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Tentamen Meettechniek – 21 januari 2008 – met antwoorden 
Er zijn in totaal 27 vragen. Op elke vraag is slechts één goed antwoord mogelijk. 

Vul de antwoorden in op het antwoordformulier. 

Vraag 1   

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 [80%]. Wel een basisgrootheid, geen standaard. 

Vraag 2  

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

a) interval schaal 

b) nominale schaal 

c) ordinale schaal 

d) ratioschaal 

Oplossing: c [68%]. pag.4. 

Vraag 3  

De overdracht van een lineaire tweepoort kan worden beschreven met de volgende vergelijking: 

met E en F de effort en flow variabelen. 

Bepaal van dit systeem Zos, dat is de uitgangsimpedantie bij kortgesloten ingang. 
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Oplossing: d [45%]. 
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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 10.0 μV. Het ruisvrije signaal heeft een bereik van 1000 Vμ . De AD-
omzetter heeft een kwantisatiestap van 50 μV. De AD-omzetter rondt af naar het dichtstbijzijnde 
kwantisatieniveau. Wat is de standaard onzekerheid in het meetresultaat? 

a) 8.8 μV 

b) 17.6 μV 

c) 60 μV 

d) 610 μV 

Oplossing: b [100%]. Een AD omzetter maakt een fout die uniform verdeeld is. Hierbij behoort 
een onzekerheid van: 

 
50  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 2 250(10 )  V
12totaal noise ADCσ σ σ μ= + = +  

 
2500100 17.6 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 10 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 1.0 mV. 

b) De totale standaard onzekerheid na middeling is nagenoeg 1.1 mV. 

c) De totale standaard onzekerheid na middeling is nagenoeg 1.4 mV. 

d) De totale standaard onzekerheid na middeling is nagenoeg 21 mV. 

Oplossing: c [63%]. De fluctuerende ruis van de sensor/AD is 2 210 10 /12 10.4 mVfσ = + = . 

Deze wordt door middeling gereduceerd met een factor 1/ 100 0.1=  en wordt dus 1.0 mV. De 
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totale fout wordt daarmee gevormd door de systematische fout en de gereduceerde fluctuerende 
ruis. 2 21 1 mV 1.4mVeσ = + = .  

Vraag 6  

Op sommige trajecten langs de snelwegen in Nederland vindt de snelheidshandhaving plaats 
m.b.v. trajectcontrole. Bij een trajectcontrole wordt de snelheid berekend door tussen twee 
bepaalde punten langs de weg de tijdstippen van passage te meten. Stel dat de afstand tussen twee 
meetpunten s  is, en dat het tijdsverschil tussen de passage van deze punten vastgesteld is op τ . 
Dan wordt de snelheid berekend d.m.v. v s τ= .  

Stel dat bij een bepaalde opstelling 1 kms = . Voor een bepaald voertuig wordt een passagetijd 
van 30 sτ =  gemeten met een onzekerheid van 0.1 sτσ = . Men berekent: 

/ 1/ 30 km/s 120 km/hv s τ= = = . Wat is de onzekerheid in de berekende snelheid? 

a) 0.12  km/h  

b) 0.4  km/h  

c) 1  km/h  

d) 12  km/h  

Oplossing: b [88%]. Men meet de snelheid dmv /v s τ= . Er geldt dan voor de relatieve fout:  
2 2 21
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Een andere manier om dit te berekenen is m.b.v. een afgebroken Taylorreeks: 
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Vraag 7  

Welke voordelen biedt het gebruik van een brugschakeling met vier actieve elementen boven een 
brug met slechts 1 actief element? 

a) lineaire overdracht 

b) temperatuurcompensatie voor zowel de offset als de gevoeligheid 

c) twee maal zo hoge gevoeligheid 

d) volledige offsetcompensatie 

Oplossing: a [38%]. Bij juiste brugconfiguratie met differentiele gevoeligheid is de overdracht 
van een volle brug in principe lineair. Offsetcompensatie vindt in beide gevallen plaats 
(nulmethode); temperatuurcompensatie voor de gevoeligheid lukt niet met alleen een additieve 
compensatiemethode, en de gevoeligheid is vier maal zo hoog.  
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Vraag 8  

Men wil het verschil van twee spanningen V1 en V2 versterken met onderstaande configuratie. Av 
is een ideale verschilversterker met versterkingsfactor 200, 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 2⋅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. 

a) 0,005% 

b) 0,05% 

c) 1% 

d) 10% 

Oplossing: a [60%]. 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 0,005%. 

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 9  

Men ontwerpt een inverterende versterker met een operationele versterker en twee weerstanden. 
Bij het bepalen van de overdracht wordt uitgegaan van een ideale operationele versterker. Nu 
blijkt dat die operationele versterker niet-ideale eigenschappen heeft die aanleiding zijn voor 
afwijkingen in de gewenste overdracht. Welke van de volgende afwijkingen van de operationele 
versterker geeft aanleiding (of kan aanleiding geven) tot een additieve fout in de overdracht van 
deze inverterende versterker? 

a) drift in de offsetspanning 

b) niet oneindige DC-versterking 

c) niet oneindige ingangsweerstand 

d) toleranties van de weerstanden 

Oplossing: a [65%]. Alle andere afwijkingen geven aanleiding tot een multiplicatieve fout: de 
versterkingsfactor wijkt af, maar bij een ingangsspanning 0 blijft de uitgangsspanning 0 (indien 
de offset 0 is). 
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Vraag 10  

De uitgangsspanning van een elektromagnetische stroomsnelheidsmeter voldoet aan 
V K B= ⋅ ⋅Φ , met Φ de stroomsnelheid (m/s), K de gevoeligheid van het meetinstrument en B 
de sterkte van een extern aan te brengen magneetveld. De signaal-ruisverhouding van het 
uitgangssignaal blijkt erg klein te zijn t.g.v. thermische ruis. Daarom moduleert men het 
magneetveld met een sinusvormig signaal met frequentie 2 kHz. De uitgangsspanning wordt nu 
gemeten met een synchrone detector. Het kantelpunt van het uitgangsfilter van deze synchrone 
detector bedraagt fL.  De responsietijd van het meetsysteem moet in de orde van 0,5 s liggen. 

Welke waarde van fL voldoet hier het best?  

a) 0,5 Hz 

b) 2 Hz  

c) 2 kHz 

d) 4 kHz 

Oplossing: b [93%]. De laagfrequente component van het uitgangssignaal heeft een maximale 
frequentie van (ongeveer) 2 Hz. Deze component moet nog juist worden doorgelaten. 

Vraag 11  

Ontwerp een actief laagdoorlaatfilter volgens onderstaande schakeling. De operationele versterker 
heeft ideale eigenschappen. De amplitudeoverdracht bij zeer lage frequenties moet gelijk zijn aan 
10; de afsnijfrequentie moet gelijk zijn aan 100 rad/s. Bepaal het product RC. 
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a) 10−3 

b) 10−2 

c) 102 

d) 103 

Oplossing: a [60%]. Bepaal de complexe overdracht (inverterende versterker):  
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 De LF-versterking 

is α, dus α = 10. De afsnijfrequentie is 1 ;c RCω α=  dit moet gelijk zijn aan 100. Hieruit is RC 
op te lossen: antwoord a. 
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Vraag 12  

Gegeven een smalbandig meetsignaal met bandbreedte 4,0 kHz - 4,1 kHz. Het signaal blijkt ook 
een stoorcomponent te bevatten op 400 Hz; de S/R (signaal-ruis-verhouding) is 1. Men wil de S/R 
opvoeren tot minstens 100, en kiest hiervoor een serieschakeling van twee eerste-orde filters. 

Met welke combinatie van afsnijfrequenties (kantelpunten) bereikt men zo goed mogelijk het 
gestelde doel? 

a) een hoogdoorlaatfilter op 4 kHz en een laagdoorlaatfilter op 400 Hz 

b) twee hoogdoorlaatfilters op 4 kHz 

c) twee hoogdoorlaatfilters op 12 kHz 

d) twee hoogdoorlaatfilters, één op 1 kHz en één op 4 kHz 

Oplossing: c [40%]. De relatieve verzwakking van het stoorsignaal (t.o.v. het meetsignaal) moet 
minstens 100 bedragen. De frequentie-verhouding tussen de te filteren component en de door te 
laten component is 4000/400 = 10. Verder gebruiken we het feit dat een eerste-orde filter in de 
sperband een helling heeft van 6dB/oktaaf (of 20dB/decade). We gaan elk van de gevallen na: 

a? Het LD filter verzwakt vooral het meetsignaal, dus dit voldoet in het geheel niet. 

b? per HD filter verzwakking bij 400 Hz is 10; dus verzwakking 100 voor de twee filters. Echter: 
bij 4 kHz is de verzwakking 2 (nl √2. √2). Relatief wordt dat dus 50, derhalve niet genoeg. 

c? relatieve verzwakking van twee filters bij 400 Hz is 302
 = 900;  en bij 4 kHz is dat 32 = 9; de 

S/R is dan juist 100. 

d? dit is ongunstiger dan a, dus voldoet zeker niet. 

Vraag 13  

Waardoor wordt een Butterworthfilter gekenmerkt? 

a) een optimale (kritisch gedempte) stapresponsie 

b) een zo klein mogelijke fasedraaiing 

c) een zo steil mogelijke afval in de sperband 

d) een zo vlak mogelijke overdracht in de doorlaatband 

Oplossing: d [50%] Zie p. 104. 

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

ω
ω

ω
⎧ <⎪= ⎨ >⎪⎩

 

Door het signaal aanvankelijk te overbemonsteren kan de vereiste afsnijfrequentie verhoogd 
worden. Stel we willen uiteindelijk bemonsteren met een frequentie van 4000 Hz 
( / 2 4000s sf Hzω π= = ). Geef de vereiste maximum afsnijfrequentie van het filter waarbij 
aliasing voorkomen wordt, bij twee keer overbemonsteren. (We bemonsteren dan met een 
frequentie van 8000Hz en onderbemonsteren later tot een frequentie van 4000 Hz.) 
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a) 6000 Hz 

b) 7500 Hz 

c) 9000 Hz 

d) 10500 Hz 

Oplossing: a [68%]. Bij een oorspronkelijke bemonsteringsfrequentie van 4000 Hz vouwen 
frequenties boven de 2000 Hz terug naar frequenties beneden de 2000 Hz. Dus snijdt het ideale 
laagdoorlaatfilter af bij 2000Hz. 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 6000 Hz gebruiken, dan krijgen we aliasing tussen de 2000 en 4000 
Hz. Echter, het gebied beneden de 2000 Hz is vrij van aliasing. 

Vraag 15  

Twee methoden voor het demoduleren van een hoog-frequent gemoduleerd signaal zijn 
synchrone detectie en envelope detectie. Welke van de hieronder gegeven uitspraken over deze 
methoden is correct? 

a) Voor beide methoden moet bij demodulatie het modulatiesignaal beschikbaar zijn 

b) Het ongemoduleerde signaal moet bij envelope detectie positief definiet zijn. Bij 
synchrone detectie hoeft dit niet. 

c) Voor synchrone detectie is een laagdoorlaatfilter nodig, voor envelope detectie niet. 

d) Synchrone detectie geeft meer ruis dan envelope detectie 

Oplossing: b [63%]. In geval van envelope detectie wordt het gemoduleerde signaal gelijkgericht 
(absolute waarde), waardoor het oorspronkelijk signaal wordt teruggekregen met daarbij opgeteld 
hogere frequentiecomponenten die kunnen worden weggefilterd. Dit geldt echter alleen als het 
oorspronkelijke signaal positief is. Deze voorwaarde geldt niet bij synchrone detectie. 

Vraag 16  

Een AD-omzetter volgens het dual-slope principe moet ongevoelig zijn voor stoorsignalen van 
zowel 50 Hz,  60 Hz als 100 Hz. Bepaal de vereiste integratietijd van deze omzetter. 

a) 10 ms 

b) 20 ms 

c) 100/6 ms 

d) 2000/6 ms 

Oplossing. x. (het goede antwoord staat er niet bij; vraag vervallen). 

Voor iedere frequentie afzonderlijk: integratietijd gelijk aan de periodetijd. Voor alle drie de 
frequenties: KGV van de drie periodetijden: 100 ms, nl 10x10 ms, 5x20 ms en 6x100/6 ms. 

Vraag 17  

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. Juist een fractie vóórdat het 3de bit 
wordt bepaald treedt een storing op, waardoor de ingangsspanning kortstondig 8 V wordt. Het 
derde bit wordt daarmee foutief bepaald, wat uiteindelijk tot een foutieve 8-bits uitgangscode 
leidt. 
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Met welke ingangsspanning komt de gevormde 8-bitscode (ongeveer) overeen? 

a) 1,25 V 

b) 2,5 V 

c) 5,5 V 

d) 8 V 

Oplossing a.[60%] 

De omzetting begint steeds met het MSB (hier 5V); dit is groter dan 1 V, dus het MSB is 0, en de 
compensatiespanning wordt 2,5 V. Dit is groter dan 1 V, dus het 2de bit is 0 en de 
compensatiespanning wordt 1,25 V. Op dat moment wordt de ingangsspanning 8 V, en geeft als 
3de bit (foutief) een 1. De compensatiespanning gaat dan niet 0,625 V omlaag maar juist omhoog, 
naar 1,875 V. Na de storing is de ingangsspanning weer 1 V. Vanaf dit moment komt de 
compensatiespanning niet meer onder 1 V, en de omzetter genereert slechts nullen. De 
uitgangscode is dan 0010 0000, hetgeen correspondeert met 1,25 V. 

Vraag 18  

Een 8-bits AD omzetter heeft een ingangsbereik van –5 tot +5 V. Bepaal de uitgangscode (in 
natural binary code ofwel straight binary code) voor een ingangsspanning van 4 V (MSB 
voorop). 

a) 0110 0110 

b) 0111 0011 

c) 1110 0110 

d) 1111 0011 

Oplossing: c [88%]. Bijv.: 9 op een schaal van 0-10. 

Vraag 19  

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

a) Een fluxgate sensor berust op de Lorentzkrachten die bewegende ladingsdragers door een 
stroomvoerende geleider in een magneetveld ondervinden 

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

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

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

Oplossing: b [63%]. Uitspraak a heeft meer betrekking op een Hallsensor; met een fluxgate 
sensor kan men uitstekend statische velden meten, en ook het aardmagnetisch veld is goed 
meetbaar (c en d zijn onjuist). 

Vraag 20  

Om de doorbuiging van een metalen staaf te bepalen wordt 
deze voorzien van vier rekstrookjes R1 t/m R4, gemonteerd als 
in de figuur hiernaast. R1 en R2 hebben dezelfde orientatie, 
evenals R3 en R4 aan de onderkant van de staaf. 

 R1

R2 F 

R3 

R4 
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Alle rekstrookjes hebben een rekfactor 2,1 en worden op correcte wijze opgenomen in een 
brugschakeling. De weerstanden R1 en R2 veranderen niet door buiging zij dienen voor 
temperatuurcompensatie), maar R3 en R4 wel. 

De uitgangsspanning van de brug wordt versterkt met een spanningsversterker met 
versterkingsfactor A = 3⋅104. De brugvoedingsspanning bedraagt Vb = 10 V. 

Bereken de uitgangsspanning van de versterker, bij een relatieve lengteverandering van de 
rekstrookjes R3 en R4 (t.g.v. doorbuiging) van 10−5 

a) 0,32 V 

b) 1,50 V 

c) 1,55 V 

d) 3,15 V 

Oplossing: d [75%]. Halve brug, gevoeligheid ½ (ΔR/R).VB. De rekfactor is gedefinieerd als 
ΔR/R =K.Δl/l (de rek). De brugspanning wordt nog versterkt met een factor A. Invullen van de 
getallen levert antwoord d. 

Vraag 21  

Men wil de temperatuur meten van het vloeibare staal in een hoogoven. Welke type 
temperatuurmeter heeft veruit de voorkeur?  

a) B-type thermokoppel (Platina-Rhodium) met koude-las compensatie 

b) Pt-100 weerstandsthermometer in 4-draadsconfiguratie 

c) pyrometer met thermozuil 

d) thermistor met thermische bescherming tegen oververhitting   

Oplossing: c [53%]. a en b hebben weliswaar een bereik dat groot genoeg is, maar moeten in 
contact worden gebracht met de vloeistof (dus zijn aansluitdraden nodig). d is onzin. De 
pyrometer is de enige contactloze meter van deze vier; dit geeft de doorslag bij de selectie. 

Vraag 22  

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 20, 8, 6 en 3 mH te bedragen. Welke materialen zijn 
achtereenvolgens gemeten? 

a) ijzer – koper – nikkel – glas 

b) aluminium – koper – karton – ijzer  

c) Ni-Fe legering – kogellagerstaal – glas – aluminium  

d) platina – goud – koper – ijzer 

Oplossing: c [68%]. 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 
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waarden zijn opeenvolgend afnemend; dit kan alleen als de materialen in de volgorde van c) 
worden gemeten: sterk ferromagnetisch – matig ferromagnetisch – isolator – goede geleider. 

Antwoord d is niet juist: het is een reeks in afnemende “edelheid” van de metalen; dit heeft 
weinig te maken met de ferromagnetische eigenschappen. 

Vraag 23  

Een compleet verplaatsingsmeetsysteem op basis van een optische lineaire incrementele encoder 
in transmissie-modus bestaat uit o.a. een “liniaal”(“scale”) en een set van vijf maskers. Welke 
verbeteringen worden met deze maskers gerealiseerd t.o.v. een systeem met slechts 1 masker? 

a) absolute referentie, snelheidsbepaling van de beweging (tachometerfunctie); 
richtingsbepaling 

b) hogere resolutie dan breedte van de detector; hogere resolutie door toepassen van het 
Vernier- of Moiree-effect; richtingsbepaling 

c) offsetreductie van lichttransmissie, interpolatie tussen twee opeenvolgende discrete 
posities; hogere resolutie door toepassen van het Vernier- of Moiree-effect 

d) richtingsbepaling; offsetreductie van lichttransmissie; absolute referentie  

Oplossing: d [43%]. Snelheidsbepaling en interpolatie tussen twee posities kan ook met 1 masker; 
Vernier- en Moiree-effect zijn niet aan de orde. 

Vraag 24  

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 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 geen invloed 

Oplossing: b [85%]. 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 ΔI. Dan wordt  1 2

1 2

2
2

I I x
I I I L

−
=

+ + Δ
. Er wordt dus een te kleine waarde van de afstand 

gemeten. 

Vraag 25  

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? 
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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 [55%]. Zie boek pag. 215. De frequentie wordt opgelegd; een resolver is een 
transformator.  

Vraag 26  

Een EL-student doet bij de leerstoel BIOS zijn B3-opdracht. Daar moet hij in een Lab-on-a-Chip 
systeem een elektrochemische sensor maken, die in een klein kamertje met een volume van 
minder dan een nanoliter en gevuld met stilstaande vloeistof, betrouwbaar en gedurende langere 
tijd de zilverion concentratie ([Ag+]) kan bepalen. De student heeft op 7 januari 2008 het 
hoorcollege Meettechniek gevolgd (en heeft een goed geheugen) en kiest voor een: 

a) amperometrische sensor: een eenvoudige zilver-elektrode voldoet aan het gevraagde 

b) potentiometrische sensor: deze verbruikt tijdens de meting vrijwel geen zilverionen en 
voldoet daarmee aan het gevraagde 

c) amperometrische sensor: de concentratiegradiënt valt samen met de afmeting van het 
kleine meetkamertje en voldoet daarmee aan het gevraagde 

d) potentiometrische sensor: in een stilstaande vloeistof kan je immers slechts met 
potentiometrie aan het gevraagde voldoen 

Oplossing: b [65%); een amperometrische sensor gebruikt, zeker gedurende een langere 
(meet)tijd veel zilverionen, waardoor in een klein meetvolume de concentratie onaanvaardbaar 
verandert, waarmee a) afvalt. c) en d) zijn onzin. 

Vraag 27  

De geleidbaarheid van een waterige oplossing met geheel opgelost KCl (kaliumchloride) zout 
wordt op een correcte manier bepaald met een geleidbaarheidssensor. Tevens is de temperatuur 
van de oplossing bekend. Uit een tabellenboek is de mobiliteit van kaliumionen en chloride-ionen 
te achterhalen. Er zijn geen andere ionen in de oplossing aanwezig. Kan de experimentator de 
kaliumconcentratie ([K+]) uit deze gegevens vaststellen? 

a) nee, geleidbaarheid geeft nooit uitsluitsel over specifieke ionconcentraties 

b) ja, daar de geleidbaarheid immers slechts door positieve ionen wordt bepaald 

c) nee, daar de viscositeit van de vloeistof niet is gegeven 

d) ja, daar het meetresultaat en de gegevens over de mobiliteit en het zout voldoende 
informatie verschaffen om specifiek de [K+] vast te kunnen stellen 

Oplossing: d [53%]. Belangrijk is om te beseffen, dat [K+]=[Cl-], er zijn immers verder geen 
andere ionen, en de mobiliteit is gegeven. a) vervalt daardoor, b) is onzin en c) wordt ontkracht, 
daar de viscositeit deel uit maakt van de gegeven mobiliteit. 

 

Einde 


