Ellära, 7.5 poäng.
Kurskod: et2008.
Datum: 2012-03-13.

Tillåtna hjälpmedel:
Formelsamling ellära (5 sidor).
Räknare.

Lärare: Kenneth Nilsson, telefon 035-167136, 070-6820053 (mobil)

Maximala poäng: 30.
Under 12 poäng ges betyget underkänt.
För att få betyg 3 krävs minst 12 poäng.
För att få betyg 4 krävs minst 18 poäng.
För att få betyg 5 krävs minst 24 poäng.

Skriv svaren på ett strukturerat och läsbart sätt!
Motivera dina eventuella antaganden!

Lycka till!

1. Spänningen över 4.7 M Ohms motståndet nedan mäts med hjälp av en digital multimenter,
FLUKE 45 (se bifogat datablad). Vad visar instrumentet om man mäter spänning.
(2p)

2. Beräkna resistansen mellan punkt A och B i nätet nedan.
(2p)

3. Bestäm följande strömmar i nätet nedan.
a. IA med hjälp av Nodanalys
(3p)
b. IC med hjälp av Superposition
(3p)

4. (4p)
Figuren visar spänningen u(t). Y-axeln visar volt och x-axeln är graderad i ms.
a) Ange momentanvärdet för spänningen u(t). (1p)
b) Spänningen mäts med en DMM inställd på Volt och DC.
Vilket värde visar instrumentet? (1p)
c) Spänningen mäts med en DMM inställd på Volt och AC.
Vilket värde visar instrumentet? (1p)
d) Beräkna spänningens effektivvärde U e . (1p)
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5. (3p)
I nedanstående koppling har S varit sluten under en lång tid.
Vid tiden t=0 öppnas S.
Beräkna:
a) Spänningen u(t) för t=0. (1p)
b) Kretsens tidskonstant då S är öppen. (1p)
c) Spänningen u(t) vid t=200 ms och t → ∞. (1p)
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6. (5p)
Givet nedanstående krets:
Rs, L
u in (t

u ut (t

R

C

Rs=1 Ω, L=2,5 mH, C=20 μF, R=8 Ω
U ut
för kretsen. (2p)
U in
b) Bestäm amplitudfunktionen |F(ω)| för ω=0, 5 och 10 krad/s. (2p)
c) Bestäm gränsfrekvensen ω g för kretsen. (1p)

a) Beräkna frekvensfunktionen F ( ) 

7. (4p)
Givet nedanstående krets:
R1
R2
C

e(t)
L

R

e(t)=20,0 sin(ωt) V, ω=1000 rad/s
R 1 =50 Ω, R 2 =7 Ω, L=25 mH, C=31,25 μF
a) Bestäm resistansen R för maximal effektutveckling i R. (2p)
b) Beräkna den maximala effektutvecklingen som erhålls i R. (2p)

8. (4p)
En anläggning är ansluten till spänningen 400 V, 50 Hz och består av två parallellkopplade
laster.
För last 1 gäller: P=10 kW och cos(φ)=0.90 induktiv.
För last 2 gäller: |S|=15 kVA och cos(φ)=0.80 induktiv.
a) Beräkna effektfaktorn cos(φ) för anläggningen. (2p)
b) Anläggningen faskompenseras till en effektfaktor cos(φ)=0.98.
Beräkna kondensatorns kapacitans C. (2p)

