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Tentamen Meettechniek & Instrumentatie - 9 april2008 
Er zijn in total26 vragen. Op eke  vraag is slechts dCn goed antwoord mogelijk. 

Vul de antwoorden in op het antwoordformulier. 

Vraag 1 

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

a) intervalschaal 

b) nominale schaal 

c) ordinale schaal 

d) ratioschaal 

Vraag 2 

Slechts CCn van de hieronder genoemde grootheden behoort tot de zeven basisgrootheden uit het 
Internationale Eenhedenstelsel (SI). Welke? 

a) candela (eenheid van lichtsterkte) 

b) celsius (eenheid van temperatuur) 

c) ohm (eenheid van elektrische weerstand) 

d) volt (eenheid van elektrische spanning) 

Vraag 3 

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

S = sensor; SC = signaalconditionering; AD = analoog-digitaalomzetter. 

Welke vorm van multiplexing wordt in dit systeem toegepast? 

a) ADM (analogue-digital multiplexing) 

b) FDM (frequency division multiplexing) 
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c) SDM (space division multiplexing) 

d) TDM (time division multiplexing) 

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 mV. Het ruisvrije signaal heeft een bereik van 2000 mV . De AD- 
omzetter heeft een kwantisatiestap van 1 mV. De AD-ornzetter rondt af naar het dichtstbijzijnde 
kwantisatieniveau. Wat is de beste inschatting voor de standaard onzekerheid in het 
meetresultaat? 

a) 1 mV 

b) 1.3 mV 

c) 2mV 

d) 2000 mV 

Vraag 5 

We beschouwen een meetinstrument bestaande uit een sensorlversterker-combinatie en een AD- 
omzetter. De sensorlversterker 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-ornzetter heeft een kwantisatiestap van 
20 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 JUST: 

a) De totale standaard onzekerheid na middeling is nagenoeg 1.1 m 

b) De totale standaard onzekerheid na rniddeling is nagenoeg 5.9 mV 

c) De totale standaard onzekerheid na middeling is nagenoeg 20 mV 

d) De totale standaard onzekerheid na rniddeling is nagenoeg 21 mV 

Vraag 6 

Volgens de wet van Hooke geldt voor een veer het volgende verband tussen kracht F en 
uitwijking t.0.v. evenwichtstand L : 

De parameter k is de veerconstante. De parameter is afhankelijk van de vorm, afineting en 
materiaal van de veer. 

Stel dat we voor een bepaalde veer de veerconstante experimenteel willen meten. Daartoe hangen 
we een massa van m = 1 kg aan de veer, en bepalen de uitwijking. Deze blijkt L = 0.01 m . De 
gemeten veerconstante vinden we dan met: 

Hierin is g = 9.8 1 m/s2 de gravitatieversnelling. 
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De onzekerheid in de massa is a,,, = 0.05 kg .  De onzekerheid in de gemeten uitwijlung is 

a, = 0.001 m . De onzekerheid in de gravitatieversnelling mag verwaarloosd worden. 

Wat is de onzekerheid in de gemeten veerconstante? 

a) 50 Nlrn 

Vraag 7 

Een operationele versterker vertoont een groot aantal afwijkingen van het ideale gedrag. Men 
ontwerpt met deze niet-ideale operationele versterker een verschilversterker. Welke van de 
volgende afwijkingen van de operationele versterker kan aanleiding geven tot een additieve fout 
in de overdracht van de verschilversterker? 

a) bandbreedte niet oneindig groot 

b) (DC) versterkingsfactor niet oneindig groot 

c) temperatuurcoefficient van de offsetspanning niet nu1 

d) uitgangsweerstand niet nu1 

Vraag 8 

Op een oscilloscoop met differentiaalingang wordt op beide ingangen gelijktijdig een 
sinusvorrnige wisselspanning aangesloten met amplitude 5 V. Het scherm van de oscilloscoop 
laat een sinusvormige wisselspanning zien met amplitude 10 pV. Welke uitspraak over de CMRR 
(common mode rejectiefactor) van deze oscilloscoop is juist? 

a) CMRR = 2.1 o - ~  
b) C M R R = ~ . ~ O ~  

c) de CMRR kan niet worden vastgesteld, want de overdracht voor verschilsignalen is niet 
gegeven. 

d) de CMRR kan niet worden vastgesteld, want de fases van de signalen zijn niet gegeven. 

Vraag 9 

De laatste systeemcomponent in de signaalweg van een Lock-in versterker met 
schakeldemodulator is een laagdoorlaatfilter. De schakelfrequentie is 1 kHz; de bandbreedte van 
het meetsignaal loopt van 0 tot 3 Hz. Aan welke eis moet dit filter zeker voldoen voor een 
optimale signaal-ruisverhouding in het uitgangssignaal? 

a) afsnijfrequentie ten hoogste 3 Hz 

b) afsnijfrequentie ten hoogste 1 kHz 

c) afsnijfrequentie ten minste 1 H z  

d) afsnijfrequentie ten minste 3 kHz 
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Vraag 10 

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

a) 0,16 

b) 0,625 

c )  0,83 

d) 2,5 

Vraag 11 

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? 

Vraag 12 

Een tijdcontinu signaal ~ ( t )  wordt bemonsterd (gesampled) met een bemonsteringsfrequentief, . 
Een schets van de Fouriergetransformeerde ~ ( w )  van ~ ( t )  is gegeven in de volgende figuur. Er 
geldt dat: X(w) = 0 w  > w, met w, = 27fs 
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De altematieven a tlm d geven aan hoe de Fouriergetransformeerde van het bemonsterde signaal 
emit zou kunnen zien. Geef aan, welk altematief juist is. 

Vraag 13 

Voordat een analoog signaal gedigitaliseerd wordt, wordt vaak een presesampling filter gebruikt 
om aliasing te voorkomen. Zo'n filter werkt niet perfect. Na filtering blijft het signaal 
frequentiecomponenten houden boven de halve samplefrequentie die aanleiding geven tot 
aliasing. Om te beoordelen of die overgebleven frequentiecomponenten verwaarloosd kunnen 
worden, zouden we ze kunnen vergelijken met de quantiesatieruis van de AD-converter. Welk 
criterium hieronder is correct? 

Het vermogen van de signaalcomponenten boven de halve samplefrequentie mag niet groter zijn 
dan: 

a) de standaardeviatie van de quantisatieruis 

b) de variantie van de quantiesatieruis 

c) het gemiddelde van de quantisatieruis 

d) het kwadraat van het gemiddelde van de quantisatieruis 

Vraag 14 

Hieronder staan vier uitspraken over een successief-approximatieve AD-omzetter. Welke 
uitspraak is JUIST? 

a) De conversietijd van deze AD-omzetter is afhankelijk van de analoge ingangsspanning 

b) De omzetting is gebaseerd op het principe waarbij de om te zetten analoge 
ingangsspanning wordt gecompenseerd met de uitgangsspanning van een DA-omzetter 
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c) Het aantal comparatoren is gelijk aan het aantal bits van de omzetter 

d) Het ornzettingsproces geschiedt bit voor bit, beginnend bij het LSB 

Vraag 15 

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

m 
V,f hold Vo 

7 4  

a) gecascadeerde DA-omzetter 

b) seriele AD-omzetter 

c) seriele DA-omzetter 

d) twee-traps "flash converter" 

Vraag 16 

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

A. "dual slope" omzetter 

B. "flash" omzetter 

C. gecascadeerde directe omzetter 

D. successieve approximatie omzetter 

a) ADCB 

b) ACDB 

c) CADB 

d) DCBA 

Vraag 17 

Een temperatuur-meetsysteem is opgebouwd volgens het onderstaande schema. 

De sensor uitgangsspanning is 0 bij 0°C. Het meetbereik is -50°C tot +150°C. Het ingangsbereik 
van de AD-omzetter loopt van 0 tot 10 V. Met de spanningsoverdracht H wordt dit bereik 
passend gemaakt voor het temperatuur-meetbereik. 

sensor VT 
b 

H VH A-D 
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Bij een zekere temperatuur bedraagt de uitgangscode van de 10-bit AD-ornzetter 00 1 1 1 10000 
(MSB voorop). Bepaal de gemeten temperatuur. 

Vraag 18 

Een (zwevende) spanningsbron heeft de volgende eigenschappen: 
bronweerstand < 100 R 
CM (common mode) spanning < 4 V 
de te verwachten DM (differential mode) spanning is in de orde van 50 mV 

De DM spanning wordt gemeten met een meetinstrument met de volgende eigenschappen: 
volle schaal (FS) 100 mV 
ingangsweerstand > 1 MR 
CMRR > 10' 
onnauwkeurigheid < lo4 van FS 
offset < 20 pV 

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

a) CMRR 

b) ingangsweerstand 

c) offsetspanning 

d) onnauwkeurigheid in FS 

Vraag 19 

De warmtestraling van een object met temperatuur Tr bedraagt W = o- E, -c ; hierin is o d e  

constante van Stefan-Boltzmann (5,669~10-~ w . ~ - ~ K ~ )  en E, de emissiecoefficient. 

Deze eigenschap wordt gebruikt om de temperatuur van een voorwerp te bepalen zonder daarmee 
contact te maken. De emissiecoefficient van een voorwerp is 0,64. De stralingsmeter (die zelf een 
emissiecoefficient 1 heeft) meet een temperatuur van 1200 "C. Bepaal de werkelijke 
oppervlaktetemperatuur. 

a) 768 "C 

b) 1073 "C 

Vraag 20 

Men wil de weerstandswaarde van een resistieve sensor meten; de sensor bevindt zich op relatief 
grote afstand van het meetinstrument. De weerstand van de verbindingsdraden kan daarom een 
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aanzienlijke meetfout veroorzaken. Welke van de genoemde strategieen moet men toepassen om 
de sensonveerstand toch correct te kunnen meten? 

a) Brugmeting met wisselspanning 

b) Draden twisten 

c) Moduleren 

d) Vierdraadsmeting 

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 ONJUIST? 

a) De fase van het uitgangssignaal is gelijk aan de ruimtelijke hoek van de rotor 

b) De frequentie van de uitgangsspanning is recht evenredig met de hoeksnelheid 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 
faseverschi190° 

Vraag 22 

In de specificatielijst van een bepaald type piezo-elektnsche krachtopnemer is 0.a. vermeld: 

gevoeligheid: 4 pCN; 

capaciteit: 1 nF. 

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

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

C, (kabelcapaciteit): 100 pFIm; 

C, (terugkoppelcapaciteit): 200 pF 

Rf (terugkoppelweerstand): 10 MR. 

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



Tentamen Meettechniek & Instrumentatie - 9 april2008 pagina 9 van 10 

Vraag 23 

Een akoestische golf loopt achtereenvolgens door twee materialen. Op het grensvlak treedt 
reflectie op. De tabel toont enkele eigenschappen van een viertal materialen. 

medium dichtheid (kg/m3) snelheid (m/s) impedantie (kg/m2s) 

keramiek 7,5. lo3 3,2-lo3 3.10~ 

lucht 1,3 330 0,4- lo3 

water 1 o3 1,5.103 1,5-lo6 

Bij welke tweetal materialen is het signaalverlies bij de doorgang door het grensvlak het kleinst? 

a) keramiek-kwarts 

b) water-kwarts 

c) water-keramiek 

d) water-lucht 

Vraag 24 

Een lichtbundel valt op positie x op een 1-dimensionale PSD, en genereert daar een fotostroom I/. 
De totale effectieve lengte van de PSD is L. 

Welke van de volgende uitdrukkingen voor de uitgangsstromen I, en Ib is de juiste? 

Vraag 25 

De geleidbaarheid van een waterige oplossing met geheel opgelost KC1 is een functie van de 
concentratie van dat zout en we1 als volgt: 
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a) de geleidbaarheid neemt toe bij toenemende concentratie KCl, daar er dan meer ionen 
zijn, die bij kunnen dragen aan de flux en daarmee aan de stroom 

b) de geleidbaarheid neemt toe bij toenemende concentratie KC1, daar de mobiliteit van de 
ionen irnrners evenredig is met de concentratie; 

c) de geleidbaarheid neemt af bij toenemende concentratie KCl, daar de botsende ionen de 
mobiliteit van de ionen doet afnemen, evenredig met de concentratie; 

d) de geleidbaarheid neemt af bij toenemende concentratie KCI, daar de viscositeit 
omgekeerd evenredig is met de concentratie. 

Vraag 26 

Zeespiegelstijging kan je -theoretisch- tegengaan met de kathodische en anodische ontleding van 
water, waarbij water aan de anode 0.a. wordt omgevormd tot zuurstof, en aan de kathode tot 
waterstof. Is dat: 

a) waar, daar de vrijkomende warmte water laat verdampen 

b) onzin, daar het verdwenen water aan de kathode immers weer wordt gegenereerd aan de 
anode; 

c) waar, maar dan moet je vervolgens we1 de ontstane zuurstof (anode) en waterstof 
(kathode) duurzaam opslaan; 

d) onzin, daar de energie, benodigd voor waterontleding alleen maar meer water kost. 

Einde 




