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Tentamen Meettechniek – 23 januari 2006 
Er zijn in totaal 24 vragen. Op elke vraag is slechts één goed antwoord mogelijk. 

Vul de antwoorden in op het antwoordformulier. 

Vraag 1   

Onderstaande figuur toont het concept van een gemultiplexed n-kanaals meetsysteem. 

S = sensor; SC = signaalconditionering; AD = analoog-digitaalomzetter. 
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Welke vorm van multiplexing wordt in dit systeem toegepast? 

a) ADM (analogue-digital multiplexing) 

b) FDM (frequency division multiplexing) 

c) SDM (space division multiplexing) 

d) TDM (time division multiplexing) 

Oplossing: d [56%]. Zie boek pag. 10 

Vraag 2  

De internationale standaard voor elektrische stroom is gebaseerd op: 

a) Josephson effect 

b) piezo-elektrisch effect 

c) quantum-Hall effect 

d) geen van deze effecten: de standaard bestaat (nog) niet 

Oplossing: d [28%]. Zie boek par. 2.2 

Vraag 3  

Druk de eenheid van elektrische weerstand (Ω) uit in de basiseenheden van het S.I. 

a) kg.m.s−3.A−2 

b) kg.m2.s−3.A−2 
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c) kg.m2.s−2.A−2 

d) kg.m2.s−3.A−1 

Oplossing: b [56%]. Ω = V/A = (W/A)/A = (J/s)/A2 = (N.m)/(s.A2) = (kg.m/s2).m/(s.A2) 

Vraag 4  

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 1,0 µV. Het ruisvrije signaal heeft een bereik van 300 Vµ . De AD-
omzetter heeft een kwantisatiestap van 4 µV. De AD-omzetter rondt af naar het dichtstbijzijnde 
kwantisatieniveau. Wat is de standaard onzekerheid in het meetresultaat? 

a) 1.5 µV 

b) 2.5 µV 

c) 5 µV 

d) 6.25 µV 

Oplossing: a [94%]. Een AD omzetter maakt een fout die uniform verdeeld is. Hierbij behoort 
een onzekerheid van: 

 
4  V
12ADCσ µ=  

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 2 4(1 )  V
12totaal noise ADC

2σ σ σ µ= + = +  

 
161 1.53 V
12totaalσ µ= + ≈   

Vraag 5  

We beschouwen een meetinstrument bestaande uit een sensor/versterker-combinatie en een AD-
omzetter. De sensor/versterker heeft een systematische fout met een standaard onzekerheid van 
1 mV. Bovendien is er fluctuerende ruis met een standaard deviatie van 0.1 mV. Beide 
foutenbronnen hebben een normale verdeling. De AD-omzetter heeft een kwantisatiestap van 
10 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 1 mV 

b) De totale standaard onzekerheid na middeling is nagenoeg 3 mV 

c) De totale standaard onzekerheid na middeling is nagenoeg 4 mV 

d) De totale standaard onzekerheid na middeling is nagenoeg 11 mV 

Oplossing: b [56%]. De ruis van de sensor/AD wordt door middeling bijna niet gereduceerd 
omdat de sensorruis vele malen kleiner is dan de kwantisatiestap en we dus bij iedere nieuwe 
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meting steeds hetzelfde gekwantiseerde resultaat hebben. De totale fout wordt bij benadering 

gevormd door de systematische fout en de kwantisator: 
2

2 101 mV 3.05m
12eσ = + = V . 

Vraag 6  

Men wil de soortelijke weerstand ρ  van een bepaald materiaal bepalen. Men heeft daartoe een 
draad ter beschikking die gemaakt is van dat materiaal. De doorsnede van de draad is 
cirkelvormig. M.b.v. een schuifmaat meet men de diameter: 1 0.05D mm= ± . De lengte van de 
draad is 1000 1L mm= ± . Men meet met een weerstandsmeter over het uiteinde van de draad: 

. De soortelijk weerstand wordt vervolgens bepaald op: 
 met  gelijk aan het oppervlak van de draad. Wat is de 

onzekerheid in deze meting ? 

1 0.01R = ± Ω
4/ 7.85 10AR L mmρ −= = × Ω ⋅ 2 / 4A Dπ=

a)  40.1 10 mm-´ W×

b)  40.2 10 mm-´ W×

c)  40.4 10 mm-´ W×

d)  40.8 10 mm-´ W×

Oplossing: d [34%]. De relatieve onzekerheden zijn: 5%Dε = , 0.1%Lε = , 1%Rε = . De relatieve 
onzekerheid in het oppervlak is: 2 10%A Dε ε= = . Relatieve fouten kwadratisch optellen: 

 . Dus . De absolute fout is 
. 

2 2 2 2
L A Rre e e e= + + = 2 2 2(0.001) (0.1) (0.01) 0.0101+ + = 0.1re =

4 40.1 7.85 10 0.8 10mm mmrs - -= ´ ´ W× » ´ W×

Vraag 7  

Men ontwerpt een actief eerste-orde filter 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 
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Oplossing: b [63%]. 

De overdracht is 2 2 2

1 1
1

1 1 1
o

i

V 1

1

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 8  

De uitgangsspanning van een elektromagnetische stroomsnelheidsmeter voldoet aan V = k.Φf.B, 
met Φf 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 fm = 4 kHz. De uitgangsspanning wordt nu gemeten met een synchrone 
detector. De synchrone frequentie is fS, het kantelpunt van het uitgangsfilter bedraagt fF.  De 
responsietijd van het meetsysteem moet in de orde van 0,5 s liggen. 

Welke combinatie van fS en fF voldoet hier het best?  

a) fS = 4 kHz fF = 0,5 Hz 

b) fS = 8 kHz fF = 4 kHz  

c) fS = 8 kHz fF = 8 kHz 

d) fS = 4 kHz fF = 2 Hz 

Oplossing: d [78%]. V varieert met dezelfde frequentie fm als B. Het synchrone signaal heeft dus 
ook deze frequentie. De laagfrequente component van het uitgangssignaal heeft een maximale 
frequentie van (ongeveer) 2 Hz. Deze component moet nog juist worden doorgelaten. 

Vraag 9  

Het spanningsbereik van een ECG signaal loopt van 0,1 tot 5 mV, gemeten tussen de meet-
elektroden. De meetfout mag ten hoogste 10% bedragen. Om geen last te hebben van storingen 
op de beide elektroden gebruikt men een verschilversterker met een CMRR (common mode 
rejectie factor) van 3×105. Wat is het maximaal toegestane gemeenschappelijke stoorsignaal op de 
elektroden van de ECG versterker? 

a) 1 V 

b) 3 V 

c) 30 V 

d) 150 V 

Oplossing: b [56%]. Grootste stoorsignaal t.g.v. CMRR mag 10% van 0,1 mV zijn, dus 10 µV; 
dat is het gevolg van een CM signaal dat CMRR = 3.105 maal zo groot is, dus 3 V. 

Vraag 10  

Gegeven het volgende inputsignaal (links) met het bijbehorende amplitudospectrum (rechts): 
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Hierbij staat “w” bij het amplitudospectrum voor de hoekfrequentie ω. 

Dit signaal wordt gemoduleerd met een cosinussignaal: 
 ( ) cos(2 ), 10Hzm m ms t f t fπ= =  

en vervolgens gedemoduleerd met hetzelfde signaal (synchrone detectie). 

Alternatieven a t/m d geven ieder een amplitudospectrum van het gemoduleerde en het 
gedemoduleerde signaal (voor filtering). Welk alternatief is correct? 

a)     

  gemoduleerd    gedemoduleerd 

b)    
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c)    

  gemoduleerd    gedemoduleerd 

 

d)    

  gemoduleerd    gedemoduleerd 

Oplossing: a [63%]. Zie boek p. 106. Essentieel is dat in het gemoduleerde signaal de 
oorspronkelijke frequentie ontbreekt en dat in plaats daarvan twee nieuwe pieken verschijnen 
rondom de modulatiefrequentie. Na demodulatie is de oorspronkelijke frequentie weer terug met 
pieken rondom twee keer de modulatiefrequentie die daarna nog moeten worden weggefilterd. 

Vraag 11  

Digitale camera's bevatten een chip met lichtgevoelige cellen die in het spatiële (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 8 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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Oplossing: b [66%]. De samplefrequentie is 1/(8*10-6)=125000 m-1. Afsnijfrequentie is hiervan de 
helft, ofwel 62500 m-1

Vraag 12  

Een verplaatsings-meetsysteem is opgebouwd volgens het onderstaande schema. 

sensor ADCHVx VHx

2 mV/mm 0 – 10 V
De sensor-uitgangsspanning is 0 bij x = 0. Het meetbereik van de sensor is –100 mm tot +100 
mm. Het ingangsbereik van de AD-omzetter loopt van 0 tot 10 V. Met het conditioneringscircuit 
H wordt dit bereik passend gemaakt voor het meetbereik van de sensor. 

Bij een zekere verplaatsing bedraagt de uitgangscode van de 10-bit AD-omzetter 0011100000 
(MSB voorop). De omzetter gebruikt de normale binaire code. Bepaal de gemeten verplaatsing. 

a) –56,25 mm 

b) –12,5 mm 

c) 43,75 mm 

d) 87,5 mm 

Oplossing: a [84%]. Ga even uit van een bereik 0-200 mm (100 mm naar boven schuiven). MSB 
= halve volle schaal = 100 mm, 2e bit 50 mm enz. Som van bits 3, 4 en 5 levert 25 + 12,5 + 6,25 = 
43,75 mm.  Nu weer 100 mm naar beneden schuiven, resteert –56,25 mm. NB: H hoeft dus niet 
uitgerekend te worden, en de gevoeligheid van de sensor is niet relevant in dit vraagstuk. 

Vraag 13  

Bij een bepaald type twee-traps flash-converter worden eerst de drie hoogstwaardige bits 
geconverteerd, daarna de resterende drie bits. Het aantal comparatoren in deze omzetter bedraagt: 

a) 2 

b) 3 

c) 6 

d) 16 

Oplossing: d [44%]. Voor de drie hoogstwaardige bits 23 = 8 comparatoren (directe omzetter, dus 
evenveel comparatoren als te onderscheiden niveaus); idem voor de drie LSB’s, dus in totaal 16. 

Vraag 14  

Een bepaalde klasse van RMS spanningsmeters meet in werkelijkheid de gemiddelde waarde van 
de dubbelzijdig gelijkgerichte spanning, maar is geijkt in effectieve waarde (= RMS). 

Men biedt achtereenvolgens twee wisselspanningen aan: een zuiver sinusvormig signaal en een 
zuiver blokvormig signaal, beide met gemiddelde waarde nul en beide met een amplitude 
(topwaarde) van 3 V. 

Welke meting geeft de grootste uitslag? 
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a) de meting van de blokgolf 

b) de meting van de sinus 

c) de uitslag is hetzelfde 

d) het signaal met de hoogste frequentie. 

Oplossing: a [91%]. De gelijkgerichte blok heeft een gemiddelde waarde gelijk aan 3 V, die van 
de gelijkgerichte sinus is altijd kleiner; de frequentie doet er niet toe. 

Vraag 15  

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? 

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: c [78%]. 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 16  

Een wisselspanningsmeter meet volgens de fabrikant de “true rms” waarde van de aangeboden 
spanning. Op welk meetprincipe berust deze meter? 

a) dubbelzijdige gelijkrichting, gemiddelde waardebepaling en schaalcorrectie met passende 
factor  

b) meting van de uitzetting van een dunne, strak gespannen draad, t.g.v. de aangelegde 
spanning  

c) meting van de temperatuurverhoging t.g.v. de aangelegde spanning  

d) meting van het magnetisch veld t.g.v. de stroom door een dunne draad  



Tentamen Meettechniek –   pagina 9 van 12 

Oplossing: c [19%]. a is wel rms, maar niet “true”; b en d zijn onzin. Alleen c is juist, zie p.167. 

Vraag 17  

Voor welk type temperatuursensor geldt in goede benadering: 0

1 1

0( )
B

T TR T R e
⎛ ⎞

−⎜ ⎟
⎝= ⎠ met T de 

temperatuur in °C? 

a) PTC 

b) stralingsthermometer 

c) thermistor 

d) thermokoppel 

Oplossing: c [78%]. Zie boek p. 181 

Vraag 18  

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 dielektrische constante εr = 4. De capaciteit 
van de plaatcondensator blijkt nu 2 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% 

Oplossing: a [75%]. Oefenvraag 6 van H.8. 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
xC x C
h

ε⎧= + −⎨
⎩ ⎭

⎫
⎬ met C(0) de capaciteit bij een leeg 

vat, h de totale hoogte en x de vloeistofhoogte. 

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

Vraag 19  

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

gevoeligheid: 4 pC/N; 

capaciteit: 2 nF. 

De sensor wordt via een coaxkabel verbonden met een spanningsversterker. De kabelcapaciteit is 
80 pF; de ingangscapaciteit van de versterker is te verwaarlozen. Bereken de relatieve fout in de 
meting (afgerond naar gehele %), indien niet voor de kabelcapaciteit wordt gecorrigeerd. 

a) 0 % 
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b) −2 % 

c) −4 % 

d) −25% 

Oplossing: c [75%]. Boek 8.6.3, waarin de twee methoden (ladingsuitlezing en 
spanningsuitlezing) worden vergeleken. Een essentieel nadeel van spanningsuitlezing is de 
gevoeligheid voor de kabelimpedantie: er treedt een capacitieve spanningsverzwakking op. Uit 
het model van een spanningsverzwakker volgt dat die verzwakking gelijk is aan Ce/(Ce + Ck) = 1 / 
(1 + Ck/Ce) ≈1 −  Ck/Ce (1e term Taylorreeks). Het niet rekening houden met deze verzwakking 
resulteert in een te lage meetwaarde: de fout is dus − Ck/Ce  = − 80 pF / 2 nF. 

Vraag 20  

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

Het object is gemaakt van een nikkel-ijzer legering. Wat is het verloop van L(x) als het voorwerp 
zich met een constante snelheid van ongeveer 0,1 m/s verplaatst van de bovenste positie naar de 
onderste positie in de figuur?  

 

sensor object 

L(x) 

x  

 

 
x=0 
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c 

a 

x 
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x=0 
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x 

L(x)

x=0

L0 L0 
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Oplossing: a [72%]. Het object heeft een grote permeabiliteit, het reluctantie-effect overheerst 
boven het wervelstroom-effect. Bij x = 0 is dus de zelfinductie maximaal 
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Vraag 21  

Een resolver bestaat uit een draaibare spoel (rotor) en twee vaste spoelen (stator). Het 
uitgangssignaal wordt afgenomen van de rotorspoel. Welke van de volgende uitspraken over deze 
resolver is JUIST? 

a) De amplitude van de uitgangsspanning is recht evenredig met de hoekverdraaiing van de 
rotor 

b) De fase van het uitgangssignaal bepaalt de richting van de hoekverdraaiing van de rotor  

c) De statorspoelen maken een ruimtelijke hoek van 90° met elkaar 

d) De statorspoelen worden aangestuurd met twee sinusvormige spanningen met onderling 
faseverschil 180° 

Oplossing: c [25%]. Zie boek pag. 215. 

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) er wordt een te grote afstand gemeten 

b) er wordt een te kleine afstand gemeten 

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

d) omgevingslicht heeft in het geheel geen invloed 

Oplossing: b [66%]. 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  

In een bekerglas met een waterige oplossing met daarin een zekere concentratie ionen, bepaalt 
men op normale wijze de geleidbaarheid bij kamertemperatuur. Vervolgens wordt het bekerglas 
met de vloeistof verwarmd. Bekend is, dat de viscositeit van de vloeistof afneemt bij toenemende 
temperatuur. Met die kennis valt te voorspellen, dat de gemeten geleidbaarheid bij 
temperatuurstijging: 

a) kleiner wordt 

b) groter wordt 

c) gelijk blijft 
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d) onvoorspelbaar wordt 

Oplossing: b [72%]. Bij afnemende viscositeit (t.g.v. hogere T) hoort een toenemende 
ionmobiliteit (eq. 9.32) en dus een toenemende geleidbaarheid (eq. 9.36). Dit overigens i.t.t. het 
temp. gedrag in metalen. 

Vraag 24  

Student Ferdinand doet een practicumproef met een potentiometrische sensor: hij meet met een 
elektrode van  zilverdraad en een hoogohmige voltmeter de elektrodespanning (t.o.v. een 
referentie-elektrode) in een oplossing met alleen zilver- en nitraationen en kan m.b.v. de wet van 
Nernst keurig de zilverionconcentratie berekenen (denkt hij). Student Leonard wil hem 
overtreffen (denkt hij) en gebruikt i.p.v. de zilverdraad werkelektrode een nog edeler platina 
werkelektrode. Wie krijgt het correcte meetresultaat? 

a) allebei 

b) geen van beiden 

c) Leonard 

d) Ferdinand 

Oplossing: d [28%]. Slechts het zilver / zilverion redoxkoppel geeft een stabiele 
elektrodepotentiaal. De platina edelmetaal elektrode geeft in het geheel geen stabiele potentiaal in 
deze oplossing. Domme Leonard... 

 

Einde 
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