
Tentamen Meettechniek & Instrumentatie - 29 januari 2002
Vraag 1

Hieronder staan vier van de zeven basisgrootheden uit het Internationale eenhedenstelsel (SI). 
Welke van deze vier is NIET gerelateerd aan fundamentele fysische constantes?

m (eenheid van lengte)a)

s (eenheid van tijd)b)

kg (eenheid van massa)c)

A (eenheid van elektrische stroom)d)

Zie dictaat 2.1 en 2.2

Vraag 2

Hieronder staan vier tweetallen grootheden; bij welk tweetal is het product van de dimensies NIET 
gelijk aan J/m3 (energiedichtheid)?

elektrische veldsterkte E en dielektrische verplaatsing Da)

mechanische spanning T en deformatie Sb)

magnetische flux Φ en magnetische veldsterkte Hc)

temperatuur Θ en entropie σ d)

Basiskennis elektrotechniek: product van flux [V.s] en H [A/m] heeft dimensie [A.V.s/m] = [J/m].

 

Vraag 3

We beschouwen een meetinstrument bestaande uit een sensor/versterker-combinatie en een AD-
omzetter. Het signaal aan de uitgang van de versterker is behept met ruis. De standaard deviatie 
van de ruis is gelijk aan 1 mV. De AD-omzetter heeft een kwantisatiestap van 1 mV. De AD-
omzetter rondt af naar het dichtstbijzijnde kwantisatieniveau. Wat is de standaard onzekerheid in 
het meetresultaat:

2 mVa)

1,041 mVb)

1,41 mVc)

2,82 mVd)

Een AD omzetter maakt een fout die uniform verdeeld is. Hierbij behoort een onzekerheid van:
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De twee fouten kunnen opgevat worden als een optelling.  Ze zijn onafhankelijk. Dus, voor de 
totale onzekerheid moeten de afzonderlijke onzekerheden kwadratisch opgeteld worden:
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Vraag 4

We beschouwen een meetinstrument bestaande uit een sensor/versterker-combinatie en een AD-
omzetter. De sensor/versterker heeft een systematische fout met een standaard onzekerheid van 1 
mV. Bovendien is er fluctuerende ruis met een standaard deviatie van 0,01 mV. De AD-omzetter 
heeft een kwantisatiestap van 1 mV. De AD-omzetter rondt af naar het dichtstbijzijnde 
kwantisatieniveau.

De meting wordt 100 keer herhaald en de resultaten worden gemiddeld. 

Welke van de volgende beweringen is JUIST:

De resterende fout – na middeling – is met goede benadering uniform verdeeld.a)

De resterende fout – na middeling – is met goede benadering normaal verdeeld.b)

Er zijn onvoldoende gegevens om een goede benadering van de verdeling van de resterende c)
fout te bepalen.

De resterende fout – na middeling – is bij benadering binominaal verdeeld.d)

d? Een binominale verdeling beschrijft de kans op het aantal keren "kop" bij een herhaalde aantal 
keren "kop-of-munt" gooien. Het is hier dus een onzin antwoord.

De standaard deviatie van de ruis is zeer klein t.o.v. de systematische fout en de afrondfout. We 
zullen deze derhalve verwaarlozen. Omdat de systematische fout bij herhaald meten steeds 
hetzelfde blijft is de afrondfout ook steeds hetzelfde. Binnen een reeks van 100 herhaalde metingen 
zijn de meetresultaten – en daarmee ook de meetfouten – steeds hetzelfde. Het middelen heeft 
derhalve geen enkele zin. We kunnen het middelen dus verder buiten beschouwing laten, en net 
doen of er maar één meting heeft plaats gevonden.

b? Uit bovenstaande blijkt dat de centrale limietstelling niet van toepassing is, en dat er dus  verder 
geen enkel argument is om aan te nemen dat de fout normaal verdeeld zal zijn. 

Om de vraag nu verder te beantwoorden moeten we een aanname doen over de kansverdeling van 
de systematische fout. Immers:

Stel dat de onzekerheid van de systematische fout zeer groot is t.o.v. de afrondfout. Dan is de 1.
afrondfout te verwaarlozen en wordt de kansverdeling van de totale fout bepaald door die van 
de systematische fout.

Stel dat de onzekerheid van de systematische fout zeer klein is t.o.v. de afrondfout. Dan is de 2.
systematische fout te verwaarlozen en wordt de kansverdeling van de totale fout bepaald door 
de afrondfout (uniforme verdeling)

In het onderhavige geval is de onzekerheid t.g.v. de systematische fout 1 mV, en die van de 
afrondfout 1/√12. De invloed van de afrondfout op de uiteindelijk verdeling is dus niet geheel te 
verwaarlozen is, maar de systematische fout overheerst wel. Om het antwoord te geven moet de 
kansverdeling van de systematische fout dus bekend zijn.



Vraag 5

Een weerstand wordt opgewarmd door er een spanningsbron op aan te sluiten. Men wil weten 
hoeveel vermogen er gedissipeerd wordt. Daartoe meet men de spanning en de stroom over/door de 
weerstand. De relatieve onzekerheid in de spanningsmeting is 2%. De relatieve onzekerheid in de 
stroommeting is 3%. Systematische fouten zijn verwaarloosbaar. Wat is de relatieve onzekerheid in 
het vermogen dat afgeleid wordt uit de gemeten spanning en de gemeten stroom?

3.6 %a)

5 %b)

0.06 %c)

3.3 %d)

Voor het vermogen geldt: P = U.I. Bij een vermenigvuldiging geldt: relatieve fouten kwadratische 
optellen. Dus: 
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Vraag 6

Een geigerteller meet radioactiviteit door gedurende een bepaalde periode het aantal gedetecteerde 
deeltjes te tellen dat door het radioactieve materiaal geëmitteerd wordt. Stel dat er gedurende 1 s 
geteld wordt en er binnen deze tijd 10 deeltjes gedetecteerd en geteld worden. Wat is een goede 
inschatting van de standaard onzekerheid in het gemeten aantal?

1a)

2b)

3c)

5d)

We hebben hier te maken met een Poissonverdeling (=aantal gebeurtenissen per tijdseenheid). Voor 
een Poissonverdeling geldt: Variantie = verwachtingswaarde. De beste schatter die we voor de 

variantie hebben is derhalve 10. De standaard onzekerheid wordt dus ingeschat op 310 ≈ .

Vraag 7

In onderstaand schema van een verschilversterker hebben alle weerstanden een tolerantie van 0,1%. 
De nominale waarden van deze weerstanden zijn: R1 = R3 = 1kΩ, R2 = R4 = 330kΩ. Bereken de 
CMRR (common mode rejectiefactor) van deze versterker.



f (Hz)

Vk (V)

0 100 200

1

0

331a)

103b)

3,3 . 104c)

8,8 . 104d)

Dictaat 4.1.4, en voorbeeld met verg. (4.13), waaruit blijkt dat CMRR is ongeveer Ad/(som 
relatieve fouten v.d.weerstanden). Ad = R2/R1 = 330. Relatieve fout per weerstand 10-3 (gegeven), 
dus CMRR ≈ 330 / (4 x 10-3) ≈ 8 . 104 (iets meer).

Vraag 8

Gegeven een meetsignaal met bandbreedte 0 - 1 Hz, en effectieve waarde 5 mV. Op dit signaal 
staat een relatief groot 50 Hz stoorsignaal. De S/R (signaal-ruis-verhouding) in spanning is 0,02. 
Men wil met een passief LD filter de S/R opvoeren tot minstens 10. Wat is de minimale orde van 
het filter om dat te bereiken?

1a)

2b)

3c)

4d)

S/R voor filtering is 0,02 = 1/50, dat moet worden 10, dus moet het stoorsignaal minstens een 
factor 500 verzwakt worden t.o.v. het meetsignaal. De frequenties liggen min. een factor 50 uit 
elkaar. D.w.z. met een 1e orde (LD) filter kan hooguit een factor 50 relatieve verzwakking worden 
bereikt (-6dB/octaaf), dat is niet toereikend. Met een 2e orde filter is dat 502 = 2500, hetgeen ruim 
voldoende is (ook al zou men het kantelpunt bij 1 Hz leggen, waar de verzwakking al een factor 2 
is voor het meetsignaal).

Vraag 9

Gegeven onderstaand (volledige) spektrum van een signaal.

Het signaal wordt gemoduleerd op een sinusvormige draaggolf met frequentie 8 kHz, met behulp 
van een (ideale) product-modulator. Welke frequentiecomponenten bevat dit gemoduleerde signaal?

100, 200 en 8000 Hza)

100, 200, 7800, 7900, 8100 en 8200 Hzb)



7800, 7900, 8100 en 8200 Hzc)

8000 ±n.100 ±n. 200 Hz,  n geheel, onevend)

Toepassen VWO-kennis: bij vermenigvuldiging (gegeven) ontstaan som- en  verschilfrequenties, 
voor elke component in het te moduleren signaal.

Vraag 10

Een tijdcontinu signaal )(tx wordt bemonsterd (gesampled) met een bemonsteringsfrequentie sf . Een 
schets van de Fouriergetransformeerde )(ωX  van )(tx  is gegeven in figuur 1. Er geldt dat:

sX ωωω >= 0)(  met ss fπω 2=

De alternatieven a t/m d geven aan hoe de Fouriergetransformeerde van het bemonsterde signaal 
eruit zou kunnen zien. Geef aan, welk alternatief juist is.



a b

c d

Door (zuivere) bemonstering ontstaan zgn. alias banden rond frequenties die een geheel veelvoud 
zijn van de bemonsterfrequentie sω . Aangezien de oorspronkelijke band zich duidelijk uitstrekt 
voorbij de halve bemonsterfrequentie treedt overlap op.

Vraag 11

Een meettechnicus bemonstert een tijdcontinu signaal om het daarna vast te leggen in een 
computersysteem. Omdat het aantal beschikbare bits per sample beperkt is, moet er afgerond 
worden, hetgeen tot diskretisatieruis leidt. Per sample zijn 8 bits beschikbaar, terwijl het meetbereik 
van het tijdcontinue signaal tussen 0 en 2,55 V ligt. Een zekere meting levert op: 200, hetgeen 
overeenkomt met 2,00 V.

De distributie van de ruis is:
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Er is alleen sprake van kwantisatieruis. Die is uniform verdeeld (sluit a, c en d uit). Er is geen 
sprake van een systematische fout, dus is de gemiddelde waarde 2,00 V. Het kwantisatie-interval is 
+/- een halve LSB. Volle schaal is 2,55V, 8 bits betekent 28 = 256 stappen (255), dus 1 stap is 10 
mV. De verdeling is uniform tussen 2,00V plus en min 5 mV. Maar de totale kans moet 1 zijn, dus 
is f(e) = 1/ε = 100.

Vraag 12

Een tijdcontinu signaal )(tx wordt bemonsterd met een frequentie Hz1000=sf . Van het bemonsterde 
signaal ][nx  wordt vervolgens de discrete Fourier getransformeerde ][kX bepaald. Het aantal 
gebruikte punten van ][nx en van ][kX is 2000.

In het continue domein kan de continue Fouriergetransformeerde van )(tx worden bepaald, die we 
)(ωX noemen, met fπω 2=  en f de frequentie.

Met welke frequentie f  in het continue domein correspondeert een waarde 17=k in het discrete 
domein?

17,00 Hza)

26,70 Hzb)

8,50 Hzc)

2,00 Hzd)

Dictaat 4.7.2. n correspondeert met: tnt ∆= , k correspondeert met ωω ∆= k  en: N
t
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f 5.8
2

==
voor k=17.

Vraag 13

Een temperatuur-meetsysteem is opgebouwd volgens het onderstaande schema.

De sensor uitgangsspanning is 0 bij 0°C. Het meetbereik is -50°C tot +150°C. Het ingangsbereik 
van de AD-omzetter loopt van 0 tot 10 V. Met de spanningsoverdracht H wordt dit bereik passend 
gemaakt voor het temperatuur-meetbereik.

Bij een zekere temperatuur bedraagt de uitgangscode van de 10-bit AD-omzetter 0011110000 
(MSB voorop). Bepaal de gemeten temperatuur.



-38,38 °Ca)

-3,13 °Cb)

43,75 °Cc)

46,88 °Cd)

Ga even uit van een bereik 0°-200° (50° naar boven schuiven). MSB = halve volle schaal = 100°, 
2e bit 50° enz. Som van bits 3, 4, 5 en 6 levert 25 + 12,5 + 6,25 + 3,125 = 46,875°.  Nu weer 50° 
naar beneden schuiven, resteert –3,125°. NB: H hoeft dus niet uitgerekend te worden.

Vraag 14

Hieronder staan vier uitspraken over een parallelle DA-omzetter met laddernetwerk. Welke 
uitspraak is NIET juist?

In het laddernetwerk komen twee verschillende weerstandswaarden voor, waarvan de ene a)
twee keer zo groot is als de andere

De ingangsweerstand van het laddernetwerk is onafhankelijk van het aantal secties (dus b)
bits)

De conversietijd van deze DA-omzetter is onafhankelijk van de ingangscodec)

Het laddernetwerk staat garant voor een omzetting zonder "glitches" op de analoge uitgangd)

a? essentiële eigenschap van een laddernetwerk (dictaat 5.3): juist

b? idem: juist

c? alle bitschakelaars staan parallel en schakelen min of meer gelijktijdig: juist

d? dat gelijktijdig schakelen is letterlijk “min of meer”: geen garantie dat er daardoor geen glitches 
optreden (dictaat 5.2)

 

Vraag 15

Van een 1-bit sigma-delta ADC staan de eerste 5 omzettingsstappen gegeven. Hierin is ∆ het 
"foutsignaal" en Σ het gesommeerde signaal. De ingangsspanning is 2,9 V, de referentiespanning is 
10 V. Het gemiddelde van de eerste 5 predicties is 2,0 V. Bepaal het gemiddelde van de eerste 10 
stappen, door de tabel met nog 5 stappen voort te zetten.

stap# ∆ Σ code Vpred

1 2,9 2,9 0 0
2 2,9 5,8 1 10
3 -7,1 -1,3 0 0
4 2,9 1,6 0 0
5 2,9 4,5 0 0    

a. 1,0

b. 2,0



Vi

R1

R2

R

Vo
+ -

x

c. 3,0

d. 4,0

Naar dictaat voorbeelden 5.5 en 5.6 (alleen met andere beginwaarden). Bovendien: de bedoeling is 
juist dat het gemiddelde een steeds betere benadering van de analoge waarde wordt!

Vraag 16

In onderstaande meetbrug hebben R1 en R2 gelijke weerstandswaarden. R is een homogene 
draadgewonden potentiometrische verplaatsingssensor. De totale lengte daarvan is 4 cm. Bereken 
de uitgangsspanning Vo voor een verplaatsing van 4 mm in positieve x-richting t.o.v. de 
middenpositie (x = 0). De brugvoeding bedraagt Vi = 8 V.

– 1,33 Va)

– 0,8 Vb)

0,8 Vc)

3,2 Vd)

Toepassing eerste-jaarsstof MINa: bij x = +4 mm is de verhouding tussen het bovenste en onderste 
deel van de potentiometer 16mm:24mm, dat is ook de verhouding van de weerstandswaarden 
(lineaire potentiometer).

Vraag 17

Hieronder staat een principeschets van een Hallsensor. Welke uitspraak over dit type sensor is 
juist?

B

UH

I

d

b v
F

B

−

+

Met een Hall sensor kunnen alleen magnetische wisselvelden worden gemetena)

De gevoeligheid van een Hall sensor is evenredig met de elektrische geleidbaarheid van het b)
materiaal waaruit deze is opgebouwd



Een Hall sensor is een zelfgenererende transducent, en heeft daarom geen offset.c)

De gevoeligheid van een Hall sensor is omgekeerd evenredig met de dikte d.d)

Zie dictaat 6.4.2 en het gegeven plaatje

a? Hall sensor is juist ook geschikt voor DC velden

b? Juist omgekeerd evenredig: vandaar de keuze voor halfgeleidermaterialen

c?  juist een modulerende transducent: er is een hulpstroom nodig. Offset is een groot probleem: 
ontstaat door asymmetrie in de constructie.

d? Ja, het ding wordt daarom als een plaatje uitgevoerd, en heet dan ook Hall-plaatje (Hall plate).

Vraag 18

In de specificatielijst van een bepaald type piezo-elektrische krachtopnemer is o.a. vermeld:

gevoeligheid: 4 pC/N;

capaciteit: 2 nF.

De sensor wordt via een coaxkabel verbonden met een spanningsversterker. De kabelcapaciteit is 
80 pF; de ingangscapaciteit van de versterker is te verwaarlozen. Bereken de relatieve fout in de 
meting (afgerond naar gehele %), indien niet voor de kabelcapaciteit wordt gecorrigeerd.

0 %a)

-2 %b)

-4 %c)

-25%d)

Dictaat 6.7.13, waarin de twee methoden (ladingsuitlezing en spanningsuitlezing) worden 
vergeleken. Een essentieel nadeel van spanningsuitlezing is de gevoeligheid voor de 
kabelimpedantie: er treedt een capacitieve spanningsverzwakking op. Uit het model van een 
spanningsverzwakker volgt dat die verzwakking gelijk is aan Ce/(Ce + Ck) = 1 / (1 + Ck/Ce) ≈1 -  
Ck/Ce (1e term Taylorreeks). Het niet rekening houden met deze verzwakking resulteert in een te 
lage meetwaarde: de fout is dus - Ck/Ce  = - 80 pF / 2 nF.

 

Vraag 19

Gegeven onderstaand schema van een PSD met elektronische signaalverwerkingscircuits. Alle 
componenten daarin hebben ideale eigenschappen. De positie x = 0 correspondeert met de situatie 
waarbij de lichtstraal in het midden op de PSD valt; boven het midden is x positief (zie de 
tekening).



Het display kan 3 cijfers weergeven en een +/- teken. Het display toont een decimaal getal gelijk 
aan K.(U1-U2)/(U1+U2), met U1 en U2 gekwantiseerde waarden.

Men wenst op het display een getal te hebben dat gelijk is aan het aantal mm verplaatsing. Bepaal 
de waarde van K.

– 20a)

– 5b)

10c)

20d)

Display wijst aan K.(U1-U2)/(U1+U2) = K.(I1-I2)/(I1+I2) (immers de stroom-spanningsomzetters 
hebben een gelijke overdracht). Neem x = 0: dan zijn de stromen van de PSD gelijk, dus aanwijzing 
0 (onafhankelijk van K). Neem een nuiterste stand, bijv. x = +20 (mm); dan gaat de gehele 
fotostroom door R1 en is I2 = 0. Aanwijzing K. Dus K = 20.

Vraag 20

De lijnen van een bepaald type optische incrementele encoder hebben een onderlinge afstand p 
(d.w.z. de periodiciteit van het licht/donkerpatroon is p). Op welke wijze bepaalt men met deze 
encoder de bewegingsrichting?

twee maskers met onderlinge afstand n(1 + ½ p) a)

twee maskers met onderlinge afstand n(1 + ¼  p) b)

1 masker met lijnen waarvan de onderlinge afstand iets verschilt van p (Moiree-effect)c)

dit kan alleen met een absolute hoekencoder d)

Dictaat 6.7.11: een essentiële maatregel om met een incrementele encoder de bewegingsrichting te 
bepalen.

 

Vraag 21



x

L(x)sensor

object

De zelfinductie L van een wervelstroomsensor hangt af van de positie van het aluminium object 
(zie onderstaande figuur).

Wat is het verloop van L(x) als het voorwerp zich verplaatst van de meest linker positie naar de 
meest rechter positie in de figuur?



x

L(x)

x

L(x)

x

L(x)

x

L(x) d)

b)

c)

a)

 

Dictaat 6.7.6. Aluminium voorwerp: geleidend, niet ferromagnetisch, dus bij nadering wordt de 
zelfinductie t.g.v. geïnduceerde wervelstromen lager.

Vraag 22

Met het gegeven thermokoppel wordt het temperatuurverschil Tx – Ty gemeten. De aanvoerdraden 
zijn van materiaal 1, de thermokoppeldraden van materiaal 2 en 3, zoals aangegeven in de figuur. 

De Seebeck coefficienten van de materialen in deze opstelling zijn α12 = 20 µV/K en α23 = 40 
µV/K. Hoe groot is de uitgangsspanning, indien geldt Tx = 20°C, Ty = 100°C en Tz = 0°C?

3,6 mVa)

4,0 mVb)

5,2 mVc)

6,0 mVd)

Dictaat 6.5.3. Optellen Seebeckspanningen langs het draadcircuit (bedenk dat α12 = - α21 enz.) : V0 
= α12Tx + α23Ty -  α23Tz  - α12Tx = α23(Ty – Tz) = 40 . 10-6 . 100. 

Vraag 23

Door reductie van zilverionen aan een zilverelektrode, geplaatst op x = 0, ontstaat het concentratie 
profiel, zoals getoond in onderstaande figuur. 

1

1

2

2

3

Tx

Ty

Tz

Vo



Concentratieprofiel van zilverionen t.g.v. reductie aan de elektrode op x=0.

Dit profiel veroorzaakt massatransport van Ag+
 ionen door diffusie. Daardoor is er een flux van 

Ag+ ionen, JAg+ [mol/(sm2)], die lineair van de concentratie gradient, 
xCAg ∂∂ +  [mol/m4], afhangt 

via de diffusieconstante, DAg+ [m2/s].

Wat is deze flux op x=0 als DAg+=2.10-9 m2/s?

2.0.10-4 mol/(sm2)a)

3.0.10-4 mol/(sm2)b)

5.0.10-4 mol/(sm2)c)

6.0.10-4 mol/(sm2)d)

Flux is evenredig met gradient: J = - D.(dC/dx). Gradient volgt uit de grafiek, bijv.: (5 – 2) mol/m3 
per 20 µm. Verder invullen van de getalwaarden.

 

Vraag 24

Bij potentiometrie wordt de relatie tussen de ionconcentratie, [Cion], en de gemeten potentiaal 
beschreven door de wet van Nernst: ENernst = E0 +const.log([Cion]), met E0 de (constante) standaard 
potentiaal. Met een potentiometrische sensor wordt in oplossingen van verschillende 
ionconcentraties het volgende gemeten:

[Cion] = 1.10-3 mol/dm3 : ENernst = 0.123 V

[Cion] = 2.10-3 mol/dm3 : ENernst = 0.141 V

Wat is ENernst voor [Cion] = 4.10-3 mol/dm3 ?

0.159 Va)

0.264 Vb)

0.282 Vc)

0.492 Vd)

E stijgt met de log van de concentratie (gegeven). Bij een verdubbeling van de concentratie (van 1 



naar 2 m.mol/dm3) neemt E toe van 0,123 naar 0,141V, dus een toename met 0,018V; bij een 
verdere verdubbeling (van 2 naar 4 m.mol/dm3) komt daar weer 0,018 V bij.

Vraag 25

U moet een beeldopname-systeem ontwerpen waarmee een lasproces zichtbaar gemaakt kan 
worden. Welke beeldopnemer is hiervoor het meest geschikt: 

Een CCD cameraa)

Een Röntgen-systeemb)

Een flying spot camerac)

Een CMOS camerad)

Het lasproces kenmerkt zich door grote gradiënten in temperaturen. Delen van het materiaal zijn zo 
warm dat ze flink veel EM-golven uitstralen. Onder andere ook in het zichtbare gebied. Andere 
delen blijven relatief koud en stralen niet. Om dit proces te bemeten heb je niets aan een flying spot 
camera (deze meet diepten/afstanden) en een Röntgen systeem (meet verzwakkingcoëfficiënten). 
Blijft over de CCD en CMOS. Deze laatste is het meest geschikt omdat deze een zeer groot 
dynamisch bereik heeft, en we dat hier – gezien de grote temperatuursgradienten – ook nodig 
hebben. 

Vraag 26

Een CCD camera wordt gebruikt om de lengte van een lijnstuk op te meten. Het lijnstuk bevindt 
zich in een zgn. objectvlak. De camera is zodanig uitgelijnd dat het beeldvlak van de CCD 
evenwijdig is aan dat objectvlak. Voor de lens wordt een pinhole model gebruikt. De afstand van 
pinhole tot beeldvlak is 10 mm. De afstand van beeldvlak naar objectvlak is 500 mm. De afstand 
tussen pixels in de CCD is 0.006 mm (zowel horizontaal als verticaal). M.b.v. beeldverwerking 
lokaliseert men in het beeld de twee uiteinden van het lijnstuk. De beeldcoördinaten 
(pixelcoördinaten) van deze twee punten zijn resp. (100, 130) en (130, 170). Wat is de gemeten 
lengte van het lijnstuk?

8,8 mma)

11,8 mmb)

14,7 mmc)

15,0 mmd)

De afstand tussen de punten in pixelcoordinaten is √(302+402) = 50 (Pythagoras). Dit komt overeen 
met 50 x 0.006 mm gemeten op het beeldvlak.

De afstand tussen objectvlak en pinhole is 500 mm – 10 mm = 490 mm. De afstand tussen 
beeldvlak en pinhole is 10 mm. De geometrische vergroting was derhalve 10/490 = 1/49.

Voor de lengte van het lijnstuk vinden we dus: 50 x 49 x 0.006 mm = 14.7 mm.

Vraag 27

Welke van de volgende bewering is ONJUIST:



Het voordeel van een CMOS camera boven een CCD camera is dat de eerste random a)
geadresseerd kan worden, en de laatste niet.

Het principe van een radarsysteem om diepte te meten berust op ofwel op een time-of-flight b)
meting, dan wel op faseverschil metingen.

Het principe bij CT imaging berust op verschillen tussen verzwakkingscoefficienten van de c)
interne weefsels.

Het principe bij ultrasone afbeeldingstechniek berust op verschillen tussen de d)
voortplantingssnelheden voor geluid van de verschillende interne weefsels.

Zie dictaat 7.2.3

a? Essentieel verschil tussen beide camera’s: juist.

b? Radar is een echo-tijdmeting; juist.

c? Juist, zie uitleg dictaat

d? Het principe bij ultrsone afbeeldingstechniek (echoscopie) berust op reflecties. Deze worden 
veroorzaakt door abrupte overgangen van akoestische impedantie. Dit antwoord is dus onjuist. 

Vraag 28

Welke van de volgende bewering is ONJUIST:

De XYZ-kleurenruimte is een additief kleurenmodel.a)

De xyY-kleurenruimte is niet een additief kleurenmodel.b)

Een RGB-representatie verkregen met een willekeurige kleurencamera kan zonder meer c)
(d.w.z. zonder additionele calibratie en zonder verdere specificaties van die camera) 
omgezet worden in een XYZ-representatie.

Indien van een radiometrische grootheid de spectrale verdeling bekend is dan kun je hieruit d)
de bijbehorende fotometrische grootheid afleiden.

Zie dictaat 7.1.4.

Een RGB representatie is een device gebonden grootheid. Deze kan zonder calibratie niet omgezet 
worden in een XYZ-representatie omdat XYZ gestandaardiseerd is, en dus calibratie vereist.

Vraag 29

Storingen zijn bij het doen van metingen een constante bron van zorg. Een mogelijke storende 
invloed die zich voordoet bij het aansluiten van meetapparatuur aan een opstelling is een 
magnetische koppeling aan de toevoerdraden door stroomkringen elders. Wat is de belangrijkste 
maatregel tegen deze magnetische koppeling?

Zorgen voor een eenduidige aarde.a)

Gebruik van een probe, die de effectieve inputimpedantie van het meetapparaat verhoogt.b)

De toevoerdraden om elkaar heen winden ("twisten").c)

De opstelling in een kooi van Faraday (metalen omhulsel) plaatsen.d)



Zie dictaat 8.4.2. Toepassing basiskennis. Magnetische koppelingen komen tot stand in 
stroomkringen die een lus vormen. Dus moet in dit geval voorkomen worden dat de toevoerdraden 
een lus vormen. Dat kan gebeuren door ze om elkaar heen te winden. 

Vraag 30

Ver In proef C van het practicum worden positiemetingen uitgevoerd m.b.v. een LVDT en met een 
verplaatsingsopnemer. Onderstaande beweringen gaan over aspecten hiervan, die overigens ook 
algemener kunnen worden toegepast. Welke van de volgende beweringen is ONJUIST?

In  het frequentiedomein mag een signaal voorafgaand aan modulatie van nul verschillen a)
bij frequenties, tot aan de modulatiefrequentie.

Bij demodulatie van een gemoduleerd signaal in het analoge domein, kan worden volstaan b)
met een lagere bemonsteringsfrequentie, dan bij demodulatie in het digitale domein.

Een signaal, verkregen uit een integratie, is behept met drifteffecten.c)

Indien het signaal bij de AD-conversie overbemonsterd wordt (oversampled), kunnen de d)
eisen m.b.t. de steilheid van het laagdoorlaatfilter verzacht worden.

Alle beweringen zijn juist. Vraag is geschrapt bij de beoordeling.


