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Övning logik och sekvensstyrning 
 

1) Vad skiljer en sekvensstyrning från en kombinatorisk styrning? 

2) En kokare styrs av ett programverk. Programverket styr en inloppsventil (Vi) med 
hjälp av kontakten P1, en utloppsventil (Vu) med kontakten P2 och ett värmeelement 
(E) med kontakten P3.  

Förutom programverket ska kokaren förses med en säkerhetskedja bestående av en 
nivåvakt (N) och en temperaturvakt (T). Om N eller T påverkas ska programverket 
stoppa. Dessutom ska E kopplas bort om T påverkas och Vi ska stängas om N 
påverkas. T är försedd med en enpolig brytande kontakt och N med en tvåpolig 
brytande kontakt.  

Rita reläschema för automatiken.  

3) Skriv upp de logiska uttrycken för K1 och K2 i reläschemat nedan.  

 

4) I figuren nedan bestäms utsignalen av de två givarna T1 och T2. Kan utsignalen 
konstrueras med hjälp av kombinatorisk logik? Motivera svaret. 
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5) Skriv upp det logiska uttrycket för K1 i schemat nedan. Förenkla uttrycket och rita 
schema för det förenklade uttrycket. 

 

6) Tabellen nedan visar alla kombinationer av tryckknapparna A, B, C och D som tänder 
lampan L. Förenkla uttrycket för L och rita ett reläschema för det förenklade 
uttrycket.  

A B C D L 
0 0 1 1 1 
0 1 0 1 1 
0 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 

 

7) Nedanstående bild visar ett schema på en automat där kontaktorn K1 är tänkt att dra 
sedan man fått pulser på i tur och ordning S1, S2, S3. Dock innehåller konstruktionen 
en svaghet Vilken? Rita schema med en bättre lösning. 
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8) Sekvenserna nedan beskriver styrningen av 3 tryckluftscylindrar. Vilken av 
sekvenserna är att föredra? Motivera svaret. 

 

9) Konstruera med hjälp av reläer en automatik som fungerar enligt figuren i uppgift 4). 
Insignaler är de två termostaterna T1 och T2 som sluter när temperaturen överstiger 
deras inställningsvärde.  

10) En oljepanna är försedd med startautomatik. När temperaturen faller under 
panntermostatens inställningsvärde startar automatiken. Automatiken ska fungera 
enligt följande:  

• Tändelektroden aktiveras omedelbart 

• Efter 5 s fördröjning startas oljepump och fläkt 

• När en fotocell detekterar en låga släcks tändelektroden och pannan fortsätter 
att gå till dess att inställd panntemperatur uppnåtts. 

• Om tändning inte sker inom 15 s bryts spänningen till tändelektroden och det 
krävs en manuell återställning innan nytt startförsök kan ske. 

• Om lågan slocknar under drift ska startförsök göras enligt ovanstående 
sekvens. 

• Ett överhettningsskydd bryter automatiken om panntemperaturen skulle bli för 
hög t.ex på grund av defekt termostat. 

a) Rita reläschema för den ovan beskrivna automatiken. 

b) Vad händer efter ett tillfälligt spänningsbortfall? 

11) Konstruera med hjälp av reläer en automatik som växlar utgången varje gång en puls 
kommer in på ingången.  
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Svar 
1) Kombinatorisk styrning: Utsignalen beror endast av insignalerna. 

Sekvensstyrning: Utsignalen beror både på de nuvarande insignalerna samt vad som 
hänt tidigare. 

2) Ventilerna och värmeelementet 
har i figuren ersatts med symboler 
för kontaktorspolar. Det förutsätts 
att dessa kontaktorer styr 
respektive funktion. 

 

 

 

3) K1 = AB+A’B’ 

K2 = A’BC+AB’C+ABC’ 

4) Nej, det krävs ett minne. 

5) K1 = A’C’D+AB’C’D+BD 

AB\CD 00 01 11 10 

00  1   

01  1 1  

11  1 1  

10  1   

K1 = C’D+BD = (C’+B)D 

 

 

6)  

AB\CD 00 01 11 10 

00   1  

01  1 1  

11   1  

10   1  

L = A’BD+CD = (A’B+C)D 
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7) Om HR1 faller innan HR2 drar 
kommer HR2 aldrig att dra. Bättre 
är att HR2 bryter självhållningen på 
HR1. 

 

 

 

 

 

 

8) I den vänstra sekvensen är C1 och C3:s samtidiga rörelse framåt olämplig eftersom 
man inte vet vilken som kommer fram först. Om C3 når fram först kan C1 vända 
innan den nått sitt främre läge. Om C1 hinner fram först kan den stå och stampa i sitt 
främre läge tills C3 når fram. Bättre är alltså att välja den högra sekvensen. 

9)  

 
10)  

 
Efter ett spänningsbortfall startar pannan enligt den normala sekvensen. 


