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1. Ett system beskrivs av följande in-utsignalsamband:

d2y

dt2
+ 2

dy

dt
− 8y(t) =

du

dt
+ 2u(t)

där u(t) är insignal och y(t) utsignal.

a. Beräkna systemets överföringsfunktion och ange dess poler och nollställen. (3 p)

b. Avgör om systemet är stabilt. (1 p)

c. Beräkna systemets impulssvar. (2 p)

c. Beräkna systemets stegsvar. (4 p)

2. Följande figur (Fig. 1) visar ett reglersystem.
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Figur 1. Reglersystem i uppgift 2.

Processens överföringsfunktion är

GP (s) =
4

s2 + 2s− 3

a. En proportionell regulator används, dvs GR(s) = K. Beräkna överföringsfunktionen fr̊an
börvärdet r(t) till ärvärdet y(t). (2 p)

b. Är det möjligt att välja en förstärkning K i en P-regulator s̊adan att det slutna systemets
poler b̊ada hamnar i s = −1 (dubbelpol)? (2 p)

c. Visa att det inte g̊ar att välja n̊agon förstärkning K i en proportionell regulator s̊adan att
det slutna systemets poler blir −2 och −3. (2 p)

d. Använd denna g̊ang en PD-regulator

GR(s) = K(1 + Tds)

Beräkna hur K och Td skall väljas för att det slutna systemets poler skall vara −2 och −3.
(4 p)
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Figur 2. Reglersystem i uppgift 3.

3. Ett reglersystem är givet i form av blockschemat i Fig. 2.

Överföringsfunktionen G(s) är av formen

G(s) =
1− Ts

s(1 + Ts)

a. Antag att T = 1 s. Beräkna för vilka K > 0 som systemet är stabilt. (5 p)

b. Antag nu istället att K = 1 (konstant) men att T kan variera. Bestäm för vilka T > 0 som
systemet är stabilt. (5 p)

4. Betrakta nedanst̊aende blockschema.
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Figur 3. Blockschema i uppgift 4.

a. Beräkna överföringsfunktionen fr̊an R(s) till Y (s). (5 p)

b. Beräkna överföringsfunktionen fr̊an V (s) till U(s). (5 p)

5. En motor beskrivs av modellen

Y (s) =
4

s(s+ 2)
(U(s) + V (s))

där V (s) representerar en laststörning. Motorn skall regleras med en PD-regulator U(s) =
K(1 + Tds)E(s) där E(s) = R(s)− Y (s).

a. Ange kvarst̊aende reglerfelet limt→∞ e(t) d̊a störningen v(t) är ett enhetssteg om K = 3 och
Td = 0.5 (antag att r(t) = 0 i denna deluppgift). (4 p)



b. Bestäm K och Td s̊a att slutna systemet poler blir −3± 3i. (6 p)

6. En processmodell har strukturen

Y (s) =
kp

(1 + Ts)n
U(s)

a. Utg̊a fr̊an att kp = 2, n = 3 och T = 1 s. Bestäm amplitudmarginal och fasmarginal för
modellen. (3 p)

b. Bestäm med hjälp av Rouths kriterium vilka K > 0 som ger ett stabilt slutet system vid
P-̊aterkoppling om koeffcienterna i processmodellen är samma som i (a). (3 p)

c. Bestäm amplitudmarginal och fasmarginal för systemet i det allmänna fallet uttryckta som
funktioner av kp, T och n. (4 p)


