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Opgave 1 (30 ptn : 4 +3*6 + 8 ptn)
Gegeven is onderstaande schakeling van
schakeling heet een "Buck converter" en
uitgangsspanning V urr.
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De schakelaar S schakelt periodiek aan en uit, zie het tijd-schakelverloop in bovenstaande figuur.
U mag in onderstaande opgaven ervan uitgaan dat de uitgangsspanningVurrredelijk constant is.
Verder mag u aannemen dat deze schakelende voeding al enige tijd aanstaat: er zijn geen
"inschakelverschijnselen" meer. De diode mag ideaal verondersteld worden, en de spoelstroom is
continu, d.w.z. deze wordt nooit nul.

a) Teken (niet: kladder) een grafiek waarin duidelijk de spanningen over alle componenten in
het circuit staan weergegeven als functie van de tijd. Hierbij schakelt S zoals aangegeven in
bovenstaande grafiek.

b) Leid uitdrukkingen af voor de stroom(toename en -afrrame) door L (als functie van de tijd)
1- als S dicht is (t: [0, aT])
2- als S open is (t: [aT,T])
3- Teken een graÍiek waarin de stroom door L staat weergegeven als functie van de tijd.

c) Leid af hoe groot de gemiddelde waarde van de sfoom door L is,
en leid af hoe groot de maximale en minimale waarde vanfuzijn.

Bovenstaande schakeling wordt gebruikt om de ingangsspanning naar een lagere waarde te
"transformeren". Bij de volgende waag wordt een "transformatieverhouding" Vurr/Vw:n gebruikt.

d) Leid een relatie af voor de a(n) om een "transformatieverhouding" Vurc/Vw:z te realiseren.
Tip: de "redelijk constante uitgangsspanning Vui'houdÍ in dat de gemiddelde stroom gelijk
blijft.

In een echte realisatíe zal de ideale diode vervangen zijn door een echte diode. Een echte diode
kan stuk gaanzowel in doorlaat als in sper.

e) Beschrijf de mechanismes die ervoor zorgen dat een echte diode stuk kan gaan, enbeschrijf
wat er qua opbouw van de diode gedaan kan/moet worden om de kans op stuk gaan te
minimaliseren. Doe dit voor zowel de diode in doorlaat als in sper.



Opgave 2 (30 ptn:5*6 ptn)

BJT
a) Een belangrijke parameter van een BJT is de stroomversterkingsfactor.

Bespreek (kort maar duidelijk voor diegene die nakijkt) of een toename van
- emitterbreedte
- basisbreedte
- collectorbreedte
- emitterdotering
- basisdotering
- collectordotering
zorgt voor een toe- of afrrame van de stroomversterkingsfactor. Bij deze besprekingen dient
een bondige fysische verklaring gegeven te worden.

b) Verklaar (beknopt maar duidelijk) waarom de sfoomversterkingsfactor van een BJT redelijk
ongevoelig is voor de temperatuur, wederom dienen fysische zakenin aanmerking genomen
te worden (het moet duidelijk dieper gaan dan "het is zo omdat het zo is").

c) Verklaar (beknopt maar duidelijk) waarom de basisstroom van een BJT bij een Heíne VsB
groter is dan bij een grote VsB, terwijl voor de lchet omgekeerde geldt.

Instellen in een werlEunt
Gegeven de onderstaande schakeling, die ingesteldmoet worden op een zekere f , .

Mist u gegevens, doe dan een verantwoorde en iveerde aanname.

Gegeven is dat de transistor inz'nnormale werkingsgebied werkt. Leid een uitdrukking af
voor de vereiste waarde van de weerstand.Rar om de transistor in te stellen op Ic.Deze af te
leiden relatie is (hopelijk) een functie van op z'n minst enige andere componentwaardes in
het circuit.

Wat is het nut van het instellen van een schakeling in een instelpunt? Of vanuit een ander
ooglunt benaderd: wat is het probleem als niet (goed) wordt ingesteld? Geef een korte maar
heldere discussie waarbij u minstens 2 doelen van een correcte instelling behandelt.

d)

e)



Opgave 3 (32 ptn :4 + 4*7 ptn)

Analoge schakelingen
Gegeven is onderstaande schakeling waarin de BJT werkt in z'nnormale werkingsgebied.
Van de BJT is bekend dat de stroomversterking aanzienlijk groter is dan 1, maar niet
oneindig. Ook is p:co. De waardes van alle condensatoren mogen eerst voldoende groot
worden verondersteld.

a) Teken het KSVS en leid een uitdrukking af voor de ingangsweerstand van de schakeling,
zoals de sturende bron v71,. die "ziet".

b) Teken het KSVS en leid uitdrukkingen af voor de uitgangsweerstand van de schakeling:
- voor uitgang I
- voor uitgang 2.

c) Teken het KSVS en leid
- 1t111Írààt uitgang I
- v11ts Írààt uítgang2.

uitdrukkingen af voor de spanningsversterking van de schakeling:

Van het bovenstaande circuit wordt nu het
instelnetwerk (Rs1 en Rs2) en het stuursignaal vervangen
door een sturende stroombron (die zorgt voor identieke
biasing). Dan krijg je dus het circuit hiernaast.

d) Zgn de uitgangsweerstanden zoals bij b) berekend
nu hetzelfde of veranderd?
Motiveer Uw antwoord met een goede redenering
of met een niewe berekening. Als U bij b) geen
antwoord had: leid hier uitdrukkingen af.
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e) Zljnde spanningsversterkingen zoals bij c) berekend nu hetzelfde of veranderd?
Motiveer ook hier Uw antwoord met een goede redenering of met een nieuwe berekening.
Als U bij c) geen antwoord had: leid hier uitdrukkingen af.


