημα εivαι μια ox6oη oδνδεoηg μεταξδ τηq ειο'6δoυ και τηζ
εξ6δoυ. Για την περiπτωoη τηq διεργαoiαg μiξηg' η o16oη εiναι τo
ιooζ6γιo Lιαζαζ, ενιil για τov ηλεκτρoκιvητηρα εivαι 6vα o6oτημα
διαφoρικιi:v εξιo'ιboεων πoυ oυνδ6ει την τdoη τoυ κιvητηρα V(t) με την
6ξoδo τoυ ο'υoτημCΙτoζ π.x. θ^(t). H τριd,δα εiooδog, εξoδoq και oδoτημα
απoτελεi τo τpiπτυγo τηζ oυoτημικηg πρooθγγισηζ τωv βιoμηxαvικιδν
διεργαoιωv και 6xι μ6vo. o 6ρo9 o'ι5oτημα θα χρησιμoπoιεiται πλ6ov oε
oυνδυαoμ6 με συγκεκριμ6vη εioοδo και συγκεκριμ6νη 6ξoδo.

Eφ6ooν υπdρxει ox6oη μεταξι1 ειo6δoυ και εξ6δoυ εivαι πιθαν6v
κατd,λληλη επιλoγη τηq ειo6δoυ να oδηγησει σε επιθυμητη 6ξoδo. To 6ργo
αυτ6 τo αναλαμβ&νει o ελεγκτηq, o οπoioq απoτιμ& αυτ6ματα τηv εio'oδo με
βd,oη αλγ6ριθμo πoυ επιλ6γει o o1εδιαoτηq. Για να μπoρεi o ελεγκτηq να
επιτ01ει την καλι)τερη δυvατη απ6δooη απαραiτητo εivαι να xρηoιμoπoιεi
και να επεξεργd,ζεται ooo τo δυνατ6 περιoo6τερη πληρoφoρiα πoυ αφoρd
τo oδoτημα. Mια τ6τoια oημαvτικη πληρoφoρiα για τov ελεγκτη εiναι η
μ6τρηoη τηg εξ6δoυ σε πραγματικ6 xρ6νo.

Η εντoλη τηq ειo6δoυ εivαι κατd, καν6vα ηλεκτρικ6 oημα και
oυvηθωg παρ0γεται απ6 H-Y. Για vα μπoρ6oει Vα πρoσαρμoοτεi η εντoλη

Σδoτημα
(Διεργαοiα)
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εισ6δoυ στo φυσικ6 μ6γεθoq πoυ ενεργoπoιεi τo oιioτημα απαραiτητη εiναι
μια επιπλ6oν συσκευη η oπoiα ψετατρtπει τηv εντoλη oε μεταβλητη
κατ&λληλη vα εvεργoπoιησει τo ο'r5ο"τημα. Π.γ. oτην περiπτωση τηζ
διεργαoiαq μiξηg τo ηλεκτρικ6 oημα εντoληg οτρoφηq τηg βαλβiδαg
oφεiλει να μετατραπεi oτo μηxανικ6 μ6γεθoq oτρoφηq τηg βαλβiδαq. H
oυακευη αυτη oνoμ&ζεται ενεργoπoιητη6 (actuator) και απoτελεi
απαραiτητη μoνd,δα ο'την εiο'oδo κd,θε ελεγ16μενoυ oυoτηματog. Ανdλογα'
ο'τηv 6ξoδo τoυ oυoτηματog εiναι αvαγκαiα μια επιπλ6oν αυo'κευη, η oπoiα
να μετρ& την τιμη τηg εξ6δoυ και να την απoδiδει σε μoρφη ηλεκτρικoιi
ο"ηματog στov ελεγκτη (Η-Y). Aυτ6 τo 6ργαvo μ6τρηoηq καλεiται
αιoΘητηραg (sensοr) και απoτελεi επioηg απαραiτητη μoνdδα oτην 6ξoδo
καΘε ελεγ16μεvoυ oυoτηματoq. Για την περiπτωση τoυ ηλεκτρoμηxανικo0
κιvητηρα, o αιoθητηραg εξ6δoυ (γωνιακηq τα1ι1τηταg) εiναι 6να
oτρoφ6μετρo. Συvoψiζoνταq, o αιoθητηραζ και o εvεργoπoιητηζ απoτελoδν
την ενδoπρooωπεiα (interface) τηg διεργαoiαq με κ&θε ευφυ69 περιβ&λλoν
(π.x. Η-Y). Σημειιilvεται 6τι oε ειδικ69 περιπτιδoειg η ενδoπρooωπεiα δεv
oυvδθει τo o'δoτημα με οηματα H-Y αλλ& με d,λληg πoι6τητα9 oηματα, 6πω9
εiναι oι μη1αvικ6g μεταβoλ69 εv6q πηδαλioυ απ6 τoν 6vθρωπo (π.γ.
oδηγηoη αυτoκινητoυ). Η xovδρικη δoμη εν6q oυoτηματoζ με αιoθητηρα
οτην 6ξoδo και ενεργoπoιητη oτηv εiooδo παρoυoι&ζεται oτo Σγηψυ'4'

Σxiμα 4: Χoνδρικ6 διd'yραμμα διερyαofαg με ενδοπρooωπε[α
( Εiooδοg+Εξoδoq+ Σι5oτημα+Αιoθητηραg Ι Ε'νερyοποιητηζ)

o αιoθητηραζ κα1 o εvεργoπoιητηζ εiναι oυvηθωζ κατασκευαoμ6νoι
6τoι ωoτε τo oημα τoυ 1ρ6νoυ πoυ ειo&γεται σε κd,θε θvαν απ6 αυτoδq να
εiναι ioo (η πρoσεγγιστικ6 ioo) με τηv o'υν&ρτηoη τoυ xρ6voυ πoυ
εξαyεται' απ6 αυτo6q. Eτoι ο αιoθητηραζ και o εVεργoπoιητηq oυvηθωq
παραλεiπovται απ6 τα 1oνδρικ& διαγρd,μματα συστημdτων και τa Σγηψα 4
αvτικαθiατα'τατ απo τo Σ1ημα 3. Στην περiπτωoη πoυ ο αιoθητηραζ η o
ενεργoπoιητηq (η και oι δι1o μαξi) θ1oυv οημαvτικη δυvαμικη oυμπεριφoρ&'
ουμπεριλαμβdνoνται oτo ο-lioτημα σαν επιμ6ρoυq υπooυoτηματα. Στην
περiπτωoη αυτη τo xoνδρικ6 δι&γραμμα τoυ Σxηματoq 4 αντικαθioταται απo
τo 1oνδρικ6 δι&γραμμα τoυ Σxηματoq 3, υπ6 τηv πρoδπ6θεo'η 6τι τo
oδο'τημα στo Σxημα 3 περιλαμβ&νει εκτ6q απo την διεργαoiα, τov
αιοθητηρα και τoν ενεργoπoιητη.

M6xρι τωρα παρουoιd,oτηκαv oυο'τηματα με μια εiooδo και μια
εξoδo. Σε πoλλ69 πρακτικ69 εφαρμoγ6q εμφανiζoνται oυoτηματα πoλλcilν
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εισ6δων και πoλλd)v εξ6δωv. Tα oυoτηματα αυτ0 καλoδvται πoλυμεταβλητ0
ουoτfματα (muΙtivariabΙe systems) και περιγρ&φovται απo τo xοvδρικ6
διdγραμμα τoυ Σxηματoq 5, 6πoυ uι(t), ιιz(t)'..', u.(t) εivαι oι rn εioοδoι τoυ
oυoτηματoζ και yι(t),yz(t),..'' yp(t) εiναι oι p 6ξoδoι τoυ oυoτηματoζ.
Σημειιilvεται 6τι o'τηv περiπτωση τωV πoλυμεταβλητcbν oυoτημdτων δεν
εivαι απαραiτητo 6λε9 oι εiooδoι να εiναι ελεγ16μενε9, 6πωq επioηg δεν
εiναι απαραiτητo τo διd,vυoμα τωv εξ6δωv απ6δooη9 και τo διανυoμα των
μετρor3μεvων εξ6δωv vα εiναι ioα. Για λ6γoυq ευκoλiαg, αρκετ0 απ6 τα
επ6μεvα κεφdλαια αναφ6ρovται στην περiπτωoη τωv μoνoμεταβλητιilν
αυoτημ&των (μια εiooδoq-μια 6ξoδoq). Η περiπτωση των πoλυμεταβλητιilv
oυoτημdτων θα παρoυο'ιαoτεi oε ειδικ6 κεφ0λαιo.

Σxημα 5: Πoλυμεταβλητ6 Σδoτημα

|.2.2 Σιiνδεoη Συoτημ6των

Πoλλd oυoττ]ματα απoτελoδνται απ6 επi μ6ρoυq υπooυoτηματα, με
την 6vνoια 6τι εiτε προκδπτoυν απ6 μoντελoπoiηo'η επ1 μ6ρoυq
oυoτημdτων, εiτε απoτελo0νται απ6 αvεξd,ρτητεq oυoκευ69 (μoν6δε9), oι
oπoiεg oυνεργd,ζoνται μεταξιi τoυζ. Mια απ6 τιζ πιo oυvηθειg
oυνδεoμoλoγiεq oυoτημdτωv εiναι αυτη oτην oπoiα η 6ξoδoq τoυ εν69
ουoτηματoq γiνεται εiooδoq για τo d.λλo oιioτημα (βλ. Σxημα 6).

Σxiμα 6: Σι5νδεoη oε oειριi

Mια dλλη oυvδεoμoλoγiα oυo'τημdτων εiναι αυτη οτην oπoiα τα διio
oυoτηματα 61oυν κoινη εiooδo, ενω oι 6ξoδoi τoυq αθρoiζovται για να

Πoλυμεταβλητ6

Σδoτημα

Σr5oτημα 1 Σr5oτημα 2
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σχηματiσoυν τη συνoλικη 6ξοδo (βλ. Σxημα 7). To oιiμβoλo Σ oτην
παρdλληλη oιiνδεoη δηλωvει τoν αθρoιoτη

,(t) + yr(t)

Σyiμo 7: Σ6"-δεoη παριiλληλα

oι δ6o παραπ&vω oυνδ6ο'ειq o"υναvτωvται oυxv& oε βιoμηxανικ6q
μoν&δεq. Στην αλυoiδα παραγωγηζ η πρcδτη ι5λη υφiοταται ακoλoυθιακd
επεξεργαoiυ' απo πoλλ6q επi μ6ρoυg μov&δεg (υπooυoτηματα) o'υνδεδεμ6νεg
oειριακd μεταξδ τoυq, ψ6xpι τoν σχηματιoμo του τελικoι5 πρoi6ντoq.
Eπioηq, oτην αλυoiδα παραγωγηq, πoλλ& o6vθετα πρoi6vτα προκδπτoυν
απo μiξη διαφoρετικωv απoτελεoμ&τωv επεξεργαoiαq τηg iδιαq πρcδτηg
ιiλη g (παρ&λληλη oυνδεoμoλoγiα).

T6λο9, oημαντικη o0vδεoη εiναι αυτη τηζ ανατρoφoδ6τηoηq (βλ.
Σxημα 8), η oπoiα απoτελεi τη βαoικη oυνδεoμoλoγiα ελ6γxου. Tα
oιiμβoλα + και _ oτoν αθρoιoτη oυμβoλiζoυν τo πρ6oημo κd,θε oηματoq πoυ
ειo6ρ1εται oτoν αθρoιoτη.

Σxημα 8: Σδνδεoη με ανατρoφ0δ6τηoη
( y(t) = y1(t),u2(t) = y(t),u1(t) = u(t) - yz(t)

2'7

ιιr(t) : u(t)

ur(t) = u(t)

Σιioτημα 1

Σιioτημα 2

Σr5oτημα 1

Σιioτημα 2
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1.2.3 Eλεγκτηq

oταν o ελεγκτηq xρηoιμoποιεi μ6τρηoη τηζ εξ6δoυ καλεiται
b}'εγyog αvατροφoδ6τησηξ (feedback control). o αλγ6ριθμoq πoυ εiναι
εγκατεoτημ6voq στov ελεγκτη ovoμ&ζεται ν6μoq ανατρoφoδ6τησηζ
(feedback Ιaw). Η παρoυoiα τηζ αvατρoφoδ6τηoηq οxηματiζει μια διdταξη
κλειoτo6 βρ61oυ (cΙosed loop), η oπoiα απoτελεiται απ6 τη διεργαoiα και
τov ελεγκτη. Τo xovδρικ6 διdγραμμα τηg διεργαoiαg με τoν ελεγκτη
παρoυoιdζεται στo Σxημα 9.

Eξωτερικη
Eiooδog

Σxiμα 9: Xoνδρικη δoμη διαταξηg κλειmοδ βρ6yoυ
(Διερyαoiα + Ελεyκηq)

oι ελεγκτ6q πoυ εφαρμ6ζoνται σε βιoμη1αvικ6 περιβ&λλoν
κατατd,oooνται oυνηθωq αv&λoγα με τoυζ αλγ6ριθμoυq ελ6γxου πoυ

1ρηoιμoποιoιlv. ooov αφoρ& την πλατφ6ρμα υλoπoiηoηζ τoυζ, oι

βιoμηxor,ooi ελεγκτ6q πρoδιαγρ&φoνται oυvηθωg με υψηλ6q απαιτηoειq
αντoxηq σε πiεoη, θερμoκραο'iα, υγραoiα Kαι κραδαoμoι1ζ κα1

κατηγoριoπoιoδvται αv&λoγα, 1τ.χ' μηxανικη υλoπoiηoη (μηxανικoi
ελεγκτ6q), υδραυλικη υλoπoiηοη (υδραυλικoi ελεγκτ6q), ηλεκτρoνικη
υλοπoiηo"η, υλoπoiηoη oε Η-Y.

Aν&λoγα με την πλατφ6ρμα υλoπoiηoηg διαμoρφcilθηκε η ιoτoρικη
εξ6λιξη των ελεγκτωv. Θα αναφερθoιiν or1ντoμα μ6νo oι κυρι6τερoι
ιoτoρικoi οταθμoi oτηv υλoπoiηoη ελεγκτcδν. Η ιoτoρiα των βιoμηxαvικcirv
ελεγκτcilν ξεκινfr απ6 τo φυγoκεvτρικ6 ρυθμιoτη τα1ιiτηταg τoυ Watt (l169)
και oυvεxiξει στιζ αρχtζ τoυ αιcilvα μαζ με τoυq υδραυλικor3g ελεγκτ6q ενιδ

αργ6τερα εμφαviζovται oι βιoμηxανικoi ηλεκτρov6μoι (ρελ6) και
κυκλιδματα με τελεoτικo6q ενιoxυτ6g (1930-1960 περiπoυ). Απo τo 1960

μtγpι ττg αpΧ"6ζ τoυ 1980 στη διεθνη βιoμηxαviα κυριαρxor5ν oι
iτ.'λnr,,.r,,,,.rτlf6llενοι Λογικοi Eλεγκτfc. δηλαδτi τα ΡLC (Ρrogrammable

Διεργαoiα

(Σ0oτημα)

Eλεγκτηq


