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Nynorsk 
Eksamensinformasjon 
 
Eksamenstid Eksamen varer i 5 timar. 

Hjelpemiddel Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå opent Internett og andre 
verktøy som kan brukast til kommunikasjon.  
 
Når du bruker nettbaserte hjelpemiddel under eksamen, har du 
ikkje lov til å kommunisere med andre. Samskriving, chat og andre 
måtar å utveksle informasjon med andre er ikkje tillate. 

Bruk av kjelder Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på 
ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.  
 
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og 
annan litteratur. Dersom du bruker utskrifter eller sitat frå Internett, 
skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. 

Vedlegg På eksamensdagen finn du vedlegget frå førebuingsdelen her: 
https://pgsa.udir.no/ 
I vedlegget finn du omtale av anlegget, eksempel på programkode 
og forskjellig dokumentasjon. Vedlegget er ikkje trykt på papir. 

Vedlegg som skal 
leverast inn 

Ingen 

https://pgsa.udir.no/
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Arbeidsoppdrag med kulepunkter som skal svarast på 
 

• Teknisk ansvarlig ønsker ein samlet prioriteringsplan for arbeidet med alle oppdraga 

Montasje og tilkopling av naudstoppbrytar i +P2 med tilhøyrende converter (Tina 2B) 
 

• Teikn fleirlina koplingsskjema for naudstoppbrytar med tilhøyrande converter plassert i +P2 
brytarboks.  

Etter at alle naudstoppkrinsar med konvertarar (Tina 2B) er kopla skal desse funksjonstestas. 
 

• Planlegg og beskriv korleis du ville gjennomført funksjonstestinga. 

I samband med funksjonstestinga finn du at ein av Tina 2B einingane ikkje lyser i innebygd LED 
 

• Planlegg og beskriv korleis du ville feilsøkt og reparert eventuelle feil. Teikn skisse av alle målingar du 
må gjera for å finne feilen. 

• Lag PLS-program for naudstopp av robotcelle med naudsynt resetfunksjon basert på informasjonen i 
førebuingsdelen. 

Teknisk ansvarlig for prosjektet ønskjer at alle tryggleiks-PLS’ane skal koplast opp i eit nettverk slik at det 
er mogleg med sentral overvaking av tryggleikssystemet. Han ber deg sjå på ei løysing der tryggleiks-
PLS’ene for E1867 og E1866 koplast saman for overføring til sentral overvaking.  
 

• Planlegg og beskriv korleis du ville utført oppdraget. Teikn skisse over løysinga du vél. 

Teknisk ansvarlig ønsker en forklaring på kva «alle dei nye robotane saman med frekvensomformarstyrde 
transportband» vil ha å seie for fabrikken sin EMI/EMC problematikk. Spesielt er teknisk ansvarlig bekymra 
for at hovudfordelinga vil spreie støy ut på bedriften sitt elektriske anlegg. 
 

• Vurder kva som kan gjerast i hovudfordelinga for å hindre at støy spreier seg ut på bedriften sitt 
elektriske anlegg. 

I samband med testkjøyring av robot får du i oppgåve å finjustere rørsle og posisjonar. Som vedlegg finn du 
eit utdrag av eit robotprogram. 
 

• Skriv om naudsynte delar av programmet slik at snøggleikene blir auka med 20% og sjekk at rørsla i 
alle aksar er rettlina.  

• Posisjonen «Bin_Target_10» må justerast med 1 cm i z-aksen. Skriv om naudsynte delar av 
programmet 

I samband med mekanisk montasje av vakumlyftarar til grunnplata syner det seg at plata mangler gjenger. Du 
får i oppdrag å gjenge opp dei ferdig bearbeida hola. 

• Planlegg og beskriv korleis du gjennomfører gjenginga. 

Etter at grunnplata er montert skal du montera vakumlyftarane, kople desse til trykkluft og klargjere for å setta 
i drift. 

• Planlegg og beskriv hvordan du gjennomfører montasjen av vakumlyftarane, tilkopling til trykkluft 
og klargjering for å setta i drift. 
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Bokmål 
Eksamensinformasjon 
 
Eksamenstid Eksamen varer i 5 timer. 

Hjelpemidler Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra åpent Internett og andre 
verktøy som kan brukes til kommunikasjon.  
 
Når du bruker nettbaserte hjelpemiddel under eksamen, har du ikke 
lov til å kommunisere med andre. Samskriving, chat og andre måter 
å utveksle informasjon med andre er ikke tillatt. 

Bruk av kilder Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en 
slik måte at leseren kan finne fram til dem.  
 
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og 
annen litteratur. Hvis du bruker utskrifter eller sitater fra Internett, 
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. 

Vedlegg På eksamensdagen finner du vedlegget fra forberedelsesdelen her: 
https://pgsa.udir.no/ 
I vedlegget finner du omtale av anlegget, eksempel på programkode 
og forskjellig dokumentasjon. Vedlegget er ikke trykt på papir. 

Vedlegg som skal 
leveres inn 

Ingen 

https://pgsa.udir.no/
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Arbeidsoppdrag med kulepunkter som skal svarast på 
 

• Teknisk ansvarlig ønsker at du lager en samlet prioriteringsplan for arbeidet med oppdragene 

Montasje og tilkopling av nødstoppbryter i +P2 med tilhørende converter (Tina 2B) 
 

• Tegn flerlinjet koblingsskjema for nødstoppbryter med tilhørende converter plassert i +P2 bryterboks.  

Etter at alle nødstoppkretser med konvertere (Tina 2B) er koplet skal disse funksjonstestes. 
 

• Planlegg og beskriv hvordan du ville gjennomført funksjonstestingen. 

I forbindelse med funksjonstestingen finner du at en av Tina 2B enhetene ikke lyser i innebygd LED 
 

• Planlegg og beskriv hvordan du ville feilsøkt og reparert eventuelle feil. Tegn skisse av alle målinger du 
må gjøre for å finne feilen. 

• Lag PLS program for nødstopp av robotcelle med nødvendig reset funksjon basert på informasjonen i 
forberedelsesdelen. 

Teknisk ansvarlig for prosjektet ønsker at alle sikkerhets-PLS’ene skal koples opp i et nettverk slik at det er 
mulig med sentral overvåking av sikkerhetssystemet. Han ber deg se på en løsning der sikkerhets-PLS’ene 
for E1867 og E1866 koples sammen for overføring til sentral overvåking.  
 

• Planlegg og beskriv hvordan du ville utført oppdraget. Tegn skisse over løsningen du velger. 

Teknisk ansvarlig ønsker en redegjørelse for hva «alle de nye robotene sammen med 
frekvensomformerstyrte transportbånd» vil si for fabrikkens EMI/EMC problematikk. Spesielt er teknisk 
ansvarlig bekymret for at hovedfordelingen vil spre støy ut på bedriftens elektriske anlegg. 
 

• Vurder hva som kan gjøres i hovedfordelingen for å hindre at støy sprer seg ut på bedriftens elektriske 
anlegg. 

I forbindelse med testkjøring av robot får du i oppgave å finjustere bevegelser og posisjoner. Vedlagt finner 
du et utdrag av et robotprogram. 
 

• Juster programmet slik at hastighetene økes med 20 % og sjekk at bevegelsen i alle akser er rettlinjet. 
Vis med tydelig eksempel.  

• Posisjonen «Bin_Target_10» må justeres med 1 cm i z aksen. Vis med tydelig eksempel 

I forbindelse med mekanisk montasje av vakumløftere til grunnplaten viser det seg at platen mangler gjenger. 
Du får i oppdrag å gjenge opp de ferdig bearbeidede hullene. 

• Planlegg og beskriv hvordan du gjennomfører gjengingen. 

Etter at grunnplaten er montert skal du montere vakumløfterne, koble disse til trykkluft og klargjøre for 
idriftsettelse. 

• Planlegg og beskriv hvordan du gjennomfører montasjen av vakumløfterene, tilkopling til trykkluft og 
klargjøring for idriftsettelse. 
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