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Πεπίλητη 

Σηο έλλνηεο ελόο ζήκαηνο θαη ελόο ζπζηήκαηνο ηηο ζπλαληάκε ζε πνιινύο ηνκείο 

ησλ ηερλνινγηθώλ θαη εθαξκνζκέλσλ επηζηεκώλ. Η ρξήζε ησλ ελλνηώλ απηώλ 

από ηνπο εξεπλεηέο θαηά ηα ηειεπηαία 50 πεξίπνπ ρξόληα βνήζεζε θαη' αξρή ζηελ 

καζεκαηηθή δηαηύπσζε εξσηεκάησλ ηα νπνία πξνέθππηαλ από ηελ πξνζπάζεηα 

γηα θαιύηεξε θαη βαζύηεξε θαηαλόεζε πνιιώλ θπζηθώλ, κεραληθώλ ή 

νηθνλνκηθώλ θαηλνκέλσλ θαη δηαδηθαζηώλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηελ δηεξεύλεζε 

αληηζηνίρσλ πξνβιεκάησλ . 

Σν αληηθείκελν ηεο κειέηεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ PID 

(Proportional - Integral - Differential) ειεγθηώλ. Οη ζηόρνη καο είλαη ε θαηαλόεζε 

ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ αδπλακηώλ ησλ ηξηώλ δξάζεσλ ελόο αλαινγηθνύ-

νινθιεξσηηθνύ-δηαθνξηθνύ ειεγθηή (PID). Επίζεο ε θαηαλόεζε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ αδπλακηώλ ησλ ηξηώλ δξάζεσλ ελόο αλαινγηθνύ-

νινθιεξσηηθνύ-δηαθνξηθνύ ειεγθηή (PID) κέζα ζην κνληέιν ηνπ θιεηζηνύ 

βξόρνπ ελόο πζηήκαηνο Απηνκάηνπ Ειέγρνπ (ΑΕ), θαζώο θαη ε επηινγή 

(ξύζκηζε) παξακέηξσλ ηνπ ειεγθηή PID. 

Οη ειεγθηέο PID αλαπηύρζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1940, ζηελ αξρή κε πλεπκαηηθό 

ηξόπν ιεηηνπξγίαο (ρξήζε πίεζεο αεξίνπ σο ξπζκηζηή). Έσο ζήκεξα παξακέλνπλ 

πνιύ δεκνθηιήο θαη θνηλή  πξαθηηθή ζηε βηνκεραλία, γηα ηνλ έιεγρν κεραλώλ θαη 

δηαδηθαζηώλ. Αξγόηεξα (1950) μεθίλεζαλ ηα πξώηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1960 εκθαλίζηεθε ν έιεγρνο κε Η/Τ ζηελ 

βηνκεραλία ρεκηθώλ δηεξγαζηώλ. Από ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 ηα ςεθηαθά 

ειεθηξνληθά θπξηαξρνύλ ζηηο εθαξκνγέο απηνκαηηζκνύ. Θεσξείηαη όηη ζηελ 

βηνκεραλία ρεκηθώλ δηεξγαζηώλ νη ειεγθηέο PID απνηεινύλ ην 98% ησλ 

πεξηπηώζεσλ. 

Έλαο ηέηνηνο ειεγθηήο δελ είλαη “βέιηηζηνο” θαζώο δελ πξνθύπηεη από ηελ 

επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο βειηηζηνπνίεζεο, αιιά ξπζκίδεηαη εκπεηξηθά, 

αμηνπνηώληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο θαιέο ηδηόηεηεο θαζεκίαο από ηηο 3 

δξάζεο. ε ςεθηαθή κνξθή κπνξεί λα πξνγξακκαηίδεηαη ζε θάζε ςεθηαθό 

ζύζηεκα ειέγρνπ. Απαηηεί κηα ξπζκηδόκελε κεηαβιεηή (CV) θαη κηα ξπζκίδνπζα 

κεηαβιεηή (MV). Πνιινί δηαθνξεηηθνί ειεγθηέο PID ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κηα 

κόλν βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε ή ζύζηεκα. 

Η πξνηίκεζε ησλ ειεγθηώλ PID νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ ζζελαξή θαη ελ κέξεη 

ζηελ απιή ηνπο ιεηηνπξγία, θάησ από πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Η 

πινπνίεζε ελόο ηέηνηνπ ειεγθηή βαζίδεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηηκώλ (ξύζκηζε) 

ησλ ηξηώλ παξακέηξσλ ηνπ, ηεο αλαινγηθήο, Kp, ηεο νινθιεξσηηθήο, Ki, θαη ηεο 

δηαθνξηθήο, Kd. 

Η έμνδνο ηνπ ειεγθηή PID ζρεκαηίδεηαη από ην άζξνηζκα ηξηώλ όξσλ,  

1. ελόο όξνπ Ρ (Proportional) αλαιόγνπ ηνπ ζθάικαηνο,  

2. ελόο όξνπ Ι (Integral) αλαιόγνπ ηνπ νινθιεξώκαηνο ηνπ ζθάικαηνο θαη  
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3. ελόο όξνπ D (Derivative) αλαιόγνπ ηεο παξαγώγνπ ηνπ ζθάικαηνο. 

Θα δνύκε θάζε έλα ηύπν ειέγρνπ ρσξηζηά. Όκσο ζηελ πξάμε ζπάληα 

ρξεζηκνπνηνύληαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν. Έηζη, ζπλεζίδνληαη νη ηύπνη P, PI, PD θαη 

PID. Η ξύζκηζε παξακέηξσλ ηνπο παξακέλεη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. 

 


