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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 Εδώ και αρκετά χρόνια, από πόλους ερευνητές, έχει δοθεί αρκετή προσοχή 
στην έρευνα και στην ανάπτυξη συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου για την µείωση της 
απόκρισης στις κατασκευές εξαιτίας σεισµικών φορτίων και ανεµοποιέσεων. Αρκετός  
δρόµος αποµένει για την πλήρη εφαρµογή αυτών των συστηµάτων αλλά σήµερα 
έχουµε φτάσει σ’ ένα ικανοποιητικό επίπεδο τεχνολογίας ώστε να έχουν σχεδιαστεί 
αρκετές συσκευές και να έχει γίνει η εφαρµογή τους σε αρκετές πραγµατικές 
κατασκευές. 
 Σ’ αυτή την διπλωµατική εργασία επιχειρείται η κατανόηση τόσο των 
θεωρητικών όσο και τα τεχνολογικών θεµάτων που υπεισέρχονται στον αυτόµατο 
έλεγχο των κατασκευών. Στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο γίνεται µία µικρή ιστορική 
αναδροµή, περιγράφονται διάφοροι τύποι συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου που 
χρησιµοποιούνται στις κατασκευές και τέλος περιγράφεται µια εισαγωγική, απλή 
προσέγγιση στην θεωρητική περιγραφή του συστήµατος αυτοµάτου ελέγχου.  
 Στα επόµενα δύο κεφάλαια περιγράφεται αναλυτικά η θεωρία του αυτοµάτου 
ελέγχου στο µονοβάθµιο και στα πολυβάθµια συστήµατα. Βλέπουµε µε ποιους 
αλγορίθµους θα µπορούν να υπολογιστούν τα µητρώα ανάδρασης και διάφορα άλλα 
θέµατα που υπεισέρχονται στον αυτόµατο έλεγχο, όπως η ευστάθεια του συστήµατος 
(πολλές φορές κάτω από ορισµένες συνθήκες η δύναµη ελέγχου µπορεί να αυξάνει 
την µετατόπιση, δηλαδή το σύστηµα µας να είναι ασταθές), η επιρροή της χρονικής 
καθυστέρησης, δηλαδή η επιρροή του χρονικού διαστήµατος µεταξύ της καταγραφής 
της κατάστασης από τους αισθητήρες έως την τελική εφαρµογή της δύναµης ελέγχου. 
Ακόµη αναλύεται το ποιες είναι οι κατάλληλες θέσεις τοποθέτησης των αισθητήρων 
για να µπορούµε να έχουµε πλήρη εικόνα της απόκρισης όπως και ποίες πρέπει να 
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είναι οι κατάλληλες θέσεις των συσκευών που εφαρµόζουν τις δυνάµεις για να 
µπορέσουν να µειώσουν την µετατόπιση της κατασκευής.  
 Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο περιγράφονται κάποιες εφαρµογές 
συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου που έχουν γίνει σε πραγµατικές κατασκευές. 
Εξετάζονται αναλυτικά διάφορα πρακτικά θέµατα σχεδιασµού για κάθε τύπο 
συστήµατος. Τέλος παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία, από όπου αντλήθηκε το 
υλικό για την παρούσα διπλωµατική.   
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ABSTRACT 
 

Many years ago, until today, many researchers have paid lot of attention in 

research and development of systems of automatic control, targeting to the reduce of 

the response of structures because of seismic load and wind-pressure. It remains long 

way until the complete operation of these systems, but today we have achieved a 

rewarding level of technology, so that we have planned a lot of units and we have 

applicated them to real structures.  

 In this thesis it is attempted the conception of the theoretic and technological 
points that involve to the automatic control of constructions. In the first, introducing 
chapter it is including a historical throwback, it is describing various types of systems 
of automatic control that are used in the constructions and by the end it is presenting 
an introducing approached to the theory description of active control 
 The next two chapters an analytical theory of active structural control for the 
SDOF and MDOF systems is described. We see with whom control algorithms the 
feedback matrixes can be estimated. We also learn about some other aspects that are 
involved with active control like the stability of the system, the influence of time 
delay is also examined in detail. The concept of observability and controllability and 
their practical application of the optimal position of sensors and the actuators, are 
presented 
 In the fourth and the last chapter some application, in the real structures, of 
active control systems are described. Practical issues for the design of every type of 
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active system are examined analytically. Finally the relatively bibliography from 
which the material of this postgraduate thesis was taken are presented.       
 


