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Άδειες Χρήσης 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες 
χρήσης Creative Commons.  

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται 
σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης 
αναφέρεται ρητώς.  
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Χρηματοδότηση 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια 

του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» έχει 
χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού 
υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 
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Σκοποί  ενότητας 

Η εκμάθηση της σχεδίασης των διαγραμμάτων 
BODE με εφαρμογή: 

• Στη μελέτη της ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ του συστήματος 
ελέγχου κλειστού βρόχου 

• Στη βελτίωση του συστήματος ελέγχου 
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Περιεχόμενα ενότητας (1) 

• Εισαγωγικές γνώσεις 

• Απόκριση μόνιμης κατάστασης σε 
ημιτονοειδείς διεγέρσεις 

• Χαρακτηριστικά αρμονικής απόκρισης 

• Συσχέτιση χρονικής απόκρισης με 
αρμονική απόκριση  

• Συστήματα πρώτης τάξης  

• Συστήματα δεύτερης τάξης  
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Περιεχόμενα ενότητας (2) 

• Διαγράμματα Bode  

• Γενικά 

• Διαγράμματα Bode βασικών παραγόντων 

• Κριτήριο ευστάθειας Bode 

• Τυπολόγιo 

• Ασκήσεις και Λύσεις 
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Απόκριση μόνιμης κατάστασης  
σε ημιτονοειδείς διεγέρσεις (1) 

• Με τον όρο απόκριση συχνότητας αναφερόμαστε στη 
χρονική απόκριση της μόνιμης κατάστασης γραμμικού-
χρονικά αμετάβλητου συστήματος του οποίου η είσοδος 
είναι ένα ημιτονοειδές σήμα σταθερού εύρους και 
μεταβαλλόμενης συχνότητας. 

• Η απόκριση συχνότητας ενός συστήματος προκύπτει από τη 
συνάρτηση μεταφοράς του, αν αντικαταστήσουμε τη 
μιγαδική μεταβλητή s με τη φανταστική μεταβλητή jω, όπου 
ω είναι η γωνιακή συχνότητα και μετριέται σε rad/sec. 
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Απόκριση μόνιμης κατάστασης  
σε ημιτονοειδείς διεγέρσεις (2) 

• Η συνάρτηση έστω G(jω), που προκύπτει είναι μία 
μιγαδική συνάρτηση μιας πραγματικής μεταβλητής 
η οποία έχει ένα μέτρο (magnitude) και ένα όρισμα 
ή φάση (phase).  

• Τα διαγράμματα του μέτρου και της φάσης 
συναρτήσει της συχνότητας παρέχουν πολύτιμες 
πληροφορίες κατά τη διαδικασία ανάλυσης και 
σχεδίασης ενός συστήματος αυτομάτου ελέγχου. 
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Απόκριση μόνιμης κατάστασης  
σε ημιτονοειδείς διεγέρσεις (3) 

Ας θεωρήσουμε το 
γραμμικό μη χρονικά 
μεταβαλλόμενο 
σύστημα του 
σχήματος 1. 
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Απόκριση μόνιμης κατάστασης  
σε ημιτονοειδείς διεγέρσεις (4) 

Η έξοδος, y(t), 
αποδεικνύεται ότι είναι 
της μορφής: 
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Απόκριση μόνιμης κατάστασης  
σε ημιτονοειδείς διεγέρσεις (5) 

•  Από τη σχέση (3) προκύπτει το συμπέρασμα 
ότι όταν η είσοδος ενός ευσταθούς 
γραμμικού και χρονικά αμετάβλητου 
συστήματος είναι ημιτονοειδούς μορφής, η 
έξοδός του στη μόνιμη κατάσταση θα είναι 
ημιιτονοειδής με εύρος ίσο με                        
και φάση που διαφέρει  

• κατά                         ,   ονομάζεται δε αρμονική 
απόκριση. 

 

A G(jω)

 φ = G (jω)
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Χαρακτηριστικά αρμονικής 
απόκρισης (1) 

Στα σχήματα 2(α) και  2(β) 
απεικονίζεται μία τυπική μορφή 
του πλάτους και της φάσης της 
συνάρτησης μεταφοράς, ως 
συναρτήσεις της συχνότητας ω. 
 
Σχήμα 2(α) Σχήμα 2(β) 
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Χαρακτηριστικά αρμονικής 
απόκρισης (2) 

Από τα σχήματα 2(α) και 
2(β) διακρίνουμε μερικά 
χαρακτηριστικά στοιχεία 
της αρμονικής απόκρισης 
όπως: 
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Παρατηρήσεις 

1. Καθώς αυξάνει η τιμή της μέγιστης τιμής , 
αυξάνει και το ποσοστό υπερύψωσης της 
βηματικής απόκρισης.   

2. Το εύρος ζώνης αποτελεί ένα μέτρο με το οποίο 
εκφράζεται η δυνατότητα του συστήματος να 
αναπαράγει το σήμα εισόδου. 

3. Όταν ο συντελεστής απόσβεσης του 
συστήματος πλησιάζει στο μηδέν, η συχνότητα 
συντονισμού, συμπίπτει με τη φυσική 
συχνότητα ταλαντώσεων του συστήματος. 
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Συσχέτιση χρονικής απόκρισης 
 με αρμονική απόκριση (1) 

1.  Συστήματα 
πρώτης τάξης 
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1.  Συστήματα 
πρώτης τάξης 

Συσχέτιση χρονικής απόκρισης 
 με αρμονική απόκριση (2) 
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Συσχέτιση χρονικής απόκρισης 
 με αρμονική απόκριση (3) 

2.  Συστήματα 
δεύτερης τάξης 
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2.  Συστήματα 
δεύτερης τάξης 

 

Συσχέτιση χρονικής απόκρισης 
 με αρμονική απόκριση (4) 
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Συσχέτιση χρονικής απόκρισης 
 με αρμονική απόκριση (5) 

Για τον προσδιορισμό της 
συχνότητας συντονισμού, 
ωp, αρκεί να 
παραγωγίσουμε την 
|G(jω)|   ως προς ω/ωn 
και να μηδενίσουμε την 
παράγωγο, οπότε 
προκύπτει: 
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Συσχέτιση χρονικής απόκρισης 
 με αρμονική απόκριση (6) 

 Για το εύρος ζώνης, 
BW= ωb, εξισώνοντας τη 
σχέση (11) με το              
προκύπτει: 

1/ 2
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Συσχέτιση χρονικής απόκρισης 
 με αρμονική απόκριση (7) 

Σχήμα 4 Σχήμα 5 

21 



Συσχέτιση χρονικής απόκρισης 
 με αρμονική απόκριση (8) 
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1/ n  

Συσχέτιση χρονικής απόκρισης 
 με αρμονική απόκριση (9) 

• Για σταθερό συντελεστή 
απόσβεσης, όσο μεγαλύτερη 
είναι η φυσική συχνότητα, τόσο 
γρηγορότερα πλησιάζει η έξοδος 
στη μόνιμη κατάσταση 
ισορροπίας.  

• Οι προδιαγραφές που 
εκφράζονται στο πεδίο της 
συχνότητας γενικά είναι: 

• Σχετικά χαμηλές τιμές  Mp. 

• Σχετικά μεγάλες τιμές εύρους 
ζώνης ώστε η σταθερά χρόνου 
του συστήματος                    να 
προκύπτει αρκετά μικρή. 
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Διαγράμματα BODE (1) 

• Τα διαγράμματα Bode 
(Bode diagrams – 
1938)  ή λογαριθμικά 
διαγράμματα  
αποτελούνται από 
δύο καμπύλες: 
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Διαγράμματα BODE (2) 

• Τα διαγράμματα Bode παρέχουν πληροφορίες 
για την απόλυτη και τη σχετική ευστάθεια των 
γραμμικών συστημάτων κλειστού βρόχου. 

• Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της απόκρισης 
συχνότητας είναι ότι επιτρέπει τη διερεύνηση 
της ευστάθειας του κλειστού συστήματος με 
γνώση των χαρακτηριστικών της απόκρισης 
συχνότητας του ανοικτού συστήματος. 
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Διαγράμματα BODE βασικών 
παραγόντων (1) 
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Διαγράμματα BODE βασικών 
παραγόντων (2) 
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Διαγράμματα BODE βασικών 
παραγόντων (3) 
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Διαγράμματα BODE βασικών 
παραγόντων (4) 
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Διαγράμματα BODE βασικών 
παραγόντων (5) 
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Διαγράμματα BODE βασικών 
παραγόντων (6) 
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Διαγράμματα BODE βασικών 
παραγόντων (7) 
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Διαγράμματα BODE βασικών 
παραγόντων (8) 
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Περιθώριο ενίσχυσης (Kg) 

Σαν περιθώριο ενίσχυσης 
ορίζεται η ποσότητα που 
προκύπτει από τη σχέση: 
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Περιθώριο φάσης (Φα) 

Σαν περιθώριο φάσης 
ορίζεται η ποσότητα που 
προκύπτει από τη σχέση: 
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Παρατηρήσεις (1) 

• Τα διαγράμματα Bode χρησιμοποιούνται συχνά με τη 
συνάρτηση μεταφοράς ανοιχτού βρόχου G(jω)Η(jω) 
κατά τη διερεύνηση της ευστάθειας του κλειστού 
βρόχου. 

• Το κύριο πλεονέκτημα των διαγραμμάτων του Bode 
είναι ότι το γινόμενο των μέτρων μετατρέπεται σε 
άθροισμα. Επιπλέον, η χάραξη προσεγγιστικών 
καμπυλών του λογαριθμικού μέτρου διευκολύνεται 
από μία μέθοδο βασιζόμενη σε ασυμπτωτικές 
προσεγγίσεις. Η ακριβής (πραγματική) καμπύλη 
μπορεί να χαραχθεί εύκολα με κατάλληλες διορθώσεις 
των ασυμπτωτικών ευθειών. 
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n(1+jω )

±3n db

0

1
ω =

Τ
±n db

Παρατηρήσεις (2) 

• Συγκεκριμένα για κάθε όρο της μορφής                       
πρέπει να γίνεται διόρθωση ως προς την 
προσεγγιστική καμπύλη                   στη 
συχνότητα θλάσης                 rad/sec και              
μία οκτάβα επάνω (2/Τ) και μία οκτάβα κάτω 
(1/2Τ)  από τη συχνότητα θλάσης. 
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Παρατηρήσεις (3) 

• Ο πειραματικός προσδιορισμός της ανταπόκρισης συχνότητας 
είναι απλή υπόθεση αφού είναι εύκολο να βρούμε σήματα 
ελέγχου για διάφορες συχνότητες και εύρη. Διαθέτουμε συνεπώς 
ένα απλό και αξιόπιστο πειραματικό τρόπο για να αναλύσουμε το 
σύστημα. Ακόμα σε πολλές περιπτώσεις, είναι αδύνατον να 
βρούμε την άγνωστη συνάρτηση μεταφοράς ενός συστήματος ή 
κάποιου εξαρτήματος αυτού. 

• Μία αρνητική γωνία φάσης λέγεται υπολειπόμενη φάση (phase 
lag) ενώ μία θετική γωνία φάσης λέγεται προπορευόμενη φάση 
(phase lead). Μία συνάρτηση μεταφοράς είναι ελάχιστης φάσης 
όταν δεν έχει ούτε πόλους ούτε μηδενιστές στο δεξιό ημιεπίπεδο s. 
Είναι δε μη-ελάχιστης φάσης όταν έχει πόλους ή μηδενιστές στο 
δεξιό ημιεπίπεδο s. 
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Αρμονική απόκριση συστημάτων 
πρώτης και δεύτερης τάξης 

Πίνακας 1 
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Διαγράμματα Bode βασικών 
παραγόντων (1) 

Πίνακας 2 
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Διαγράμματα Bode βασικών 
παραγόντων (2) 

Πίνακας 2 
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Διαγράμματα Bode βασικών 
παραγόντων (3) 

Πίνακας 2 
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Διαγράμματα Bode βασικών 
παραγόντων (4) 

Πίνακας 2 
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Περιθώριο ενίσχυσης και φάσης 

Πίνακας 3 
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Λυμένες ασκήσεις  εξάσκησης 

• ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ BODE • ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ 
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ 
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Άσκηση 1 
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ΛΥΣΗ της Άσκησης 1 (1) 
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ΛΥΣΗ της Άσκησης 1 (2) 
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ΛΥΣΗ της Άσκησης 1 (3) 
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ΛΥΣΗ της Άσκησης 1 (4) 
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ΛΥΣΗ της Άσκησης 1 (5) 
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ΛΥΣΗ της Άσκησης 1 (6) 
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ΛΥΣΗ της Άσκησης 1 (7) 
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ΛΥΣΗ της Άσκησης 1 (8) 
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ΛΥΣΗ της Άσκησης 1 (9) 
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Άσκηση 2 

56 



ΛΥΣΗ της Άσκησης 2 (1) 
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ΛΥΣΗ της Άσκησης 2 (2) 
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ΛΥΣΗ της Άσκησης 2 (3) 
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ΛΥΣΗ της Άσκησης 2 (4) 
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ΛΥΣΗ της Άσκησης 2 (5) 

61 



ΛΥΣΗ της Άσκησης 2 (6) 
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ΛΥΣΗ της Άσκησης 2 (7) 
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Άσκηση 3 
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ΛΥΣΗ της Άσκησης 3 (1) 
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ΛΥΣΗ της Άσκησης 3 (2) 
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ΛΥΣΗ της Άσκησης 3 (3) 
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ΛΥΣΗ της Άσκησης 3 (4) 
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ΛΥΣΗ της Άσκησης 3 (5) 
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ΛΥΣΗ της Άσκησης 3 (6) 
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ΛΥΣΗ της Άσκησης 3 (7) 
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ΛΥΣΗ της Άσκησης 3 (8) 
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ΛΥΣΗ της Άσκησης 3 (9) 
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ΛΥΣΗ της Άσκησης 3 (10) 
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ΛΥΣΗ της Άσκησης 3 (11) 
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Άσκηση 1 για Λύση 
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Άσκηση 2 για Λύση 
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Άσκηση 3 για Λύση 
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Άσκηση 4 για Λύση 
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Τέλος Ενότητας 


