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Uppgift 1  (4  poäng)

Ett mekaniskt system är givet:

M

b k

u = insignal

y = utsignal

Ställ upp differentialekvationen för systemet.

Uppgift 2  (4 poöng)

Nivån i en tank ska regleras. Nivån  mäts med en givare som ger en hel del mätbrus. Figuren visar 
stegsvaret när styrsignalen ändras från 5 till 5.5 enheter.

Bestäm lämplig inställning för en PI-regulator med Lambdametoden. Välj användarparametern 
p=1.
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Uppgift 3  (3 + 3 = 6 poäng)

Blockschemat visar en process som regleras med en P-regulator. R betecknar börvärde och W  en 
processtörning.
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A) Bestäm det kvarstående felet eo vid stegformade börvärdesändringar.

B) Bestäm det kvarstående felet ev vid stegformade processtörningar.

Uppgift 4   (1 + 3 = 4 poäng)

Ett icke linjärt system kan för positiva värden på y beskrivas med differentialekvationen

dy
dt  + 3y2 = 4u

Låt Δy beteckna de avvikelse från arbetspunkten y0 som ges av små ändringar Δu av insignalen. 

A) Bestäm arbetspunkten y0 när insignalen är konstant = 6.75.

B) Vid en annan arbetspunkt är u0 = 3 och y0 = 2.  Linjärisera differentialekvationen och 

bestäm överföringsfunktionen G(s) = ΔY(s)
ΔU(s)  

Uppgift 5  (1 + 1 = 2 poäng)

Besvara följande frågor. (Svara kortfattat, lämna korrekta svar på max tre rader för varje fråga! 
Endast dessa tre rader rättas!)

A) I vilken situation kan det vara lämpligt att använda en regulatorer baserade på “Fuzzy
 Control”?

B) Ge fyra mätprinciper för nivågivare.
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Uppgift 6  ( 5 poäng)

För reglering av en process planerar man att använda en  P-regulator med förstärkning K. 
Regulatorn ska realiseras i en dator som arbetar med samplingsintervallet h. Ett vanligt sätt att 
modellera sampling är att se den som en genomsnittlig tidsfördröjning på ett halvt h. Modelleras 
den datorbaserade regulatorn på detta sätts fås nedanstående blockschema för systemet.
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h
2

s

modell av samplingen

Beräkna med hjälp av blockschemat det maximala värde på samplingsintervallet h som ger ett 
stabilt reglersystem.
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