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Antwoorden en uitwerkingen (in de volgorde van Versie I).

Vraag 1

Welke van deze vier grootheden behoort NIET tot de zeven basisgrootheden uit het Internationale 
eenhedenstelsel (SI).

candela (eenheid van lichtsterkte)a)

kelvin (eenheid van temperatuur)b)

kilogram (eenheid van massa)c)

weerstand (eenheid van elektrische weerstand)d)

standaardkennis H.2

Vraag 2

Sensoren kunnen worden onderscheiden in twee groepen: directe en modulerende sensoren. Welke van de 
volgende sensoren behoort tot de klasse van modulerende sensoren?

fotodiode a)

Hall sensorb)

piezo-elektrische sensorc)

thermokoppeld)

Een fotodiode genereert stroom, een piezo-elektrische sensor en een thermokoppel genereren 
spanningen. Deze sensoren zijn direct. Een Hall sensor heeft een opgelegde stroom nodig om een 
spanning te kunnen produceren en is dus een modulerende sensor

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 geschat 
op 2,0 mV. De AD-omzetter heeft een kwantisatiestap van 1,00 mV. De AD-omzetter rondt af naar het 
dichtstbijzijnde kwantisatieniveau. Wat is de standaard onzekerheid in het meetresultaat:

2,0 mVa)

2,2 mVb)

2,5 mVc)

3,0 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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Gezien de nauwkeurigheid van de standand deviatie ( mV05,0± ) is de afronding terecht.

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 0,1 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.

Welke van de volgende beweringen is JUIST:

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

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

De resterende fout – na middeling – is bij benadering Poisson verdeeld.c)

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

De standaard deviatie van de ruis en de onzekerheid t.o.v. de systematische fout is klein t.o.v. de afrondfout. 
De afrondfout is dus dominant, en de verdeling van een afronding is uniform.

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.

Een Poisson verdeling beschrijft de kans dat een bepaalde gebeurtenis zich een aantal keren herhaald binnen 
een bepaald tijdsperiode. Ook hier dus een onzin-antwoord.

Vraag 5

Men wil een weerstandsmeting doen aan een weerstand door er een stroom doorheen te sturen en de 
bijbehorende spanning over de weerstand te meten. De relatieve onzekerheid in de stroom is 3%. De 
relatieve onzekerheid in de gemeten spanning is 4%. Wat is de relatieve onzekerheid in de weerstandswaarde 
die afgeleid wordt uit de stroom en de spanning?

3,5 %a)

5 %b)

7 %c)

10 %d)



Men meet de weerstand dmv 
1−== UIIUR . Er geldt dan (zie 3.37): 
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Vraag 6

Een regenmeter meet de hoeveelheid regen door de regen op te vangen in een cylindervormige maatbeker. 
Het bovenoppervlak van de beker is 5 cm2. Na één etmaal leest men het waterniveau in de beker af. Deze 
blijkt 2,00 cm te zijn. Stel dat het gemiddelde volume van een waterdruppel 0,10 cm3 is. Wat is dan de 
standaard onzekerheid in het gemeten waterniveau ? 

0,005 cma)

0,05 cmb)

0,1 cmc)

0,2 cmd)

We hebben hier te maken met een Poissonverdeling (=aantal gebeurtenissen per tijdseenheid). Voor een 
Poissonverdeling geldt: Variantie = verwachtingswaarde. Het volume van het opgevangen water is 5x2 cm3 
= 10 cm3 . Het aantal druppels is dus geweest: 10/0,1 = 100. De variantie van het aantal druppels moet dus 
ook 100 zijn. De standaard deviatie is 10. En dus de relatieve onzekerheid 10%. De standaard onzekerheid 
in het gemeten waterniveau is dus 0,2 cm.

Vraag 7

Op een oscilloscoop met differentiaalingang wordt op beide ingangen gelijktijdig een sinusvormige 
wisselspanning aangesloten van 1 kHz en top-topwaarde 10 V. Het scherm van de oscilloscoop laat een 
sinusvormige wisselspanning zien met top-topwaarde 20 µV. Welke uitspraak over de CMRR (common 
mode rejectiefactor) van deze oscilloscoop is juist?

CMRR = 2.10-6a)

CMRR = 5.105b)

de CMRR kan niet worden vastgesteld, want de overdracht voor verschilsignalen is niet gegeven.c)

de CMRR kan niet worden vastgesteld, want de fases van de signalen zijn niet gegeven.d)

De overdracht voor CM signalen is 20.10-6/10 = 2.10-6. De overdracht voor verschilsignalen is 1 (wat op de 
ingang wordt gezet verschijnt op het scherm). De CMRR is de verhouding:

1/{ 2.10-6} = 5.105. 

Vraag 8

Gegeven een smalbandig meetsignaal met bandbreedte 4,0 kHz - 4,1 kHz. Het signaal blijkt ook een 
stoorcomponent te bevatten op 300 Hz; de S/R (signaal-ruis-verhouding) is 1. Men wil de S/R opvoeren tot 



minstens 100, en kiest hiervoor een serieschakeling van twee eerste-orde filters.

Met welke combinatie van kantelpunten bereikt men het gestelde doel?

twee hoogdoorlaatfilters op 4 kHza)

twee hoogdoorlaatfilters op 8 kHzb)

twee hoogdoorlaatfilters, één op 1 kHz en één op 4 kHzc)

een hoogdoorlaatfilter op 4 kHz en een laagdoorlaatfilter op 300 Hzd)

De relatieve verzwakking van het stoorsignaal (t.o.v. het meetsignaal) moet minstens 100 bedragen. De 
frequentie-verhouding tussen de te filteren component en de door te laten component is 4000/300 = 40/3. 
Verder gebruiken we het feit dat een eerste-orde filter in de sperband een helling heeft van 6dB/oktaaf (of 
20dB/decade). We gaan elk van de gevallen na:

a? per HD filter verzwakking bij 300Hz is 40/3; dus verzwakking 1600/9 voor de twee filters. Echter: bij 
4kHz is de verzwakking 2 (nl √2. √2). Relatief wordt dat dus 800/9, dus niet genoeg.

b? relatieve verzwakking van twee filters is 1600/9; ruim voldoende dus. Iets exacter: bij 300 Hz is de 
verzwakking (80/3)2; bij 4kHz is de verzwakking 5 (nl √5. √5); relatief 6400/45.

c? dit is ongunstiger dan a, dus voldoet zeker niet.

d? Het LD filter verzwakt vooral het meetsignaal, dus dit voldoet al helemaal niet.

Vraag 9

Gegeven onderstaand (volledige) spektrum van een signaal.

Het signaal wordt vermenigvuldigd met een sinusvormig signaal met frequentie 4 kHz.. Welke 
frequentiecomponenten bevat het productsignaal?

0, 100 en 200 Hza)

100 en 200 Hzb)

7800, 7900, 8000, 8100 en 8200 Hzc)

alle componenten uit a) én c)d)

Het productsignaal bevat ALLE som- en alle verschilfrequenties.

Vraag 10



Een tijdcontinu signaal )(tx wordt bemonsterd (gesampled) met een bemonsteringsfrequentie sf . Een schets 
van de Fouriergetransformeerde )(ωX  van )(tx  is gegeven in onderstaande figuur. 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.

Het spectrum bestaat uit aliases op veelvouden van de bemonsterfrequentie. Dat is alleen het geval in a).

Vraag 11

Een signaal wordt bemonsterd met een bemonsteringsfrequentie van 2000 Hz. We willen dat 
signaalfrequenties tot 500 Hz onvervormd worden doorgelaten. Daartoe wordt het signaal voorafgaand aan 
de bemonstering laagdoorlaat gefilterd. Het filter voldoet aan de volgende eisen:
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waarbij voor x  nog nader een waarde moet worden ingevuld. Tussen 500 Hz en x Hz heeft 
)( fH

 

waarden tussen 0 en 1.

Welke waarde van x  is de maximale frequentie, waarvoor de frequentieinhoud van het signaal tot 500 Hz 
onvervormd blijft?

a) Hz500=f

b) Hz1000=f

c) Hz1500=f

d) Hz2000=f

Bij een bemonsteringsfrequentie van 2000 Hz blijven slechts de frequenties beneden de 1000 Hz over. De 



frequenties boven de 1000 Hz vouwen terug naar frequenties beneden de 1000 Hz. De eis is dat frequenties 
tot 500 Hz onvervormd blijven. Men kan zich dus veroorloven frequenties tot 1500 Hz terug te laten 



vouwen naar frequenties tussen de 500 en 1000Hz. (Die kunnen indien gewenst digitaal worden 
weggefilterd).

Gegeven de gestelde eis van niet vervorming tot 500Hz is er dus sprake van overbemonstering.

Vraag 12

Een signaal heeft een tijdcontinue Fouriergetransformeerde, ( )cX ω , zoals geschetst in onderstaande figuur.

Hetzelfde signaal wordt bemonsterd en daarna wordt van dit bemonsterde signaal de tijddiscrete 

Fouriergetransformeerde [ ]X k  bepaald. De bemonsteringsfrequentie is zo gekozen dat de ω- en de k-schaal 

netjes overeenkomen. Welke van de hieronder gegeven schetsen van [ ]X k  hoort bij de schets van ( )cX ω ?

Ook dit type spectrum is periodiek. dus alleen b voldoet. 

Vraag 13

Voor een temperatuurmeting kiest men een Pt100 temperatuursensor. De genormaliseerde 
weerstandswaarde van deze sensor luidt:

R(T) = R0(1 + aT + bT2),

met

R(T) de weerstandswaarde bij temperatuur T (in °C),

R0 = 100,00 O

a = 3,9×10-3 K-1 

b = -5,8×10-7 K-2

Indien men bij deze meting geen rekening houdt met de factor b (men veronderstelt deze gelijk 0), maakt 
men een niet-lineariteitsfout. Hoeveel bedraagt die fout t.o.v. de correcte waarde bij een temperatuur van 
200°C?

-5,95 °Ca)

-2,97 °Cb)

-0,03 °Cc)

-0.023 °Cd)

De absolute NL-fout is het verschil met de rechte lijn, dus ∆R = -R0. b.T2. Dit komt overeen met ∆T = 
∆R/a.R0 = (-b/a)T2 = -5,95 K (of °C).

Vraag 14

Hieronder staan vier uitspraken over een AD-omzetter volgens de methode van successieve approximatie. 
Welke uitspraak is NIET juist?

De omzetter is gebaseerd op een DA-omzetter in een terugkoppelinga)



De omzetter bevat een aantal comparatoren gelijk aan het aantal bitsb)

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

Als het ingangssignaal gedurende het omzettingsproces verandert kan dat tot een foute uitgangscode d)
leiden.

Zie dictaat H.5.

Vraag 15

Het bereik van de 8-bit AD-omzetter in volgend circuit is -8V tot +8V. De versterkingsfactor van de 
spanningsversterker bedraagt A = 20.

Bepaal de ingangsspanning Vi van de schakeling bij een uitgangscode 1101¦0100 (MSB voorop).

– 5,25 Va)

0,26 Vb)

0,66 Vc)

5,25 Vd)

MSB = 0 (eig. 8, helft volle schaal); volgende bit 4, dan 2, dan 1, dan 0,5, dan 0,25 enz. Bits 2, 4 en 6 
opgeteld levert 5,25V, dat is a.d. ingang van de versterker 5,25/20 = 0,26 V.

  

Vraag 16

Om de doorbuiging van een metalen staaf te bepalen wordt deze 
voorzien van twee rekstrookjes R1 en R2, gemonteerd als in de figuur 
hiernaast.

Beide rekstrookjes hebben een rekfactor 2,2 en worden opgen
omen in één tak van een brugschakeling, terwijl de andere tak van 
de brug bestaat uit twee gelijke weerstanden.

De uitgangsspanning van bovengenoemde brug wordt versterkt met een spanningsversterker met 
versterkingsfactor A = 104. De brugvoedingsspanning bedraagt Vb = 8 V.

Bereken de uitgangsspanning van de versterker, bij een relatieve lengteverandering van de rekstrookjes 
(t.g.v. doorbuiging) van 10-5

0,22 Va)

0,44 Vb)

0,88 Vc)



Vi

-Vi

x

C2

C1

1,76 Vd)

“Halve brug” modus, dus Vbrug = (∆R / 2R).Vb =  K(∆l / 2l).Vb dus Vo = A.Vbrug = 0,88 V.

Vraag 17

Hieronder staan vier uitspraken over een fluxgate sensor. Welke daarvan is ONJUIST?

Een fluxgate sensor berust op het periodiek in verzadiging brengen van een ferromagnetische kern.a)

Een fluxgate sensor bevat in principe twee spoelen: een aandrijfspoel (excitation coil) en een b)
meetspoel (sense coil).

Een fluxgate sensor is niet geschikt voor het meten van statische magneetvelden.c)

Een fluxgate sensor is gevoelig genoeg om er het aardmagnetisch veld mee te meten.d)

Zie dictaat H.6.

Vraag 18

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

gevoeligheid: 200 pC/N;

capaciteit: 2 nF.

De sensor wordt via een coaxkabel met kabelcapaciteit 2 nF verbonden met een spanningsversterker met 
spanningsoverdracht 10. Bereken de uitgangsspanning bij een kracht op de sensor van 2 N.

0,1 Va)

0,2 Vb)

1 Vc)

2 Vd)

Q = S.F = 400 pC; V = Q/C (met C de parallelcapaciteit van de sensor en de kabel = 4 nF) dus V = 400 pF 
/ 4 nF = 0,1 V; na versterking 1 V.

Vraag 19

Gegeven nevenstaand schema van een differentiële capacitieve 
verplaatsingssensor. De drie platen hebben elk een oppervlak van 1 
cm2. De tussenafstand bij x=0 is voor beide capaciteiten gelijk aan 1 
mm. Tussen de platen is alleen lucht aanwezig. Bereken de 
verschilcapaciteit C1 - C2 bij een verplaatsing x van 1 µm t.o.v. de 
middenpositie (x = 0). De sensor mag als een (oneindig grote) 
vlakke- plaatcondensator worden beschouwd; neem voor de 
permittiviteit van vacuum 8,8.10-12 F/m.

1,76.10-6 pFa)
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Vraag 20

De differentiële capaciteit uit vraag 19 wordt aangesloten op het volgende interface circuit; de middenplaat 
wordt daarbij elektrisch verbonden met de ingang van dit circuit (punt 1). Verdere gegevens:

Vi is een sinusspanning met frequentie 15 kHz en amplitude 1 V; Ct = 1 pF. Bereken de amplitude van de 
uitgangsspanning Vo bij een zodanige verplaatsing 
dat C1 – C2 gelijk is aan 0,1 pF.

100 mVa)

200 mVb)

5 Vc)

10 Vd)

VV
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VCVC
V i

t
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Vraag 21

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)

door vanaf een bekend referentiepunt het aantal gepasseerde lijnen te tellen  d)

Zie dictaat H.6
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Vraag 22

De zelfinductie L van een wervelstroomsensor hangt af van de positie van het object (materiaal koper) (zie 
nevenstaande figuur).

Wat is het verloop van L(x) als het voorwerp zich verplaatst van de bovenste positie naar de onderste 
positie in de figuur? 

Koper is niet ferromagnetisch, wel goed geleidend. Het wervelstroomeffect overheerst, dus L neemt af bij 
nadering van het voorwerp. De minimale waarde treedt op bij de kortste afstand.

Vraag 23

Wat bepaalt bij een correct uitgevoerde geleidbaarheidsmeting in een waterige oplossing met een bekende 
concentratie van bekende ionen de specifieke geleidbaarheid (in Ω-1m-1) van die oplossing?

de spanning over de meetelektroden.a)

de viscositeit van de oplossing.b)

de gebruikte meetfrequentie.c)

de afmeting van de elektroden.d)

Bij een netjes uitgevoerde meting (zoals gesteld) gedraagt deze meting zich "Ohms", dus a) en ook c)
vervallen. Er wordt gevraagd naar de materiaaleigenschap (!) specifieke geleidbaarheid; dit wordt afgeleid 
van de sensorgegevens. Daartussen zit echter de celconstante, die wel door de geometrie v.d. sensor wordt 
bepaald, maar die materiaaleigenschap is onafhankelijk van de sensorgeometrie (zie dimensie). Dus d) valt 
af. Blijft over b). Zie ook diktaat eq. 6.105 (en tekst) en fig. 6.67.

Vraag 24

Roest is de oxidatie van ijzer. Voor het ijzer geldt deze oxidatie reactie: Fe → Fe2+ + 2e. Deze reactie kan 



(dus) alleen maar verlopen, als de 2 elektronen kunnen worden afgestaan. Waar blijven deze elektronen?

verdwijnen via het geleidende ijzer.a)

ioniseren de omringende luchtmoleculen.b)

worden gebruikt voor de reductie van zuurstof.c)

Roest is geladen.d)

Zie dictaat

Vraag 25

Welke uitspraak is ONJUIST: 

Het principe voor de scanning in een radarsysteem is altijd gebaseerd op een ronddraaiende antenne.a)

Een Röntgen-systeem kan geschikt zijn voor het opsporen van caviteiten (bijv. gasbelletjes)  in b)
materiaal.

Een flying spot camera is een range imaging device.c)

Een CMOS camera heeft een groter dynamisch bereik dan een CCD camerad)

Een radarsysteem kan ook uitgevoerd zijn met een ‘phased array antenne’. 

Vraag 26

Vanuit een vliegtuig is een luchtfoto gemaakt van het aardoppervlak m.b.v een CCD camera. De camera is 
zodanig gestabiliseerd dat zijn beeldvlak steeds evenwijdig is aan het aardoppervlak. Voor de lens wordt een 
pinhole model gebruikt. De afstand van pinhole tot beeldvlak is 10 mm. De afstand tussen pixels in de CCD 
is 0,005 mm (zowel horizontaal als verticaal). 

Op het aardoppervlak zijn twee markeringspunten aangebracht waartussen de onderlinge afstand 
nauwkeurig bekend is: 25 m. De twee markeringspunten zijn duidelijk waarneembaar op de luchtfoto. Men 
wil deze markeringspunten gebruiken om de hoogte van het vliegtuig te bepalen. M.b.v. beeldverwerking 
lokaliseert men in het beeld de twee punten in het beeld met als resultaat (in pixelcoördinaten): (100, 130) 
resp. (130, 170). Wat is de hoogte van het vliegtuig?

400 ma)

1000 mb)

1500 mc)

2000 md)

De afstand tussen de punten in pixelcoordinaten is √(302 + 402 ) = 50. Dit komt overeen met 50 x 0,005 mm 
= 0,25 mm gemeten op het beeldvlak.

Er geldt / /aarde beeldh l f l= . En dus: 

625000
10 10 1000

0.25
aarde

beeld

l
h f mm m

l
= = = =



Vraag 27

Welke van de volgende bewering is ONJUIST:

De geometrische afbeelding van een CCD camera, uitgevoerd met een ‘normale’lens, kan worden a)
beschreven met een zgn. pinhole camera model.

Het principe van een flying spot camera om een 3D positie te bepalen berust op triangulatie b)
(driehoeksmeting).

Het principe bij CT-scanning berust op verschillen tussen magnetische permeabiliteit van de interne c)
weefsels.

Het principe bij ultrasone afbeeldingstechniek berust op reflecties. Deze worden veroorzaakt door d)
abrupte overgangen van akoestische impedantie

CT-scanning berust op de verzwakking van röntgen.

Vraag 28

Welke van de volgende bewering is ONJUIST:

De XYZ-kleurenruimte is een additief kleurenmodel.a)

Uit een fotometrische grootheid kun je altijd de overeenkomstige radiometrisch grootheid direct b)
afleiden.

Een RGB-representatie verkregen met een willekeurige kleurencamera kan niet zonder meer (d.w.z. c)
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 de d)
bijbehorende fotometrische grootheid afleiden.

Bij een fotometrisch grootheid weet je niet altijd wat de spectrale verdeling is. Deze heb je wel nodig om de 
conversie naar radiometrische grootheden te maken.

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 elektrische koppeling aan de 
toevoerdraden door stroomkringen elders. Welke van de hieronder genoemde beweringen is ONJUIST?

a) Door het gebruik van Coaxkabels wordt de storende invloed van elektrische koppelingen uit de 
omgeving onderdrukt.

b) Het gebruik van een Coaxkabel introduceert een extra capaciteit van 100 pF per meter kabel aan de 
ingang van het meetinstrument.

c) De vorm van een ingangssignaal aan de klemmen van een meetinstrument blijft bij gebruik van een 
coaxkabel onveranderd.

d) Storingen t.g.v. elektrische koppelingen doen zich voornamelijk voor in het hoog frequente deel van 
het signaal.



a is juist, want de capacitieve stroom wordt direct naar aarde afgevoerd; b is ook juist; c is onjuist, want de 
tijdconstante van het ingangscircuit (serieweerstand bron en capaciteit over de ingang) verandert, en dus 
verandert de vorm van een (niet-sinusvormig) signaal. d is juist: bij een bepaalde grootte van het 
stoorsignaal is het effect van capacitieve stoorinjectie evenredig met de frequentie.

Vraag 30

In proef C van het practicum worden verplaatsingsmetingen uitgevoerd met een LVDT en met een 
versnellingsopnemer. We zorgen ervoor dat het bewegingssignaal uitsluitend frequentiecomponenten bevat, 
lager dan de modulatiefrequentie van de LVDT.  Welke van de volgende beweringen is ONJUIST?

a) In het gemoduleerde signaal uit de LVDT komt de frequentie van het oorspronkelijke signaal niet 
voor.

b) Na demodulatie van een gemoduleerd signaal met hetzelfde sinusvormige signaal dat ook voor de 
modulatie wordt gebruikt, bevat het resulterende signaal de frequentiecomponenten van het 
oorspronkelijke niet gemoduleerde signaal en frequentiecomponenten rondom twee keer de 
modulatiefrequentie

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

d) Verplaatsingsmetingen m.b.v. een versnellingsopnemer worden niet aangetast door drifteffecten.

a is juist, het is een AM gemoduleerd signaal zonder draaggolf, vanwege de symmetrische opbouw van de 
LVDT; b is ook juist (zie dictaat); c is juist, omdat het analoge signaal een veel lagere bandbreedte heeft 
dan het bemonsterde signaal. d is onjuist, want verplaatsing wordt verkregen door twee maal het 
versnellingssignaal te integreren.

Einde


