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Objektorienterad modellering och simulering 7,5 
högskolepoäng
Objectoriented modeling and simulation

Grundnivå, R0003E
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G1F G U 3 4 5 Reglerteknik Automatiseringsteknik

Behörighet
Grundläggande behörighet samt Ordinära differentialekvationer, linjär algebra, laplace-transformer, 
frekvensfunktioner, dynamik och/eller ellära (motsvarande M0018M alt E0003E). 
Alternativt: 
Alternativ till godkända kurser kan vara motsvarande kunskap erhållen genom arbete inom processindustri eller 
elektronikbranschen.

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Thomas Gustafsson

Mål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att studenten skall tillägna sig grundläggande kunskaper om återkopplade system, deras 
design och hur de används i reglertekniska  tillämpningar.   
Studenten skall kunna:

visa kunskap om grundläggande reglertekniska metoder och  terminologi. •
visa ett grundläggande kunnande om beprövade metoder för design av regulatorer.•
demonstrera förmåga att modellera och simulera dynamiska system baserat på  balansekvationer och 
konstitutiva samband.

•

använda ett objektorienterat modelleringsspråk för att konstruera hierarkiska modeller.•
med hjälp av matematiska metoder analysera statiska-, dynamiska- och frekvensegenskaper hos dynamiska 
system.

•

använda vanliga metoder för att dimensionera och analysera regulatorer.•
visa förmåga att i grupp designa och implementera regulatorer, samt utvärdera deras prestanda  för en verklig 
process.

•

visa god förmåga att både muntligt och skriftligt redogöra för det praktiska arbetet med modellering, 
simulering, design och implementering av reglering för en verklig process.

•

identifiera modellers användbarhet och begränsningar samt identifiera behovet av mer avancerade metoder.•

Kursinnehåll
Introduktion till matematiska modeller av fysikaliska och andra typer av system. Modellering och analys av 
sammansatta system med blockschemametoder. Egenskaper i tids- och frekvens-planet för dynamiska system. 
Bindningsgrafer. Objektorienterat modellbygge med Modelica. Skalning, modellförenkling. Simulering av dynamiska 
system. Laplacetransform och överföringsfunktioner Egenskaper hos återkopplade system PID-reglering
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Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Undervisningen består av lektioner, datorövningar och obligatoriska laborationer/inlämningsuppgifter. Lektionerna 
ägnas åt genomgång av teoriavsnitt varvat med problemlösning. Inlämningsuppgifterna redovisas skriftligt.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Skriftlig tentamen med differentierade betyg och godkända laborationer.

Övergångsbestämmelser
Kursen R0003E motsvarar kursen SMR058

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 4
Gene F. Franklin, Feedback Control of Dynamic Systems, Global Edition, Upplaga 7, Pearson Education Limited, 
ISBN 9781292068909.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov

Provnr Typ Hp Betyg

0001 Tentamen 6 G U 3 4 5

0002 Laboration 1,5 U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2017-01-13

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2007-02-28
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