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Industriell Mätning och Styrning (IMS) 
 

Repetitionsfrågor inför tentamen 
 
Nedan följer ett antal frågor som kan ses som typiska tentamensuppgifter. Genom att gå 
igenom och lösa dessa uppgifter erhålles en god grund inför tentamen. Det är även möjligt att 
tentamensuppgifter kommer att hämtas direkt från denna katalog. 
 
Tillåtna hjälpmedel på tentamen : instruktionslista PIC16F84, miniräknare och TEFYMA 
 
 
 
Tillämpad OP-förstärkarteknik 
 
OP1 Konstruera en krets som driver en konstant ström på 1 mA genom en givare med en 

variabel resistans på 1 kohm till 5 kohm.  
 
OP2 Modifiera konstruktionen i föregående uppgift så att en sida på givaren blir 

jordrefererad.  
 
OP3 Vilket problem kan uppstå när en liten resistans skall mätas över ett stort avstånd. Hur 

kan problemet lösas? 
 
OP4 Vilka parametrar hos en OP-förstärkare är speciellt viktiga när den skall användas för 

mätning av mycket små spänningar? 
 
OP5 Vilka fördelar får man med en chopper-stabiliserad OP-förstärkare? 
 
 
Elektrisk mätteknik (Ingår ej 2014) 
 
EM1. Du observerar en digital fyrkantvåg med ett oscilloskop men misstänker att det döljer 

sig en glitch någonstans i signalen eftersom din frekvensräknare visar den dubbla 
frekvensen. Hur går du till väga för att kunna hitta glitchen? 

 
EM2. I en repeterad digital sekvens kan det ibland vara svårt att få en stabil oscilloskopbild. 

Hur kan man gå till väga för att försöka stabilisera bilden? 
  
EM3. I vilka fall kan ett analogt oscilloskop vara överlägset ett digitalt vid mätningar?  
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EM4. (Tentamen 2003-12-04) En PIC microcontroller får sin klocka från en integrerad 6.000 
MHz kristalloscillator. När man mäter direkt på utgången från oscillatorkretsen kan man 
få nedanstående tre olika resultat beroende på mätmetod. (Utgången hos 
oscillatorkretsen består av en buffrad Schmittrigger.)  Mätningarna har alla gjorts med 
samma 100MHz oscilloskop men med tre olika anslutningsmetoder. 

 Metod X: Lösa enkelledare med banankontakter och krokodilklämmor. 
 Metod Y: Passiv oscilloskop-prob med omkopplaren i läget 1X. 
 Metod Z: Passiv oscilloskop-prob med omkopplaren i läget 10X. 

Alla bilder har skalats så att 1 ruta vertikalt motsvarar 2V. (Varje bild är 8 rutor hög.) 
Kretsen matas med 5V. Nollnivån indikeras av den lilla 1:an i vänsterkanten av varje 
bild. 

   bild A bild B 
 

 bild C 
 

a)  Para ihop rätt bild med rätt mätmetod.  
b)  Välj det fall där verklig spänning och bilden stämmer bäst överens. Red ut hur den 
elektriska kretsen ser ut i detta fall och förklara varför detta blir bäst.  
c)  I två av fallen uppmätes spänningar som ligger utanför matningsspänningen. Hur 
hänger detta ihop?  
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Givare (Mätning Icke-elektriska Storheter) 
 
G1. Nämn minst två principer för mätning av följande storheter och förklara kortfattat hur 

de fungerar: 
1. Objektnärvaro (position) 
2. Temperatur 
3. Varvtal 
4. Moment 

 
G2. Förklara skillnaden mellan precision och noggrannhet. 
 
G3. En givare ger i sitt arbetsområde en utsignal mellan 1,000 och 1,025 V. Denna signal 

skall helt utnyttja en A/D-omvandlare avsedd för insignaler 0 till 5V. Konstruera med 
operationsförstärkare ett mellansteg som anpassar signalen för A/D-omvandlaren. 
Komponentvärden skall beräknas och anges. 

 
G4. Beskriv i stora drag hur en induktiv givare fungerar. 
 
G5. Förklara hur Seebeck-effekten (den fysikaliska effekten som termoelement bygger på) 

kan påverka mätning av små spänningar. 
 
 
Digitalteknik 
 
I detta avsnitt används ”*” eller sammanskrivning (A*B=AB) för att notera boolesk och, ”+” 
för boolesk eller och ” ’ ” för invertering.  används för exklusiv eller. 
 
D1. Förklara skillnaden mellan kombinatoriska nät och sekvensnät.  
 
D2. Ett okänt kombinatoriskt nät är inbyggt i en svart låda och endast insignaler och 

utsignaler är observerbara. Kan man skapa ett ekvivalent nät och vad behöver man i så 
fall göra? 

 
D3. En okänd tillståndsautomat är inbyggd i en svart låda och endast insignaler och 

utsignaler är observerbara. Kan man skapa automatens ekvivalent och vad behöver 
man i så fall göra? 

 
D4. Sanningstabellen för utsignalen Y som funktion av insignalerna A,B,C och D är 
  

A\BCD 000 001 010 011 100 101 110 111 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 
1 1 0 1 0 0 0 0 0 

 
 a) Teckna Y på disjunktiv eller konjunktiv normalform. 
 b) Förenkla med hjälp av karnaugh-diagram uttrycket för Y. 
 c) Implementera sanningstabellen med ett kombinatoriskt nät bestående av endast 

NAND-grindar. 
 
D5. Förenkla uttrycket: A + A’B + B + A’C + C 
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D6. Konstruera en modulo-4-räknare med två D-vippor och logikgrindar. Räknaren skall 

cykliskt räkna från 0 till 3. 
 
D7. Konstruera med hjälp av D-vippor och grindar en 4-bitars BCD-räknare. D-villkoren 

skall  förenklas med exempelvis Karnaugh-diagram. 
 
D8. De flesta PLD-kretsar är uppbyggda kring ett AND- och ett OR-plan. Förklarar vad 

detta innebär för den form på vilken man måste ha sina logiska villkor innan de kan 
implementeras. 

 
D9. Varför använder man ibland öppen-kollektor-teknik? 
 
D10. Vad skiljer en tri-state-utgång från en öppen-kollektor-utgång? 
 
 
Mikrodatorn 
 
M1. Ge exempel på operationer som kan utföras av en ALU i en mikroprocessor. 
 
M2. Varför spelar bussar i olika former stor roll i mikroprocessorer och vad krävs av en 

enhet för att den skall kunna anslutas till en buss? 
 
M3. Förklara begreppen: 
 - instruktionsordlängd, 
 - dataordlängd och 
 - adressordlängd. 
 
M4. Förklara vad som händer i en mikroprocessor när ett hopp utföres i programkoden. 

Vilka register påverkas och hur? Vad hämtas var? 
 
M5. Vilken betydelse har ordet Random i ”Random Access Memory”? 
 
M6.  Uttyd förkortningarna och ange de väsentliga egenskaperna hos följande minnestyper: 

- RAM 
- ROM 
- PROM 
- EPROM 
- EEPROM 
- DRAM 

 
M7. Uppbyggnaden av en minneskrets följer nästan alltid ett matrismönster. Varför? 
 
M8. Vad innebär det att ett program för en mikroprocessor är relokerbart? Vad krävs av 

olika instruktioner? 
 
M9. Varför har man ofta en stack i mikroprocessorer? Ge två exempel på när den kan 

användas. 
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M10. Vad skiljer ett subrutinanrop från en vanlig hoppinstruktion? Beskriv de steg som en 
mikroprocessor måste utföra för att genomföra ett subrutinanrop. 

 
M11. Vad utmärker en RISC-processor? 
 
M12. Vad utmärker en enchips-processor? 
 
M13. En mikroprocessor har en RD (läs) och en WR (skriv) och en IORQ (input/output 

request) -ledning. Dessutom finns för I/O-adressering 8 adressbitar A7..A0. Anslut en 
8-bitars inport bestående av tri-state buffertar på adress 0x31 och en 8-bitars ut-port 
bestående av 8 D-vippor på adress 0x33. För dataöverföring användes databitarna 
D7..D0.  

 
M14. Ge två exempel på hur en bit i en utport kan anslutas till omgivningen under galvanisk 

separation av systemen. 
 
M15. Beskriv hur en succesiv-approximations-A/D-omvandlare fungerar. 
 
M16. En 14-bitars ideal D/A-omvandlare har en 10V spänningsreferens dvs 10V är full 

skala. Hur mycket ändrar sig utsignalen när det binära 14-bitars-talet på ingången ökas 
en enhet (räknas upp ett steg). 

 
M17. Hur kan man med A/D-omvandlare mäta en analog spännings-signal under galvanisk 

separation? Ge minst två exempel. 
 
 
Realtidsprogrammering 
 
RT1. Förklara fördelarna med att använda interrupt i stället för polling. 
 
RT2. Förklara följande termer som används inom realtidsprogrammering: 

 Process 
 Context 
 Context switch 
 Concurrent execution 

 
RT3. Vad erfordras i ett datorsystem för att kunna implementera ett realtidssystem med flera 

oberoende processer? 
 
RT4. Vad gör en scheduler i ett realtidssystem när man kommer till ett klock-tic och en 

task-switch skall ske? 
 
RT5. Beskriv vad som sker i en microcontroller vid ett avbrott?  Vad händer med stack, 

programräknare mm? 
 
RT6. En rutin för att hantera interrupt måste skrivas så att vissa speciella hänsyn tas. Vilka? 

Beskriv hur alla hänsyn tillgodoses.  
 
Digital kommunikation 
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DK1. Bussarna I2C, Microwire och SPI vinner mycket terräng i modern digital konstruktion. 

Vilka fördelar har de jämfört med mer traditionell uppbyggnad? 
 
DK2. Vad skiljer asynkron och synkron serie-överföring? 
 
DK3. Varför behövs startbiten vid asynkron seriell kommunikation? 
 
DK4. Varför är den balanserade överföringen i RS485 mer störningsokänslig än t ex RS232? 
 
DK5. I vilka sammanhang används fältbussar och vad är utmärkande för dem? 
 
 
Elektronikkonstruktion  
 
EK1. Vad innebär genomplättering av ett kretskort? 
 
EK2. De strömtätheter som uppnås i kopparfolien på kretskort överstiger ofta avsevärt de 

man kan acceptera i kablar. Varför kan de accepteras på kretskort? 
 
EK3. Beskriv stegen i arbetet med att gå från design-idé till färdiga CAM-filer för att 

producera ett kretskort. 
 
 
Störningar 
 
S1. Ange tre motmedel mot induktivt kopplad störning. 
 
S2. Ange tre motmedel mot kapacitivt kopplad störning. 
 
S3. Vid EMC-skärmning för högfrekvens används ofta någon form av galler-plåt eller plåt 

med stansade hål för ventilation. Ange  någon enkel tumregel för håldimensionen 
kontra störningen. Om hålen är osymmetriska vilken dimension är då avgörande? 

 
S4. Huvudregeln säger ju att jordning skall ske i en gemensam punkt. Av praktiska skäl är 

detta tyvärr inte alltid möjligt. Vad kan det finnas för alternativa lösningar? 
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Strömförsörjning 
 
PS1 Vilka fördelar uppnår man när man ersätter ett linjärt spänningsaggregat med ett som 

bygger på switch-teknik (SMPS). 
 
PS2. Rita ett kopplingsschema för ett ordinärt linjärt spänningsaggregat med en 

transformator, en Graetz-brygga och en glättningskondensator. 
 
PS3. Rita ett kopllingsschema för en switch-krets som reducerar den inkommande 

spänningen och beskriv funktionen.. 
 
PS4. Rita ett kopplingsschema för en switch-krets som ökar den inkommande spänningen 

och beskriv funktionen. 
 
PS5. Beskriv minst två fall där en DC/DC-omvandlare kan lösa strömförsörjningsproblem. 
 
 


