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  1 Gegeven: Van een verwarmingssysteem van een kamer zijn de volgende gegevens bekend:
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'Tkamer is de kamertemperatuur, 'Trad is de radiatortemperatuur

Gevraagd: De tijdconstante van dit systeem als:

K1 = 10–4,   K2 = 10,   K3 = 10

Antwoorden:

a 500 s
b 1000 s
c 1500 s
d 2000 s
e Geen van de gegeven oplossingen voldoet.
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  2 Gegeven: Een niveauregelsysteem, beschreven door de volgende vergelijkingen:

H K F
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F K Huit  2

� �F K H Hin reg gew �

H is de te regelen hoogte, Hgew is de gewenste hoogte, Fin en Fuit zijn vloeistofstromen, Kreg is de versterking
van een proportionele regelaar

Gevraagd: De hoogte in het vat als de gewenste hoogte 100 cm is, en als

K1 = 1,  K2 = 0.25,  Kreg = 0.75

Antwoorden:

a 10 cm
b 25 cm
c 50 cm
d 75 cm
e Geen van de gegeven oplossingen voldoet.



Het antwoord is het eenvoudigst te vinden door eerst alle vergelijkingen in een blokschema weer te 
geven. 

 

De overdracht van Qin naar Tkamer is:
 

 

 
 
en de overdracht van Trad naar Tkamer is: 
 

 
 
Invullen van de gegeven waarden van de versterkingsfactoren geeft:  

 
 



Als we dit systeem omzetten in een blokschema, vinden we eenzelfde structuur als in het schema dat we 
bij vraag 1 hadden gevonden:  

 

Dat betekent dat ook de overdrachtsfunctie dezelfde vorm heeft:  

 

Alleen moeten we K3 vervangen door Kreg. De versterking van dit systeem in de stationaire toestand is:
 

 

Bij een gewenste hoogte van 100 cm is de werkelijke hoogte H dus 75 cm. 
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  3 Gegeven: De versterkingsfactor K en het polen– en nulpuntenbeeld van een
proces:

Gevraagd: Welke van de volgende stapresponsies hoort hierbij?

Antwoorden:

e Geen van de gegeven oplossingen voldoet.
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  4 Gegeven: Het polen– en nulpuntenbeeld van een proces:

Gevraagd: Welke van de volgende stapresponsies kan hierbij behoren?

Antwoorden:

e Geen van de gegeven oplossingen voldoet.



Het polen en nulpuntenbeeld hoort bij een tweedeordesysteem. 

De piektijd is: π/β = 3.14 / 1.5 is ongeveer gelijk aan 2  
en de relatieve demping, ζ = 0.7, dat wil zeggen een overshoot van 4%. 

Responsie d voldoet hieraan



Het polen en nulpuntenbeeld hoort bij een systeem met overdracht: 

 

 

Voor t → 0 geldt s → ∞ dat wil zeggen dat de stapresponsie naar de waarde -1 gaat. Voor t→ ∞ heeft het 
systeem het gedrag van een integrator 

Responsie d voldoet hieraan
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  5
Gegeven: De toestandsbeschrijving van een systeem: � �� ,x x x 
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Gevraagd: Welke van de volgende overdrachtsfuncties H(s)=Y(s)/U(s) hoort hierbij?

Antwoorden:
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e Geen van de gegeven oplossingen voldoet.
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  6
Gegeven: Het proces: H s

K

s s sp( )
( )( )

 
� �W W1 21 1

. Dit proces wordt opgenomen in een teruggekoppeld systeem,

in cascade met een regelaar Hr met als overdracht: H K
K sr

r
 �

§

©
¨

·

¹
¸1

1
. De regelaarversterking wordt zodanig

gekozen dat het teruggekoppelde systeem stabiel is.

Gevraagd: Hoe groot is de stationaire fout als op de ingang van het teruggekoppelde systeem het volgende
signaal wordt aangeboden: R(t) = 0 voor t < 0 en R(t) = At2 voor t t 0

Antwoorden:

a H  0 b H  
�

A

K1 r
c H  

A

Kr
d Hof

e Geen van de gegeven oplossingen voldoet.
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  7 Gegeven: Nevenstaand stroomschema:

Gevraagd: Welke van de volgende overdrachtsfuncties
hoort hierbij?

Antwoorden:
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� �
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e Geen van de gegeven oplossingen voldoet.



We kunnen dit systeem weer omzetten in een blokschema: 
 

 

Daaruit volgt met de regel van Mason direct: 
 



We hebben hier te maken met een PI-regelaar en een type-1 proces.  
Proces plus regelaar maken het systeem tot een type-2 systeem.  
Voor een ingangssignaal van de vorm At2, geldt in dat geval voor de stationaire fout: 

, met KL de lusversterking. 

 
De regelaar kunnen we schrijven als: 
 

 
 

De lusversterking is dus gelijk aan:  en de stationaire fout aan:   

Geen van de gegeven oplossingen voldoet hieraan. 



Uit de regel van Mason volgt direct: 

Voorwaartse weg:  

Determinant:  

Daaruit volgt de overdracht:  
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  8 Gegeven: Een systeem met overdracht H = HrHp. Dit systeem wordt voorzien van een negatieve terugkoppeling.

De overdracht Hp(s) is:  � �H s
K

s s
p

p
 

c

� �2 20 100
,   met cKp = 10.

Gevraagd: Het snijpunt met de reële as van de asymptoten van de poolbaan voor variaties in cKr , indien geldt:

� � � �H s K s br r c � ,   met b = 10.

Antwoorden:

a 0
b –5
c –15
d –20
e Geen van de gegeven oplossingen voldoet.
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  9
Gegeven: Een proces met de overdracht: � �

� �
H s

s
p  

�

10

10 2

Dit proces wordt geregeld met de volgende regelaar: � �H s K
s b

s cr r c
�

�
,   met b = 2.5 en c = 10.

Gevraagd: Onder welke hoek vertrekt de poolbaan voor variaties in cKr  vanuit de polen die afkomstig zijn van

Hp(s)?

Antwoorden:

a r90º
b 0º en r120º
c 0º en 180º
d r60º en 180º
e Geen van de gegeven oplossingen voldoet.



Uit de gegeven vergelijking volgt dat de polen van Hp beide liggen in –10.  

De regelaar voegt daar een nulpunt in –10 aan toe, zodat er één pool in –10 resteert.  

Daarmee wordt de reële as zelf een asymptoot en zijn er dus geen snijpunten met de reële as: antwoord e 
is juist. 

  



Er liggen 3 polen in –10 en één nulpunt in –2.5 

Dit nulpunt levert een fasebijdrage van +180º ter plaatse van de polen. 

Op de poolbaan is de gezamenlijke fasebijdrage van de polen en de nulpunten samen altijd –180º. Dat 
betekent dat de polen vlakbij –10 een bijdragen moeten leveren van 3 × x = –360º. Dat wil zeggen dat x = 
(± ) 120º. Dit bereiken we op lijnen die een hoek maken van 120º met de reële as. 

Antwoord b is juist. 
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  10 Gegeven: Een proces met de overdracht:

� �
� �� �

H s
K

s s s
 

c

� �1 10
.

Dit proces wordt voorzien van een negatieve
eenheidsterugkoppeling. Van dit systeem wordt met
behulp van de computer een poolbaan getekend. Op de
printer verschijnt nevenstaande figuur. Tengevolge van
beperkingen van de printer zijn eventuele delen van de
poolbaan op de reële as niet zichtbaar. Bovendien is het
aantal punten van de poolbaan dat kan worden
berekend, beperkt.

Gevraagd: Is deze poolbaan correct? Zo niet welke van
de volgende elementen is kennelijk, per abuis, aan het
proces toegevoegd

Antwoorden:

a een nulpunt in –1
b een nulpunt in –15
c een pool in –1
d een pool in –15
e Geen van de gegeven oplossingen voldoet.
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  11 Gegeven: Het polen– en nulpuntenbeeld van een discreet proces
dat, voorzien van een eenheidsterugkoppeling, wordt opgenomen
in een teruggekoppeld systeem:

Gevraagd: Welke van de volgende uitspraken over de stabiliteit
van het gesloten systeem is juist?

Antwoorden:

a Het gesloten systeem is slechts stabiel voor kleine waarden van K (K ! 0)
b Het gesloten systeem is slechts stabiel voor grote waarden van K (K ! 0)
c Het gesloten systeem is stabiel voor iedere waarde van K ! 0
d Het gesloten systeem is nooit stabiel voor waarden van K ! 0
e Geen van de gegeven oplossingen voldoet.
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  12
Gegeven: Een systeem met de overdracht: � �

� �

� �
H s

K s b

s s a
 

c �

�2
,   met a = 10 en b = 100.

Dit systeem wordt voorzien van een negatieve terugkoppeling.

Gevraagd: Wat is de meest vergaande uitspraak die u kunt doen over de stabiliteit van het systeem als verder is

gegeven dat cK = 106?

Antwoorden:

a Het systeem is voorc !K 0  altijd stabiel
b Het systeem is voor deze waarde vancK stabiel
c Het systeem is voor deze waarde vancK op de grens van instabiliteit
d Het systeem is voor deze waarde vancK instabiel
e Het systeem is voorcK > 0 altijd instabiel.



De gegeven poolbaan verlaat de imaginaire as in het punt –5 en volgt daarna direct twee asymptoten die 
een hoek van ± 90º maken met de reële as. 

Dit duidt op een systeem met twee polen, die symmetrisch gelgen zijn ten opzicht van –5. De polen van 
het proces die liggen in de oorsprong en in –10 voldoen hieraan.  

Er ligt dus kennelijk een nulpunt op de pool in –1. 

Antwoord a 

  



Als we de poolbaan van dit discrete systeem tekenen zien we het antwoord onmiddellijk: 

Voor grote waarden van K kan dit systeem instabiel worden. 

 

Antwoord a 

  



Als we de poolbaan van dit systeem tekenen zien we ook hier weer onmiddellijk het antwoord: 

Voor alle waarden van K > 0 is dit systeem instabiel. 

 

Antwoord e 
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  13 Gegeven: De volgende polaire figuur:

Gevraagd: Welke van de volgende stapresponsies past hierbij?

Antwoorden:

e Geen van de gegeven oplossingen voldoet.
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  14 Gegeven: Het volgende polen– en nulpuntenbeeld:

Gevraagd: Welke van de volgende polaire figuren past hierbij?

Antwoorden:

e Geen van de gegeven oplossingen voldoet.



De polaire figuur begint met een een fasedraaiing van –90º, en eindigt met 0ºfasedraaiing. Dit duidt op de 
aanwezigheid van een pool in de oorsprong en tenminste 1 nulpunt. De vorm van de polaire figuur doet 
niet vermoeden dat er nog andere elementen aanwezig zijn. 

  

De overdracht heeft dus een vorm: . Daarbij hoort responsie a. 

  



Twee polen in oorsprong laten de polaire figuur beginnen met een fasedraaiing van –180º. De volgende 
pool voegt hier nog extra fasedraaiing aan toe. De twee nulpunten zorgen er vervolgens voor dat voor 
hoge frequenties de fasedraaiing naar –90º gaat.  

Daarbij hoort polaire figuur d. 
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  15
Gegeven: Het proces � �

� �� �
H s

s s sp  
� �

10

1 10
.  Dit proces wordt

opgenomen in nevenstaand teruggekoppeld systeem.

Dit systeem heeft een fasemarge van ongeveer 67.5º.

Gevraagd: Hoe groot is de versterking Kr, als Hr = Kr ?

Antwoorden:

a 0.1
b 1

c 10
d 10
e Geen van de gegeven oplossingen voldoet.
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  16 Gegeven: Het bodediagram van een proces dat wordt voorzien van een negatieve eenheidsterugkoppeling

Gevraagd: Wat kunt u zeggen over de stabiliteit van dit systeem?

Antwoorden:

a Het systeem is bij deze versterking stabiel
b Het systeem is bij deze versterking instabiel
c Het systeem is bij deze versterking op de grens van instabiliteit
d Het systeem is nooit stabiel
e Het systeem is altijd stabiel.



Als eerste schetsen we het asymptotische bodediagram van dit proces. Dit is in de volgende figuur in 
rood aangegeven. Vervolgens schetsen we in blauw de werkelijke fasekarakteristiek en we bepalen de 
frequentie punt waar de fasemarge ongeveer 67.5 graden is. Om de 0-dB doorsnijding van de 
moduluskarakteristiek bij deze frequentie te krijgen, moeten we de versterking 10 dB (1/√ 10) lager 
kiezen, dat wil zeggen Kr = 1/√ 10. Dit levert de blauwe (asymptotische) moduluskarakteristiek. Alleen 
oplossing e voldoet dus. 

  

 

  



We kunnen deze vraag het snelst oplossen door de polaire figuur te tekenen. Die ziet er als volgt uit: 

  

 

Hieraan zien we onmiddellijk dat dit systeem nooit stabiel zal zijn. Antwoord d. 
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  17 Gegeven: De polaire figuur van een proces � �H jZ :

� �H jZ  wordt voorzien van een negatieve eenheidsterugkoppeling.

Gevraagd: Hoe ziet de polaire figuur van het gesloten systeem eruit?

Antwoorden:

e Geen van de gegeven oplossingen voldoet.
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  18 Gegeven: Nevenstaande  afwijkingsverhouding:

Deze afwijkingsverhouding hoort bij een regelsysteem
waarvan wordt geëist dat de bandbreedte minimaal is en
dat storingen in een bepaald frequentiegebied zo goed
mogelijk worden onderdrukt.

 Gevraagd: Voor welke van de volgende stoorspectra is
dit regelsysteem ontworpen?

Antwoorden:

a Z � 01.
b 0 01 1. � �Z

c 01 10. � �Z

d 1 100� �Z

e Geen van de gegeven oplossingen voldoet.



De polaire figuur van het gesloten systeem zal voor lage frequenties beginnen in 1, vanwege de 
aanwezigheid van een zuivere integratie. Voor hoge frequenties zal de polaire figuur van het gesloten 
systeem lijken op de polaire figuur van het open systeem. Zoiets dus: 

  

 

  

Antwoord d lijkt hier nog het meest op, maar mist de invloed van het nulpunt (de ‘deuk’). Daarom is 
alleen antwoord e juist. 

  



Er treedt alleen verzwakking op van stoorfrequenties als de afwijkingsverhouding kleiner is dan 0 dB. 
Dat is slechts het geval als ω  <  0.1. Het juiste antwoord is dus a. 
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  19
Gegeven: Het proces: 

� �
H

s sp  �

1

1
.

Dit proces wordt opgenomen in nevenstaand teruggekoppeld
systeem. De regelaarversterking Kr wordt zo gekozen dat de
stationaire fout voor rampvormige ingangssignalen gelijk is aan
100%.

Gevraagd: Hoe groot is in dit geval de piektijd bij een stapvormig
ingangssignaal?

Antwoorden:

a 0.2 s
b 0.4 s
c 0.9 s
d 1.8 s
e Geen van de gegeven oplossingen voldoet.
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  20 Gegeven: Nevenstaande poolbaan.

In deze poolbaan is voor drie
verschillende waarden van de
systeemversterking K aangegeven waar
de complexe polen liggen. Door het
aanbrengen van een geschikt gekozen
compensatienetwerk is het mogelijk om,
afhankelijk van de situatie, òf de
systeemversterking op te voeren, òf de
relatieve demping te verbeteren. Daarbij
streven we er in het algemeen naar om de
versterking zo groot mogelijk te maken
en de relatieve demping niet kleiner dan
ongeveer z = 0.5 te laten worden.

Gevraagd: Welke van de volgende
netwerken zou u aan dit systeem willen
toevoegen als K = 10?

Antwoorden:

a H
s

sR  
�

�

8 1

08 1.
b H

s

sR  
�

�

80 1

8 1
c H

s

sR  
�

�
5

8 1

0 8 1.
d H

s

sR  
�

�
5

80 1

8 1

e Geen van de gegeven netwerken zal leiden tot een acceptabel gedrag van het systeem.



De oplossing vinden we hier snel met behulp van de poolbaan. Een stationaire fout voor rampvormige 
verstoringen van 100% betekent een lusversterking KL = 1. Het systeem heeft een pool in de oorsprong 
en een pool in –1. Daarmee kunnen we de volgende poolbaan tekenen:  

 

 De piektijd volgt uit:  

 

Deze waarde wordt slechts gerepresenteerd door het antwoord e.



Voor een waarde van KL = 10 lijkt de demping OK. We zouden dus een integrerend netwerk kunnen 
toevoegen, met als voornaamste doel de versterking te vergroten. Toevoegen van een differentiërend 
netwerk maakt het mogelijk een grotere versterking te kiezen en bovendien de responsie nog sneller te 
maken. Bij de antwoorden vinden we alleen differentiërende netwerken. Een geschikt keuze voor het 
nulpunt van zo'n netwerk is in –0.1 of iets links daarvan. De pool komt dan bijvoorbeeld in –10 of nog 
iets verder naar links. Netwerk c met een nulpunt in –1/8 = –0.125 voldoet hieraan. Met een versterking 5 
zal de demping zeker voldoende groot blijven. 
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  21 Gegeven: Het proces: 
� �

H
K

s sp  �033 1.
. Dit proces wordt samen met

een proportionele regelaar Hr = Kr opgenomen in nevenstaand
teruggekoppeld systeem.

Gevraagd: Wat is de minimale waarde van de stationaire fout die met
deze regelaar kan worden bereikt, als het ingangssignaal R(s) = 1/s2 en
de relatieve demping z tenminste 0.7 moet zijn?

Antwoorden:

a 1
b 0.67
c 0.5
d 0.33
e Geen van de gegeven oplossingen voldoet.
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  22 Gegeven: Het blokschema van een teruggekoppeld regelsysteem:

Gevraagd: Welke van de volgende regelaars Hr is toegepast, als op een
stapvormige verandering van S de nevenstaande responsie van E wordt
gemeten?

Antwoorden:

a Hr  1 b Hr  3 c H
s

sr  
�

�
5

1

3
d H

s

sr  
�

�
13

1

3
e Geen van de gegeven oplossingen voldoet.
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  23 Gegeven: Van een regelsysteem wordt een relatieve demping geëist van ongeveer z = 0.7 en een settling time
(t2%) van ongeveer 2 s.

Gevraagd: Welke van de volgende polenbeelden hoort hierbij?

Antwoorden:

e Geen van de gegeven oplossingen voldoet.



We tekenen de poolbaan voor dit proces en geven de polen voor z = 0.7 aan. De waarde van KL´ die hier 

bij hoort is (1.5√ 2)2 = 4.5. Hierbij hoort een waarde van KL van 4.5/3 = 1.5. De stationaire fout voor 
rampvormige verstoringen is daarmee: 1/1.5 = 0.67, antwoord b. 

  

  



We hebben hier te maken met een type–0 proces met twee polen in –1. Uit de responsie op een 
stapvormige verstoring zien we dat de stationaire fout ongeveer 50% is. Dit duidt op een een 
systeemversterking van 1. Immers de stationaire fout is 1/(1+KL). De demping is ongeveer 0.7. Als we 
een proportionele terugkoppeling toepassen, krijgen we de volgende poolbaan: 

  

 

  

Hieruit zien we dat demping 0.7 wordt bereikt bij een poolbaanversterking van 1. In dit geval is de 
poolbaanversterking gelijk aan de systeemversterking. Een proportionele regelaar met versterking 1 
voldoet dus. Het antwoord is a. 

  



De settlingtime is gelijk aan t2% = 4/zωn. Bij een settlingtime van 2s hoor dus een term zωn van 4/2 = 2. 
Bij een demping van 0.7 betekent dit dat de polen moeten liggen in –2 ± 2j. Hieraan kan alleen antwoord 
e voldoen. 
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  24
Gegeven: Het proces: 

1

1s s( )�
.

Dit proces wordt voorzien van een negatieve terugkoppeling met in de voorwaartse weg een regelaar met de
overdracht: K K sp d� .

Aan de stapresponsie van het gesloten systeem stelt men als eisen: z = 0.5 en tpiek =  
S

3
.

Gevraagd: Welke van de volgende regelaarinstellingen moet men hiervoor kiezen?

Antwoorden:

a Kp = 0.5, Kd = 0 b Kp = 1, Kd = 0 c Kp = 4, Kd = 1 d Kp = 8, Kd = 3

e Geen van de gegeven oplossingen voldoet.
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  25 Gegeven: Nevenstaand blokschema van een teruggekoppeld
systeem en een gewenste stapresponsie voor de overdracht van

R o C:

Gevraagd: Welke van de volgende overdrachten moet worden
gekozen voor de regelaar Hr om de gewenste stapresponsie te
realiseren?

Antwoorden:
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e Geen van de gegeven oplossingen voldoet.



Een tweedeordesysteem met een piektijd van π/√ 3 en een demping z = 0.5 heeft polen met een imaginair 
deel gelijk aan √ 3 en een reëel deel van 1. De overdracht van het gesloten systeem is daarmee: 

  

Het proces voorzien van een terugkoppeling Kp+sKd heeft gesloten lus overdracht:
 

  

 De noemers zijn aan elkaar gelijk als Kd = 1 en Kp = 4. Het antwoord is dus c.
 

  

  

  



Uit de stapresponsie volgt dat we te maken hebben met een systeem met een piektijd π/β van 1s en een 
relatieve demping z = 0.7. Dat betekent polen in -π ± jπ. Zouden we een proportionele terugkoppeling 
toepassen, dan zouden de polen met een demping z = 0.7 in -1 ± 1j liggen. Dat betekent dat we in ieder 
geval een nulpunt moeten toevoegen. Een eenvoudige manier om de polen op de gewenste plaats te 
leggen is het toevoegen van een nulpunt op de pool in -2 en toevoegen van een pool in -2π. Bij een 
poolbaanversterking van 2π2 krijgen we dan de polen op de gewenste plaats. Omdat het proces zelf al een 
poolbaanversterking heeft van 2, voldoet netwerk c hieraan. 
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  26 Gegeven: In een bemonsterd systeem is een filter opgenomen
met daarachter een nuldeorde houdschakeling. Deze combinatie
heeft nevenstaande stapresponsie.

Gevraagd: Welke van de volgende overdrachten hoort bij het
filter?

Antwoorden:

a � �H z z z z z � � �� � � �1 2 3 43 4 2

b � �H z z z z z z � � � �� � � � �1 2 3 4 54 7 6 2

c � �H z z z z z � � �� � � �1 2 3 44 2

d � �H z z z z z � � �� � � �1 2 3 45 6 2

e Geen van de gegeven oplossingen voldoet.
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  27 Gegeven: Een discreet systeem, waarvan de polen– en nulpuntenconfiguratie is gegeven:

Dit systeem wordt voorzien van een negatieve terugkoppeling, zodanig dat de poolbaanversterking van het
gesloten systeem c  K 1 .

Gevraagd: Welke van de volgende uitspraken over de stabiliteit is juist, indien aan het open systeem een nulpunt
op z = –1/4 wordt toegevoegd?

Antwoorden:

a Het gesloten systeem blijft stabiel
b Het gesloten systeem wordt stabiel
c Het gesloten systeem bereikt de grens van stabiliteit
d Het gesloten systeem wordt instabiel
e Het gesloten systeem blijft instabiel.



We lezen onmiddellijk uit de stapresponsie de volgende overdracht af: 

H(z) = z–1 – 3z–2 +4z–3 –2z–4
 

Antwoord a 

  



Het gesloten systeem was stabiel met een poolbaanversterking 1 (pool in –3/4) en blijft stabiel. Antwoord 
a. 
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  28 Gegeven: Een aantal processen waarvan de stapresponsies zijn gemeten. Voor elk van deze processen is één (of
in één geval twee) van de bij de antwoorden gegeven regelaars het meest geschikt.

Gevraagd: Welke regelaar is het meest geschikt voor het proces met responsie 5?

Antwoorden:

a I
b PI
c P(I)D
d PD
e Geen van de gegeven oplossingen voldoet.
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  29 Gegeven: Nevenstaande beschrijvende functie:

Gevraagd: Welke van de volgende niet–lineaire elementen hoort bij deze
beschrijvende functie?

Antwoorden:

e Geen van de gegeven oplossingen voldoet.



Responsie 5 kenmerkt zich door een kleine looptijd en een grote tijdconstante. Voor een dergelijk 
systeem is een PI–regelaar het meest geschikt. Antwoord b is dus juist. 

  



De beschrijvende functie hoort bij een relais met dode zone. De dode zone is gelijk aan 1. Het maximum 
van de beschrijvende functie is gelijk aan 2M/πd = 2. Daaruit volgt dat M = π. Oplossing b voldoet 
hieraan. 
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  30 Gegeven: Het volgende teruggekoppelde systeem en de polaire figuur van � �H jZ :

Verder is gegeven dat in het niet–lineaire element d = 0.5.

Gevraagd: Voor welke waarde van K bevindt dit systeem zich op de grens van instabiliteit?

Antwoorden:

a K = 0.25
b K = 0.5
c K = 1
d K = 2
e Geen van de gegeven oplossingen voldoet.



De niet lineariteit is weer een relais met dode zone. De dode zone is gelijk aan 0.5. Het maximum van de 
beschrijvende functie is gelijk aan 2M/πd = 2π/π0.5 = 4. De polaire figuur gaat precies door het punt –1. 
Als het systeem op de grens van instabiliteit is, moet de combinatie van K en het relais een 
maximumwaarde van 1 opleveren. Dit is het geval voor K = 0.25. Oplossing a voldoet hieraan. 

  


