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Tentamen Meettechniek – 17 januari 2005 
Er zijn in totaal 26 vragen. Op elke vraag is slechts één goed antwoord mogelijk. 

Vul de antwoorden in op het antwoordformulier. 

Vraag 1  

Welk van de hieronder genoemde paren van grootheden vormt GEEN energetisch geconjugeerd 
paar? 

a) Magnetische inductie B en magnetische veldsterkte H 

b) Mechanische spanning (druk) T en deformatie S 

c) Elektrische veldsterkte E en elektrische stroomdichtheid J 

d) Temperatuur ?  en entropie ?  

Oplossing: antwoord c; E vormt wel met D (dielektrische verplaatsing, dimensie C/m2) een paar.  

Vraag 2  

Welke van de onderstaande materiaaleigenschappen hangt NIET af van de geometrie (dus is een 
pure stof-eigenschap)? 

a) Elektrische geleiding (? ? 1) 

b) Elektrische permittiviteit (F/m) 

c) Thermische weerstand (W.m? 2K? 1) 

d) Warmtecapaciteit (W/K) 

Oplossing: antwoord b; toelichting onnodig. 

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) Hall sensor 

b) LDR (Light-dependent resistor) 

c) Piezo-elektrische sensor 

d) Thermistor 

Oplossing: antwoord c; toelichting niet nodig. 

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?mV. De AD-omzetter heeft een kwantisatiestap van 1,0?mV. De AD-
omzetter rondt af naar het dichtstbijzijnde kwantisatieniveau. Wat is de standaard onzekerheid in 
het meetresultaat: 

a) 1,0 mV 
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b) 1,1 mV 

c) 1,4 mV 

d) 2,0 mV 

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

 
1  mV
12ADC? ?  

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 21(1 )  mV
12totaal noise ADC? ? ?? ? ? ?  

 
1

1 1,041 1,0 mV
12totaal? ? ? ? ?  

Vraag 5  

We beschouwen nog een keer de meetopstelling uit vraag 4. We nemen aan dat de meetgrootheid 
zodanig is dat het ruisvrije signaal kan variëren over een bereik dat vele malen groter is dan het 
ruisniveau. Stel dat z de verkregen waarden is aan de uitgang van de AD-omzetter, en dat x het 
foutvrije resultaat zou zijn geweest. De meetfout e = z - x wordt dus veroorzaakt door de ruis 
tezamen met de kwantisatiefout van de AD-omzetting. Welke van de vier grafieken in 
onderstaande figuur geeft de kansfunctie (of kansdichtheid) het nauwkeurigste weer? 
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Oplossing: De fout wordt veroorzaakt door Gaussische ruis gevolgd door een kwantisatiefout. 
Deze laatste fout kan gemodelleerd worden door een additieve fout met een uniforme verdeling 
(zoals in grafiek d). De totale fout wordt gevormd door de optelling van Gaussische ruis en de 
additieve kwantisatiefout. Deze twee fouten mogen statistisch onafhankelijk beschouwd worden. 
Gevolg: de overall kansdicht is de convolutie van een Gauss en de uniforme verdeling. Grafiek c 
geeft dit nauwkeurig weer. 

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 
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 
9 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 ? ?2 2 22 2 9 12 10 0,38 mV? ? ? . 

b) De totale standaard onzekerheid na middeling is 

? ?? ?2 2 22 2 9 12 100 2,03 mV? ? ? . 

c) De totale standaard onzekerheid na middeling is ? ?2 2 22 2 9 12 3,84 mV? ? ? . 
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d) De totale standaard onzekerheid na middeling is groter dan het antwoord bij b, maar 
kleiner dan het antwoord bij c. 

Oplossing: Het antwoord bij a is onjuist, want systematische fouten laten zich niet uitmiddelen. 
Als de kwantisatiestap klein is t.o.v. de ruis, dan mag de kwantisatie als een random fout worden 
gemodelleerd. Middeling heeft dan invloed op zowel de ruis als de kwantisatiefout. In dat geval 
zou antwoord b correct zijn. Als de kwantisatiestap erg groot is t.o.v. de ruis, dan is de 
kwantisatiefout een random constante, en heeft middeling geen zin. Ook voor de ruis heeft 
middeling dan geen zin, want door de grove kwantisatie heeft de ruis sowieso weinig invloed. In 
dat geval is het correcte antwoord c. Echter de effectieve breedte van de kwantisatiestap is 

29 12 2,60 mV? . Dit is klein noch groot t.o.v. de ruis. Het correcte antwoord is dus d. 

Vraag 7  

Men wil de maximale volume flow bepalen van een waterkraan. Daartoe neemt men een lege 
emmer en meet de tijd die nodig is om de emmer geheel te vullen met de kraan maximaal open. 
De emmer heeft een volume van 10 0,05 V ? ? l . De tijd die nodig was blijkt 50 0,5 st ? ?  te 
zijn. Men concludeert dat de maximale flow 0,2 /sV t ? l  is. Wat is de onzekerheid in de 
gemeten flow ? 

a) 0,020 /sl  

b) 0,030 /sl  

c) 0,025 /sl  

d) 0,022 /sl  

Oplossing: Relatieve fouten kwadratisch optellen: 

? ? ? ?2 22 2 2 0,05 10 0,5 50 0,000125flow vol t? ? ?? ? ? ? ? . Dus 1,11%flow? ? . De absolute fout 

is 0,011 0,2 0,0022 /sflow? ? ? ? l . 

De antwoorden zijn allemaal 10 keer te groot, door een rekenfout (de bedoeling was antwoord d). 

Vraag 8  

We beschouwen een CCD camera waarvan de uitgang m.b.v. een ADC in equidistante niveaus 
wordt gekwantiseerd. De vraag luidt hoeveel bits de ADC moet hebben, zodanig dat de 
kwantisering van de ADC geen nadelige gevolgen heeft op de beeldkwaliteit. Een celelement 
(pixel) van een CCD camera kan maximaal 105 elektronen bevatten voordat ze verzadigd raakt. 
Het quantumkarakter van elektrische lading veroorzaakt een onzekerheid in de uitgang. Als 
criterium voor het aantal bits stellen we dat 1 kwantisatiestap kleiner moet zijn dan de 
onzekerheid tengevolge van het kwantumkarakter.  

Met hoeveel bits moet de ADC worden uitgerust? 

a) 8 

b) 9 

c) 10 

d) 11 
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Oplossing: We hebben hier te maken met een Poissonverdeling (=aantal elektronen). Voor een 
Poissonverdeling geldt: Variantie = verwachtingswaarde. Bij maximale verwachtingswaarde is de 
variantie dus ook maximaal. De verwachtingswaarde is maximaal als de cel net in verzadiging 
gaat. Dus als de cel geladen is met 105 elektronen. De standaard deviatie is dan sqrt(100000)=316 
elektronen. Volgens het gestelde criterium is dit gelijk aan de minimale quantisatiestap. Het 
minimaal benodigde aantal niveaus is 105/316=316. Er zijn minimaal 9 bits nodig om dit aantal 
binair te representeren. 

Vraag 9  

Een zeker meetsignaal bestaat uit twee sinusvormige componenten, met amplitudes A1 resp. A2, 
en frequenties f1 resp. f2 (met f2 > f1). Men wil met een derde-orde hoogdoorlaatfilter de 
amplitudeverhouding van de beide componenten reduceren. Als die verhouding eerst A2/A1 
bedraagt, wat is dan met dat filter de minimaal te bereiken amplitudeverhouding?   

a) 1 2

2 1

1
3

f A
f A

? ?
? ?
? ?

  

b) 
3

1 2

2 1

f A
f A

? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
 

c) 
3

1 2

2 1

f A
f A

? ?
? ?
? ?

 d) 
6

1 2

2 1

f A
f A

? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
 

Oplossing: leg beide frequenties op de helling van de filterkarakteristiek (geeft maximaal 
filterresultaat). Dan geldt voor een eerste orde filter: overdrachtsverhouding evenredig met 
frequentieverhouding; n-de orde: overdrachtsverhouding evenredig met frequentieverhouding tot 
de macht n. Dus antwoord b. 

Vraag 10  

Bijgaande figuur toont een zeker type schakelmodulator. Het ingangssignaal is sinusvormig met 
frequentie fi. De schakelaar schakelt periodiek heen en weer tussen de beide versterkeruitgangen, 
met een duty cycle van 50% en een frequentie fs. Welke frequentiecomponenten bevat het 
gemoduleerde signaal VM? In de antwoorden is n een geheel, oneven getal. 
 

1x 

? 1x 

Vi VM 

 
a) 0 en fi en n.fs ?  fi  

b) fi en n.fs ?  fi  

c) fs ?  n.fi  

d) n.fs ?  fi  

Oplossing: de ingangsspanning wordt vermenigvuldigd met een symmetrisch bloksignaal met 
gemiddelde waarde 0. Dit bloksignaal bevat dus alleen frequenties n.fs. Bij vermenigvuldiging 
ontstaan som- en verschilfrequenties, dus antwoord d. 
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Vraag 11  

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 ? . 

? R 

Vo 

+ 

_ 

Vi 

R 

+ 

_ 

C 

C 

 

a) H

L

f
f

 

b) H

L

f
f

 

c) L

H

f
f

 

d) H Lf f?  

 

Oplossing: Bepaal complexe overdracht (inverterende versterker):  

2
2 1

1

1; ;
1

Z RH Z Z R
Z j RC j C

?
? ? ?

? ? ? ?
?

.  Invullen en vereenvoudigen levert: 

1
1 1

j RCH
j RC j RC
? ?
? ? ?

? ?
? ?

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

eerste-orde filter, met afsnijfrequenties 1 2 ; 1 2L Hf RC f RC? ? ?? ? . Hieruit is ?  op te lossen: 
antwoord c. 

Vraag 12  

Om bacteriële groei te bepalen in een (dicht) pak melk meet men de temperatuurtoename die het 
gevolg is van die bacteriële activiteit. Men steekt daartoe een temperatuursensor in het pak, om de 
temperatuur van de melk t.o.v. de omgevingstemperatuur te meten. Het pak wordt gekoeld tot 0 
°C. Als temperatuursensor kiest men een Pt100, waarvoor bij benadering geldt: 

? ? ? ?0 1R T R aT? ? met T in °C; R0 = 100,00 ?  en a = 4.10-4  K-1. 

Men plaatst 4 van dit soort sensoren in een meetbrug; slechts 1 sensor zit in het pak, de rest 
erbuiten, maar wel in de koelcel. De brug wordt gevoed met een wisselspanning van 10 V. De 



 Tentamen Meettechniek – 17 januari 2005  pagina 7 van 13 

brugspanning wordt met een synchrone detector versterkt en gedemoduleerd; de totale overdracht 
van het detectiesysteem bedraagt 104. 

Bepaal het uitgangssignaal, voor een temperatuurverschil van 0,01 graad tussen melk en 
omgeving. 

a) 4 ? V 

b) 40 ? V 

c) 40 mV 

d) 400 mV 

Oplossing: Omdat de melk wordt gekoeld tot 0 °C bedraagt de weerstand van de externe sensoren 
R0. De temperatuurtoename is ? T, de weerstandstoename van de sensor in het pak is dan ? R = 
a.R0.? T. Het is een meetbrug met 1 actief element, dus ? V/V = ? R/4R0 en dus ? V = a.V.? T/4. Dit 
wordt nog eens 104 versterkt. Invullen: antwoord ...100 mV 

Vraag 13  

In proef C van het practicum worden verplaatsingsmetingen uitgevoerd met een LVDT en met 
een versnellingsopnemer. We zorgen ervoor dat het bewegingssignaal uitsluitend 
frequentiecomponenten bevat, lager dan de modulatiefrequentie van de LVDT.  Welke van de 
volgende beweringen is ONJUIST? 

a) Het gemoduleerde signaal uit de LVDT is de som van het oorspronkelijke signaal en het 
modulatiesignaal 

b) Nadat een gemoduleerd signaal gedemoduleerd is met gebruikmaking van een 
sinusvormig demodulatiesignaal, bevat het resulterende signaal de 
frequentiecomponenten van het oorspronkelijke niet gemoduleerde signaal en 
frequentiecomponenten rondom twee keer de modulatiefrequentie. 

c) Bij demodulatie van het signaal in het analoge domein, kan worden volstaan met een 
lagere bemonsteringsfrequentie, dan bij demodulatie in het digitale domein. 

d) Verplaatsingsmetingen m.b.v. een versnellingsopnemer worden aangetast door 
drifteffecten 

Oplossing: a: onjuist, het resulterende signaal wordt verkregen door vermenigvuldiging van beide 
signalen; b: juist; c: juist, omdat het analoge signaal een veel lagere bandbreedte heeft dan het 
bemonsterde signaal; d: juist, want verplaatsing wordt verkregen door twee maal het 
versnellingssignaal te integreren. Antwoord a is dus correct. 

Vraag 14  

Om aliasing als gevolg van bemonstering te voorkomen wordt een signaal voorafgaand aan de 
bemonstering laagdoorlaat gefilterd. Normaal gesproken moet een dergelijk anti-aliasing filter 
ideaal zijn. Voor de frequentieresponsie van het filter geldt dan: 

 
1  een zekere hoekfrequentie

( )
0  diezelfde hoekfrequentie

H
?

?
?

? ??? ? ???
 

Door het signaal aanvankelijk te overbemonsteren kan de vereiste afsnijfrequentie verhoogd 
worden. Stel we willen uiteindelijk bemonsteren met een frequentie van 3000 Hz 
( / 2 3000s sf Hz? ?? ? ). Geef de vereiste maximum afsnijfrequentie van het filter waarbij 
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aliasing voorkomen wordt, bij vier keer overbemonsteren (we bemonsteren dan met een 
frequentie van 12000 Hz en onderbemonsteren later tot een frequentie van 3000 Hz). 

a) 9000 Hz 

b) 10500 Hz 

c) 12000 Hz 

d) 15000 Hz 

Oplossing: 10500 Hz (b). Bij een oorspronkelijke bemonsteringsfrequentie van 3000 Hz vouwen 
frequenties boven de 1500 Hz terug naar frequenties beneden de 1500 Hz. Dus snijdt het ideale 
laagdoorlaatfilter af bij 1500 Hz. Nu verhogen we de bemonsteringsfrequentie tot 12000 Hz. 
Frequenties boven de 6000 Hz worden nu teruggevouwen naar frequenties beneden de 6000 Hz. 
Indien we als afsnijfrequentie 10500 Hz gebruiken, dan krijgen we aliasing tussen de 1500 en 
6000 Hz. Echter, het gebied beneden de 1500 Hz is vrij van aliasing. 

Vraag 15  

Hieronder staan vier uitspraken over een AD-omzetter volgens de methode van successieve 
approximatie. Welke uitspraak is NIET juist? 

a) De omzetter is gebaseerd op een DA-omzetter in een terugkoppeling 

b) De omzetter bevat een aantal comparatoren gelijk aan het aantal bits 

c) De conversietijd van deze AD-omzetter is onafhankelijk van het ingangssignaal 

d) Als het ingangssignaal gedurende het omzettingsproces verandert kan dat tot een foute 
uitgangscode leiden. 

Oplossing: alleen uitspraak b is onjuist: er is maar 1 comparator die iedere conversiestap opnieuw 
wordt gebruikt. 

Vraag 16  

Gegeven een sensor-versterker-ADC-combinatie. De sensor is een versnellingssensor met 
gevoeligheid 4 mV/(ms? 2). De ADC heeft een bereik van 0 ?  10 V. 

Men wil dat bij een versnelling van 5 m/s2 het MSB van de ADC 1 is, en de overige bits 0. Bepaal 
de versterkingsfactor van de versterker. 

a) 20 

b) 125 

c) 250 

d) 1000 

Oplossing: Bij de gegeven versnelling is het uitgangssignaal van de sensor gelijk aan 20 mV. Een 
digitale uitgangscode van een ADC gelijk aan 1000.... komt overeen met een analoge 
ingangsspanning van de halve volle schaal, dus 5 V. De vereiste versterking is dus 250; antwoord 
c. 

Vraag 17  

Hieronder staat het schema van een bepaald type omzetter. Welk type? 
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:2 x1 add 
Vo Vref 

Vi 

sample 
hold 

S1 

C 

S2 

 
a) gecascadeerde DA-omzetter 

b) seriële AD-omzetter 

c) seriële DA-omzetter 

d) twee-traps “flash converter” 

Oplossing: antwoord c; uitleg overbodig. 

Vraag 18  

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 twee spoelen: een aandrijfspoel (excitation coil) en 
een meetspoel (sense coil). 

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

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

Oplossing: antwoord c: een fluxgate is juist wel geschikt voor statische velden (verg. ook 
antwoord d). 

Vraag 19  

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

Het object is gemaakt van aluminium. 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 

x 

L(x) 

x=0 



 Tentamen Meettechniek – 17 januari 2005  pagina 10 van 13 

 

 

Oplossing: aluminium is goed geleidend en niet ferromagnetisch; dus overheerst het 
wervelstroomeffect veruit boven het reluctantie-effect. Als de sensor recht voor het voorwerp is, 
is de afname van de zelfinductie het grootst; antwoord c. 

Vraag 20  

De warmtestraling van een object met temperatuur Tr bedraagt 4
r rW T? ?? ? ? ; hierin is ?  de 

constante van Stefan-Boltzmann  (5,669×10-8 W.m-2K-4) en ? r 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 

c) 1342 ?C 

d) 1875 ?C 

Oplossing: uit de gegeven formule volgt dat de object-temperatuur gelijk is aan 4
r rT W ? ?? ? ; 

de meting zou correct zijn geweest als de emissie-coefficient van het object 1 was. Echter, de 
(ideale) sensor ontvangt slechts een hoeveelheid straling die ? r maal zo groot is (minder dus). De 
werkelijke temperatuur moet dus worden gedeeld door de factor 4

r? (is de wortel uit 0,8 dus 
ongeveer 0,9). Antwoord c.  

L(x) 

x L0 

x=0 
a 

L(x) 

x L0 

x=0 

c 

L(x) 

x L0 

x=0 
b 

L(x) 

x L0 

x=0 

d 
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Vraag 21  

Onderstaande figuur geeft het elektronisch model weer van een piezoelektrische sensor 
(parameters Ce, Re) die via een coaxkabel (parameters Cc, Rc) verbonden is met een 
ladingsversterker. 

 

Re 

Ce 

Q/Ce 
Rc Cc 

Vo 

Rf 

Cf 

 
De overdrachtskarakteristiek van dit sensorsysteem vertoont een hoogdoorlaatkarakter; bepaal de 
afsnijfrequentie. 

a) 
1

2 e eR C?
 

b) 
1

2 f fR C?
 

a) ? ?? ?
1

2 //e c e cR R C C? ?
 

b) 
1

2 f eR C?
 

Oplossing: de operationele versterker houdt door de terugkoppeling de sensorspanning (en dus 
ook de kabelspanning) op 0 volt. De overdracht van het systeem luidt: 

1
1 1

f efo

f f ee f f

j R CRV
j R C j CQ C j R C

?
? ? ?

? ?
? ?

. Herschreven naar een basisfunctie: 

1
f fo e

e f f f

j R CV C
Q C C j R C

?
?

?
?

, een hoogdoorlaatkarakteristiek waarvan de afsnijfrequentie wordt 

bepaald door uitsluitend Rf en Cf. Antwoord b. 

Vraag 22  

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 
aanzienlijke meetfout veroorzaken. Welke van de genoemde strategieën moet men toepassen om 
de sensorweerstand toch correct te kunnen meten? 

a) Brugmeting met wisselspanning 

b) Draden twisten 

c) Offsetcompensatie 

d) Vierdraadsmeting 
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Oplossing: alleen mogelijkheid d; toelichting niet nodig. 

Vraag 23  

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

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

a) 

1

1

a f

b f

x
I I

L
xI I
L

? ?? ?? ?? ?
? ?? ?? ?? ?

 b) 

1
2
1
2

a f

b f

x
I I

L
xI I
L

? ?? ?? ?? ?
? ?? ?? ?? ?

 c) 

1
2
1
2

a f

b f

x
I I

L
xI I
L

? ?? ?? ?? ?
? ?? ?? ?? ?

 

d) 

1
1

2
1 1
2

a f

b f

x
I I

L
xI I
L

? ?? ?? ?? ?
? ?? ?? ?? ?

 

Oplossing: De coordinaten van de eindpunten zijn x = +/- 1/2 L. Voor die waarden van x is de 
stroom door het andere uiteinde 0. Dit kan alleen bij mogelijkheid c. 

Vraag 24  

Men wil de hoekstand van een as meten met behulp van een absolute hoekencoder. De resolutie 
van de meting moet beter zijn dan 0,3 ?. Hoeveel sporen (tracks) moet de encoder minstens 
bevatten? 

a) 8  

b)  9 

c) 10 

d) 11 

Oplossing: resolutie is 0,3/360, ofwel 360/0,3 = 1200 te onderscheiden standen. Hiervoor zijn 11 
bits nodig, dus 11 sporen, daar 210 = 1024 en 211 = 2048.  

Vraag 25  

Een amperometrische sensor (bijv. een elektrode van zilver met een oppervlak van 10 mm2) kan 
zilver-ion concentratie [Ag+] vast stellen. Nadeel van deze meetmethode is dat de gemeten 
stroom niet alleen afhangt van de Ag+ concentratie (gewenst), maar ook van de vloeistofstroming 
(ongewenst). Een student vraagt zich af of de amperometrische sensor minder gevoelig voor 
vloeistofstroming te kunnen maken door het elektrode-oppervlak te verkleinen naar bijv. 1 mm2. 
Heeft dit zin? 

a) Nee, verkleinen van de elektrode vergroot zelfs de stromingsgevoeligheid 

b) Ja, het concentratieprofiel strekt zich dan minder ver uit in de vloeistof, waardoor de 
stromingsgevoeligheid afneemt 
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c) Nee, het concentratieprofiel is geen functie van de grootte van het elektrodeoppervlak 

d) Ja, omdat massatransport t.g.v. diffusie langs de elektrode nu sneller geschiedt 

Oplossing: (c). Het concentratieprofiel bevindt zich loodrecht op het elektrodeoppervlak en de 
grootte wordt (o.a.) bepaald door de diffusiecoëfficiënt van de zilverionen en niet door de 
afmeting van de elektrode (binnen gegeven grenzen). 

Vraag 26  

Diezelfde student knutselt nu een potentiometrische lood-ion sensor in elkaar om de concentratie 
loodionen, [Pb2+], in z’n accu te bepalen. Hij heeft twee loodstaafjes, een met een veel groter 
loodelektrode oppervlak dan de ander. “Ik neem die elektrode met dat grote oppervlak”, denkt 
onze student, “dan is mijn potentiometrische sensor gevoeliger voor lood-ionen”. Heeft dit zin? 

a) Ja, de gevoeligheid is recht evenredig met het elektrodeoppervlak 

b) Nee, de gevoeligheid is omgekeerd evenredig met het elektrodeoppervlak 

c) Ja, er kunnen zich nu meer lood-ionen aan het grotere oppervlak hechten 

d) Nee, de gevoeligheid is geen functie van het elektrodeoppervlak 

Oplossing: (d). Het fraaie van potentiometrische sensoren is, dat de gevoeligheid (zie de wet van 
Nernst) geheel niet afhankelijk is van de afmeting van de sensor (wel komt ooit eens de 
signaal/ruis verhouding in het geding, maar daar gaat de vraag niet over). 

 

Einde 


