
Tentamen Meettechniek– 22 januari 2007  pagina 1 van 11 

Tentamen Meettechniek– 22 januari 2007 
Er zijn in totaal 25 vragen. Op elke vraag is slechts één goed antwoord mogelijk. 

Vul de antwoorden in op het antwoordformulier. 

Vraag 1   

Tot welk type schaal behoort de schaal van Beaufort (voor windsterkte)? 

a) interval schaal 

b) nominale schaal 

c) ordinale schaal 

d) ratioschaal 

Oplossing: c [48%]. pag.4. 

Vraag 2  

Voor welke van de volgende elektrische grootheden bestaat geen (internationale) standaard? 

a) ampere (eenheid van elektrische stroom) 

b) farad (eenheid van elektrische capaciteit) 

c) ohm (eenheid van elektrische weerstand) 

d) volt (eenheid van elektrische spanning) 

Oplossing: a [64%]. Wel een basisgrootheid, geen standaard. 

Vraag 3  

Een lichtbron produceert 100 mW licht in een kegelvormige bundel met tophoek 60°. De 
lichtemissie is homogeen verdeeld over de kegel. De afstand bron-fotodetector bedraagt 10 cm en 
het sensoroppervlak is 1 cm2.  

Hoeveel lichtvermogen ontvangt de detector? NB: in de hulpfiguur staan de verhoudingen van de 
zijden bij een 30-60-90° driehoek. 

a) 0,16 mW 

b) 0,5 mW 

c) 1 mW 

d) 10 mW 

Oplossing: c [76%]. Het oppervlak van de cirkelvormige basis van een kegel met tophoek 60° en 
hoogte r bedraagt π.(r/√3)2 = πr2/3. Afstand top - detector is r, dus ontvangen vermogen gelijk 

[1] 

[√3] 

[2] 

30° 
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aan het totale uitgestraalde vermogen (0,1W) maal de verhouding van het sensoroppervlak (10-4) 
en grondvlak kegel (bij r = 10-1). Invullen levert op 1 mW.  

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 2 mV. Het ruisvrije signaal heeft een bereik van . De AD-
omzetter heeft een kwantisatiestap van 4 mV. De AD-omzetter rondt af naar het dichtstbijzijnde 
kwantisatieniveau. Wat is de standaard onzekerheid in het meetresultaat? 

2000 mV

a) 2 mV 

b) 2,3 mV 

c) 2,5 mV 

d) 6 mV 

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

 
4  mV
12ADCσ =  

De twee fouten kunnen bij benadering 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(2 )  mV
12totaal noise ADCσ σ σ= + = + 2  

 
164 2.3 mV
12totaalσ = + ≈  

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 0.4 mV. Beide 
foutenbronnen hebben een normale verdeling. De AD-omzetter heeft een kwantisatiestap van 
40 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 0.12 mV. 

b) De totale standaard onzekerheid na middeling is nagenoeg 1.2 mV. 

c) De totale standaard onzekerheid na middeling is nagenoeg 2.2 mV. 

d) De totale standaard onzekerheid na middeling is nagenoeg 12 mV. 

Oplossing: d [84%]. 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 benaderding 

gevormd door de systematische fout en de kwantisator: 
2

2 401 mV 11.6 mV
12eσ = + = .  

Vraag 6  

In een akoestische windsnelheidsmeter meet men tussen een zender en een ontvanger de time-of-
flight τ  van een akoestische tone burst. De afstand tussen zender en ontvanger is . De 
geluidssnelheid bij een gegeven temperatuur is 

1 md =
345 m/sc = . De windsnelheid wordt bepaald door: 

 wind
dv c
τ

= −  

 

Bij de gegeven temperatuur wordt gemeten: 3.3 msτ = . De nauwkeurigheid waarmee τ  gemeten 
is wordt geschat op 0.01 msτσ = . Wat is de standaard onzekerheid in de gemeten windsnelheid? 

a)  0.033 m/s

b)  0.0345 m/s

c)  0.345 m/s

d)  0.9 m/s

Oplossing: d [64%]. Voor het meetresultaat geldt: 

 (1 )wind v
d dv c τ

τ

ε
ε

τ ε τ τ
c+ = − ≈ − −

+
 

De fout in de gemeten windsnelheid is dus: 

 2v
d

τε ε
τ

≈ −  

waaruit volgt dat de standaard onzekerheid 2 0.9 m/sv d τσ σ τ= =  is. 

Vraag 7  

Men wil het verschil van twee spanningen V1 en V2 versterken met onderstaande configuratie. Av 
is een ideale verschilversterker met versterkingsfactor 100, maar heeft een te lage 
ingangsweerstand. Men besluit daarom de beide spanningen eerst te bufferen met twee 
bufferversterkers met overdracht Ab. De CMRR (common mode rejection ratio) van het geheel 
moet minstens 104 bedragen. 

 

Av

Ab

Ab

V1 

V2 

Vo

 
Bepaal het maximaal toegestane (relatieve) verschil in versterkingsfactoren Ab van de beide 
buffers, om de vereiste CMRR te halen. 
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a) 0,01% 

b) 0,1% 

c) 1% 

d) 10% 

Oplossing: a [44%]. De CMRR wordt uitsluitend bepaald door verschillen in de overdracht van 
het gemeenschappelijke signaal, dus hier door verschillen in de buffers. Hieruit volgt direct dat 
dit verschil 1/CMRR mag bedragen, dus 0,01%. 

Anders: CMRR = verhouding overdracht voor verschilsignalen en gemeenschappelijke signalen. 
De eerste bedraagt AbAv. Een gemeenschappelijk signaal wordt (ongeveer) versterkt met Ab; door 
verschillen in buffers ontstaat er echter een verschilsignaal aan de ingang van de 
verschilversterker: ΔAb, dat nog eens versterkt wordt met Av. Dus de overdracht voor 
gemeenschappelijke signalen is AvΔAb. CMMR is dan de verhouding, dus Ab/ΔAb. 

Vraag 8  

Op een sinusvormig meetsignaal van 5 kHz is een stoorsignaal gesuperponeerd dat eveneens 
sinusvormig is, met een frequentie van 50 Hz, en een even grote amplitude als het meetsignaal. 
Men wil met een filter de verhouding van stoor- en meetsignaal (S/R) reduceren tot minder dan 
1%. Welk van de volgende filters voldoet het best aan de gestelde eis? 

a) een 1ste orde laagdoorfilter met afsnijfrequentie op 10 Hz 

b) een 1ste orde hoogdoorfilter met afsnijfrequentie op 500 Hz 

c) een 1ste orde hoogdoorfilter met afsnijfrequentie op 10 kHz 

d) een 2ste orde hoogdoorfilter met afsnijfrequentie op 300 Hz 

oplossing: c [48%]. Filter a verkleint juist de S/R; met filter b wordt het stoorsignaal slechts een 
factor 10 onderdrukt; met filter c wordt het stoorsignaal met een factor 200 verzwakt, en het 
meetsignaal met een factor iets minder dan 2 (overdracht is ongeveer 0,44); filter d verzwakt het 
stoorsignaal met een factor 6x6 = 36, en het meetsignaal nauwelijks. Filter c voldoet dus het best. 

Vraag 9  

Onderstaande figuur toont het vereenvoudigd blokschema van een lock-in versterker met phase 
locked loop (PLL). Wat is het doel van deze PLL? 

 

PLL 

A

ϕ A 

Vin

X
Vuit

a) compensatie van de fasedraaiing van het banddoorlaatfilter 

b) fasegevoelige gelijkrichting van het ingangssignaal 
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c) opwekken van een synchrone spanning 

d) voorfiltering (predetectie filtering) 

Oplossing: c [48%]. De PLL wekt een periodiek signaal op met dezelfde frequentie als die van 
het te detecteren ingangssignaal; dit dient als referentie voor de synchrone detector. 

Vraag 10  

Ontwerp een actief laagdoorlaatfilter volgens onderstaande schakeling. De operationele versterker 
heeft ideale eigenschappen. De overdracht bij zeer lage frequenties moet gelijk zijn aan 10; de 
afsnijfrequentie moet gelijk zijn aan 100 rad/s. Bepaal het product RC. 

 

αR 

Vo 
+
_Vi 

R 

+
_ 

C

 
a) 10−3 

b) 10−2 

c) 102 

d) 103 

Oplossing: a [56%]. Bepaal de complexe overdracht (inverterende versterker):  

2
2

1

;
1

Z RH Z Z
Z j RC 1; Rα

ωα
= − = =

+
.  Invullen levert: 

1
H

j RC
α
ωα

= −
+

⋅  De LF-versterking 

is α, dus α = 10. De afsnijfrequentie is 1c ;RCω α=  dit moet gelijk zijn aan 100. Hieruit is RC 
op te lossen: antwoord a. 

Vraag 11  

Digitale camera's bevatten een chip met lichtgevoelige cellen die in het spatiele (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 
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c) 8 μm 

d) 4 μm 

Oplossing: b [92%]. De samplefrequentie is 1/8*10-6=125000 m-1
. Afsnijfrequentie is hiervan de 

helft, ofwel 62500 m-1. 

Vraag 12  

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

ω
ω

ω
⎧ <⎪= ⎨ >⎪⎩

 

Door het signaal aanvankelijk te overbemonsteren kan de vereiste afsnijfrequentie verhoogd 
worden. Stel we willen uiteindelijk bemonsteren met een frequentie van 2000 Hz 
( / 2 2000s sf Hzω π= = ). Geef de vereiste maximum afsnijfrequentie van het filter waarbij 
aliasing voorkomen wordt, bij vier keer overbemonsteren. (We bemonsteren dan met een 
frequentie van 8000Hz en onderbemonsteren later tot een frequentie van 2000 Hz.) 

a) 5000 Hz 

b) 6000 Hz 

c) 7000 Hz 

d) 8000 Hz 

Oplossing: c [36%].  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 8000 Hz. 
Frequenties boven de 4000 Hz worden nu teruggevouwen naar frequenties beneden de 4000 Hz. 
Indien we als afsnijfrequentie 7000 Hz gebruiken, dan krijgen we aliasing tussen de 1000 en 4000 
Hz. Echter, het gebied beneden de 1000 Hz is vrij van aliasing.  

Vraag 13  

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 [52%]. p. 144 

Vraag 14  

Een 8-bits AD-omzetter volgens het successieve approximatie principe (SAR) heeft een bereik 
van 0 tot 8 V. Op de ingang staat een spanning van 3,55 V. Op het moment dat het 4de bit wordt 
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bepaald treedt een storing op, waardoor de ingangsspanning even 0 V wordt. Het vierde bit wordt 
daarmee foutief bepaald, wat uiteindelijk tot een foutieve 8-bits uitgangscode leidt. 

Bepaal de resulterende 8-bits uitgangscode. 

a) 0110 0000 

b) 0110 1111 

c) 0111 0000 

d) 0111 1111  

Oplossing: b [72%]. De compensatiespanning begint met 4V; het MSB is dus 0. De 
compensatiespanning daalt tot 2 V dus het 2de bit is 1. De compensatiespanning stijgt nu tot 3 V, 
dus ook het derde bit is 1, en bij de vierde stap is de compensatiespanning 3,5 V. Dan gaat door 
de storing de compensatiespanning met 0,25 V omlaag i.p.v. omhoog: bit 4 is dus 0 (i.p.v.1). 
Vanaf dit moment blijft de compensatiespanning steeds te laag, dus alle volgende bits zijn 1. 

Vraag 15  

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 [80%]. Voor de drie hoogstwaardige bits zijn 23 = 8 comparatoren nodig (directe 
omzetter, dus evenveel comparatoren als te onderscheiden niveaus); idem voor de drie LSB’s, dus 
in totaal 16. 

Vraag 16  

Hieronder staan vier uitspraken over een dual slope integrerende AD-omzetter. Welke uitspraak 
is NIET juist? 

a) Bij een integratietijd gelijk aan een geheel aantal malen de periodetijd van een periodiek 
stoorsignaal heeft dit stoorsignaal geen effect op de uitgangscode. 

b) De conversietijd van deze omzetter is onafhankelijk van de grootte van het 
ingangssignaal. 

c) De term “dual slope” slaat op het feit dat deze omzetter twee maal een (constante) 
spanning integreert: één maal de ingangsspanning en één maal een referentiespanning. 

d) De uitgangscode is onafhankelijk van de waarden van de capaciteit welke de integratie-
functie verzorgt. 

Oplossing: b [64%]. De conversietijd bedraagt de som van de integratietijd van het 
ingangssignaal (vaste tijd) en de integratietijd van het referentiesignaal: deze laatste hangt af van 
de eindwaarde na de eerste integratie, dus van het ingangssignaal. 

Vraag 17  

Een wisselspanningsmeter meet volgens de fabrikant de “true rms” waarde van de aangeboden 
spanning. Op welk meetprincipe berust deze meter? 
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a) dubbelzijdige gelijkrichting, gemiddelde waardebepaling en schaalcorrectie met 
passende factor  

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

c) meting van het magnetisch veld t.g.v. de stroom door een draad met bekende weerstand 

d) topgelijkrichting, gemiddelde waardebepaling en schaalcorrectie met passende factor 

Oplossing: b [76%]. a is wel rms, maar niet “true”; c en d zijn onzin. Alleen b is juist, zie p.167. 

Vraag 18  

In onderstaande brugschakeling zijn alle weerstanden R1 t/m R4 gelijke rekstrookjes, met 
rekfactor K = 2. De vier rekstrookjes zijn op een as geplakt waarvan de torsie moet worden 
gemeten. Bij een bepaalde torsie ondergaan R1 en R4

  een relatieve lengteverandering van plus 
10−6 en de beide andere min 10−6. Vi is een wisselspanning met amplitude 8 V. Bereken de 
amplitude van Vo. 

 

 
a) 2 μV 

b) 4 μV 

c) 8 μV 

d) 16 μV  

Oplossing: d [68%]. full bridge, dus Vo = (ΔR/R)Vi = 2(Δl/l)Vi; invullen: 16 μV. 

Vraag 19  

Een temperatuurverschil Tx-Ty wordt gemeten met behulp van thermokoppels volgens 
onderstaand schema. De aansluitdraden (a) zijn van koper; materiaal b is chromel en materiaal c 
is ijzer. In het ideale geval hebben de beide aansluitpunten Tz en Tz’ dezelfde temperatuur. In 
onderstaand schema is dit echter niet het geval. Bereken de fout die hierdoor ontstaat in de 
gemeten waarde (Vo). 

 

Vi

R1

R2

R3

Vo+ -

R4
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Tabel 1 Eigenschappen van enkele thermokoppels 
Type  composition 

[a; b] 
sensitivity 
[μV/K] 

range 
[°C] 

K (chromel-alumel) 90%Ni+10%Cr; 
94%Ni+2%Al+rests 

39 (at 0°C) -184 to 1260 

J (iron-constantan) Fe, 60%Cu+40%Ni 45 (at 0°C) -210 to 760 
E (chromel-constantan) 90%Ni+10%Cr; 

60%Cu+40%Ni 
60 (at 0°C) -200 to 900 

S (platinum-rhodium) Pt; 90%Pt+10%Rh 10 (at 1000°C) -50 to 1600 
R (platinum-rhodium) Pt; 87%Pt+13%Rh 14 (at 1600°C) -50 to 1600 
B (platinum-rhodium) 70%Pt+30%Rh; 

94%Pt+6%Rh 
10 (at 1600°C) 0 to 1800 

T (copper-constantan) Cu; 60%Cu+40%Ni 40 (at 0°C) -200 to 400 

a) 0,02 mV 

b) 1,18 mV 

c) 1,20 mV 

d) 100 mV 

Oplossing: a [76%]; p.167-168; oefenvraag 6 van H.7, gemodificeerd 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

'

'

o ab z bc x cb y ba z

o ab z z bc x y

V V T V T V T V T

V T T T Tα α

= + + +

= − + −
 

Ideale geval: Tz = Tz’  ( )o bc x yV Tα= − T

Fout: ( )'ab z zE T Tα= −  

Er geldt: αab = αax - αbx  met x een willekeurig metaal; in de tabel vinden we als bruikbaar 
materiaal voor x constantaan: 

αab = α(koper-constantaan) - α(chromel-constantaan) = 40 – 60 =  −20 μV/K 

E = −20*(0 – 1) = 20 μV 

Vraag 20  

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 faseverschil 90° 

Oplossing: b [36%]. Zie boek pag. 215. De frequentie wordt opgelegd; een resolver is een 
transformator.  
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Vraag 21  

Optische grootheden zijn in twee groepen te verdelen: radiometrische grootheden (basis: watt) en 
fotometrische grootheden (basis: lux). Waarom wordt de gevoeligheid van een LDR (light 
dependent resistor) vaak uitgedrukt in Ω per lux en niet in Ω per W/m2? 

a) de gevoeligheid is sterk afhankelijk van de golflengte van het licht  
b) de spectrale gevoeligheid komt enigszins overeen met die van het menselijk oog 
c) het meetbereik komt ongeveer overeen met dat van het menselijk oog 
d) om onderscheid te maken met de gevoeligheid van een foto-diode  

Oplossing: b [56%] 

Vraag 22  

Gegeven nevenstaand schema van een differentiële capacitieve 
verplaatsingssensor. De tussenafstand bij x = 0 is voor beide 
capaciteiten gelijk aan 1 mm. In die stand zijn beide capaceiten 
gelijk, en wel 2 pF. 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. 

Vi 

-Vi 

x 

C2 

C1 

a) 0,05 nF 

b) 1,0 nF 

c) 2,0 nF 

d) 4,0 nF 

Oplossing: d [84%]. Pas de formule van de vlakkeplaatcapaciteit toe voor de beide helften, met 
als tussenafstanden d = d(0) + x resp. d = d(0) – x. Aftrekken levert: C1 - C2 = C(0).(-2x/d0). 
Verder invullen levert 4 fF. (Per abuis staan in de antwoorden nF i.p.v. fF; dit werd door enkelen 
terecht  opgemerkt; antwoord d is goedgekeurd, overige antwoorden niet) 

Vraag 23  

Men wil met een wervelstroom-verplaatsingssensor plaatmateriaal classificeren. Met brengt 
daartoe de sensor tot op een vaste afstand van 1 mm tot de te onderzoeken platen, en meet de 
zelfinductie van de sensor, steeds bij dezelfde frequentie. 

Men meet achtereenvolgens platen van vier verschillende materialen; de waarden van de 
zelfinductie blijken achtereenvolgens 10, 12, 14 en 16 mH te bedragen. Welke materialen zijn 
achtereenvolgens gemeten? 

a) aluminium – PVC – kogellagerstaal – Ni-Fe legering 

b) glas – koper – nikkel – ijzer 

c) karton – ijzer – koper – aluminium 

d) ijzer – koper – goud – platina 

Oplossing: a [44%]. Een geleidend materiaal doet de zelfinductie dalen (wervelstroomeffect); een 
ferromagnetisch materiaal doet de zelfinductie stijgen (reluctantie-effect); een niet-geleidend en 
niet-ferromagnetisch materiaal heeft geen invloed op de zelfinductie: die blijft gelijk. De gemeten 
waarden zijn opeenvolgend toenemend; dit kan alleen als de materialen in de volgorde van a) 
worden gemeten: goede geleider – isolator – matig ferromagnetisch – sterk ferromagnetisch. 
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Antwoord d is niet juist: het is een reeks in opklimmende “edelheid” van de metalen; dit heeft 
niets te maken met de ferromagnetische eigenschappen.   

Vraag 24  

Een jonge ingenieur moet zijn baas (van MicroFluidics Incorporated) adviseren om hetzij een 
potentiometrische, hetzij een amperometrische sensor in een zeer klein (afmetingen in de orde 
van micrometers) vloeistofkanaal te gaan gebruiken. De sensor wordt dus noodgedwongen ook 
zeer klein. Deze briljante geest heeft Meettechniek gevolgd en adviseert dus: 

a) een potentiometrische sensor, want het signaal daarvan is geen functie van de afmeting 
van de sensor. 

b) een amperometrische sensor, want het signaal daarvan is omgekeerd evenredig met het 
elektrodeoppervlak. 

c) de goedkoopste, want de sensorafmeting speelt geen rol in het te verwachten signaal. 

d) toch maar een optische sensor te kiezen, want hij ziet geen van beide typen sensoren 
zitten voor dit probleem. 

Oplossing: a [48%]. De verklaring is vermeld in het juiste antwoord, de alternatieven geven 
onware verklaringen. 

Vraag 25  

Dezelfde ingenieur adviseert een geleidbaarheidssensor (t.b.v. het bepalen van de soortelijke 
geleidbaarheid van in vloeistof opgeloste zouten) te combineren met een temperatuursensor om 
tegelijk de temperatuur van de vloeistof te bepalen. Dit advies is: 

a) zinloos; slechts een verkooptruc om de omzet te verhogen. 

b) zinvol, daar de soortelijke geleidbaarheid via de viscositeit van de vloeistof 
temperatuurafhankelijk is. 

c) zinloos, daar de soortelijke geleidbaarheid geheel een materiaaleigenschap van het ion 
is en dus temperatuuronafhankelijk. 

d) zinvol, daar de valentie van een ion een functie van de temperatuur is.  

Oplossing: b [80%].De verklaring is vermeld in het juiste antwoord, de alternatieven geven 
onware verklaringen. 

 

 

Einde 
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