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Tentamen i 

Industriell Mätning och Styrning (IMS) 

Torsdagen den 18/12 2014   kl 0800-1300 

 
Tillåtna hjälpmedel: TEFYMA, kalkylator och PIC16F84 instruktionslista 
Tentamen betår av 16 delfrågor.  Den maximala sammanlagda poängen är 50.  
Betygsgränser:     3 (20-29p);  4 (30-39p);  5 (40-50p) 
 
 
 
1. Nedanstående program körs i en PIC16F84. Klockfrekvensen är 4 MHz dvs en 

instruktionscykel tar 1 µs 
 a)  Om bitmönstret 0xb3 finns på PORTB vad kommer W-registret att innehålla efter 

sista instruktionen?  (2 p) 
 b)  Beskriv vad programmet gör.  (1 p)  
 c)  Hur lång tid tar det att exekvera programmet?  (Beskriv beräkningen)  (2 p) 
 
 

TEMP1 equ 0x10 
TEMP2 equ 0x11 
CNT equ 0x12 
 
Start bsf STATUS,RP0 
 movlw 0xff 
 movwf TRISB 
 bcf STATUS,RP0 
 movf PORTB,W 

 movwf TEMP1 
 movlw 0x08 
 movwf CNT 
 clrf TEMP2 
 
lp btfsc TEMP1,0 
 incf TEMP2 
 rrf TEMP1,F 
 decfsz CNT,F 
 goto lp 
 movf TEMP2,W 
 
 

   
 
 
2. Många uppgifter kan lösas antingen med en microcontroller eller med PLD/FPGA. 

Kraven från applikationen avgör ofta valet. Beskriv för och nackdelar med de två 
lösningarna.   (2 p) 
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3. Placera följande termer och förkortningar i rätt sammanhang och förklara översiktligt 
vad de innebär: 
 Solid state relay/halvledarrelä 
 RS485 
 Tri-state 
 OSI 
 CTR 
 OTP-PROM (6 p) 

 
4. a) En hoppinstruktion i assembler kan vara antingen absolut eller relativ. Vad menas 

med detta och vad innebär denna skillnad för programmeraren?  
 b) Ett avbrott kan beskrivas som exekveringen av en ”osynlig” instruktion. Vilken?  
 c) Förklara begreppet polling. Beskriv fördelar och nackdelar med att använda avbrott 

jämfört med att använda polling. (4 p) 
 
5. I en industrianläggning finns 24V DC tillgängligt.  I detta skall en tryckknapp (normalt 

öppen brytare) kopplas in. Brytaren skall via en optokopplare överföra informationen till 
en elektronikbox som har ett galvaniskt isolerat 5 V DC system. I elektroniksystemet 
skall en låg nivå motsvara att brytaren är sluten. Den låga nivån skall kunna belastas 
med 2 mA och vid hög nivå skall en pull-up resistans på max 10k finnas.  
Optokopplaren har en CTR på 50%. 

 a) Gör en principritning med nödvändiga motstånd och inkopplad knapp och 
optokopplare. (2 p) 

 b) Räkna ut resistansernas värden. (1 p) 
 
6. En temperatur-sensor ger 1 A  per Kelvin om man lägger en spanning över den. 

(Således 273 A vid 0C och 373 A vid 100C) Använd operationsförstärkare, 
motstånd och spänningsreferenser för att skapa 0-10V i intervallet 0 - 100C.  

 a) Konstruera kretsen  (4 p) 
 b)Hur många bitar måste en A/D-omvandlare minst ha om upplösningen skall vara 

bättre än 0,5 C? (1 p) 
 c) Om signalen bara förstärks och inte offsetjusteras hur många bitar behövs då för 

samma upplösning? (1 p) 
 
7. Begrunda följande fyra påståenden om OP-förstärkare. Ange därefter om de är rätt eller 

fel. Om du anger att något är fel skall du förklara vad som inte stämmer. 
 a) En ideal operationsförstärkare har oändlig förstärkning om den ej återkopplas. 
 b) En ideal OP-förstärkare har låg inimpedans. 
 c) En positiv återkoppling i en komparatorkrets kan skapa hysteres. 
 d) En chopperstabiliserad operationsförstärkare används när man behöver hög slew rate.  
  (4 p) 
 
8. Rita grundkretsen för en Boost- (step up-) omvandlare. Vad är det teoretiska 

utspänningsområdet uttryckt i inspänningen. (3 p ) 
 
9. Vilka fyra huvudtyper av elektriska störningar brukar man prata om i EMC-

sammanhang? (2 p) 
 
10. Förklara skillnaden mellan ”pad” och ”via”  i kretskortssammanhang. (1 p) 
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11. PLC-system är ofta en billig och enkel lösning på mät/styrproblem. Nämn  
 minst två tänkbara skäl till att man kan välja att använda en  
 microcontrollerkonstruktion istället.   (2 p) 
 
12. Beskriv stegen för att överföra ett kretsmönster på film till kopparmönster på ett 

kretskort. Vilken betydelse har kopparlagrets tjocklek? (2 p) 
 
13. Hur motverkar man en kapacitivt kopplad störning?  (2 p) 
 
14. Konstruera  en modulo 4 –räknare med 2 D-vippor och logikgrindar. Räknare skall alltså 

binärt räkna från 0 till 3 och sedan börja om på 0. (4 p) 
 
15.  Vilken funktion har en scheduler i realtidsprogrammeringssammanhang. Vad är det som 

startar schedulern?  (2 p) 
 
16. Hur många adressbitar behöver en krets med 1,048,576 (1M) adresser? Om den 

installeras i ett system med 32-bitars adressbus hur många procent av adressrymden 
upptar den då?  (2p) 

 
 
 

 
 

Lycka till! 
 
 


