
Tentamen Meettechniek & Instrumentatie – 24 april 2003 
 

Vraag 1 

Druk de eenheid van elektrische spanning (volt) uit in de basiseenheden van het SI. 

a) m·kg·s-3·A-1 

b) m2·kg·s-3·A-1 

c) m2·kg·s-3·A 

d) m2·kg·s-2·A-1 

 

Vraag 2 

De overdracht van een lineaire tweepoort kan worden beschreven met de volgende vergelijking: 
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met Ε en Φ de effort en flow variabelen. 

Bepaal van dit systeem Zoo, dat is de uitgangsimpedantie bij open ingang. 
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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 2 mV. De AD-
omzetter rondt af naar het dichtstbijzijnde kwantisatieniveau. Wat is de standaard onzekerheid in 
het meetresultaat? 

a) 1,155 mV 

b) 1,2 mV 

c) 1,413 mV 

d) 2,413 mV 



 

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 
0,01 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: 

a) De resterende fout – na middeling – is bij benadering uniform verdeeld en het 
uiteindelijke resultaat heeft een standaard onzekerheid van 0,03 mV. 

b) De resterende fout – na middeling – is bij benadering uniform verdeeld en het 
uiteindelijke resultaat heeft een standaard onzekerheid van 0,3 mV. 

c) Er zijn onvoldoende gegevens om bij benadering de verdeling van de resterende fout te 
bepalen alsmede de onzekerheid. 

d) De resterende fout – na middeling – is bij benadering normaal verdeeld en het 
uiteindelijke resultaat heeft een standaard onzekerheid van 0,03 mV. 

 

Vraag 5 

Een huis is aangesloten op het stadsverwarmingsnet. Het huis wordt dus verwarmd door warm 
water dat als bijproduct afkomstig is van een elektrische centrale. Om te bepalen hoeveel warmte -
energie verbruikt is, is het huis voorzien van een zgn. Joule -meter. Dat is een apparaat dat op 
ieder tijdstip de volumestroom vΦ  meet van het warme water dat het huis binnenkomt. Tevens 
meet het het temperatuurverschil ∆Τ tussen binnenkomend water en het – na gebruik – 
afgekoelde en afgevoerde water. Het uiteindelijke gebruik tussen twee tijdstippen 1t  en 2t  wordt 
bepaald door de volgende ingebouwde functie: 
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De integraalfunctie kan bijvoorbeeld gerealiseerd zijn met een mechanische teller. Verder zij 
gegeven dat de meting van vΦ  en ∆Τ  vooral gepaard gaat met een constante, systematische fout 
met een relatieve onzekerheid van 0,3% resp. 0,4%. De toevallige fout is verwaarloosbaar. Wat is 
de totale relatieve onzekerheid van deze meting.  

a) Dat het hangt af van de periode 
2 1t t− . 

b) 0.12%  

c) 0.5%  

d) 0.7%  

 

Vraag 6 

Men wil het aantal passagiers weten dat per dag een bus instapt. Men heeft daartoe een teller 
aangebracht. Gedurende 1 dag wordt er gemeten. We nemen aan dat deze dag representatief voor 



is voor andere dagen. Men telt 370 passagiers en concludeert dat de passagiersdichtheid 370 
passagiers per dag is. Wat is hier de onzekerheid?  

a) Er zijn onvoldoende gegevens om deze vraag te beantwoorden, zelfs als de aanname 
correct is. 

b) 14 

c) 19 

d) 370 

 

Vraag 7 

Men wil van twee gelijkspanningen uit twee verschillende bronnen vaststellen of deze gelijk zijn, 
en wel tot op 0,002% nauwkeurig. Hiervoor kiest men een verschilversterker met voldoend hoge 
CMRR (common mode rejectiefactor), en met overigens ideale eigenschappen. Welke uitspraak 
over de CMRR van deze versterker is juist? 

a) CMRR = 2.10-5 

b) CMRR = 1 

c) CMRR = 5.104 

d) de CMRR kan niet worden vastgesteld, want er ontbreken gegevens. 

 

Vraag 8 
Men ontwerpt een actief eerste-orde doorlaatfilter volgens onderstaande figuur. De 
afsnijfrequentie (het kantelpunt) van dit filter moet liggen bij 16 kHz. Welke combinatie van R1, 
R2 en C voldoet hieraan? 
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a) R1 = 1 kΩ  R2 = 1 kΩ C = 1 nF 

b) R1 = 1 kΩ  R2 = 1 kΩ C = 10 nF 

c) R1 = 1 kΩ  R2 = 10 kΩ C = 1 nF 

d) R1 = 10 kΩ  R2 = 1 kΩ C = 10 nF 

 

Vraag 9 

Een operationele versterker vertoont een groot aantal afwijkingen van het ideale gedrag. Men 
ontwerpt met drie van zulke niet-ideale operationele versterkers een instrumentatieversterker. 



Welke van de volgende afwijkingen van de operationele versterkers geeft aanleiding tot een 
multiplicatieve fout in de overdracht van de instrumentatieversterker? 

a) niet oneindige common-mode rejectiefactor 

b) niet oneindige DC-versterking 

c) offsetspanning 

d) offsetstroom (verschil van de ingangsstromen) 

 

Vraag 10 

De uitgangsspanning van een elektromagnetische stroomsnelheidsmeter voldoet aan V = k.Φ f.B, 
met Φ f de stroomsnelheid (m/s), k de gevoeligheid van het meetinstrument en B de sterkte van 
een extern aan te brengen magneetveld. De gevoeligheid k is vrij klein, en daarom moduleert men 
het magneetveld met een sinusvormig signaal met frequentie 2 kHz. De uitgangsspanning wordt 
nu gemeten met een synchrone detector. De synchrone frequentie is fSD, het kantelpunt van het 
uitgangsfilter bedraagt fLF.  De responsietijd van het meetsysteem moet in de orde van 2 s liggen.  

Welke combinatie van fSD en fLF voldoet hier het best?  

a) fSD = 2 kHz fLF = 0,5 Hz 

b) fSD = 2 kHz fLF = 2 Hz  

c) fSD = 4 kHz fLF = 2 kHz 

d) fSD = 4 kHz fLF = 0,5 Hz 

 

Vraag 11 

Een analoog harmonische signaal ( ) cos(2 )cx t ftπ= , met f de signaalfrequentie, wordt 
bemonsterd met een bemonsteringsfrequentie van 10 Hz. Het resulterende tijddiscrete signaal 
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Zie onderstaande figuur. 



 

Geef de frequentie f: 

a) 2,5Hzf =  

b) 5Hzf =  

c) 10Hzf =  

d) f  kan niet uit het tijddiscrete signaal bepaald worden 

 
Vraag 12 

Met behulp van een multiplexer willen we vier parallelle signalen digitaliseren, gebruik makend 
van één AD-converter. De signalen bevatten frequenties tot 1 MHz. 

Wat is de minimaal benodigde bemonsteringsfrequentie voor de AD-converter, als we deze 
frequenties in de gedigitaliseerde signalen willen terugvinden? 

a) 2 MHz 

b) 4 MHz 

c) 8 MHz 

d) 16 MHz 

 

Vraag 13 

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 discretisatieruis 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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Vraag 14 

Hieronder staan vier uitspraken over een dual slope integrerende AD-omzetter. Welke uitspraak 
is NIET juist? 



a) Als de integratietijd een geheel aantal malen de periodetijd van een periodiek stoorsignaal 
wordt gekozen heeft dit stoorsignaal geen effect op de uitgangscode. 

b) De term “dual slope” slaat op het feit dat deze omzetter twee maal een (constante) 
spanning integreert: één maal de ingangsspanning en één maal een referentiespanning. 

c) De conversietijd van deze omzetter is onafhankelijk van de grootte van het 
ingangssignaal. 

d) De uitgangscode is onafhankelijk van de waarden van de capaciteit welke de integratie -
functie verzorgt. 

 

Vraag 15 

Hieronder staat het schema van een bepaald type omzetter. Welk type? 

 

:2 x1 add 
Vo Vref 

Vi  

sample 
hold 

S1 

C 

S2 

 
a) gecascadeerde DA-omzetter 

b) seriële AD-omzetter 

c) seriële DA-omzetter 

d) twee-traps “flash converter” 

 

Vraag 16 

Om de torsie van een metalen staaf te bepalen wordt deze voorzien van vier rekstrookjes a, b, c en 
d, gemonteerd onder 45 graden t.o.v. de as, zoals in de linker figuur aangegeven. De rekstrookjes 
worden in een meetbrug opgenomen (“full bridge” configuratie), zie de rechter figuur. Hoe 
moeten de rekstrookjes geplaatst worden in de brug, zodat de torsie correct wordt gemeten?  
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a) [R1, R2, R3, R4] =  a – b – c – d  

b) [R1, R2, R3, R4] =  b – a – d – c 

c) [R1, R2, R3, R4] =  c – d – b – a  

d) [R1, R2, R3, R4] =  d – a – b – c 

 

Vraag 17 

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

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

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

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

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

 

Vraag 18 

Waarom wordt de gevoeligheid van een LDR (light dependent resistor) uitgedrukt in Ω per lux 
(en niet in Ω per W/m2)? 

a) de gevoeligheid is sterk afhankelijk van de golflengte van het licht  

b) de spectrale gevoeligheid komt enigszins overeen met die van het menselijk oog 

c) het meetbereik komt ongeveer overeen met dat van het menselijk oog 

d) om onderscheid te maken met de gevoeligheid van een foto-diode  

 

Vraag 19 

Men meet de afstand tussen twee tegenoverliggende zijden van een vierkant waterbassin, met behulp 
van twee akoestische transducenten, vervaardigd uit PXE5 (een keramisch materiaal). Beide 
transducenten (éen als zender, één als ontvanger) zijn gemonteerd aan één zijde van het bassin.  

De akoestische snelheid in het keramische materiaal is 4500 m/s, die in water 1500 m/s en die in 
lucht 330 m/s. 

De zender zendt een akoestische burst uit, bestaande uit 5 perioden van een sinus met frequentie 200 
kHz. Beide transducenten bevinden zich onder het wateroppervlak. 

Het tijdverschil tussen het verzenden van deze burst en de ontvangst door de tweede transducent 
blijkt gelijk te zijn aan 12,0 ms. Bepaal de afmetingen van het bassin (in meters). 

a) 9 

b) 18 

c) 27 

d) 54 

 



Vraag 20 

Zie de voorgaande vraag: bij nauwkeurig nameten (via een andere meetmethode) blijkt de werkelijke 
afstand ongeveer 3,5 cm kleiner te zijn. Wat is de meest waarschijnlijke verklaring voor die 
afwijking? 

a) Bij detectie van het moment van ontvangst wordt 1 periode van de burst gemist. 

b) Bij detectie van het moment van ontvangst worden 2 periodes van de burst gemist. 

c) Er is geen rekening gehouden met de temperatuursafhankelijkheid van de geluidssnelheid. 

d) Er moet gecorrigeerd worden voor de impedantie-misaanpassing water-PXE5. 

 

Vraag 21 

Stel men wil de sterkte van het aardmagnetisch veld meten, door middel van een roterend spoeltje 
(zonder kern). Het spoeltje heeft 20 windingen, heeft een oppervlakte van 1 cm2 en roteert in een 
tempo van 10 omwentelingen per seconde. 

Als de sterkte van het aardmagnetisch veld 50 µT (microtesla) is, wat is dan de te verwachten 
amplitude van de inductiespanning in het spoeltje? 

a) 5 nV 

b) 0,314 µV 

c) 1 µV 

d) 6,28 µV 

 

Vraag 22 

Met een PSD en een laserlichtbundel kan men afstanden contactloos meten. De afstand x vindt 
men uit de beide uitgangsstromen I1 en I2 via de uitdrukking: 
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Nu valt er op de PSD niet alleen de lichtbundel maar ook een constante hoeveelheid 
omgevingslicht, homogeen over het gehele oppervlak van de PSD. In hoeverre wordt het 
meetresultaat hierdoor verstoord? 

a) omgevingslicht heeft geen invloed 

b) er wordt een te kleine afstand gemeten 

c) er wordt een te grote afstand gemeten 

d) omgevingslicht heeft alleen dan geen invloed als de totale intensiteit precies even groot is 
als die van de lichtbundel 

 



Vraag 23 

Hieronder staat een meetbrug weergegeven. R4 is een temperatuursensor; een Pt100. De 
temperatuurafhankelijkheid daarvan wordt beschreven door R(T) = R0(1 + αT), met T in °C, R0 = 
100 Ω en α = 0,004 K-1. Alle andere weerstanden hebben een constante waarde van 100 Ω. De 
brug wordt aangesloten op een gelijkspanning Vi = +10 V. 

 

Bereken de uitgangsspanning Vo bij een temperatuur van 125 °C. 

a) –25 mV 

b) – 24 mV 

c) 24 mV 

d) 25 mV 

 

Vraag 24 

In een waterige oplossing bevinden zich zowel Fe2+ als Fe3+ ionen. Tevens zijn er twee platina-
elektroden in de oplossing aanwezig. Met een voeding wordt er een spanning over de twee 
elektroden gezet, zodanig dat de Fex+ ionen een elektrochemische reactie veroorzaken. Ten 
gevolge hiervan wordt de Fe3+ concentratie aan de kathode: 

a) groter 

b) blijft gelijk 

c) geen uitspraak mogelijk 

d) kleiner 

 

Vraag 25 

De viscositeit (‘stroperigheid’)  van een waterige oplossing (=water met wat ionen) is een functie 
van de temperatuur: de viscositeit neemt af bij toenemende temperatuur. Nu je dit weet, kun je 
dan een uitspraak doen over de elektrische geleidbaarheid van zo’n oplossing als functie van de 
temperatuur? 

a) Ja, die neemt toe bij toenemende temperatuur 

b) Nee, daarvoor mis ik nog wat gegevens  

c) Ja, die neemt af bij toenemende temperatuur 

d) Ja, die is onafhankelijk van de temperatuur 
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Vraag 26 

Men wil een CCD camera calibreren. Men hanteert daartoe een pinhole model. Van de camera is 
bekend dat de afstand tussen pixels op de CCD 10 mµ  bedraagt. Wat nog nie t bekend is is de 
brandpuntsafstand. Om deze te bepalen neemt men twee punten in een objectvlak die zich op een 
afstand van 50 cm bevinden. In het beeld worden deze twee punten teruggezien op (50,70) en 
(400,380). Dit zijn coördinaten gemeten in pixels. De afstand tussen CCD en objectvlak is 120 
cm. Het objectvlak is evenwijdig met het beeldvlak. Wat is de brandpuntsafstand? 

a) 10.11 mm 

b) 11 mm 

c) 11.11 mm 

d) 12 mm 

 

Vraag 27 

Welke van de volgende bewering is ONJUIST: 

a) De XYZ-kleurenruimte is een additief kleurenmodel. 

b) Het HSV-kleurenmodel is een additief kleurenmodel. 

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

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

 

Vraag 28 

Welke bewering is  ONJUIST? 

a) Het doel van "beeldsegmentatie" is om het beeldoppervlak te verdelen in een aantal 
disjuncte regio's die een duidelijke relatie houden met de delen van het afgebeelde object. 

b) Het doel van "regio beschrijving" is de regio's gevonden bij beeldsegmentatie kernachtig 
te beschrijven d.m.v. het bepalen van eigenschappen van die regio's, bijv. oppervlak, 
omtrek, vorm etc. 

c) Een camera die gevoelig is voor EM-golven met een golflengte van 100 nm  is een 
infrarood camera. 

d) Radar werkt met golflengten van omstreeks 710  nm . 

 

Vraag 29 

Een tijdcontinu signaal )(tx wordt bemonsterd met een frequentie Hz500=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 21=k  in het 
discrete domein? 

a) 10,5 Hz 

b) 5,25 Hz 

c) 3 Hz 

d) 2,625 Hz 

 

Vraag 30 

Twee methoden voor het demoduleren van een hoog-frequent gemoduleerd signaal zijn 
synchrone detectie en envelope detectie. Welke van de hieronder gegeven uitspraken over deze 
methoden is JUIST? 

a) Voor beide methoden moet bij demodulatie het modulatiesignaal beschikbaar zijn. 

b) Het ongemoduleerde signaal moet bij envelope detectie positief definiet zijn. Bij synchrone 
detectie hoeft dit niet. 

c) Voor synchrone detectie is een laagdoorlaatfilter nodig, voor envelope detectie niet. 

d) Synchrone detectie geeft meer ruis dan envelope detectie  

 

Einde  
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Antwoorden 
 

Vraag 1 

Druk de eenheid van elektrische spanning (volt) uit in de basiseenheden van het SI. 

a) m·kg·s-3·A-1 

b) m2·kg·s-3·A-1 

c) m2·kg·s-3·A 

d) m2·kg·s-2·A-1 

Oplossing: V = WA-1 = J.s-1.A-1 = N.m.s-1.A-1 = (kg.m.s-2).m.s-1.A-1  

 

Vraag 2 

De overdracht van een lineaire tweepoort kan worden beschreven met de volgende vergelijking: 
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met Ε en Φ de effort en flow variabelen. 

Bepaal van dit systeem Zoo, dat is de uitgangsimpedantie bij open ingang. 
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Vraag 3 

We beschouwen een meetinstrument bestaande uit een sensor/versterker-combinatie en een AD-
omzetter. Het s ignaal 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 2 mV. De AD-
omzetter rondt af naar het dichtstbijzijnde kwantisatieniveau. Wat is de standaard onzekerheid in 
het meetresultaat? 

a) 1,155 mV 

b) 1,2 mV 

c) 1,413 mV 

d) 2,413 mV 

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

 1
2 mV

12
ADCσ =  

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 24
(1 )  mV

12totaal noise ADCσ σ σ= + = +  

 4
1 1.155 mV

12totaalσ = + =  

 

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 
0,01 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: 

a) De resterende fout – na middeling – is bij benadering uniform verdeeld en het 
uiteindelijke resultaat heeft een standaard onzekerheid van 0,03 mV. 

b) De resterende fout – na middeling – is bij benadering uniform verdeeld en het 
uiteindelijke resultaat heeft een standaard onzekerheid van 0,3 mV. 

c) Er zijn onvoldoende gegevens om bij benadering de verdeling van de resterende fout te 
bepalen alsmede de onzekerheid. 

d) De resterende fout – na middeling – is bij benadering normaal verdeeld en het 
uiteindelijke resultaat heeft een standaard onzekerheid van 0,03 mV. 

Oplossing: De onzekerheid t.g.v. de kwantisatie is 1/12 0.3 mV≈ . Dit is vele malen groter dan 
de onzekerheid van de versterker (toevallige fout en systematische fout). Derhalve is de 
kwantisatiefout overheersend. Dit is een systematische fout. Middelen heeft dus geen zin. De 
onzekerheid blijft dus 0,3 mV. 

 

Vraag 5 



Een huis is aangesloten op het stadsverwarmingsnet. Het huis wordt dus verwarmd door warm 
water dat als bijproduct afkomstig is van een elektrische centrale. Om te bepalen hoeveel warmte -
energie verbruikt is, is het huis voorzien van een zgn. Joule -meter. Dat is een apparaat dat op 
ieder tijdstip de volumestroom vΦ  meet van het warme water dat het huis binnenkomt. Tevens 
meet het het temperatuurverschil ∆Τ tussen binnenkomend water en het – na gebruik – 
afgekoelde en afgevoerde water. Het uiteindelijke gebruik tussen twee tijdstippen 1t  en 2t  wordt 
bepaald door de volgende ingebouwde functie: 
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De integraalfunctie kan bijvoorbeeld gerealiseerd zijn met een mechanische teller. Verder zij 
gegeven dat de meting van vΦ  en ∆Τ  vooral gepaard gaat met een constante, systematische fout 
met een relatieve onzekerheid van 0,3% resp. 0,4%. De toevallige fout is verwaarloosbaar. Wat is 
de totale relatieve onzekerheid van deze meting.  

a) Dat het hangt af van de periode 2 1t t− . 

b) 0.12%  

c) 0.5%  

d) 0.7%  

Oplossing: Het gaat om multiplicatieve fouten. De relatieve onzekerheden moeten dus 
kwadratisch opgeteld worden. 2 20.3 0.4 0.5+ = . 

 

Vraag 6 

Men wil het aantal passagiers weten dat per dag een bus instapt. Men heeft daartoe een teller 
aangebracht. Gedurende 1 dag wordt er gemeten. We nemen aan dat deze dag representatief voor 
is voor andere dagen. Men telt 370 passagiers en concludeert dat de passagiersdichtheid 370 
passagiers per dag is. Wat is hier de onzekerheid?  

a) Er zijn onvoldoende gegevens om deze vraag te beantwoorden, zelfs als de aanname 
correct is. 

b) 14 

c) 19 

d) 370 

Oplossing: We hebben hier te maken met een Poissonverdeling. Voor een Poissonverdeling geldt: 
Variantie = verwachtingswaarde. Bij 370 passagiers is de standaard deviatie is dus √370 ≈ 19.  

 

Vraag 7 
Men wil van twee gelijkspanningen uit twee verschillende bronnen vaststellen of deze gelijk zijn, 
en wel tot op 0,002% nauwkeurig. Hiervoor kiest men een verschilversterker met voldoend hoge 
CMRR (common mode rejectiefactor), en met overigens ideale eigenschappen. Welke uitspraak 
over de CMRR van deze versterker is juist? 

a) CMRR = 2.10-5 



b) CMRR = 1 

c) CMRR = 5.104 

d) de CMRR kan niet worden vastgesteld, want er ontbreken gegevens. 

Oplossing: de enige fout in de meting is die t.g.v. de CMRR; de relatieve fout is gelijk aan het 
gemeenschappelijke signaal gedeeld door de CMRR, dus is de fout gelijk aan 1/CMRR. 

 

Vraag 8 

Men ontwerpt een actief eerste-orde doorlaatfilter volgens onderstaande figuur. De 
afsnijfrequentie (het kantelpunt) van dit filter moet liggen bij 16 kHz. Welke combinatie van R1, 
R2 en C voldoet hieraan? 

R2

Vo

+

_
Vi

R1

+
_

C

 
a) R1 = 1 kΩ  R2 = 1 kΩ C = 1 nF 

b) R1 = 1 kΩ  R2 = 1 kΩ C = 10 nF 

c) R1 = 1 kΩ  R2 = 10 kΩ C = 1 nF 

d) R1 = 10 kΩ  R2 = 1 kΩ C = 10 nF 

Oplossing: de overdracht is 2 2 2 1

1 1 1
1

1 1 1
o

i

V R j R C R j R C
V j R C R j R CR

j C

ω ω
ω ω

ω

= − = − = −
+ ++

; dit is een 

eerste -orde hoogdoorlaatkarakteristiek, met kantelpunt bij 1 1R Cω = , dus 5
1

1
10

2
R C

fπ
−= =  ; R2 

doet er dus niet toe.  

 

Vraag 9 

Een operationele versterker vertoont een groot aantal afwijkingen van het ideale gedrag. Men 
ontwerpt met drie van zulke niet-ideale operationele versterkers een instrumentatieversterker. 
Welke van de volgende afwijkingen van de operationele versterkers geeft aanleiding tot een 
multiplicatieve fout in de overdracht van de instrumentatieversterker? 

a) niet oneindige common-mode rejectiefactor 

b) niet oneindige DC-versterking 

c) offsetspanning 

d) offsetstroom (verschil van de ingangsstromen) 



Oplossing: b: alle andere afwijkingen geven aanleiding tot een additieve fout; bij een 
verschilspanning 0 aan de ingang kunnen deze een uitgangssignaal ≠ 0 geven. 

 

Vraag 10 

De uitgangsspanning van een elektromagnetische stroomsnelheidsmeter voldoet aan V = k.Φ f.B, 
met Φ f de stroomsnelheid (m/s), k de gevoeligheid van het meetinstrument en B de sterkte van 
een extern aan te brengen magneetveld. De gevoeligheid k is vrij klein, en daarom moduleert men 
het magneetveld met een sinusvormig signaal met frequentie 2 kHz. De uitgangsspanning wordt 
nu gemeten met een synchrone detector. De synchrone frequentie is fSD, het kantelpunt van het 
uitgangsfilter bedraagt fLF.  De responsietijd van het meetsysteem moet in de orde van 2 s liggen.  

Welke combinatie van fSD en fLF voldoet hier het best?  

a) fSD = 2 kHz fLF = 0,5 Hz 

b) fSD = 2 kHz fLF = 2 Hz  

c) fSD = 4 kHz fLF = 2 kHz 

d) fSD = 4 kHz fLF = 0,5 Hz 

Oplossing: V varieert met dezelfde frequentie f als B. Het synchrone signaal heeft dus ook deze 
frequentie. De laagfrequente component van het uitgangssignaal heeft een maximale frequentie 
van (ongeveer) ½ Hz. Deze component moet nog juist worden doorgelaten.  

 

Vraag 11 

Een analoog harmonische signaal ( ) cos(2 )cx t ftπ= , met f de signaalfrequentie, wordt 
bemonsterd met een bemonsteringsfrequentie van 10 Hz. Het resulterende tijddiscrete signaal 

[ ]x n  is: 

1, n even
[ ]

1, noneven
x n

=
= −

 

Zie onderstaande figuur. 

 

Geef de frequentie f: 



a) 2,5Hzf =  

b) 5Hzf =  

c) 10Hzf =  

d) f  kan niet uit het tijddiscrete signaal bepaald worden 

Oplossing: Er geldt voor het bemonsterde signaal x[n]: 

[ ] ( ) cos(2 ) cos( /5)cx n x n t fn t fnπ π= ∆ = ∆ =  

Voor f =5Hz wordt het bovengeschetste discrete signaal gekregen, echter dit geldt ook voor f 
=15Hz, f =25Hz enz. f  kan daarom niet uit het tijddiscrete signaal bepaald worden en antwoord d 
is correct. 

 
Vraag 12 

Met behulp van een multiplexer willen we vier parallelle signalen digitaliseren, gebruik makend 
van één AD-converter. De signalen bevatten frequenties tot 1 MHz. 

Wat is de minimaal benodigde bemonsteringsfrequentie voor de AD-converter, als we deze 
frequenties in de gedig italiseerde signalen willen terugvinden? 

a) 2 MHz 

b) 4 MHz 

c) 8 MHz 

d) 16 MHz 
 
Oplossing: Om één signaal te digitaliseren is een bemonsteringsfrequentie nodig van 2 
MHz. Om vier signalen te digitaliseren met een multiplexer moet de AD-converter de 
signalen om de beurt bemonsteren. De vereiste bemonsteringsfrequentie is dan vier keer 
zo hoog: 8 MHz, ofwel antwoord c. 
 

Vraag 13 

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 discretisatieruis 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: 

a) Gaussisch met: 




 −−=
2

2

2
)(exp

2

1)(
σ

µ

πσ

eefe en V00,2=µ ,  V01,0=σ  

b) Uniform met: 
elders

V005,2V995,1

0

100)( ≤<

=

= eefe  

c) Gaussisch met: 




 −−=
2

2

2
)(exp

2

1)(
σ

µ

πσ

eefe en V00,2=µ ,  V005,0=σ  



d) Uniform met: 
elders

005,2995,1

0

1)( VeVefe ≤<

=

=
 

Oplossing: Er is alleen sprake van kwantisatieruis. Die is uniform verdeeld (sluit a en c 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 1,995V plus en 2,005V. Maar de totale kans moet 1 
zijn, dus is f(e) = 100. Dus antwoord b. 

 

Vraag 14 

Hieronder staan vier uitspraken over een dual slope integrerende AD-omzetter. Welke uitspraak 
is NIET juist? 

a) Als de integratietijd een geheel aantal malen de periodetijd van een periodiek stoorsignaal 
wordt gekozen heeft dit stoorsignaal geen effect op de uitgangscode. 

b) De term “dual slope” slaat op het feit dat deze omzetter twee maal een (constante) 
spanning integreert: één maal de ingangsspanning en één maal een referentiespanning. 

c) De conversietijd van deze omzetter is onafhankelijk van de grootte van het 
ingangssignaal. 

d) De uitgangscode is onafhankelijk van de waarden van de capaciteit welke de integratie -
functie verzorgt. 

Oplossing: de conversietijd bedraagt de som van de integratietijd van het ingangssignaal (vaste 
tijd) en de integratietijd van het referentiesignaal: deze laatste hangt af van de eindwaarde na de 
eerste integratie, dus van het ingangssignaal. 

 

Vraag 15 

Hieronder staat het schema van een bepaald type omzetter. Welk type? 

 

:2 x1 add 
Vo Vref 

Vi  

sample 
hold 

S1 

C 

S2 

 
a) gecascadeerde DA-omzetter 

b) seriële AD-omzetter 

c) seriële DA-omzetter 

d) twee-traps “flash converter” 

Oplossing: zie dictaat pag. 118.  

 

Vraag 16 



Om de torsie van een metalen staaf te bepalen wordt deze voorzien van vier rekstrookjes a, b, c en 
d, gemonteerd onder 45 graden t.o.v. de as, zoals in de linker figuur aangegeven. De rekstrookjes 
worden in een meetbrug opgenomen (“full bridge” configuratie), zie de rechter figuur. Hoe 
moeten de rekstroojes geplaatst worden in de brug, zodat de torsie correct wordt gemeten? 

a b c d 

+

Vi

Vo

R4R2

R3R1

+

−

−

 
 

a) [R1, R2, R3, R4] =  a – b – c – d  

b) [R1, R2, R3, R4] =  b – a – d – c 

c) [R1, R2, R3, R4] =  c – d – b – a  

d) [R1, R2, R3, R4] =  d – a – b – c 

Oplossing: rekstrookjes a en c worden bij torsie gelijk belast, evenals b en d, maar dan 
tegengesteld aan a en c. De weerstanden van de brug moeten, de maas doorlopend in de volgorde 
R1 – R3 – R4 – R2 (of andersom) om en om tegengesteld reageren op de aangebrachte verandering. 

 

Vraag 17 

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

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

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

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

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

Oplossing: de uitspraken a, b en c zijn juist; met een fluxgate sensor kan men uitstekend het 
aardmagnetisch veld meten. 

 

Vraag 18 

Waarom wordt de gevoeligheid van een LDR (light dependent resistor) uitgedrukt in Ω per lux 
(en niet in Ω per W/m2)? 

a) de gevoeligheid is sterk afhankelijk van de golflengte van het licht  



b) de spectrale gevoeligheid komt enigszins overeen met die van het menselijk oog 

c) het meetbereik komt ongeveer overeen met dat van het menselijk oog 

d) om onderscheid te maken met de gevoeligheid van een foto-diode  

Oplossing: de eenheid lux wordt gebruikt voor fotometrische grootheden, welke zijn gedefinieerd 
op basis van de spectrale gevoeligheid van het menselijk oog. 

 

Vraag 19 

Men meet de afstand tussen twee tegenoverliggende zijden van een vierkant waterbassin, met behulp 
van twee akoestische transducenten, vervaardigd uit PXE5 (een keramisch materiaal). Beide 
transducenten (éen als zender, één als ontvanger) zijn gemonteerd aan één zijde van het bassin.  

De akoestische sne lheid in het keramische materiaal is 4500 m/s, die in water 1500 m/s en die in 
lucht 330 m/s. 

De zender zendt een akoestische burst uit, bestaande uit 5 perioden van een sinus met frequentie 200 
kHz. Beide transducenten bevinden zich onder het wateroppervlak. 

Het tijdverschil tussen het verzenden van deze burst en de ontvangst door de tweede transducent 
blijkt gelijk te zijn aan 12,0 ms. Bepaal de afmetingen van het bassin (in meters). 

a) 9 

b) 18 

c) 27 

d) 54 

Oplossing: het geluid gaat door water, heen en weer, dus x = ½ vwater .t.  

 

Vraag 20 

Zie de voorgaande vraag: bij nauwkeurig nameten (via een andere meetmethode) blijkt de werkelijke 
afstand ongeveer 3,5 cm kleiner te zijn. Wat is de meest waarschijnlijke verklaring voor die 
afwijking? 

a) Bij detectie van het moment van ontvangst wordt 1 periode van de burst gemist. 

b) Bij detectie van het moment van ontvangst worden 2 periodes van de burst gemist. 

c) Er is geen rekening gehouden met de temperatuursafhankelijkheid van de geluidssnelheid. 

d) Er moet gecorrigeerd worden voor de impedantie -misaanpassing water-PXE5. 

Oplossing: de golflengte van het geluid is vwater/f, dat is 7,5 mm. De afwijking van 3,5 cm kan dus 
niet liggen aan 1 of 2 gemiste periodes. Impedantie -misaanpassing heeft geen invloed op de 
T.o.F. meting, hooguit op de signaalgrootte. Kennelijk heeft men bij de berekening van de afstand 
een te hoge waarde van de geluidssnelheid in water genomen. 

 

Vraag 21 

Stel men wil de sterkte van het aardmagnetisch veld meten, door middel van een roterend spoeltje 
(zonder kern). Het spoeltje heeft 20 windingen, heeft een oppervlakte van 1 cm2 en roteert in een 
tempo van 10 omwentelingen per seconde. 



Als de sterkte van het aardmagnetisch veld 50 µT (microtesla) is, wat is dan de te verwachten 
amplitude van de inductiespanning in het spoeltje? 

a) 5 nV 

b) 0,314 µV 

c) 1 µV 

d) 6,28 µV 

Oplossing: Het spoeltje roteert in een homogeen statisch magnetisch veld B, dus het oppervlak A 
varieert sinusvormig in de tijd: ( ) sinA t A tω= . De geïnduceerde spanning is dan: 

( ) ( ). . .cos
. . . . . . .sinind

d A B d A B td
V n n n n A B t

dt dt dt
ω

ω ω
Φ

= − = − = − =

r r

; de amplitude bedraagt 

. . .n A B ω . 

 

Vraag 22 

Met een PSD en een laserlichtbundel kan men afstanden contactloos meten. De afstand x vindt 
men uit de beide uitgangsstromen I1 en I2 via de uitdrukking: 

1 2

1 2

2I I x
I I L

−
=

+
 

Nu valt er op de PSD niet alleen de lichtbundel maar ook een constante hoeveelheid 
omgevingslicht, homogeen over het gehele oppervlak van de PSD. In hoeverre wordt het 
meetresultaat hierdoor verstoord? 

a) omgevingslicht heeft geen invloed 

b) er wordt een te kleine afstand gemeten 

c) er wordt een te grote afstand gemeten 

d) omgevingslicht heeft alleen dan geen invloed als de totale intensiteit precies even groot is 
als die van de lichtbundel 

Oplossing: omgevingslicht genereert een fotostroom over het gehele oppervlak van de PSD; deze 
stroom verdeelt zich gelijkelijk over de beide uitgangen. Stel die extra uitgangsstroom is ∆I. Dan 

wordt  1 2

1 2

2
2

I I x
I I I L

−
=

+ + ∆
. Er wordt dus een te kleine waarde van de afstand gemeten. 

 

Vraag 23 

Hieronder staat een meetbrug weergegeven. R4 is een temperatuursensor; een Pt100. De 
temperatuurafhankelijkheid daarvan wordt beschreven door R(T) = R0(1 + αT), met T in °C, R0 = 
100 Ω en α = 0,004 K-1. Alle andere weerstanden hebben een constante waarde van 100 Ω. De 
brug wordt aangesloten op een gelijkspanning Vi = +10 V. 

 



 

Bereken de uitgangsspanning Vo bij een temperatuur van 125 °C. 

a) –25 mV 

b) – 24 m V 

c) 24 mV 

d) 25 mV 

Oplossing: R(125) = 110Ω; invullen in de brugvergelijking. Omdat R4 toeneemt met T stijgt de 
spanning op de rechter brugtak, dus daalt de uitgangsspanning.  

 

Vraag 24 

In een waterige oplossing bevinden zich zowel Fe2+ als Fe3+ ionen. Tevens zijn er twee platina-
elektroden in de oplossing aanwezig. Met een voeding wordt er een spanning over de twee 
elektroden gezet, zodanig dat de Fex+ ionen een elektrochemische reactie veroorzaken. Ten 
gevolge hiervan wordt de Fe3+ concentratie aan de kathode: 

a) groter 

b) blijft gelijk 

c) geen uitspraak mogelijk 

d) kleiner 

Oplossing: Aan de kathode treedt reductie op: Fe 3+ + e -> Fe2+. Lokaal worden dus Fe3+ ionen 
verbruikt, leidend tot een afnemende concentratie. 

 

Vraag 25 

De viscositeit (‘stroperigheid’)  van een waterige oplossing (=water met wat ionen) is een functie 
van de temperatuur: de viscositeit neemt af bij toenemende temperatuur. Nu je dit weet, kun je 
dan een uitspraak doen over de elektrische geleidbaarheid van zo’n oplossing als functie van de 
temperatuur? 

a) Ja, die neemt toe bij toenemende temperatuur 

b) Nee, daarvoor mis ik nog wat gegevens  

c) Ja, die neemt af bij toenemende temperatuur 

d) Ja, die is onafhankelijk van de temperatuur 

Vi

R1

R2

R3

R4

Vo+ -



Oplossing: toename bij hogere T; viscositeit neemt af, mobiliteit neem toe en dus geleidbaarheid 
neemt toe. 

 

Vraag 26 

Men wil een CCD camera calibreren. Men hanteert daartoe een pinhole model. Van de camera is 
bekend dat de afstand tussen pixels op de CCD 10 mµ  bedraagt. Wat nog niet bekend is is de 
brandpuntsafstand. Om deze te bepalen neemt men twee punten in een objectvlak die zich op een 
afstand van 50 cm bevinden. In het beeld worden deze twee punten teruggezien op (50,70) en 
(400,380). Dit zijn coördinaten gemeten in pixels. De afstand tussen CCD en objectvlak is 120 
cm. Het objectvlak is evenwijdig met het beeldvlak. Wat is de brandpuntsafstand? 

a) 10.11 mm 

b) 11 mm 

c) 11.11 mm 

d) 12 mm 

Oplossing: De afstand in het beeldvlak is 2 2 5350 310 10  = 4.675 mm−+ × . De vergrotingsfactor is 
34.675/500 9.351 10−= × . Dit moet gelijk zijn aan /( )f d f−  met 120 cmd = . Oplossen geeft 

1.11 cmf = .  

 

Vraag 27 

Welke van de volgende bewering is ONJUIST: 

a) De XYZ-kleurenruimte is een additief kleurenmodel. 

b) Het HSV-kleurenmodel is een additief kleurenmodel. 

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

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

Oplossing: b. 

 

Vraag 28 
Welke bewering is  ONJUIST? 

a) Het doel van "beeldsegmentatie" is om het beeldoppervlak te verdelen in een aantal 
disjuncte regio's die een duidelijke relatie houden met de delen van het afgebeelde object. 

b) Het doel van "regio beschrijving" is de regio's gevonden bij beeldsegmentatie kernachtig 
te beschrijven d.m.v. het bepalen van eigenschappen van die regio's, bijv. oppervlak, 
omtrek, vorm etc. 

c) Een camera die gevoelig is voor EM-golven met een golflengte van 100 nm  is een 
infrarood camera.  

d) Radar werkt met golflengten van omstreeks 710  nm . 

Oplossing: IR heeft een golflengte vanaf ongeveer 800 nm.  



 

 

Vraag 29 

Een tijdcontinu signaal )(tx wordt bemonsterd met een frequentie Hz500=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 21=k  in het 
discrete domein? 

a) 10,5 Hz 

b) 5,25 Hz 

c) 3 Hz 

d) 2,625 Hz 

Oplossing: In §11.3 van het dictaat komt naar voren dat n correspondeert met: tnt ∆= , dat k 

correspondeert met ωω ∆= k  en dat: 
N

t πω 2=∆∆ . 

Met f∆=∆ πω 2 volgt: 
tN

f
∆

=∆ 1 . ofwel: 
tN

kf
∆

=  

Vul in: N=2000 en sec/1 500
1==∆ sft . Er volgt: Hz

k
f 25,5

4
== voor k=21. 

 

Vraag 30 

Twee methoden voor het demoduleren van een hoog-frequent gemoduleerd signaal zijn 
synchrone detectie en envelope detectie. Welke van de hieronder gegeven uitspraken over deze 
methoden is JUIST? 

a) Voor beide methoden moet bij demodula tie het modulatiesignaal beschikbaar zijn. 

b) Het ongemoduleerde signaal moet bij envelope detectie positief definiet zijn. Bij synchrone 
detectie hoeft dit niet. 

c) Voor synchrone detectie is een laagdoorlaatfilter nodig, voor envelope detectie niet. 

d) Synchrone detectie geeft meer ruis dan envelope detectie  
 
Oplossing: Antwoord b is correct: In geval van envelope detectie wordt het gemoduleerde 
signaal gelijkgericht (absolute waarde), waardoor het oorspronkelijk signaal wordt 
teruggekregen met daarbij opgeteld hogere frequentiecomponenten die kunnen worden 
weggefilterd. Dit geldt echter alleen als het oorspronkelijke signaal positief is. Deze 
voorwaarde geldt niet bij synchrone detectie. 

 

Einde  


