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Vraag 1 

Welke van de hieronder genoemde grootheden behoort tot de zeven basisgrootheden uit het 
Internationale eenhedenstelsel (SI). 

a) candela (eenheid van lichtsterkte) 

b) celsius (eenheid van temperatuur) 

c) steradian (eenheid van ruimtehoek) 

d) volt (eenheid van elektrische spanning) 

diktaat 2.1 

 

Vraag 2 

Welk van de volgende fysische effecten vormt NIET de basis voor een standaard? 

a) Josephson effect  

b) Piezoelektrisch effect 

c) Quantum Hall effect 

d) Stralingseffect van Cesium 

diktaat 2.2 

 

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 3.00 mV. De 
AD-omzetter rondt af naar het dichtstbijzijnde kwantisatieniveau. Wat is de standaard 
onzekerheid in het meetresultaat: 

a) 2,0 mV 

b) 2,18 mV 

c) 2,28 mV 

d) 2,58 mV 

Een AD omzetter maakt een fout die uniform verdeeld is. Hierbij behoort een onzekerheid van: 

 
3  mV
12ADCσ =  

De twee fouten kunnen opgevat worden als een optelling.  Ze zijn onafhankelijk. Dus, voor de 
totale onzekerheid moeten de afzonderlijke onzekerheden kwadratisch opgeteld worden: 

 2 2 2 9(4 )  mV
12totaal noise ADCσ σ σ= + = + 2  



 
94 2.18 m

12totaalσ = + ≈ V  

 

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 1 mV. Beide 
foutenbronnen hebben een normale verdeling. 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: 

a) De resterende fout is met goede benadering uniform verdeeld en de standaard 
onzekerheid is 1 mV 

b) De resterende fout is met goede benadering uniform verdeeld en de standaard 
onzekerheid is 1,4 mV 

c) De resterende fout is met goede benadering normaal verdeeld en de standaard 
onzekerheid is 2 mV 

d) De resterende fout is met goede benadering normaal verdeeld en de standaard 
onzekerheid is 1,4 mV 

De totale standaard onzekerheid is 2 21 1 1 12  mV 1.44 mV+ + ≈ . Zonder ADC zou dit 
2 21 1  mV 1.41 mV+ ≈  zijn. De ADC heeft dus maar een zeer geringe invloed. We kunnen het 

zonder probleem verwaarlozen. De verdeling is dus normaal. 

 

Vraag 5 

Men wil de inhoud meten van een blokvormig postpakket. Men meet daartoe de drie ribben van 
het pakketje met een liniaal. De relatieve onzekerheid in deze lengtemeting is 2%. Wat is de 
relatieve onzekerheid van de inhoud die afgeleid wordt uit de drie gemeten lengten? 

a) 3 % 

b) 6 % 

c) 4 % 

d) 3,5 % 

Men meet de inhoud dmv Volume lengte breedte hoogte= × × . Er geldt dan (zie 3.37):  

2 22 2 23
100

Volume lengte breedte hoogte
Volume lengte breedte hoogte

   ∆ ∆ ∆ ∆    = + + =              

2




 

De relatieve onzekerheid is dus 1.73 2% 3.5%× =  

 

Vraag 6 



Rijkswaterstaat wil op een bepaald weggedeelte de gemiddelde verkeersintensiteit weten onder 
een gedefinieerde omstandigheid. De omstandigheid wordt ondermeer gedefinieerd door de 
volgende aspecten: 

• tijdstip van de dag (bijv. ochtendspits) 

• dag in de week (bijv. maandag) 

• weersomstandigheid (bijv. regenachtig) 

• maand in het jaar (bijv. november) 

• type voertuig (bijv. vrachtwagens) 

De gemiddelde verkeersintensiteit wordt uitgedrukt in 'aantal voertuigen per minuut'.  

Op een zekere dag meet men gedurende vijf minuten de verkeersintensiteit. De uitkomst hiervan 
is dat men 25 passerende vrachtwagens heeft geteld. Men concludeert dat de gemiddelde 
verkeersdichtheid voor de betreffende omstandigheid '5 vrachtwagens per minuut' is. Wat is de 
standaard onzekerheid in deze meting? 

a) 0,5 vrachtwagen per minuut 

b) 0,8 vrachtwagen per minuut 

c) 1,0 vrachtwagen per minuut 

d) 1,2 vrachtwagen per minuut 

We hebben hier te maken met een Poissonverdeling (=aantal gebeurtenissen per tijdseenheid). 
Voor een Poissonverdeling geldt: Variantie = verwachtingswaarde. Het gemiddeld aantal getelde  
vrachtwagens bedraagt naar schatting 25. De standaard deviatie in de uitkomst van de telling is 
dus 5 vrachtwagens, oftewel 20%. De standaard onzekerheid in de meting is dus 1 vrachtwagen 
per minuut. 

 

Vraag 7 

Een gelijkspanning, afkomstig van een sensor, moet 8 maal versterkt worden, met een fout die 
hooguit 0,01% bedraagt. Dit wordt gedaan met onderstaande schakeling. Indien de fout in de 
overdracht Vo/Vi uitsluitend wordt bepaald door de eindige LF versterkingsfactor A0 van de 
operationele versterker, aan welke eis moet A0 dan minimaal voldoen? 

R2

R1

vi 

vo

a) A0 > 8 



b) A0 > 1,25.103 

c) A0 > 104 

d) A0 > 8.104 

De overdracht bij oneindige versterkingsfactor is 1/β = 8; de relatieve fout bedraagt 1/A0β; dus 
A0β>104 ofwel A0>104/8. 

 

Vraag 8 

Het spanningsbereik van een ECG signaal loopt van 0,1 tot 10 mV, gemeten tussen de meet-
elektroden. De meetfout mag ten hoogste 5% bedragen. Om geen last te hebben van storingen op 
de beide elektroden gebruikt men een verschilversterker met een CMRR (common mode rejectie 
factor) van 2.105. Wat is het maximaal toegestane gemeenschappelijke stoorsignaal op de 
elektroden van de ECG versterker? 

a) 1 V 

b) 20 V 

c) 100 V 

d) 200 V 

Grootste stoorsignaal t.g.v. CMRR mag 5% van 0,1 mV zijn, dus 5 µV; dat is het gevolg van een 
CM signaal dat CMRR = 2.105 maal zo groot is, dus 1 V. 

 

Vraag 9 

Een meetsignaal met bandbreedte 0 – 100 Hz bevat een hinderlijk sinusvormig stoorsignaal met 
frequentie 2 kHz. Men wil dit stoorsignaal, zonder noemenswaardige aantasting van het 
meetsignaal, met een LD-filter reduceren tot 0,5 % van de oorspronkelijke waarde. Wat is de 
minimaal vereiste orde van het filter? 

a) eerste orde 

b) tweede orde 

c) derde orde 

d) vierde orde 

Het stoorsignaal moet een factor 200 verzwakt worden. Hoogste signaalfrequentie 100Hz, het 
stoorsignaal heeft een frequentie die een factor 20 hoger ligt. Met een 1e orde LD filter is een 
maximale verzwakkingsverhouding van 20 te halen, niet voldoende dus; een 2e orde filter dan? 
Meest gunstige kantelpunt als de verzwakking bij fs = 2000 Hz juist 200 is, dat wil zeggen een 
kantelpunt fk waarvoor geldt 1 + fs

2/fk
2 = 200 (ongeveer fs

2/fk
2 = 200). De verzwakking bij f = 100 

Hz is dan 1 + f2/fk
2 = 1,5. Dat is meer dan “niet noemenswaardig”; daarom 3e orde (een factor 20 

beter). 

 

Vraag 10: 

Gegeven de volgende drie “constitutieve” vergelijkingen voor de afhankelijke grootheden S, D en 
σ als functie van de onafhankelijke grootheden T, E en Θ: 



1 1 1S a T b E c= + + ∆Θ

Θ

 

2 2 2D a T b E c= + + ∆  

3 3 3a T b E cσ∆ = + + ∆Θ  

Hierin zijn: 

S: deformatie T: mechanische spanning 

D: dielektrische verplaatsing E: elektrische veldsterkte 

σ: entropie   Θ: temperatuur 

De coëfficiënten a1 ... c3 representeren negen materiaaleigenschappen. Welke coëfficiënten horen 
bij de volgende vier eigenschappen: permittiviteit, pyroelektrisch effect, stijfheid (elasticiteit); 
warmtecapaciteit (in deze volgorde)? 

a) b2 – a2 – c1 – b3 

b) a2 – b1 – a1 – c3 

c) b2 – b1 – a1 – a3 

d) b2 – c2 – a1 – c3 

zie diktaat 2.3.5 

 

Vraag 11 

Een tijdcontinu signaal wordt bemonsterd (gesampled) met een bemonsteringsfrequentie . 
Een schets van de Fouriergetransformeerde 

)(tx sf

)(ωX  van  is gegeven in figuur 1. Er geldt dat: )(tx

sX ωωω >= 0)(  met ss fπω 2=  

-ωs/2-ωs ωs/2 
ω------------> 

0 ωs 

X(ω) 

0 

1 

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
0 ωs/2 ωs-ωs/2 -ωs
ω------------>

0 

1 

Xs(ω) 

b
-ωs/2-ωs ωs/2 

ω------------> 
0 ωs 

Xs(ω) 

0 

1 

 

c
ωs -ω0 -ω0/2 ω0/20 

Xs(ω) 

0 

1 

d
-ωs/2-ωs ωs/2 

ω------------> 
0 ωs 

Xs(ω) 

0 

1 

 

 
Vraag 12 

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

]n[x ][kX
][nx ][kX

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

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

f 17=

a) 17,00 Hz 

b) 26,70 Hz 

c) 8,50 Hz 

d) 2,00 Hz 

Zie dictaat 4.7.2:  n correspondeert met: tnt ∆= , k correspondeert met ωω ∆= k  en: 
N

t πω 2
=∆∆ . 

Met f∆=∆ πω 2 volgt: 
tN

f
∆

=∆
1 . ofwel: 

tN
kf
∆

=  

Vul in: N=2000 en 1000
1/1 ==∆ sft . Er volgt: Hzkf 5.8

2
== voor k=17. 

 

Vraag 13 



 
Voor welk type temperatuursensor geldt in goede benadering: R(T) = Ro{1+αT} met T de 
temperatuur in °C? 

a) NTC  

b) Pt100 

c) thermistor  

d) thermokoppel  

Zie diktaat 6.5 

 

Vraag 14 

Rangschik de volgende typen AD-omzetters in volgorde van toenemende conversiesnelheid: 

A. successieve approximatie omzetter 

B. “flash” omzetter 

C. gecascadeerde directe omzetter. 

D. “dual slope” omzetter 

a) ADBC  

b) DABC 

c) DACB  

d) DBCA  

Zie diktaat H5 

 

Vraag 15 

 
Een 8-bits AD omzetter heeft een ingangsbereik van –5 tot +5 V. Bepaal de uitgangscode (in 
natural binary code ofwel straight binary code) voor een ingangsspanning van 4 V (MSB 
voorop). 

a) 0110 0110 

b) 0111 0011 

c) 1111 0011 

d) 1110 0110   

Bijv.: 9 op een schaal van 0-10. 

 

Vraag 16 

In onderstaande brugschakeling zijn alle weerstanden R1 t/m R4 gelijke rekstrookjes, met 
rekfactor K = 2. De vier rekstrookjes zijn op een buigstaaf geplakt: bij een bepaalde buiging 
ondergaan R1 en R4

  een relatieve lengteverandering van plus 10-5 en de beide andere min 10-5. Vi 
is een wisselspanning met amplitude 5 V. Bereken de amplitude van Vo. 



-Vo+

R2 

R1 R3

Vi 

R4

 

a) 10 µV 

b) 25 µV 

c) 50 µV 

d) 100 µV  

Full bridge, dus Vo = (∆R/R)Vi = 2(∆l/l)Vi; invullen: 10-4 V. 

 

Vraag 17 

Het vloeistofniveau in een vat wordt gemeten met een langgerekte 
vlakke-plaatcondensator, zoals afgebeeld in nevenstaande figuur. 

De platen zijn even hoog als het vat. 

Men vult het vat voor precies de helft met een vloeistof met 
dielectrische constante εr = 3. 

Met welke factor is de capaciteit van deze capacitieve 
hoogtesensor veranderd t.o.v. een leeg vat? 

 

a) 2 

b) 2,5 

c) 3 

d) 4  

Vlakke-plaat condensator; leeg: C = ε0A/d; halfvol: twee parallelle capaciteiten met elk het halve 
oppervlak: C = ε0A/2d + ε0 εrA/2d = (ε0A/2d)(1+εr) dat is (1+εr)/2 = 2 maal zo groot. 

 

Vraag 18 

Hiernaast staat schematisch een differentiële capacitieve 
verplaatsingssensor getekend. De afmetingen van de 
(verplaatsbare) middenplaat zijn a = 3 cm en b = 2 cm. De 
afstand tussen de bewegende plaat en beide vaste platen is 
overal even groot, en bedraagt d = 0,5 mm. Het medium 
ertussen is lucht, met permittiviteit gelijk aan 8,8 pF/m. De 
breedte van de spleet tussen de twee vaste platen is 

∆x b

a 



verwaarloosbaar klein. Ook mogen randeffecten bij deze vlakke-plaatcondensator worden 
verwaarloosd.  

De sensor wordt opgenomen in het hieronder weergegeven interface circuit. De capaciteiten C1 en 
C2 zijn de sensorcapaciteiten. Vi is een 
sinusvormige spanning met amplitude 2 V. Verder 
is Cf = 1,4 pF. 

C1 

C2 

R 

Vo 

+ 

Cf 

_ 

-Vi 

Bereken de amplitude van het uitgangssignaal Vo, 
voor het geval de beweegbare plaat 2 mm is 
verschoven t.o.v. de middenpositie. 

Vi a) 0,5 V 

b) 1 V 

c) 2 V 

d) 4 V 

Interface: Vo = -(C1/Cf)Vi + (C2/Cf)Vi = (∆C/Cf)Vi. Bij verschuiving over een afstand x wordt het 
effectieve oppervlak van de ene plaat b.x groter en de andere evenveel kleiner. Dus ∆C = 
ε0.2.x.b/d. Numerieke waarden invullen: 1 V. 

 

Vraag 19 

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

B

UH

I

d

b v
F

B

−

+

 
a) Met een Hall sensor kunnen zowel statische magneetvelden als wisselvelden worden 

gemeten 

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

c) De Hallspanning is evenredig met de stroom I door de sensor  

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

Omgekeerd evenredig: hoe dunner hoe gevoeliger (diktaat 6.4.2). 

 

Vraag 20 

De (differentiële) gevoeligheid van een wervelstroom verplaatsingssensor is S = ∆L/∆x, met L de 
zelfinductie van de sensor, en x de te meten verplaatsing. Bij zekere afstand xa tussen sensor en 
voorwerp is L = La. Welke uitspraak over deze sensor is NIET juist? 



a) De gevoeligheid neemt toe met toenemende permittiviteit van het materiaal van het 
voorwerp 

b) De gevoeligheid neemt toe met toenemende geleidbaarheid van het materiaal van het 
voorwerp  

c) De gevoeligheid neemt toe met toenemende frequentie van de meetspanning  

d) De gevoeligheid neemt toe met toenemende afstand tot het voorwerp 

Zie diktaat 6.7.6 

  

Vraag 21 

Gegeven onderstaand schema van een PSD met elektronische signaalverwerkingscircuits. De 
positie van de lichtstraal op de PSD is x, waarbij x = 0 overeenkomt met het midden van de PSD. 
Alle componenten hebben ideale eigenschappen. Het 3-cijferig display toont een decimaal getal 
gelijk aan 5.(V1-V2)/(V1+V2), met V1 en V2 gekwantiseerde waarden. 

Bepaal het getal op het display, bij x = + 10 mm. 

 

 

V1

licht 

x 

40 mm 

display µ-processor 
16 bit 

ADC
8 bit

ADC
8 bit

R1

PSD 

RI2 

V2

RI1 

 

a) 1,25  

b) 2,50  

c) 05,0 

d) 12,5 

Displaywaarde = 5.(V1-V2)/(V1+V2) =  -5.(I1-I2)/(I1+I2). Voor x = 0 is I1 = I2, dus displaywaarde = 
0.  Voor x = 20 mm (uiteinde van de PSD) is I2 = 0, dus displaywaarde 5,00. De overdracht is 
lineair, dus voor x = 10 mm is de displaywaarde 2,50. 



  

Vraag 22 

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

 gevoeligheid: 4 pC/N; 

 capaciteit: 1 nF. 

Men sluit de opnemer via een 3 meter lange kabel aan op een ladingsversterker, volgens bijgaand 
schema. Hierin kunnen de sensor-lekweerstand Rs en de kabelweerstand Rc verwaarloosd worden 
(d.w.z. op oneindig gesteld). 

De opgewekte lading is Q, en de sensorcapaciteit is Ce. Verder is nog gegeven: 

Cf 

Cc Rc 

Rf 

Rs 

Ce 

Q/Ce 

Vo 

 

  

 Cc (kabelcapaciteit): 100 pF/m; 

 Cf (terugkoppelcapaciteit): 200 pF 

 Rf (terugkoppelweerstand): 10 MΩ. 

Bereken de uitgangsspanning Vo, kort na het aanbrengen van een kracht van 12 N.  

a) 48 mV 

b) 55 mV 

c) 185 mV 

d) 240 mV 

Dit interface is een ladingsversterker; door virtuele aarde doet ook de kabelcapaciteit er niet toe. 
Overdracht: Vo = (Q/Ce).(Ce/Cf) = Q/Cf = 12.4/200 = 0,24 V. 

 

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? 

a) de spanning over de meetelektroden 



b) de viscositeit van de oplossing 

c) de gebruikte meetfrequentie 

d) de afmeting van de elektroden 

Een correct uitgevoerde meting is onafhankelijk van de hulpgrootheden. 

 

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? 

a) verdwijnen via het geleidende ijzer 

b) ioniseren de omringende luchtmoleculen 

c) worden gebruikt voor de reductie van zuurstof 

d) Roest is geladen 

 

Vraag 25 

Enkele functionele aspecten van een imaging device zijn: 

I. Het omzetten van een ruimteveranderlijke grootheid in een tijdsveranderlijke grootheid 

II. Het omzetten van een radiometrische grootheid in een elektrische grootheid. 

III. Het verkrijgen van een radiometrische afbeelding op het beeldvlak van een image sensor. 

IV. Het omzetten van het continue, fysische domein in het discrete, getallendomein. 

Geef de correcte namen voor deze functionele aspecten: 

a) I: Sensing, II: Scanning, III: Image formation, IV: ADconversion 

b) I: Scanning, II: Sensing, III: Image formation, IV: ADconversion 

c) I: Image formation, II: Sensing, III: Scanning, IV: ADconversion 

d) I: Scanning, II: Image formation, III: Sensing, IV: ADconversion 

 

Vraag 26 

Om een CCD camera te calibreren gebruikt men een testobject bestaande uit twee punten op een 
objectvlak met een onderlinge afstand van 25 cm. Men wil de pixelafstand weten van de camera 
tussen de horizontale pixels. Daartoe voorziet men de camera met een objectief waarvoor een 
pinhole model geldt. De afstand tussen pinhole en beeldvlak is 10 mm. Men lijnt de camera 
zodanig uit dat het objectvlak en het beeldvlak parallel staan aan elkaar, met een onderlinge 
afstand van 100 cm. Het objectvlak wordt zodanig gedraaid dat de punten afgebeeld worden op 
één rij van de CCD (het objectvlak is dan nog steeds parallel aan het beeldvlak). De twee punten 
blijken afgebeeld te worden op het 20st en de 441st pixel van de rij. Wat is de pixelafstand? 

a) 6 µm 

b) 6.5 µm 



c) 7 µm 

d) 7.5 µm 

De punten worden afgebeeld met een onderlinge afstand van 25 * 1/99 cm. Dit komt overeen met 
420 * pixelafstand. Ofwel 6 µm.  

 

Vraag 27 

Welke van de volgende bewering is ONJUIST: 

a) Om krasbeschadigingen op een spiegelend oppervlak goed zichtbaar te maken kan men 
het beste diffuse belichting toepassen 

b) Scanning in een radar systeem gebeurt polair 

c) Het principe bij X-ray imaging berust op absorptie van straling 

d) CT scanning is geschikt om een 3D image van een object te verkrijgen 

Voor krasbeschadingsdetectie gebruike men speculaire belichting. 

 

Vraag 28 

Welke van de volgende bewering is ONJUIST: 

a) De RGB-kleurenruimte is een additief kleurenmodel 

b) Uit een radiometrische grootheid kun je de overeenkomstige fotometrische grootheid 
direct afleiden indien de spectrale verdeling bekend is 

c) Een RGB-representatie verkregen met een willekeurige kleurencamera kan met 
additionele calibratie omgezet worden in een XYZ-representatie 

d) Het HSV-kleurenmodel is een additief kleurenmodel 

HSV is niet additief. 

 

Vraag 29 

Een meetopstelling bestaat uit een sensor en een spanningsversterker, die met elkaar zijn 
verbonden via lange draden. Er blijkt sprake van inductieve storing. Men probeert 
achtereenvolgens vier maatregelen om deze storing te reduceren. Welke van deze vier 
maatregelen zal GEEN effect sorteren? 

a) De draden twisten 

b) De draden niet twisten maar dichter bij elkaar leggen 

c) Een verschilversterker met hoge CMRR (common mode rejectie) toepassen 

d) Draden afschermen met een materiaal met hoge permeabiliteit 

De storing is differential mode, niet common mode. 

 

Vraag 30 



Een verplaatsingsmeting wordt uitgevoerd met een LVDT. Het verplaatsingssignaal is 
sinusvormig, met een frequentie van 2 Hz. Het eveneens sinusvormige modulatiesignaal van de 
LVDT heeft een frequentie van 1 kHz. 

Het uitgangssignaal van de LVDT wordt gedetecteerd door dit te vermenigvuldigen met het 
oorspronkelijke modulatiesignaal. Welke frequentiecomponenten bevat het op deze wijze 
gedemoduleerde meetsignaal? 

a) 0, 2, 998 en 1002 Hz 

b) 2 Hz 

c) 2, 998, en 1002 Hz 

d) 2, 1998 en 2002 Hz 

Som- en verschilfrequenties. 

 

Einde 


