
Toets 2 IJ4tlm 6 EL-BAS dd24101105 van 8.45-9.55u in EL/TN T4

Opgave I Werking BJT (33 Ptn)

Een belangrijke parameter van de BJT is stroomversterking.

a) Verklaar (beknopt maar duidelijk) waarom de verhouding tussen basisdotering en emitterdotering een sterk
effect heeft op de stroomversterking van een BJT.

b) Waarom heeft een brede basis een lage stroomversterking tot gevolg?

c) Schets de stroomversterking van een NPN structuur als functie van de breedte van de basis, waarbij de
breedte varieert van "erg smal" tot "erg breed". Motiveer Uw schets.

d) Wanneer, uitgedrukt in spanningen Ltsp êrr trsB, werk een BJT in verzadiging?

e) Geef een beknopte maar duidelijke beschrijving van verzadiging in een BJT, en beschrijf waarom
verzadiging verandert als je de uss Ên de uc1verandert. Tekeningen kunnen de uitleg aanzienlijk
vereenvoudigen.

Opgave 2 Werking MOST (33 Ptn)
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a) Is het dominante geleidingsmechanisme in een MOS transistor in sterke inversie drift of
diffusie?

b) Teken een dwarsdoorsnede van een NMOST gebiased in sterke inversie, in het lineaire
gebied. Teken in deze dwarsdoorsnede de ruimteladingslagen, inversielagen, doteringen
(kwalitatief) en spanningen (kwalitatief)

c) Verklaar de vorm van de inversielaag bij b)

d) zie b) maar nu in saturatie

e) zie c) maar nu in saturatie

O Hoe groot is de DC-ingangsstroom van een MOS-transistor, en waarom is dat zo?

g) Hoe groot is de AC-ingangsstroom van een MOS-transistor, en waarom is dat zo?
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Opgave 3 Instellen in werkpunt (33 Ptn)
Gegeven de instelschakeling van onderstaande figuur. Van de transistor zijn de
thresholdspanning Y7 en de factor K bekend. De MOS transistor wordt gebruikt in saturatie.

Geefeen uitdrukking (relatie) voor de bias gate-spanning in bovenstaand circuit.

De transistor moet ingesteld worden op een ruststroom 1p.

Geef een uitdrukking (relatie) voor de waarde van de hiervoor benodigde
sourcedegeneratieweerstand R5 (uitgedrukt in bv. weerstandswaardes, transistoreigenschappen, ...).

Men neemt Uno: 5 V en ,R67 : Rcz: 500kO, en wil de (rust-)drainstroom instellen op 1p :lmA.
Voor de MOS transistor hebben we K=5mA/V2 en V-1Y

Bereken de waarde van Rs numeriek.

Leid een uitdrukking af voor de maximale waarde van Rp waarvoor de transistor in saturatie
werkt. Mist U gegevens: doe een gemotiveerde en reele aanname.

Voor Àp wordt de helft van de maximale waarde genomen. Hoe groot is dit numeriek?

Vanwege statische elektriciteit (goed gewassen haren en een wollen trui) gaat de MOS-transistor
stuk. Het bakje MOS transistoren is leeg. De MOS transistor wordt dus maar vervangen door een
NPN, met een niet heel erg grote stroomversterkingsfactor cr;".

Hoe zet je deze NPN in het circuit? Geef een korte toelichting en teken het resulterende circuit.
Geefeen (gemotiveerde) afschatting voor de resulterende collectorstroom van het circuit van (fl.
Mag je hier het effect van basisstroom verwaarlozen?

Bonus (10 Ptn): In de schakeling bij waag 3 staan drie koppelcondensatoren getekend. Welke
condensator zal groler moeten zijn, Cry of Cs? Motiveer uw antwoord.
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