
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Akademin för teknik och miljö
Faculty of Engineering and Sustainable
Development

KURSPLAN

Avancerad digital styrning 7,5 hp
Advanced Digital Control Systems 7.5 cr

Fastställd av Akademin för teknik och miljö

Version
Beslutad den Gäller fr.o.m.

2013-10-11 HT2015

Fördjupning A1F

Utbildningsnivå Avancerad nivå

Kurskod EEA303

Högskolepoäng 7,5 hp

Huvudområde Elektronik

Ämnesgrupp Elektronik

Utbildningsområde Tekniska området 100.0 %

Mål Syftet med kursen är att ge fördjupade teoretiska kunskaper om avancerade datorbaserade
reglersystem samt hur de används i verkliga tillämpningar.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för strukturer och principer för datorbaserade reglersystem
2. tillämpa matematiska och heuristiska metoder för att analysera egenskaper hos ett
datorbaserat reglersystem
3. välja och konstruera lämplig regulator för att uppnå givna reglertekniska
prestandaspecifikationer 
4. redogöra för samt konstruera och implementera regulatorer för realtidsstyrning
5. analysera, beräkna och implementera regleralgoritmer i lämpligt datorprogram
6. konstruera och implementera online-modellering och modellbaserade regleralgoritmer för
verkliga styrsystem
7. redogöra för vetenskapliga resultat inom området, samt att återge detta i en rapport samt vid
ett seminarium.

Kursens innehåll Introduktion till datorbaserade reglersystem
Analys av datorbaserade reglersystem: överföringsfunktioner, tillståndsmodeller, rotort i Z-
domänen.
Modellering av reglersystem: Satsstyrning, rekursiva minstakvadratmetoden,
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realtidsmodellering.
Reglerdesign: Polplacering, observatörer, optimal digital styrning, Fuzzy logic, neurala
nätverk och evolutionära metoder för utformning av reglerstrategier.
Adaptiv reglering, självinställande modellbaserade regulatorer i experimentell realtidsmiljö
Aktuell forskning, utveckling och trender inom modern avancerad digital styrning

Undervisning Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar, laborationer och ett seminarium.
Särskild vikt läggs vid studentens förmåga att genomföra och dokumentera arbetet.
Föreläsningar och räkneövningar är inte obligatoriska för studenten, men deltagande i
laborationer och seminarier är obligatoriska.

Förkunskaper Motsvarande Statistisk signalbehandling 7,5 hp samt Flervariabel och olinjär reglerteori 7,5
hp eller motsvarande.

Examinationsform Skriftlig tentamen, inlämningsuppgift (rapport och presentation vid seminarium) och
laborationer.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Begränsningar För varje kurstillfälle erbjuds en ordinarie tentamen och en omtentamen.
Laborationer och inlämningsuppgifter graderas med E, Fx eller F

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kurasansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment 
0010   Skriftlig tentamen 4 hp Betyg: AF

0020   Inlämningsuppgift (rapport och presentation vid
seminarium)

1 hp Betyg: UG

0030   Laborationer 2,5 hp Betyg: UG


