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Tentamen Meettechniek & Instrumentatie – 14 april 2004 
 

Vraag 1 

Hieronder staan vier elektrische grootheden. Welke van deze vier behoort tot de zeven 
basisgrootheden van het Internationale eenhedenstelsel (SI)? 

a) elektrische spanning (vo lt) 

b) capaciteit (farad) 

c) elektrische weerstand  (ohm) 

d) elektrische stroom (ampère) 

Vraag 2 

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

a) intervalschaal 

b) nominale schaal 

c) ordinale schaal 

d) ratioschaal 

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 µV. De AD-omzetter heeft een kwantisatiestap van 10 µV. De AD-
omzetter rondt af naar het dichtstbijzijnde kwantisatieniveau. Wat is de standaard onzekerheid in 
het meetresultaat: 

a) 3,5 µV 

b) 5,0 µV 

c) 5,5 µV 

d) 7,0 µV 



Tentamen Meettechniek 27 januari 2004  pagina 2 van 11  

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 
2 mV. Bovendien is er fluctuerende ruis met een standaard deviatie van 2 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. De meting wordt 
honderd maal herhaald en de resultaten van de ADC worden gemiddeld. 

Welke van de volgende beweringen is JUIST: 

a) De totale standaard onzekerheid na middeling is nagenoeg 0.28 mV. 

b) De totale standaard onzekerheid na middeling is nagenoeg 1.0 mV. 

c) De totale standaard onzekerheid na middeling is nagenoeg 2.0 mV. 

d) De totale standaard onzekerheid na middeling is nagenoeg 2.1 mV. 

Vraag 5 

Men wil de soortelijke massa (massadichtheid) van een voorwerp experimenteel bepalen. Daartoe 
voert men twee metingen uit: men weegt het voorwerp (uitkomst 140 4 (g)± ), en men meet de 
waterverplaatsing die ontstaat door het voorwerp in een maatbeker onder te dompelen in water 
(uitkomst 356 4 (cm )± . Men concludeert dat de soortelijke massa gelijk aan 3140/56 2,5 (g/cm )=  
is.  

Wat is de onzekerheid in de gemeten soortelijke massa ? 

a) 30,1 (g/cm )  

b) 30,19 (g/cm )  

c) 30,25 (g/cm )  

d) 31,6 (g/cm )  

Vraag 6 

In een spinnerij wordt garens gemaakt. Tijdens het productieproces kunnen er af en toe 
productiefouten optreden. Zo'n fout manifesteert zich als een duidelijk te lokaliseren zwakke plek 
in het garen. Fouten treden op willekeurige momenten op. Bij de verkoop van het garen moet men 
een bepaalde kwaliteit garanderen. De kwaliteit wordt uitgedrukt in de foutdichtheid: het 
gemiddelde aantal fouten per km garen.  

Voor een bepaald soort garen garandeert de fabrikant een maximale foutdichtheid van 10 
fout/km. Om te onderzoeken of zijn product aan de kwaliteit voldoet test hij 2 km garen op een 
testbank en telt daarbij 16 fouten. Hij concludeert dat de foutdichtheid gelijk is aan 8 fout/km. 
Wat is de onzekerheid in deze meting?  

a) 0,5 fout/km 

b) 1 fout/km 

c) 2 fout/km 

d) 4 fout/km 
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Vraag 7 

In onderstaand schema van een verschilversterker (links) voldoen de nominale waarden van de 
weerstanden aan: R1 = R3 = R; R2 = R4 = 100R. De ingangsweerstand van deze configuratie blijkt 
te laag; daarom schakelt men voor elk van beide ingangen een niet-inverterende versterker die 
nog eens 10 maal versterkt (zie rechter schema). Alle weerstanden in deze circuits hebben een 
tolerantie van 0,1%. 

Welke uitspraak over de CMRR (common mode rejectiefactor) van het totale circuit is JUIST? 
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R4 
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R b 
R a 

V i  
a) Ongeveer een factor 10 groter dan de CMRR van de oorspronkelijke verschilversterker 

b) Precies gelijk aan de CMRR van de oorspronkelijke verschilversterker 

c) Een fractie (<<1) kleiner dan de CMRR van de oorspronkelijke verschilversterker 

d) Veel kleiner dan de CMRR van de oorspronkelijke verschilversterker 

Vraag 8 

De weerstandswaarden in de getoonde instrumentatieversterker bedragen: 

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

a) –1 

b) –10 

c) –101 

d) –201 
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Vraag 9 

Gegeven een meetsignaal met bandbreedte 0 - 2 Hz. Op dit signaal staat een relatief groot 50 Hz 
stoorsignaal. De S/R (signaal-ruis-verhouding) in spanning is 0,01. Men wil met een passief LD 
filter de S/R opvoeren tot minstens 10. Wat is de minimale orde van het filter om dat te bereiken?  

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

Vraag 10 

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

a) afsnijfrequentie ten hoogste de maximale frequentie van het meetsignaal; 

b) afsnijfrequentie  ten minste de schakelfrequentie; 

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

d) een zo vlak mogelijke frequentiekarakteristiek in de doorlaatband. 

Vraag 11 

Digitale camera's bevatten een chip met lichtgevoelige cellen die in het spatieële (ruimtelijke) 
domein een bemonstering uitvoert. Om aliasingeffecten te voorkomen voorziet de fabrikant de 
camera van een zogenaamd optisch spatieel laagdoorlaatfilter. Hierdoor wordt het invallende 
lichtpatroon spatieel laagdoorlaat gefilterd voordat het licht op de chip valt. 

Gegeven is een CCD-chip, waarbij de afstand tussen de pixels 4 µm is. 

Wat is de maximum afsnijfrequentie van het filter, nodig om aliasing te voorkomen? 

 a) 125000 m-1 

 b) 62500 m-1 

 c) 8 µm 

 d) 4 µm 
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Vraag 12 

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: 10, 
hetgeen overeenkomt met 0,1 V. 

De distributie van de ruis is: 

a) Poisson met: 
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Vraag 13 

Een sample and hold device voert tijdens de acquisition time een signaal uit, dat in die tijd door 
een AD-converter gedigitaliseerd kan worden. Welke uitspraak over een sample and hold device 
is correct? 
a) Het ideale uitgangssignaal is het gemiddelde van het ingangssignaal over de settling 
time 
b) Het ideale uitgangssignaal is gelijk aan het ingangssignaal aan het einde van de hold 
time. 

c) Droop kan ertoe leiden dat het uitgangssignaal gedurende de hold time lager wordt. 

d) Jitter kan ertoe leiden dat het uitgangssignaal gedurende de hold time lager wordt. 

Vraag 14 

Een 8-bits AD-omzetter volgens het successieve approximatie principe (SAR) heeft een bereik 
van 0 tot 10 V. Op de ingang staat een spanning van 1,00 V. Op het moment dat het 3de bit wordt 
bepaald treedt een storing op, waardoor de ingangsspanning even 8 V wordt. Het derde bit wordt 
daarmee foutief bepaald, wat uiteindelijk tot een foutieve 8-bits uitgangscode leidt. 

Met welke ingangsspanning komt de gevormde 8-bitscode (ongeveer) overeen? 

a) 8 V 

b) 5,5 V 

c) 2,5 V 

d) 1V 
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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 uitspraken over deze omzetter is  
ONJUIST? 

a) de integrale niet-lineariteit is gegarandeerd kleiner dan ±½LSB 

b) de kwantisatiefout is zeker kleiner dan ±1 LSB  

c) de resolutie is gegarandeerd beter dan ±1LSB 

d) monotoniciteit is zeker gegarandeerd 

Vraag 16 

Onderstaand schema geeft het netwerk van een probe aangesloten op de ingang van een 
oscilloscoop. De DC overdracht van het geheel is 1/100, de waarde van de ingangsweerstand van 
de scoop (Ri) is 1 MΩ en de waarde van de ingangscapaciteit (Ci) is 14 nF. Een blokgolf wordt 
gebruikt om de probe af te regelen. De waarde van de probe capaciteit (Cp) is 14 pF. Hoe ziet het 
beeld op de oscilloscoop er uit?  

Rp

Ci

Cp

Ri

probe oscilloscope
 

 
a) Figuur 1 

b) Figuur 2 

c) Figuur 3 

d) Figuur 4 
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Vraag 17 

We vergelijken een platina resistieve temperatuur sensor (resistieve thermometer) met een 
thermistor. Welke uitspraak over deze vergelijking is JUIST? 

a) Een thermistor is over een langere periode stabieler 

b) Een platina resistieve temperatuursensor heeft een grotere niet-lineariteit 

c) Een thermistor heeft (bij kamertemperatuur) een hogere gevoeligheid, maar ook een 
grotere niet-lineariteit 

d) Een platina resistieve temperatuursensor is (bij kamertemperatuur) gevoeliger 

Vraag 18 

Een (zwevende) spanningsbron heeft de volgende eigenschappen: 

• bronweerstand < 100 Ω 

• CM (common mode) spanning <4 V 

• de te verwachten DM (differential mode) spanning is in de orde van 100 mV 

De DM spanning moet gemeten worden met een onnauwkeurigheid < 10-3 van de indicatie die 
gegeven wordt door een meetinstrument met de volgende eigenschappen: 

• volle schaal (FS) 100 mV 

• ingangsweerstand > 1 MΩ 

• CMRR > 105 

• onnauwkeurigheid < 10-4 van FS 

• ingangsoffset <20 µV 

Het meetinstrument geeft 40 mV aan. Welke eigenschap van het meetinstrument draagt het meest 
bij aan de totale meetfout?  

a) CMRR  

b) ingangsweerstand 

c) onnauwkeurigheid in FS 

d) Offsetspanning 
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Vraag 19 

De PSD in onderstaand schema wordt gebruikt om de positie van de invallende lichtstraal te 
bepalen. De oorsprong van het coordinatenstelsel van de PSD wordt aan de linkerkant gekozen; x 
is de positie van de lichtbundel ten opzichte van dit nulpunt. De totale lengte van de PSD is L. 
Een elektronisch interfacecircuit bepaalt het verschil in uitgangsstromen gedeeld door hun som; 
dit getal is dan onafhankelijk van de lichtintensiteit van de invallende lichtbundel.  

Stel de bundel licht valt op de PSD op x=1/5L. Bepaal de waarde van dit getal. 

 

 

n 

L 

x 

Ia Ib 

0  
 

a) 0,3 

b) 0,4 

c) 0,6 

d) 0,8 

 

Vraag 20 

In onderstaande meetbrug hebben R1 en R2 gelijke weerstandswaarden. R is een homogene 
potentiometrische verplaatsingssensor. De totale lengte daarvan is 4 cm. Bereken de 

uitgangsspanning Vo bij een loper-positie van x = 22 mm. De brugvoeding bedraagt Vi = 8 V. 

a) – 0,05 V 

b) – 0,4 V 

c) 0,4 V 

d) 0,05 V 

Vi 

R1 

R2 

R 
Vo + - 

x 

x=0 
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Vraag 21 

Om de torsie van een as te meten worden daarop vier rekstrookjes geplakt, en wel zodanig dat bij 
torsie twee strookjes langer worden en de andere (evenveel) korter. De vier rekstrookjes zijn 
opgenomen in een meetbrug. De rekfactor van de rekstrookjes is 2,2. 

De brug wordt gevoed met een sinusvormige wisselspanning met amplitude 5 V. De as waarop de 
rekstrookjes zijn aangebracht ondervindt een torsiekracht waarbij een lengteverandering van de 
rekstrookjes van 2 µrek optreedt. Bereken de amplitude van het uitgangssignaal van de brug. 

a) 4,4 µV 

b) 10 µV 

c) 11 µV 

d) 22 µV 

Vraag 22 

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. 

a) 1,76.10-6 pF 

b) 1,76.10-3 pF 

c) 8,8.10-3 pF 

d) 0,88 pF 

 

Vraag 23 

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. 

a) 0,1 V 

b) 0,2 V 

c) 1 V 

d) 2 V 

x 

C2 

C1 
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Vraag 24 

Wat bepaalt bij een correct uitgevoerde geleidbaarheidsmeting in een waterige oplossing met een 
bekende concentratie van bekende ionen de specifieke geleidbaarheid (in W-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 

Vraag 25 

Een O2-gevoelige Clark elektrode (dus een amperometrische zuurstofsensor, doorsnede: zie 
bijgaande figuur) bevindt zich in een waterige oplossing met een zekere zuurstof concentratie 
[O2]. Hoe zou je deze sensor gevoeliger voor O2 kunnen maken?  

a) dit is principieel onmogelijk 

b) oppervlak van het membraan groter maken, dikte is niet relevant 

c) het membraan dunner maken, oppervlakte ervan is niet relevant 

d) oppervlak van het membraan groter maken én het membraan dunner maken 

i

[O2]

i

[O2]
 Doorsnede van een Clark elektrode 
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Vraag 26 

In een bekerglas met een stilstaande waterige oplossing met daarin lood-ionen, bepaalt men op 
correcte wijze die [Pb2+] concentratie met de amperometrische meetmethode: de gemeten 
elektrische stroom is een maat voor de [Pb2+] concentratie. Plotseling wordt er in het bekerglas 
geroerd. Als gevolg daarvan gebeurt het volgende met de gemeten stroom: 

a) wordt kleiner 

b) wordt groter  

c) blijft gelijk 

d) wordt nul 

 

Einde  
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Tentamen Meettechniek & Instrumentatie – 14 april 2004 
Vragen en antwoorden 
 

Vraag 1 

Hieronder staan vier elektrische grootheden. Welke van deze vier behoort tot de zeven 
basisgrootheden van het Internationale eenhedenstelsel (SI)? 

a) elektrische spanning (vo lt) 

b) capaciteit (farad) 

c) elektrische weerstand  (ohm) 

d) elektrische stroom (ampère) 

Antw. d. [89%] p.14 

Vraag 2 

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

a) intervalschaal 

b) nominale schaal 

c) ordinale schaal 

d) ratioschaal 

Antw. c. [42%] p.4 

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 µV. De AD-omzetter heeft een kwantisatiestap van 10 µV. De AD-
omzetter rondt af naar het dichtstbijzijnde kwantisatieniveau. Wat is de standaard onzekerheid in 
het meetresultaat: 

a) 3,5 µV 

b) 5,0 µV 

c) 5,5 µV 

d) 7,0 µV 

Antw. a. [95%] 

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

 
10  V
12

ADCσ µ=  
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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: 

 2 2 2 2 2100
(2 )  V

12totaal noise ADCσ σ σ µ= + = +  

 
100

4 3.5 V
12totaalσ µ= + ≈  

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 
2 mV. Bovendien is er fluctuerende ruis met een standaard deviatie van 2 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. De meting wordt 
honderd maal herhaald en de resultaten van de ADC worden gemiddeld. 

Welke van de volgende beweringen is JUIST: 

a) De totale standaard onzekerheid na middeling is nagenoeg 0.28 mV. 

b) De totale standaard onzekerheid na middeling is nagenoeg 1.0 mV. 

c) De totale standaard onzekerheid na middeling is nagenoeg 2.0 mV. 

d) De totale standaard onzekerheid na middeling is nagenoeg 2.1 mV. 

 

Antw. c. [42%] 

De fluctuerende ruis van de sensor/AD is 2 22 1 /12 2.02fσ = + = . Deze wordt door middeling 

gereduceerd met een factor 1/ 100 0.1=  De totale fout wordt daarmee gevormd door de 
systematische fout en de gereduceerde fluctuerende ruis. 2 22 0.202 2.01e mV mVσ = + = .  

 

Vraag 5 

Men wil de soortelijke massa (massadichtheid) van een voorwerp experimenteel bepalen. Daartoe 
voert men twee metingen uit: men weegt het voorwerp (uitkomst 140 4 (g)± ), en men meet de 
waterverplaatsing die ontstaat door het voorwerp in een maatbeker onder te dompelen in water 
(uitkomst 356 4 (cm )± . Men concludeert dat de soortelijke massa gelijk aan 3140/56 2,5 (g/cm )=  
is.  

Wat is de onzekerheid in de gemeten soortelijke massa ? 

a) 30,1 (g/cm )  

b) 30,19 (g/cm )  

c) 30,25 (g/cm )  

d) 31,6 (g/cm )  
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Antw. b. [47%] 

Relatieve fouten kwadratisch optellen: ( ) ( )2 2
2 2 2
. 4140 4 5 6 0.0059s m m Ve e e= + = + = . Dus 

. . 7.7%s me = . De absolute fout is 3 3
. . 0.077 2.5 (g/cm ) 0.19 (g/cm )s ms = ´ = . 

Vraag 6 

In een spinnerij wordt garens gemaakt. Tijdens het productieproces kunnen er af en toe 
productiefouten optreden. Zo'n fout manifesteert zich als een duidelijk te lokaliseren zwakke plek 
in het garen. Fouten treden op willekeurige momenten op. Bij de verkoop van het garen moet men 
een bepaalde kwaliteit garanderen. De kwaliteit wordt uitgedrukt in de foutdichtheid: het 
gemiddelde aantal fouten per km garen.  

Voor een bepaald soort garen garandeert de fabrikant een maximale foutdichtheid van 10 
fout/km. Om te onderzoeken of zijn product aan de kwaliteit voldoet test hij 2 km garen op een 
testbank en telt daarbij 16 fouten. Hij concludeert dat de foutdichtheid gelijk is aan 8 fout/km. 
Wat is de onzekerheid in deze meting?  

a) 0,5 fout/km 

b) 1 fout/km 

c) 2 fout/km 

d) 4 fout/km 

Antw. c. [63%] 

Het aantal fouten is een Poissonproces. Bij 16 fouten is de standaard deviatie 16 4=  fouten. De 
onzekerheid is dus 2 fout/km. 

Vraag 7 

In onderstaand schema van een verschilversterker (links) voldoen de nominale waarden van de 
weerstanden aan: R1 = R3 = R; R2 = R4 = 100R. De ingangsweerstand van deze configuratie blijkt 
te laag; daarom schakelt men voor elk van beide ingangen een niet-inverterende versterker die 
nog eens 10 maal versterkt (zie rechter schema). Alle weerstanden in deze circuits hebben een 
tolerantie van 0,1%. 

Welke uitspraak over de CMRR (common mode rejectiefactor) van het totale circuit is JUIST? 
 

V1 
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R4 
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R b 
R a 

V i  
a) Ongeveer een factor 10 groter dan de CMRR van de oorspronkelijke verschilversterker 

b) Precies gelijk aan de CMRR van de oorspronkelijke verschilversterker 

c) Een fractie (<<1) kleiner dan de CMRR van de oorspronkelijke verschilversterker 
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d) Veel kleiner dan de CMRR van de oorspronkelijke verschilversterker 

Antw. d. [16%] p.88 

Vraag 8 

De weerstandswaarden in de getoonde instrumentatieversterker bedragen: 

R1 =R3 = 1 kΩ; R2 = R4 = 1 kΩ; Ra = 1 kΩ; Rb = 100 kΩ 

R4 

Vo 

R3 

R2 R1 

V2

V1

Rb 

Rb 

Ra 

II  

I  

III  

 
Bereken de overdracht Vo/(V1-V2) van deze versterker. 

a) –1 

b) –10 

c) –101 

d) –201 

Antw. d. [47%] p. 88-89 

2

1 2

1 2 (1 200)( 1) 201o 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 
Gegeven een meetsignaal met bandbreedte 0 - 2 Hz. Op dit signaal staat een relatief groot 50 Hz 
stoorsignaal. De S/R (signaal-ruis-verhouding) in spanning is 0,01. Men wil met een passief LD 
filter de S/R opvoeren tot minstens 10. Wat is de minimale orde van het filter om dat te bereiken?  

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

Antw. c. [68%] 
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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 zeker voldoen voor een 
optimale signaal-ruisverhouding in het uitgangssignaal?  

a) afsnijfrequentie ten hoogste de maximale frequentie van het meetsignaal; 

b) afsnijfrequentie  ten minste de schakelfrequentie; 

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

d) een zo vlak mogelijke frequentiekarakteristiek in de doorlaatband. 

Antw.a. [68%] 

Vraag 11 

Digitale camera's bevatten een chip met lichtgevoelige cellen die in het spatieële (ruimtelijke) 
domein een bemonstering uitvoert. Om aliasingeffecten te voorkomen voorziet de fabrikant de 
camera van een zogenaamd optisch spatieel laagdoorlaatfilter. Hierdoor wordt het invallende 
lichtpatroon spatieel laagdoorlaat gefilterd voordat het licht op de chip valt. 

Gegeven is een CCD-chip, waarbij de afstand tussen de pixels 4 µm is. 

Wat is de maximum afsnijfrequentie van het filter, nodig om aliasing te voorkomen? 

 a) 125000 m-1 

 b) 62500 m-1 

 c) 8 µm 

 d) 4 µm 

Antw. a. [37%] 

De samplefrequentie is 1/(4*10-6)=250000 m-1. Afsnijfrequentie is hiervan de helft, ofwel 125000 
m-1. 

Vraag 12 

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: 10, 
hetgeen overeenkomt met 0,1 V. 

De distributie van de ruis is: 

a) Poisson met: 
0

exp( )
( ) ( )

!

n

e
n

f e e n
n

λ λ
δ

∞

=

−
= −∑  en 10λ =  

b) Uniform met: 
( ) 100 0,095 V 0,105 V

elders0
ef e e= < ≤

=
 

c) Poisson met: 
0

exp( )
( ) ( )

!

n

e
n

f e e n
n

λ λ
δ

∞

=

−
= −∑  en 0,1 Vλ =  



Tentamen Meettechniek 27 januari 2004  pagina 6 van 13  

d) Uniform met: 
( ) 1 0,095 0,105

elders0
ef e V e V= < ≤

=
 

Antw. b. [42%] 

Er is alleen sprake van kwantisatieruis. Die is uniform verdeeld (sluit a, c uit). Er is geen sprake 
van een systematische fout, dus is de gemiddelde waarde 0,1 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 0,100 V plus en min 5 mV. Maar de totale kans moet 1 zijn, 
dus is f(e) = 1/ε  = 100. 

Vraag 13 
Een sample and hold device voert tijdens de acquisition time een signaal uit, dat in die tijd door 
een AD-converter gedigitaliseerd kan worden. Welke uitspraak over een sample and hold device 
is correct? 
a) Het ideale uitgangssignaal is het gemiddelde van het ingangssignaal over de settling 
time 
b) Het ideale uitgangssignaal is gelijk aan het ingangssignaal aan het einde van de hold 
time. 

c) Droop kan ertoe leiden dat het uitgangssignaal gedurende de hold time lager wordt. 

d) Jitter kan ertoe leiden dat het uitgangssignaal gedurende de hold time lager wordt. 

Antw. c. [63%] 

Vraag 14 

Een 8-bits AD-omzetter volgens het successieve approximatie principe (SAR) heeft een bereik 
van 0 tot 10 V. Op de ingang staat een spanning van 1,00 V. Op het moment dat het 3de bit wordt 
bepaald treedt een storing op, waardoor de ingangsspanning even 8 V wordt. Het derde bit wordt 
daarmee foutief bepaald, wat uiteindelijk tot een foutieve 8-bits uitgangscode leidt. 

Met welke ingangsspanning komt de gevormde 8-bitscode (ongeveer) overeen? 

a) 8 V 

b) 5,5 V 

c) 2,5 V 

d) 1V 

Antw. c.[42%] 

De omzetting begint steeds met het MSB (hier 5V); bij het tweede bit is de compensatiespanning 
gedaald tot 2,5 V. Bij het derde bit (stap 1,25V) gaat door de storing de compensatiespanning met 
dit bedrag omhoog i.p.v. omlaag (resultaat 3,75 V i.p.v. 1,25 V). Bij elk volgende bit daalt de 
compensatiespanning steeds met de corresponderende bitwaarde, en eindigt bij (bijna) 2,5 V.  

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 uitspraken over deze omzetter is  
ONJUIST? 
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a) de integrale niet-lineariteit is gegarandeerd kleiner dan ±½LSB 

b) de kwantisatiefout is zeker kleiner dan ±1 LSB  

c) de resolutie is gegarandeerd beter dan ±1LSB 

d) monotoniciteit is zeker gegarandeerd 

Antw. a. [63%] 

Vraag 16 

Onderstaand schema geeft het netwerk van een probe aangesloten op de ingang van een 
oscilloscoop. De DC overdracht van het geheel is 1/100, de waarde van de ingangsweerstand van 
de scoop (Ri) is 1 MΩ en de waarde van de ingangscapaciteit (Ci) is 14 nF. Een blokgolf wordt 
gebruikt om de probe af te regelen. De waarde van de probe capaciteit (Cp) is 14 pF. Hoe ziet het 
beeld op de oscilloscoop er uit?  

Rp

Ci

Cp

Ri

probe oscilloscope
 

 
a) Figuur 1 

b) Figuur 2 

c) Figuur 3 

d) Figuur 4 

Antw. a. [42%] 

DC-overdracht: H=R i/(Ri+Rp) = 1/100, dus Rp=99Ri 

RiCi= RpCp voor een frequentie-onafhankelijke overdracht. Hier is echter 

RiCi = 14.10-3 en  RpCp = 99.14.10-6, dus  RiCi > RpCp; integrerend effect overheerst boven 
differentierend effect, dus figuur 1. 

(Cp=14 nF/99=141 pF voor een frequentie-onafhankelijke overdracht) 
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Vraag 17 

We vergelijken een platina resistieve temperatuur sensor (resistieve thermometer) met een 
thermistor. Welke uitspraak over deze vergelijking is JUIST? 

a) Een thermistor is over een langere periode stabieler 

b) Een platina resistieve temperatuursensor heeft een grotere niet-lineariteit 

c) Een thermistor heeft (bij kamertemperatuur) een hogere gevoeligheid, maar ook een 
grotere niet-lineariteit 

d) Een platina resistieve temperatuursensor is (bij kamertemperatuur) gevoeliger 

Antw. C. [63%] 

Dictaat blz. 165, 166 

Vraag 18 

Een (zwevende) spanningsbron heeft de volgende eigenschappen: 

• bronweerstand < 100 Ω 

• CM (common mode) spanning <4 V 

• de te verwachten DM (differential mode) spanning is in de orde van 100 mV 

De DM spanning moet gemeten worden met een onnauwkeurigheid < 10-3 van de indicatie die 
gegeven wordt door een meetinstrument met de volgende eigenschappen: 

• volle schaal (FS) 100 mV 

• ingangsweerstand > 1 MΩ 

• CMRR > 105 

• onnauwkeurigheid < 10-4 van FS 

• ingangsoffset <20 µV 

Het meetinstrument geeft 40 mV aan. Welke eigenschap van het meetinstrument draagt het meest 
bij aan de totale meetfout?  

a) CMRR  

b) ingangsweerstand 

c) onnauwkeurigheid in FS 

d) Offsetspanning 

 

Antw. a. [53%] 

• fout ten gevolge van de ingangsweerstand: Vmeet=Rin/(Rin+Rbron)*Vvoeding=1M/(1.0001M); 

fout=Vvoeding-Vout=Vvoeding-0.9999*Vvoeding≈10-4*40mV= 4 µV 

• fout ten gevolge van de CMRR: 4/105=40 µV 

• fout ten gevolge van FS-onnauwkeurigheid: 10-4*100 mV=10 µV 

• fout ten gevolge van de offset: 20 µV 
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Vraag 19 

De PSD in onderstaand schema wordt gebruikt om de positie van de invallende lichtstraal te 
bepalen. De oorsprong van het coordinatenstelsel van de PSD wordt aan de linkerkant gekozen; x 
is de positie van de lichtbundel ten opzichte van dit nulpunt. De totale lengte van de PSD is L. 
Een elektronisch interfacecircuit bepaalt het verschil in uitgangsstromen gedeeld door hun som; 
dit getal is dan onafhankelijk van de lichtintensiteit van de invallende lichtbundel.  

Stel de bundel licht valt op de PSD op x=1/5L. Bepaal de waarde van dit getal. 

 

 

n 

L 

x 

Ia Ib 

0  
 

a) 0,3 

b) 0,4 

c) 0,6 

d) 0,8 

Antw. c [95%] 

Noem de afstanden tussen de invallende straal en de beide uiteinden a en b. Dan is a=x; b=L-a=L-
x. De fotostroom If verdeelt zich proportioneel met de afstanden a en b:  

Ia=b/(a+b)*If=(L-x)/L*I f 

Ib= a/(a+b)*If=x/L*I f 

Ia-Ib=(L-2x)/L*If=(1-2/5)*I f 

Ia+Ib=If 

Het uitgangsgetal is dus 3/5=0.6 

 

Vraag 20 

In onderstaande meetbrug hebben R1 en R2 gelijke weerstandswaarden. R is een homogene 
potentiometrische verplaatsingssensor. De totale lengte daarvan is 4 cm. Bereken de 
uitgangsspanning Vo bij een loper-positie van x = 22 mm. De brugvoeding bedraagt Vi = 8 V. 
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a) – 0,05 V 

b) – 0,4 V 

c) 0,4 V 

d) 0,05 V 

Antw. b. 63%] 

Vraag 21 
Om de torsie van een as te meten worden daarop vier rekstrookjes geplakt, en wel zodanig dat bij 
torsie twee strookjes langer worden en de andere (evenveel) korter. De vier rekstrookjes zijn 
opgenomen in een meetbrug. De rekfactor van de rekstrookjes is 2,2. 

De brug wordt gevoed met een sinusvormige wisselspanning met amplitude 5 V. De as waarop de 
rekstrookjes zijn aangebracht ondervindt een torsiekracht waarbij een lengteverandering van de 
rekstrookjes van 2 µrek optreedt. Bereken de amplitude van het uitgangssignaal van de brug. 

a) 4,4 µV 

b) 10 µV 

c) 11 µV 

d) 22 µV 

Antw. d. [84%] 

Hele brug: gevoeligheid o

i

V R
V R

∆
= . Verder is 

R l
K

R l
∆ ∆

=  met K de rekfactor. De amplitude van 

het ingangssignaal is 5 V. Het uitgangssignaal is een sinus met amplitude: 

62,2 2 10 5 22o i
l

V K V
l

−∆
= = ⋅ ⋅ ⋅ = µV 

Vraag 22 

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- 

x 

C2 

C1 

Vi 

R1 

R2 

R 
Vo + - 

x 

x=0 
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plaatcondensator worden beschouwd; neem voor de permittiviteit van vacuum 8,8.10-12 F/m. 

a) 1,76.10-6 pF 

b) 1,76.10-3 pF 

c) 8,8.10-3 pF 

d) 0,88 pF 

 

Antw. b. [84%] 
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Vraag 23 

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. 

a) 0,1 V 

b) 0,2 V 

c) 1 V 

d) 2 V 

Antw. c. [53%] 

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 24 

Wat bepaalt bij een correct uitgevoerde geleidbaarheidsmeting in een waterige oplossing met een 
bekende concentratie van bekende ionen de specifieke geleidbaarheid (in W-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 

Antw. b. [74%] 
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Zie vgl. 9.36 en 9.37. Onafhankelijk van de spanning en frequentie (dus a en c niet) en de 
afmeting van de elektrode is er juist uitgedeeld (m.b.v. de celconstante). En in de mobiliteit zit de 
viscositeit, zie vgl. 9.32. 

Vraag 25 

Een O2-gevoelige Clark elektrode (dus een amperometrische zuurstofsensor, doorsnede: zie 
bijgaande figuur) bevindt zich in een waterige oplossing met een zekere zuurstof concentratie 
[O2]. Hoe zou je deze sensor gevoeliger voor O2 kunnen maken?  

a) dit is principieel onmogelijk 

b) oppervlak van het membraan groter maken, dikte is niet relevant 

c) het membraan dunner maken, oppervlakte ervan is niet relevant 

d) oppervlak van het membraan groter maken én het membraan dunner maken 

i

[O2]

i

[O2]
 Doorsnede van een Clark elektrode 

 

Antw. d. [53%] 

Gevoeligheid is di/d[O2]. Zie vg. 9.19: oppervlak A omhoog: gevoeliger, en dikte delta0 omlaag: 
gevoeliger: antwoord d, dus. 

Vraag 26 

In een bekerglas met een stilstaande waterige oplossing met daarin lood-ionen, bepaalt men op 
correcte wijze die [Pb2+] concentratie met de amperometrische meetmethode: de gemeten 
elektrische stroom is een maat voor de [Pb2+] concentratie. Plotseling wordt er in het bekerglas 
geroerd. Als gevolg daarvan gebeurt het volgende met de gemeten stroom: 
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a) wordt kleiner 

b) wordt groter  

c) blijft gelijk 

d) wordt nul 

Antw. b. [26%] 

Uitgebreid besproken in het college en in het dictaat. 2 mogelijke paden tot de oplossing van dit 
vraagstuk: 

1) roeren leidt tot extra massatransport naar de elektrode; er valt meer te reduceren, de stroom 
stijgt. 

2) formeler: het concentratieverschil blijft gelijk, maar treedt op in een kleiner gebied na roeren: 
de helling (gradient) wordt steiler en dus de stroom goter (evenredigheid). 

  

Einde  


