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Tentamen Meettechniek & Instrumentatie – 19 januari 2009 

Antwoorden 

Vraag 1  

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

a) m·kg·s−3·A−1 

b) m2·kg·s−3·A−1 

c) m2·kg·s−3·A 

d) m2·kg·s−2·A−1 

Oplossing: b [84%]; V = WA−1 = J.s−1.A−1 = N.m.s−1.A−1 = (kg.m.s−2).m.s−1.A−1  

Vraag 2  

De internationale standaard voor elektrische weerstand is gebaseerd op: 

a) Faraday effect 

b) Josephson effect 

c) quantum-Hall effect 

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

Oplossing: c [26%]. Zie boek par. 2.2 

Vraag 3  

Transducenten kunnen worden ingedeeld in twee klassen: directe en modulerende transducenten. 
Welke van de volgende transducenten behoort NIET tot de klasse van modulerende 
transducenten? 

a) fluxgate sensor 

b) magnetostrictieve sensor 

c) piezo-elektrische sensor 

d) piezoresistieve sensor 

Oplossing: c [64%]; toelichting niet nodig. 

Vraag 4  

Planten worden geordend volgens het klassificatiesysteem van Lineus. Hij deelt groepen van 
planten in in o.a. families, klassen, soorten, ondersoorten enz. Welk type schaal is hier van 
toepassing? 

a) intervalschaal 

b) nominale schaal 

c) ordinale schaal 

d) absolute schaal 

Oplossing: b [60%]; zie p. 4-5. 
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Vraag 5  

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 600 Vμ . De AD-
omzetter heeft een kwantisatiestap van 5 μV. De AD-omzetter rondt af naar het dichtstbijzijnde 
kwantisatieniveau. Wat is de standaard onzekerheid in het meetresultaat? 

a) 1,8 μV 

b) 5,1 μV 

c) 6 μV 

d) 61 μV 

Oplossing: a [96%]; een AD omzetter maakt een fout die uniform verdeeld is. Hierbij behoort een 
onzekerheid van: 

 
5  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 25(1 )  V
12totaal noise ADCσ σ σ μ= + = +  

 
251 1.8 V
12totaalσ μ= + ≈  

Vraag 6  

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 1 mV. Beide 
foutenbronnen hebben een normale verdeling. De AD-omzetter heeft een kwantisatiestap van 
0,2 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 0,14 mV 

b) De totale standaard onzekerheid na middeling is nagenoeg 0,2 mV 

c) De totale standaard onzekerheid na middeling is nagenoeg 1,0 mV 

d) De totale standaard onzekerheid na middeling is nagenoeg 1,4 mV 

Oplossing: c [92%]; de fluctuerende ruis van de sensor/AD is 2 21 0.2 /12 1.0 mVfσ = + = . Deze 

wordt door middeling gereduceerd met een factor 1/ 100 0.1=  en wordt dus 0.1 mV. De totale 
fout wordt daarmee gevormd door de systematische fout en de gereduceerde fluctuerende ruis. 

2 21 0.1 mV 1.0mVeσ = + = .  
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Vraag 7  

De board computer van een moderne auto geeft een indicatie van het aantal kilometers dat nog 
gereden kan worden met de huidige hoeveelheid brandstof in de tank. Deze indicatie wordt 
verkregen door de geschatte inhoud van de brandstof in de tank te delen door het gemiddelde 
brandstofverbruik. Stel dat de geschatte inhoud gelijk is aan 20 literV =  met een onzekerheid van 

1 literVσ = . Het gemiddelde brandstofverbruik is door de board computer geschat op 
5 liter/100 kmf = , maar het werkelijke brandstofgebruik kan daar van afwijken. De onzekerheid 

door deze afwijking is 0,5 liter/100 kmfσ = . De indicatie is dat er nog 400 km s V f= = gereden 
kan worden. 

Wat is de onzekerheid in deze indicatie? 

a) 43 km  

b) 45 km  

c) 47 km  

d) 60 km  

Oplossing: b [48%]; de relatieve onzekerheden zijn / 1 20 0.05V Vσ = = , resp. / 0.5 5 0.1f fσ = = . 
Deze moeten kwadratisch bij elkaar worden opgeteld:  

2 20.05 0.1 0.112relσ = + =  

De onzekerheid in de indicatie is 44.8 km 45 kmrels σ = ≈ . 

Vraag 8  

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

a) gelijk aan de schakelfrequentie; 

b) gelijk aan twee maal de schakelfrequentie; 

c) gelijk aan drie maal de schakelfrequentie;  

d) gelijk aan de maximale frequentie van het meetsignaal. 

Oplossing: d [72%]; optimaal als de bandbreedte van het LD-filter gelijk is aan dat van het 
meetsignaal. 

Vraag 9  

Men meet de uitrekking van een stalen staaf met behulp van 4 rekstrookjes; de rekstrookjes 
worden zodanig op de staaf geplakt dat twee ervan gelijke rek ondergaan, en de andere twee geen 
rek (zij dienen slechts voor temperatuurcompensatie). De rekfactor van de rekstrookjes is K = 2. 

Om kleine waarden van de rek te kunnen meten wordt de brug gevoed met een wisselspanning VB 
van 5 V (effectieve waarde). Het brugsignaal Vr wordt eerst versterkt met een factor A, en daarna 
gedemoduleerd volgens het principe van synchrone detectie. De bandbreedte van het meetsignaal 
is 4 Hz. De ruis van de versterker bedraagt Vn = 10 nV/√Hz. Bij welke rek is de signaal-
ruisverhouding gelijk aan 1?   

a) 10−9 
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b) 2.10−9 

c) 4.10−9 

d) 8.10−9 

Oplossing: c [32%]; overdracht rekstrookje: ΔR/R = K.(Δl/l); overdracht halve brug: Vr = 
(1/2)(ΔR/R).VB; equivalente ruisspanning (aan de ingang van de versterker): Vn.√4 (effectieve 
waarde). Gelijkstellen van deze laatste waarde aan Vr en getallen invullen geeft de gevraagde rek.  

Vraag 10  

Een gelijkspanning, afkomstig van een sensor, moet 20 maal versterkt worden, met een fout die 
hooguit 0,2% bedraagt. Dit wordt gedaan met onderstaande schakeling. Indien de fout in de 
overdracht Vo/Vi uitsluitend wordt bepaald door de eindige DC versterkingsfactor A0 van de 
operationele versterker, aan welke eis moet A0 dan minimaal voldoen?  

 
a) A0 > 20 

b) A0 > 50 

c) A0 > 500 

d) A0 > 104 

Oplossing: d [48%]; fout t.g.v. eindige versterkingsfactor is (ongeveer) 1/A0β. De overdracht van 
de teruggekoppelde configuratie is (ongeveer) 1/β = 20. De fout is dan 20/A0, en dit moet kleiner 
zijn dan 0,2%. daaruit volgt A0 > 20/(0,2%) = 104.  

Vraag 11  

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) 
bufferversterker (rechts). De DC versterkingsfactor van de (open) operationele versterker is 
gespecificeerd als A0 = 105 ± 20%. Welke uitspraak over de CMRR (common mode 
rejectiefactor) van het totale circuit is JUIST? 

Vi 

Vo 

R1 

R2 
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V1 
Vo

R2 

R1 

R3 
V2 

R4 

 

Vi 

Vo 

 
a) Een fractie (hooguit enkele %) kleiner dan de CMRR van de oorspronkelijke 

verschilversterker 

b) Ongeveer een factor 5 kleiner dan de CMRR van de oorspronkelijke verschilversterker 

c) Ongeveer een factor 100 kleiner dan de CMRR van de oorspronkelijke 
verschilversterker 

d) Precies gelijk aan de CMRR van de oorspronkelijke verschilversterker 

Oplossing: a [32%]; het CM-signaal (V1+V2)/2 blijft even groot; een verschil in overdracht tussen 
de beide bufferversterkers introduceert een extra verschilsignaal V1−V2, dat weer 100 maal wordt 
versterkt. Dit extra verschilsignaal is in dit geval echter zeer klein omdat de overdracht van de 
bufferversterker nagenoeg 1 is ondanks een mogelijk verschil van 20% in A0. 

Vraag 12  

Ontwerp een actief banddoorlaatfilter volgens onderstaande schakeling. De operationele 
versterker heeft ideale eigenschappen. De doorlaatband moet lopen van fL tot fH (de laagfrequent- 
en hoogfrequent-afsnijfrequenties van het filter). Bepaal de factor α. 

αR

Vo 

+ 

_ 

Vi 

R 

+ 

_ 

C 

C 

 

a) H

L

f
f

 

b) H

L

f
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c) H Lf f−  

d) L

H

f
f
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Oplossing: d [16%]; bepaal complexe overdracht (inverterende versterker):  

2
2 1

1

1; ;
1

Z RH Z Z R
Z j RC j C

α
ωα ω

= = = +
+

.  Invullen en vereenvoudigen levert: 

1
1 1

j RCH
j RC j RC

ωα
ωα ω

= ⋅
+ +

; dit zijn de basisuitdrukkingen voor resp. een HD en een LD 

eerste-orde filter, met afsnijfrequenties 1 2 ; 1 2L Hf RC f RCπ πα= = . Hieruit is α op te lossen:  

Vraag 13  

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) 62500 m−1 

b) 125000 m−1 

c) 2 μm 

d) 8 μm 

Oplossing: b [92%]; de samplefrequentie is 1/(4*10−6) = 250000 m−1. Afsnijfrequentie is hiervan 
de helft, ofwel 125000 m−1. 

Vraag 14  

Om aliasing als gevolg van bemonstering te voorkomen wordt een signaal voorafgaand aan de 
bemonstering laagdoorlaat gefilterd. Door het signaal aanvankelijk te overbemonsteren kan de 
vereiste afsnijfrequentie verhoogd worden. Stel we willen uiteindelijk bemonsteren met een 
frequentie van 2000 Hz. Geef de vereiste maximum afsnijfrequentie van het (ideale) filter waarbij 
aliasing voorkomen wordt, bij acht keer overbemonsteren (we bemonsteren dan met een 
frequentie van 16000Hz en onderbemonsteren later tot een frequentie van 2000 Hz). 

a) 8000 Hz 

b) 10000 Hz 

c) 15000 Hz 

d) 16000 Hz 

Oplossing: c [64%]; bij een oorspronkelijke bemonsteringsfrequentie van 2000 Hz vouwen 
frequenties boven de 1000 Hz terug naar frequenties beneden de 1000 Hz. Dus snijdt het ideale 
laagdoorlaatfilter af bij 1000Hz. Nu verhogen we de bemonsteringsfrequentie tot 16000 Hz. 
Frequenties boven de 8000 Hz worden nu teruggevouwen naar frequenties beneden de 8000 Hz. 
Indien we als afsnijfrequentie 15000 Hz gebruiken, dan krijgen we aliasing tussen de 1000 en 
8000 Hz. Echter, het gebied beneden de 1000 Hz is vrij van aliasing. 
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Vraag 15  

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 

Oplossing: c [92%]; de omzetting begint steeds met het MSB (hier 5 V); bij de volgende 
vergelijking is de compensatiespanning gedaald tot 2,5 V. Bij de derde stap (1,25 V) 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. Maar: dit geldt als de storing optreedt voordat de 
compensatiespanning verandert. Als dat pas daarna gebeurt dan daalt eerst de 
compensatiespanning tot 1,25 V, en zijn de volgende bits allemaal 1. Dit correspondeert met 1,25 
V. En aangezien de timing niet in de opgave expliciet is vermeld, is antwoord d ook goedgekeurd. 

Vraag 16  

Van een 10 bits DA-omzetter met laddernetwerk is gegeven dat de differentiële 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 ±1 LSB 

b) de kwantisatiefout is zeker kleiner dan 2─10 maal de referentiespanning 

c) de resolutie is gegarandeerd beter dan 2 LSB 

d) monotoniciteit is gegarandeerd 

Oplossing: a [80%]; zie p. 144 

Vraag 17  

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 [92%]; 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 18  

Wat meet men met een ‘true RMS’ meter? 
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a) De waarde volgens de definitie ( )( )
0

1 T

f t dt
T ∫  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 ( )( )2

0

1 T

f t dt
T ∫  met f(t) een willekeurig 

ingangssignaal 

d) De waarde volgens de definitie 
2A
π

 met A de amplitude van het sinusvormige 

ingangssignaal 

Oplossing: b [60%]; p. 152 (letterlijk) 

Vraag 19  

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

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

b) Een fluxgate sensor bevat in principe drie spoelen: één primaire spoel (excitation coil) 
en een twee secundaire spoelen (sense coil). 

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

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

Oplossing: b [84%]; een fluxgate sensor bevat in principe slechts twee spoelen. 

Vraag 20  

Het vloeistofniveau in een vat wordt gemeten met een langgerekte 
vlakke-plaatcondensator, zoals afgebeeld in nevenstaande figuur. 

De platen zijn even hoog als het vat. 

Men vult het vat voor precies eenderde deel met een (niet-
geleidende) vloeistof met dielektrische constante εr = 2,5. 

Met welke factor is de capaciteit van deze capacitieve 
niveausensor veranderd t.o.v. een leeg vat? 

 

a) 1,5 

b) 1,33 

c) 1,67 

d) 2  
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Oplossing: a [48%]; vlakke-plaat condensator; leeg: C = ε0A/d; voor 1/3 vol: twee parallelle 
capaciteiten met 1/3 resp. 2/3 van het halve oppervlak: C = 2ε0A/3d + ε0 εrA/3d = (ε0A/3d)(2+εr) 
dat is (2+εr)/3 = 1,5 maal zo groot. 

Vraag 21  

Gegeven onderstaand schema van een PSD met elektronische signaalverwerkingscircuits. De 
positie van de lichtstraal op de PSD is x, waarbij x = 0 overeenkomt met het midden van de PSD. 
De totale werkzame lengte van de PSD is L = 40 mm. Alle componenten hebben ideale 
eigenschappen. Het 3-cijferig display toont een decimaal getal gelijk aan 5.(V1-V2)/(V1+V2), met V1 
en V2 gekwantiseerde waarden. Bij een zekere waarde van de verplaatsing wijst het display het getal 
2,50 aan. Bepaal de waarde van x. 
 

a) −10 mm 

b) −5 mm 

c) +1 mm 

d) +5 mm 

Oplossing: a [40%]; displaywaarde = 5.(V1−V2)/(V1+V2) =  −5.(I1−I2)/(I1+I2). Voor x = 0 is I1 = I2, 
dus displaywaarde = 0.  Voor x = 20 mm (boveneinde van de PSD) is I2 = 0, dus displaywaarde 
−5,00 (en bij x = −20 mm dus +5,00). De overdracht is lineair, dus de displaywaarde 2,50 komt 
overeen met x = −10 mm. 

Vraag 22  

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 

V1 

I1 R

V2 

I2 R

PSD 

ADC 
8 bit

ADC 
8 bit

μ-processor 
16 bit 

display 

L 

x 

licht 
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c) 975, 1000 en 1025 Hz 

d) 975 en 1025 Hz 

Oplossing: d [48%]; p. 97, 197-198; proef c; 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 23  

Bij een lineaire viervlaks incrementele encoder varieert de uitgangsstroom van elk van de 
fotodiodes bij benadering driehoekvormig met de verplaatsing. De fabrikant vormt deze 
driehoeken om tot een zo zuiver mogelijk sinusvorm. Om welke reden? 

a) om de richting van de beweging te kunnen bepalen. 

b) om steilere flanken in de nuldoorgangen te krijgen 

c) om te kunnen compenseren voor eventuele offset (t.g.v. ongelijkheden) 

d) om te kunnen interpoleren binnen 1 periode van de omzetter 

Oplossing: d [64%]; a, b en c worden bereikt met andere methoden.   

Vraag 24  

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 ( 2 1 3xZ Z Z Z= ). 

 

a) Parallelschakeling van weerstand 1 3

2
x

R RR
R

=  en spoel 1 3 2xL R R C=  

b) Serieschakeling van weerstand 1 3 2xR R R C=  en spoel 1 3

2
x

R RL
R

=  

c) Serieschakeling van weerstand 1 3

2
x

R RR
R

=  en spoel 1 3 2xL R R C=  

d) Serieschakeling van weerstand 1 3

2
x

R RR
R

=  en condensator 1 3 2xC R R C=  

Oplossing: c [84%]; zie p.157, 1e jaars stof; 

( )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 RZ j R C j R R C R j LRZ R R

j R C

ω ω ω

ω

= = = + = + = +

+
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Vraag 25  

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 

Oplossing: b [76%]; er zijn 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 groter (evenredigheid). En dit is uitgebreid 
besproken in het college en in het dictaat. 

Vraag 26  

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

Oplossing: b [64%]; 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. 

 

Einde 


