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Een cilinder met binnenstraai ri en buitenstraai ro wordt op een hoogte h losgelaten op 
een helling. De totale massa van de cilinder is me. 

~I ______ --------~-__________ 
A Laat zien dat het traagheidsmoment Ic van de cilinder gelijk is aan: 

1 4 4 
ra -lj 

Ic =-m 2 c r 2 _ r2 
a I 

B Wat is de relatie tussen de translatiesnelheid v en de hoeksnelheid aJwaarmee de 
cilinder om zijn eigen as roteert? 

C Geef een uitdrukking voor de totale kinetische energie van de cilinder als functie van 
de snelheid v. 

D Geef een uitdrukking voor de snelheid v die de cilinder onderaan de helling bereikt 
heeft als functie van de hoogte h, de gravitatieversnelling g en de binnen- en 
buitenstralen ri en ra. 
(De invloed van wrijving mag worden verwaarloosd.) 
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Een massa m hangt aan een veer met veerconstante K zoals geschetst in onderstaande 
figuur. 

m IZ 
De massa wordt iets opgetild en weer losgelaten. De massa zal nu een harmonische 
trilling gaan uitvoeren. 

A. Stel de bewegingsvergelijking op. 

B. Hoe ziet de trilling eruit en wat is de frequentie (cvo) van de trilling? Laat m.b.v. het 
resultaat van A zien dat de door u gegeven oplossing inderdaad voldoet aan de 
bewegingsvergelijking. 

De trilling blijkt na enige tijd uit te dempen. 

c. Noem twee mogelijke oorzaken van deze demping. 

Men besluit de demping te modelleren als viskeuze wrijving, waarbij de grootte van de 
wrijvingskracht gegeven is door: 

Fw =-yv 

met v de snelheid van de massa en y een constante. 

D. Wat is de eenheid van i! 
E. Stel de bewegingsvergelijking op voor het systeem met demping. 

F. Laat zien dat 

zet) =Zeq + Ae -j, cos(mt) 

met Zeq, ren CV constanten, een oplossing is van de bewegingsvergelijking voor het 
gedempte systeem en geef uitdrukkingen voor ren cv. 
Tip: bepaal eerst de afgeleiden van bovenstaande uitdrukking. Vul deze in de 
bewegingsvergelijking in en sorteer op gelijke termen in OJt. 
N.B: de frequentie van deze trilling is ongelijk aan de frequentie van de trilling van het 
ongedempte systeem: {i);tOJo! 
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Opgave 3 Capacitieve versnellingssensor (25 punten) 

Onderstaande figuur toont schematisch de opbouw van een capacitieve 
versnellingssenSOL Als het gehele systeem aan een versnelling a in vertikale richting 
onderworpen wordt zal er door de traagheid van de massa m een externe kracht gelijk 
aan -m'a op de veer uitgeoefend worden. De resulterende lengteverandering van de veer 
geeft een verandering van overlap van de twee platen die samen een condensator 
vormen. De platen hebben een breedte b, loodrecht op het vlak van de tekening en de 
afstand tussen de platen blijft steeds d. De veer die tot de transducer gerekend wordt 
heeft een veerkonstante K en is ontspannen voor x = Xo. Voor lage frequenties kan 
eenvoudig afgeleid worden dat de lengteverandering van de veer gegeven is door: 

m· a 
x=xo--- . 

K eff 

Met Kef! de effectieve veerconstante van de 
transducent (inc1usiefveer). 

Als er geen lading op de platen staat (q = 0, 
u = 0) is Kef! gelijk aan de veerconstante K 

van de veer. 

Fexl 

In dit vraagstuk zullen we bekijken wat de invloed van een aangelegde bias-spanning 
(nodig voor meting van de capaciteit) is en hoe de bandbreedte van de sensor van deze 
bias-spanning afhangt. 

A Bepaal de capaciteit tussen de twee platen uitgedrukt in x en eo en de gegeven 
variabelen. 

B Bepaal de energiefunctie U(q,x) van deze transducent. Laat via een pad-integraal 
zien hoe je tot deze energiefunctie komt. 

Om de capaciteit te meten wordt een bias-spanning aangebracht. Dit betekent dus dat de 
transducent spanningsgestuurd is. 

C Leid uitdrukkingen af voor Fext en q als functie van u en x. 

D Geef de karakteristieke vergelijkingen van deze transducent. 

E Bepaal nu een effectieve veereonstante Ku van de transducent bij spanningssturing. 

De bruikbare bandbreedte van de sensor wordt begrensd door de resonantiefrequentie. 
Voor een optimale responsetijd wordt een demping van Fd= -y dx/d taangebracht. 

F Geef de ingangsimpedantie van deze capacitieve versnellingssensor met demping. 
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Gegeven is een denkbeeldige twee-poort transducent met extensieve variabelen XI en X2 

en intensieve variabelen (efforts) XI en X2 . 

Verder zijn de volgende constitutieve relaties bekend (A, B en C zijn constanten): 

Xl =A· Xl· X 2 

X =B· X2+C- X 2 1 2 

A Geef een uitdrukking voor de energieverandering dU door de poorten van deze 
transducent. 

B Laat via een pad-integraal zien dat de energiefunktie U(Xl,x2) van deze transducent 
geschreven kan worden als: 

2 1 2 
U(xI'X2) = UA + B· Xl X 2 +-C· x 2 2 

met UA als een constante(=U(O,O». 

C Uit de berekening van de energie volgt dat de constanten A en B niet onafhankelijk 
van elkaar gekozen kunnen worden. Aan welke relatie moeten A en B voldoen? 

D Geef de karakteristieke vergelijkingen van de transducent en laat duidelijk zien hoe 
deze afgeleid worden. 

E Geef een uitdrukking voor de koppelfactor. 
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Namen en symbolen 

Omschrijving Description 

Viscositeit Viscosity 1] 

Arbeid Work A 

Versnelling Acceleration a 

Magnetische inductie Magnetic induction B 

Lichtsnelheid Velo city of light c 

Diëlektrische Dielectric 
D 

verplaatsing displacement 

Elektrisch veld Electric field E 
Elektrische Electrical unity charge e 

eenheidslading 

Totale energie Total energy U 

(Upot+Ukin) (Upot+Ukin) 

Kinetische energie Kinetic energy Ukin 

Potentiële energie Potential energy Upot 

Kracht Force F 

Totale kracht Total force F;ot 

Coëfficiënt Coefficient damping y 

dempingskracht force 

Dempings coëfficiënt! Damping force / mass r 
massa 

Gevoeligheid Sensitivity G 

Gravitatieconstante Gravitational constant G 

Gravitatieversnelling Gravitational 

acceleration 
g 

Magnetisch veld Magnetic field H 

Traagheidsmoment Moment of inertia 1 

Koppelfactor Coupling factor K 

Veerconstante Spring constant K 

Golfgetall vector Wave number / vector k,k 

Impulsmoment Angular momentum 
L 

Inductie Induction L 

Totale impulsmoment Total angular 
Ltot momentum 
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Omschrijving Description 

Massa Mass m 

Totale massa Total mass mtot 

Impuls Momentum P 

Totale impuls Total momentum Ptot 
Elektrische lading Electric charge q 

Kwaliteitsfactor Quality factor Q 

Warmte Heat Q 
Totale elektrische Total electric charge qtot 

lading 

Massamiddelpunt Centre ofmass R 

Plaats Position r 

Straal Radius R 

Weerstand Resistance R 

Ladingsdichtheid Charge density pCr 
Massadichtheid Mass density pCr 

Entropie Entropy S 

Mechanische rek Mechanical strain S 

Oppervlaktelading Surface charge (J 

Mechanische spanning Mechanical stress T 

Moment Torque T 

Periode (van een Period (of an T 

trilling) oscillation) 

Elektrische spanning Electric voltage u 

Snelheid Velocity v 

Volume Volume V 

(Potentiële) (Potential) energy w 

energiedichtheid density 

Hoeksnelheid Angular velo city w,w 
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Beoordeling Tentarnenopgaven (voorlopige puntenverdeling) 

Opgave 1 

Opgave 2 

Opgave 3 

Opgave 4 

Totaal 

Onder- Punten Gemiddelde 
delen 

A 
B 
C 
D 

7 
6 
6 
6 

Totaal 25 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

Totaal 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

Totaal 

A 
B 
C 
D 

Totaal 

4 
6 
2 
2 
5 
6 

25 

3 
5 
5 
4 
3 
5 

25 

5 
5 
5 
5 

25 

100 

score 
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