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Tentamen Meettechniek & Instrumentatie – 27 januari 2004 

Vraag 1 
Welke meetschaal wordt gebruikt bij het rangschikken van personen op grond van hun leeftijd? 

a) intervalschaal 

b) nominale schaal 

c) ordinale schaal 

d) ratioschaal 

 

Vraag 2 
Welke van de hieronder genoemde grootheden behoort tot de basiseenheden van het SI? 

a) ampere  

b) coulomb 

c) ohm  

d) volt 

 

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 6,0 mV. De AD-omzetter heeft een kwantisatiestap van 10,00 mV. De 
AD-omzetter rondt af naar het dichtstbijzijnde kwantisatieniveau. Wat is de standaard 
onzekerheid in het meetresultaat? 

a) 11,66 mV 

b) 16,00 mV 

c) 6,66 mV 

d) 7,81 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 
5 mV. Bovendien is er fluctuerende ruis met een standaard deviatie van 0,005 mV. Beide 
foutenbronnen hebben een normale verdeling. De AD-omzetter heeft een kwantisatiestap van 
5 mV. De AD-omzetter rondt af naar het dichtstbijzijnde kwantisatieniveau. De meting wordt 
honderd maal herhaald en de resultaten van de ADC worden gemiddeld. 

Welke van de volgende beweringen is JUIST: 

a) De standaard onzekerheid van dit gemiddelde is nagenoeg 0,5 mV. 
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b) De standaard onzekerheid van dit gemiddelde is nagenoeg 0,71 mV. 

c) De standaard onzekerheid van dit gemiddelde is nagenoeg 5,2 mV. 

d) De standaard onzekerheid van dit gemiddelde is nagenoeg 7,1 mV. 

 

Vraag 5 

Men wil de capaciteit van een condensator meten door de ontlaadtijd te bepalen. Daartoe laadt 
men de condensator op met een spanning van 10 V . Vervolgens ontlaadt men de condensator via 
een weerstand van 510 1%± W. De tijd die nodig is om de condensator te ontladen tot 110e - V 

wordt vastgesteld op 2 0.5%t = ± s. Men concludeert dat de capaciteit gelijk is aan 

/ 20R Ft m= . 

Wat is de onzekerheid in de gemeten capaciteit ? 

a) 0,15 µF 

b) 0,20 µF 

c) 0,22 µF 

d) 0,25 µF 

 

Vraag 6 

Een beeldelement in een digitaal fototoestel (CCD) ontving gedurende de tijd dat de elektronische 
sluiter openstond een hoeveelheid lichtenergie dat equivalent is met 610  fotonen. Echter, door het 
kwantumkarakter van het licht is er een onzekerheid in het werkelijk aantal ontvangen fotonen. 
De Quantum Efficiency van de CCD is 4% . Wat is de relatieve fout in de pixelwaarde van het 
betreffende beeldelement?  

a) 0,04×10-6 

b) 25×10-6 

c) 0,04×10-3 

d) 5×10-3 

 

Vraag 7 

Op beide spanningsingangen van een oscilloscoop met verschilversterker wordt een sinusvormige 
spanning aangesloten met een amplitude van 5 V. Op het (correct gecalibreerde) scherm van de 
oscilloscoop is een sinusvormig signaal zichtbaar met amplitude 10 µV. Bepaal de common mode 
rejectie van de oscilloscoop. 

a) 2×10-6 

b) 1 

c) 5×105 
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d) onbepaald: de versterkingsfactor van de oscilloscoopversterker is niet gegeven.  

 

Vraag 8 

De weerstandswaarden in de getoonde instrumentatieversterker bedragen: 

R1 =R3 = 1 kΩ; R2 = R4 = 10 kΩ; Ra = 1 kΩ; Rb = 100 kΩ 
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Bereken de overdracht Vo/(V1-V2) van deze versterker. 

a) –10 

b) –100 

c) –1010 

d) –2010 

 

Vraag 9 

De afsnijfrequentie fc van een (aktief) derde-orde hoogdoorlaatfilter bedraagt 12 kHz. De 
overdracht in de doorlaatband bedraagt 10. Bepaal (bij benadering) de overdracht van dit filter 
voor een sinusvormig signaal van 3 kHz. 

a) 0,156 

b) 0,625 

c) 0,83 

d) 2,5 
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Vraag 10 

De laatste systeemcomponent in de signaalweg van een Lock-in versterker met 
schakeldemodulator is een laagdoorlaatfilter. Aan welke eis moet dit filter voldoen voor een 
optimale signaal-ruisverhouding? 

a) een zo stijl mogelijke afval van de frequentiekarakteristiek in de sperband; 

b) een zo vlak mogelijke frequentiekarakteristiek in de doorlaatband; 

c) afsnijfrequentie ten minste de schakelfrequentie;  

d) afsnijfrequentie ten hoogste de maximale frequentie van het meetsignaal. 

 

Vraag 11 

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. 

 

Vraag 12 

Twee methoden voor het demoduleren van een AM-gemoduleerd signaal met onderdrukte 
draaggolf zijn synchrone detectie en envelope detectie. Welke van de hieronder gegeven 
uitspraken over deze methoden is correct? 

a) Voor beide methoden moet bij demodulatie het draaggolfsignaal 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. 

-ωs/2-ωs ω
s/2 

ω------------> 
0 ω

s 

X(ω) 

0 

1 
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d) Synchrone detectie geeft meer ruis dan envelope detectie  

 

Vraag 13 

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 (zie onderstaande figuur): 

1, n even
[ ]

1, noneven
x n

=
= −

 

Geef de frequentie f: 

a) 2,5Hzf =  

b) 5Hzf =  

c) 10Hzf =  

d) f  kan niet uit het tijddiscrete signaal bepaald worden. 

 

Vraag 14 

Een AD-omzetter volgens het dual-slope principe moet ongevoelig zijn voor stoorsignalen van 
zowel 50 Hz,  60 Hz als 100 Hz. Bepaal de vereiste integratietijd van deze omzetter. 

a) 1/300 s 

b) 1/210 s 

c) 1/100 s 

d) 1/50 s 
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Vraag 15 

Van een 10 bits DA-omzetter met laddernetwerk is gegeven dat de differentiele niet-lineariteit 
gegarandeerd kleiner is dan ±½LSB. Welke van de volgende hieruit te trekken conclusies is  
ONJUIST? 

a) de integrale niet-lineariteit is gegarandeerd kleiner dan ±1LSB 

b) de resolutie is gegarandeerd beter dan ±1LSB 

c) monotoniciteit is zeker gegarandeerd 

d) de kwantisatiefout is zeker kleiner dan 2-10 maal de referentiespanning  

 

Vraag 16 

Wat meet men met een ‘true RMS’ meter? 

a) De waarde volgens de definitie ( )( )∫
T

0

2 dttf
T
1  met f(t) een willekeurig ingangssignaal 

b) De waarde volgens de definitie ( )( )2

0

1 T

f t dt
T ∫  met f(t) een willekeurig ingangssignaal 

c) De waarde volgens de definitie 
p
A2

 met A de amplitude van het sinusvormige 

ingangssignaal 

d) De waarde volgens de definitie ( )( )∫
T

0

dttf
T
1  met f(t) een willekeurig ingangssignaal 

 

Vraag 17 

Aan de hand van een meetbrug kan de impedantie van een onbekende component worden 
gemeten. Geef aan hoe de onbekende impedantie Zx eruit ziet volgens onderstaande 
brugschakeling in evenwichtssituatie ( 312x ZZZZ = ). 
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a) Serieschakeling van weerstand 1 3 2xR R R C=  en spoel 1 3

2
x

R R
L

R
=  

b) Parallelschakeling van weerstand 1 3

2
x

R R
R

R
=  en spoel 1 3 2xL R R C=  

c) Serieschakeling van weerstand 1 3

2
x

R R
R

R
=  en spoel 1 3 2xL R R C=  

d) Serieschakeling van weerstand 1 3

2
x

R R
R

R
=  en condensator 1 3 2xC R R C=  

 

Vraag 18 

Op welk principe is de Hall-sensor gebaseerd? 

a) een stroomvoerende geleider produceert een magnetisch veld rondom zichzelf 

b) de wet van Faraday: een spanning wordt geïnduceerd in een gesloten circuit door een 
variatie in de flux die door dit circuit wordt omvat 

c) Lorentzkracht, de kracht die op de bewegende ladingen in een geleider of halfgeleider 
wordt uitgeoefend wanneer deze geleider/halfgeleider zich in een magnetisch veld 
bevindt 

d) een combinatie van b) en c) 

 

Vraag 19 

Een temperatuurverschil Tx-Ty wordt gemeten met behulp van thermokoppels volgens 
onderstaand schema. De aansluitdraden (a) zijn van koper; materiaal b is chromel en materiaal c 
is ijzer. In het ideale geval hebben de beide aansluitpunten Tz en Tz’ dezelfde temperatuur. In 
onderstaand schema is dit echter niet het geval. Bereken de fout die hierdoor ontstaat in de 
gemeten waarde (Vo). 
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a) 100 mV 

b) 1,20 mV 

c) 1,18 mV 

d) 0,02 mV 

 

Vraag 20 

Men wil de positie bepalen van een zuiger in een cylinder. Men koppelt daarvoor een LVDT 
direct met de zuigerstang. De LVDT wordt gevoed met een sinusvormige wisselspanning met 
amplitude 10 V, frequentie 1 kHz. De zuiger beweegt periodiek, met een periodetijd van 40 ms. 
Welke frequenties bevat het uitgangssignaal van de LVDT? 

a) 25, 975, 1000 en 1025 Hz 

b) 25, 975 en 1025 Hz 

c) 975, 1000 en 1025 Hz 

d) 975 en 1025 Hz 

 

Vraag 21 

Een vliegtuigvleugel wordt op buiging belast met een kracht tussen 0 en 3000 N. Het 
meetsysteem bestaat uit twee rekstrookje (metaal) geplakt op een balk in de vleugel, en wel 
zodanig dat als het ene strookje langer wordt t.g.v. de aangebrachte kracht, het andere (evenveel) 
korter wordt. De rekstrookjes zijn opgenomen in een meetbrug met nog twee andere vaste 
weerstanden. De rekfactor van de rekstrookjes is 2,2.  

De brug wordt gevoed met een blokvormige wisselspanning van + en –10V. De balk waarop de 
rekstrookjes zijn aangebracht ondergaat een maximale lengteverandering van 3 µrek. Bereken de 
amplitude van het uitgangssignaal van de brug. 

a) 3,3 µV 

b) 16,5 µV 

c) 33 µV 

Tabel 1 Eigenschappen van enkele thermokoppels  
Type  composition 

[a; b] 
sensitivity 
[µV/K] 

range 
[°C] 

K (chromel-alumel) 90%Ni+10%Cr; 
94%Ni+2%Al+rests  

39 (at 0°C) -184 to 1260 

J (iron-constantan) Fe, 60%Cu+40%Ni 45 (at 0°C) -210 to 760 
E (chromel-constantan) 90%Ni+10%Cr; 

60%Cu+40%Ni 
60 (at 0°C) -200 to 900 

S (platinum-rhodium) Pt; 90%Pt+10%Rh 10 (at 1000°C) -50 to 1600 
R (platinum-rhodium) Pt; 87%Pt+13%Rh 14 (at 1600°C) -50 to 1600 
B (platinum-rhodium) 70%Pt+30%Rh; 

94%Pt+6%Rh  
10 (at 1600°C) 0 to 1800 

T (copper-constantan) Cu; 60%Cu+40%Ni 40 (at 0°C) -200 to 400 



Tentamen Meettechniek 27 januari 2004  pagina 9 van 10  

d) 66 µV 

 

Vraag 22 

Het vloeistofniveau in een vat wordt gemeten met een langgerekte vlakke-plaatcondensator, zoals 
afgebeeld in de figuur. De platen zijn even hoog als het vat. 

Het vat is gedeeltelijk gevuld met een vloeistof met dielectrische constante εr = 4. De capaciteit 
van de plaatcondensator blijkt nu 3 maal zo groot te zijn als in het geval van een leeg vat.  

Bepaal de vulfactor van het vat (uitgedrukt in %; 0% is leeg, 100% is volledig gevuld). 
Strooivelden aan de randen van de capaciteit mogen worden verwaarloosd.  

a) 33% 

b) 50% 

c) 67% 

d) 75% 

 

Vraag 23 

De lijnen op de lineaal 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?  

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

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

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

d) 1 masker met lijnen die onder een kleine hoek staan met die op de lineaal (Moiré-effect) 

 

Vraag 24 

In een bekerglas met een stilstaande waterige oplossing met daarin een zekere, homogene 
concentratie ionen, bepaalt men op normale wijze de geleidbaarheid: de vastgestelde 
geleidbaarheid is een maat voor de totale ion-concentratie. Vervolgens wordt er in het bekerglas 
geroerd. Als gevolg daarvan gebeurt het volgende met de geleidbaarheid: 

a) wordt kleiner 

b) wordt groter 

c) blijft gelijk 

d) wordt nul 
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Vraag 25 

In een oplossing bevinden zich Pb2+ en Ag+ ionen in ongeveer dezelfde concentratie. De 
standaard elektrodepotentialen zijn: E0

Ag+/Ag = 0,80 V en E0
Pb2+/Pb = -0,13 V. Kan de concentratie 

van de loodionen, [Pb2+], amperometrisch worden bepaald?  

a) ja 

b) nee 

c) te weinig gegevens 

d) alleen heel even 

 

Vraag 26 

De respons van een potentiometrische sensor is te schrijven als E = Eoffset + a·log([ion]), met a de 
gevoeligheid in V/M en E en Eoffset in V. Een gegeven potentiometrische sensor wordt 
geminiaturiseerd: het elektrode-oppervlak in contact met de waterige Antw.  verkleinen we van 
1cm2 naar een paar mm2. Welke van de volgende verschijnselen zal waarschijnlijk optreden? 

a) de gevoeligheid a verandert 

b) de signaal/ruisverhouding verslechtert 

c) de offsetspanning, Eoffset, verandert 

d) niets 

 

Einde  
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Tentamen Meettechniek & Instrumentatie – 27 januari 2004 
Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

Welke meetschaal wordt gebruikt bij het rangschikken van personen op grond van hun leeftijd? 

a) intervalschaal 

b) nominale schaal 

c) ordinale schaal 

d) ratioschaal 

Antw. c. p.4; oefenvraag 1 van 5.1 [19%] 

Vraag 2 

Welke van de hieronder genoemde grootheden behoort tot de basiseenheden van het SI? 

a) ampere  

b) coulomb 

c) ohm  

d) volt 

Antw. a. p. 14; ppp [81%] 

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 6,0 mV. De AD-omzetter heeft een kwantisatiestap van 10,00 mV. De 
AD-omzetter rondt af naar het dichtstbijzijnde kwantisatieniveau. Wat is de standaard 
onzekerheid in het meetresultaat? 

a) 11,66 mV 

b) 16,00 mV 

c) 6,66 mV 

d) 7,81 mV 

Antw. c. pp. 44, 45, 115, 130; oefenvraag 1 en 2  van H3; ppp [60%] 

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

 
10

 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: 
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 2 2 2 2 2100
(6 )  mV

12totaal noise ADCσ σ σ= + = +  

 
10036 6,66 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 
5 mV. Bovendien is er fluctuerende ruis met een standaard deviatie van 0,005 mV. Beide 
foutenbronnen hebben een normale verdeling. De AD-omzetter heeft een kwantisatiestap van 
5 mV. De AD-omzetter rondt af naar het dichtstbijzijnde kwantisatieniveau. De meting wordt 
honderd maal herhaald en de resultaten van de ADC worden gemiddeld. 

Welke van de volgende beweringen is JUIST: 

a) De standaard onzekerheid van dit gemiddelde is nagenoeg 0,5 mV. 

b) De standaard onzekerheid van dit gemiddelde is nagenoeg 0,71 mV. 

c) De standaard onzekerheid van dit gemiddelde is nagenoeg 5,2 mV. 

d) De standaard onzekerheid van dit gemiddelde is nagenoeg 7,1 mV. 

Antw. c. diktaat als vraag 3; voorbeeldvraag 3.3; oefenvraag 3 van H.3 [56%] 

De fluctuerende ruis van de sensor is zeer klein t.o.v. de kwantisatiestap. Daarom is de kans dat 
bij herhaalde metingen de ADC (ondanks de fluctuaties door ruis) van uitgang verandert ook zeer 
klein. Het middelen heeft geen zin. De totale fout wordt daarmee gevormd door de systematische 

fout en de afrondfout. 2 25 5 12 5,20e mVσ = + =  mV 

Vraag 5 
Men wil de capaciteit van een condensator meten door de ontlaadtijd te bepalen. Daartoe laadt 
men de condensator op met een spanning van 10 V . Vervolgens ontlaadt men de condensator via 
een weerstand van 510 1%± W. De tijd die nodig is om de condensator te ontladen tot 110e - V 

wordt vastgesteld op 2 0.5%t = ± s. Men concludeert dat de capaciteit gelijk is aan 

/ 20R Ft m= . 

Wat is de onzekerheid in de gemeten capaciteit ? 

a) 0,15 µF 

b) 0,20 µF 

c) 0,22 µF 

d) 0,25 µF 

Antw. c. p. 54 diktaat; voorbeeldvragen 3.7 en 3.8 [53%] 

Relatieve fouten kwadratisch optellen: 2 2 2 2 20.01 0.005C R te e e= + = + . Dus 1.1%Ce = . De 
absolute fout is 0.011 20 0.22Cs = ´ = µF 
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Vraag 6 

Een beeldelement in een digitaal fototoestel (CCD) ontving gedurende de tijd dat de elektronische 
sluiter openstond een hoeveelheid lichtenergie dat equivalent is met 610  fotonen. Echter, door het 
kwantumkarakter van het licht is er een onzekerheid in het werkelijk aantal ontvangen fotonen. 
De Quantum Efficiency van de CCD is 4% . Wat is de relatieve fout in de pixelwaarde van het 
betreffende beeldelement?  

a) 0,04×10-6 

b) 25×10-6 

c) 0,04×10-3 

d) 5×10-3 

Antw. d. p. 44-45, 174, pp-presentatie “rain meter” [7%] 

Het gemiddeld aantal gebruikte fotonen is 6 410 4 10QEl = ´ = ´ . We hebben hier te maken met 
een Poissonverdeling (=aantal gebeurtenissen per tijdseenheid). Voor een Poissonverdeling geldt: 

/ 1/ 0.005s l l= = . 

Vraag 7 

Op beide spanningsingangen van een oscilloscoop met verschilversterker wordt een sinusvormige 
spanning aangesloten met een amplitude van 5 V. Op het (correct gecalibreerde) scherm van de 
oscilloscoop is een sinusvormig signaal zichtbaar met amplitude 10 µV. Bepaal de common mode 
rejectie van de oscilloscoop. 

a) 2×10-6 

b) 1 

c) 5×105 

d) onbepaald: de versterkingsfactor van de oscilloscoopversterker is niet gegeven.  

Antw. c. p. 67, 88, voorbeeldvraag 4.4; oefenvraag 2 van H4 (letterlijk!) [44%] 

CMRR = verschilversterking/somversterking; de eerstgenoemde is 1 (gecalibreerd); de tweede 
bedraagt 10-5/5 = 2×10-6, dus CMRR = 1/(2×10-6) = 5×105. 

Vraag 8 

De weerstandswaarden in de getoonde instrumentatieversterker bedragen: 

R1 =R3 = 1 kΩ; R2 = R4 = 10 kΩ; Ra = 1 kΩ; Rb = 100 kΩ 
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Bereken de overdracht Vo/(V1-V2) van deze versterker. 

a) –10 

b) –100 

c) –1010 

d) –2010 

Antw. d. p. 88-89; oefenvraag 1 van H.4 [14%] 

2

1 2

1 2 (1 200)( 10) 2010o b

a

V R R
V V R R

æ öæ ö÷ ÷ç ç÷ ÷= + - = + - = -ç ç÷ ÷ç ç÷ ÷÷ ÷ç ç- è øè ø
 

Vraag 9 

De afsnijfrequentie fc van een (aktief) derde-orde hoogdoorlaatfilter bedraagt 12 kHz. De 
overdracht in de doorlaatband bedraagt 10. Bepaal (bij benadering) de overdracht van dit filter 
voor een sinusvormig signaal van 3 kHz. 

a) 0,156 

b) 0,625 

c) 0,83 

d) 2,5 

Antw. a. p.90; oefenvraag 4 van H.4 (letterlijk); ppp (letterlijk) [44%] 

3 kHz ligt een factor 4 onder fc dus de verzwakking t.o.v. die in de doorlaatband is daar een factor 
4 per orde. Voor een derde -orde filter is de verzwakking 43 = 64. De overdracht is dan (bij 
benadering) 10/64 = 0,156.    

Vraag 10 
De laatste systeemcomponent in de signaalweg van een Lock-in versterker met 
schakeldemodulator is een laagdoorlaatfilter. Aan welke eis moet dit filter voldoen voor een 
optimale signaal-ruisverhouding? 
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a) een zo stijl mogelijke afval van de frequentiekarakteristiek in de sperband; 

b) een zo vlak mogelijke frequentiekarakteristiek in de doorlaatband; 

c) afsnijfrequentie ten minste de schakelfrequentie;  

d) afsnijfrequentie ten hoogste de maximale frequentie van het meetsignaal. 

Antw.d. pp.101-102; voorbeeldvraag 4.10; ppp (letterlijk) [26%] 

Een eenvoudig eerste -orde LD-filter is voldoende effectief (niet a); de vorm in de doorlaatband 
heeft nauwelijks invloed op de SR-verhouding (niet b); alle componenten van de 
schakelfrequentie moeten weggefilterd worden (niet c). Optimaal als de bandbreedte van het LD-
filter gelijk is aan dat van het meetsignaal.  

Vraag 11 

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. 

-ωs/2-ωs ω
s/2 

ω------------> 
0 ω

s 

X(ω) 

0 

1 
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Antw. a. p.111-113; [63%] 

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 12 
Twee methoden voor het demoduleren van een AM-gemoduleerd signaal met onderdrukte 
draaggolf zijn synchrone detectie en envelope detectie. Welke van de hieronder gegeven 
uitspraken over deze methoden is correct? 

a) Voor beide methoden moet bij demodulatie het draaggolfsignaal 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  

Antw. b; p.98 [ 56%] 

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. 

a
-ω

s/2-ωs ω
s /2 

ω------------> 
0 ωs 

X
s
(ω) 

0 

1 

b
0 ω

s/2 ω
s

-ω
s
/2 -ω

s
ω------------>

0 

1 

Xs(ω ) 

 

c
-ω s/2-ωs ω

s/2 
ω------------> 

0 ωs  

Xs(ω ) 

0 

1 

d
ωs -ω

s
 -ω s/2 ωs/20  

X
s
(ω) 

0 

1 
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Vraag 13 

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 (zie onderstaande figuur): 

1, n even
[ ]

1, noneven
x n

=
= −

 

Geef de frequentie f: 

a) 2,5Hzf =  

b) 5Hzf =  

c) 10Hzf =  

d) f  kan niet uit het tijddiscrete signaal bepaald worden. 

Antw. d. pp.114 [67%] 

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 14 

Een AD-omzetter volgens het dual-slope principe moet ongevoelig zijn voor stoorsignalen van 
zowel 50 Hz,  60 Hz als 100 Hz. Bepaal de vereiste integratietijd van deze omzetter. 

a) 1/300 s 

b) 1/210 s 

c) 1/100 s 

d) 1/50 s 
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Antw. a. p.144; oefenvraag 3 van H.6 (letterlijk) [51%] 

KGV van de frequenties: 300 Hz; integratietijd 1/300 s (of veelvouden, maar dan duurt het 
omzettingsproces onnodig lang). 

Vraag 15 
Van een 10 bits DA-omzetter met laddernetwerk is gegeven dat de differentiele niet-lineariteit 
gegarandeerd kleiner is dan ±½LSB. Welke van de volgende hieruit te trekken conclusies is  
ONJUIST? 

a) de integrale niet-lineariteit is gegarandeerd kleiner dan ±1LSB 

b) de resolutie is gegarandeerd beter dan ±1LSB 

c) monotoniciteit is zeker gegarandeerd 

d) de kwantisatiefout is zeker kleiner dan 2-10 maal de referentiespanning  

Antw. a. p. 132 + gezond verstand [23%] 

Vraag 16 

Wat meet men met een ‘true RMS’ meter? 

a) De waarde volgens de definitie ( )( )∫
T

0

2 dttf
T
1

 met f(t) een willekeurig ingangssignaal 

b) De waarde volgens de definitie ( )( )2

0

1 T

f t dt
T ∫  met f(t) een willekeurig ingangssignaal 

c) De waarde volgens de definitie 
p
A2

 met A de amplitude van het sinusvormige 

ingangssignaal 

d) De waarde volgens de definitie ( )( )∫
T

0

dttf
T
1

 met f(t) een willekeurig ingangssignaal 

Antw. a. p. 152 (letterlijk) [60%] 

rms = root mean square: de naam zegt het al. 

Vraag 17 

Aan de hand van een meetbrug kan de impedantie van een onbekende component worden 
gemeten. Geef aan hoe de onbekende impedantie Zx eruit ziet volgens onderstaande 
brugschakeling in evenwichtssituatie ( 312x ZZZZ = ). 
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a) Serieschakeling van weerstand 1 3 2xR R R C=  en spoel 1 3

2
x

R R
L

R
=  

b) Parallelschakeling van weerstand 1 3

2
x

R R
R

R
=  en spoel 1 3 2xL R R C=  

c) Serieschakeling van weerstand 1 3

2
x

R R
R

R
=  en spoel 1 3 2xL R R C=  

d) Serieschakeling van weerstand 1 3

2
x

R R
R

R
=  en condensator 1 3 2xC R R C=  

Antw. c. p.157, 1e jaars stof [63%] 

( )1 3 1 3 1 3 1 3
2 1 3

22 2 2

2

1

1

x x x
Z Z R R R R R R

Z j R C j R R C R j L
RZ R R
j R C

ω ω ω

ω

= = = + = + = +

+

 

Vraag 18 

Op welk principe is de Hall-sensor gebaseerd? 

a) een stroomvoerende geleider produceert een magnetisch veld rondom zichzelf  

b) de wet van Faraday: een spanning wordt geïnduceerd in een gesloten circuit door een 
variatie in de flux die door dit circuit wordt omvat 

c) Lorentzkracht, de kracht die op de bewegende ladingen in een geleider of halfgeleider 
wordt uitgeoefend wanneer deze geleider/halfgeleider zich in een magnetisch veld 
bevindt 

d) een combinatie van b) en c) 

Antw. c. p.161; ppp [63%] 

Vraag 19 

Een temperatuurverschil Tx-Ty wordt gemeten met behulp van thermokoppels volgens 
onderstaand schema. De aansluitdraden (a) zijn van koper; materiaal b is chromel en materiaal c 
is ijzer. In het ideale geval hebben de beide aansluitpunten Tz en Tz’ dezelfde temperatuur. In 
onderstaand schema is dit echter niet het geval. Bereken de fout die hierdoor ontstaat in de 
gemeten waarde (Vo). 
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a) 100 mV 

b) 1,20 mV 

c) 1,18 mV 

d) 0,02 mV 

Antw. d; p.167-168; oefenvraag 6 van H.7, gemodificeerd [49%] 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
'

'

o ab z bc x cb y ba z

o ab z z bc x y

V V T V T V T V T

V T T T Tα α

= + + +

= − + −
 

Ideale geval: Tz = Tz’ ( )o bc x yV T Tα= −  

Fout: ( )'ab z zE T Tα= −  

Er geldt: αab = αax - αbx  met x een willekeurig metaal; in de tabel vinden we als bruikbaar 
materiaal voor x constantaan: 

αab = α(koper-constantaan) - α(chromel-constantaan) = 40 – 60 =  -20 µV/K 

E = -20*(0 – 1) = 20 µV 

Vraag 20 

Men wil de positie bepalen van een zuiger in een cylinder. Men koppelt daarvoor een LVDT 
direct met de zuigerstang. De LVDT wordt gevoed met een sinusvormige wisselspanning met 

Tabel 1 Eigenschappen van enkele thermokoppels  
Type  composition 

[a; b] 
sensitivity 
[µV/K] 

range 
[°C] 

K (chromel-alumel) 90%Ni+10%Cr; 
94%Ni+2%Al+rests  

39 (at 0°C) -184 to 1260 

J (iron-constantan) Fe, 60%Cu+40%Ni 45 (at 0°C) -210 to 760 
E (chromel-constantan) 90%Ni+10%Cr; 

60%Cu+40%Ni 
60 (at 0°C) -200 to 900 

S (platinum-rhodium) Pt; 90%Pt+10%Rh 10 (at 1000°C) -50 to 1600 
R (platinum-rhodium) Pt; 87%Pt+13%Rh 14 (at 1600°C) -50 to 1600 
B (platinum-rhodium) 70%Pt+30%Rh; 

94%Pt+6%Rh  
10 (at 1600°C) 0 to 1800 

T (copper-constantan) Cu; 60%Cu+40%Ni 40 (at 0°C) -200 to 400 
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amplitude 10 V, frequentie 1 kHz. De zuiger beweegt periodiek, met een periodetijd van 40 ms. 
Welke frequenties bevat het uitgangssignaal van de LVDT? 

a) 25, 975, 1000 en 1025 Hz 

b) 25, 975 en 1025 Hz 

c) 975, 1000 en 1025 Hz 

d) 975 en 1025 Hz 

Antw. d. p. 97, 197-198; proef c [33%] 

De zuigerfrequentie is 25 Hz (1/40 ms). De uitgangsspanning van de LVDT is een AM-
gemoduleerd signaal zonder draaggolf, dit laatste vanwege de balansconfiguratie.  

Vraag 21 

Een vliegtuigvleugel wordt op buiging belast met een kracht tussen 0 en 3000 N. Het 
meetsysteem bestaat uit twee rekstrookje (metaal) geplakt op een balk in de  vleugel, en wel 
zodanig dat als het ene strookje langer wordt t.g.v. de aangebrachte kracht, het andere (evenveel) 
korter wordt. De rekstrookjes zijn opgenomen in een meetbrug met nog twee andere vaste 
weerstanden. De rekfactor van de rekstrookjes is 2,2.  

De brug wordt gevoed met een blokvormige wisselspanning van + en –10V. De balk waarop de 
rekstrookjes zijn aangebracht ondergaat een maximale lengteverandering van 3 µrek. Bereken de 
amplitude van het uitgangssignaal van de brug. 

a) 3,3 µV 

b) 16,5 µV 

c) 33 µV 

d) 66 µV 

Antw. c. p.185-187; 1e jaars stof [42%] 

Halve brug: gevoeligheid 1
2

o

i

V R
V R

∆
= . Verder is 

R l
K

R l
∆ ∆

=  met K de rekfactor. De amplitude 

van het ingangssignaal is 10 V. Het uitgangssignaal is een blokspanning, met amplitude: 

61 1
2,2 3 10 10 33

2 2o i
l

V K V
l

−∆
= = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = µV 

Vraag 22 
Het vloeistofniveau in een vat wordt gemeten met een langgerekte vlakke-plaatcondensator, zoals 
afgebeeld in de figuur. De platen zijn even hoog als het vat. 

Het vat is gedeeltelijk gevuld met een vloeistof met dielectrische constante εr = 4. De capaciteit 
van de plaatcondensator blijkt nu 3 maal zo groot te zijn als in het geval van een leeg vat.  

Bepaal de vulfactor van het vat (uitgedrukt in %; 0% is leeg, 100% is volledig gevuld). 
Strooivelden aan de randen van de capaciteit mogen worden verwaarloosd.  

a) 33% 
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b) 50% 

c) 67% 

d) 75% 

Antw. c. oefenvraag 6 van H.8 (letterlijk) [67%] 

Bij een gedeeltelijk gevulde tank is de sensorcapaciteit de 
parallelschakeling (dus de som) van twee capaciteiten: de 
onderste gevuld met de vloeistof, de bovenste lucht. Eenvoudig 
is dan uit te rekenen dat  

( ) ( ) ( )0 1 1r
x

C x C
h

ε = + − 
 

met C(0) de capaciteit bij een leeg 

vat, h de totale hoogte en x de vloeistofhoogte. 

 Invullen: 3 = 1 + (4 – 1)(x/h) dus x/h = 2/3. 

Vraag 23 

De lijnen op de lineaal 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?  

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

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

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

d) 1 masker met lijnen die onder een kleine hoek staan met die op de lineaal (Moiré-effect) 

Antw. b. p.208; ppp [63%] 

 

Vraag 24 

In een bekerglas met een stilstaande waterige oplossing met daarin een zekere, homogene 
concentratie ionen, bepaalt men op normale wijze de geleidbaarheid: de vastgestelde 
geleidbaarheid is een maat voor de totale ion-concentratie. Vervolgens wordt er in het bekerglas 
geroerd. Als gevolg daarvan gebeurt het volgende met de geleidbaarheid: 

a) wordt kleiner 

b) wordt groter 

c) blijft gelijk 

d) wordt nul 

Antw. c. Nadenken [44%] 

Een geleidbaarheidsbepaling verandert niets aan de homogeniteit v.e. oplossing. En het roeren 
van een homogene oplossing maakt de oplossing niets anders dan die al was: homogeen! 
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Vraag 25 

In een oplossing bevinden zich Pb2+ en Ag+ ionen in ongeveer dezelfde concentratie. De 
standaard elektrodepotentialen zijn: E0

Ag+/Ag = 0,80 V en E0
Pb2+/Pb = -0,13 V. Kan de concentratie 

van de loodionen, [Pb2+], amperometrisch worden bepaald?  

a) ja 

b) nee 

c) te weinig gegevens  

d) alleen heel even 

Antw. b. p.237 e.v. [35%]  

De bepaling wordt gedaan door het metaal aan de kathode te laten reduceren en de reductiestroom 
te meten. Alvorens de reactie met de loodionen kan optreden bemoeien de zilverionen er zich mee 
(reeds bij een veel minder negatieve potentiaal). De zilverionen interfereren dus onherstelbaar. 

Vraag 26 

De respons van een potentiometrische sensor is te schrijven als E = Eoffset + a·log([ion]), met a de 
gevoeligheid in V/M en E en Eoffset in V. Een gegeven potentiometrische sensor wordt 
geminiaturiseerd: het elektrode-oppervlak in contact met de waterige Antw.  verkleinen we van 
1cm2 naar een paar mm2. Welke van de volgende verschijnselen zal waarschijnlijk optreden?  

a) de gevoeligheid a verandert 

b) de signaal/ruisverhouding verslechtert 

c) de offsetspanning, Eoffset, verandert 

d) niets 

Antw. b; p.235 e.v. [35%] 

Het leuke van potentiometrie is, dat er niets verandert aan de gevoeligheid (of offset) van de 
methode bij miniaturisatie. Wel zal de S/N verslechteren, bijv. te snappen door het toenemen van 
de elektrode-impedantie van de sensor. 

 

Einde  


