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1. Modell(er)en (18 ptn)
Hieronder is een mooie schakeling gegeven met 2 (ideale) diodes en 2 (identieke) condensatoren.
Het ingangssingaal v;n is sinusvormig met vooralsnog onbekende amplitude. De schakeling heeft2
uitgangssignalen: vu;11 eo v1;12 wiràrvan de waardes op tijdstip t:0 gelijk zljn aan 0V: de
condensatoren zljn aan het begin dus leeg.

a) Teken (niet kladderen dus) een mooie grafiek met daarin vin: vuil on v1;12 voon
- een sinusvormig ingangssignaal dat begint op t:0.
- 4 (vier dus) periodes vaÍr het ingangssignaal
Nosmaals: Cr:Cr.

Vraag 2: Dotering (28 ptn: 10+10+8)

a) Verklaar helder en beknopt waarom de geleidbaarheid (of weerstand, als je dat handiger
vindt) van een ongedoteerd stukje silicium veel sterker aftrangt van de temperatuur dan de
geleidbaarheid van een gedoteerd stuk silicium.

b) Op internet zaglk de hiernaast gegeven tabel met
gegevens van silicium. Toevallig had ik nog een stukje
silicium liggen dat ik wilde doteren met Nn donoren.

Properties of Si

Leid een uitdrukking af voor de ladingsconcentratie van
gaten en van elektronen vóór en na het doteren.

- Als je een vereenvoudiging doet, laat dan zien waarom
enlof wanneer dat mag
- Als je geen vereenvoudiging doet, motiveer kort
waarom dat niet hoeft of niet kan.

c) Op maandagochtend had ik het stuk silicium gedoteerd
met donoren zodaïNo:l0t5 cm-'. Op dinsdag heb ik
hetzelfde stuk nogmaals gedoteerd: nu met Na:1016 cm-3
acceptoren.

Leid een uitdrukkins af voor de totale resulterende

Atoms/cm3
Atomic Weight
Breakdown field (V/cm)

Crystal structure
Density (g/cm3)
Dielectic Constant
Nc (cm-3)

Nv (cm-3)

Energy gap (eV) at 300K
Intrinisic carrier conc. (cm-3)
Intrinsic Debye Length (um)

Intrinsic resistivity (-cm)

Lattice constant (A)

Linear coeffïcient of thermal
expansion, L/LT(C-l)
Melting point (C)
Minority carrier lifetime (s)

5.0822
28.09
-385

Diamond
2.328
11.9
2.8819
1.04E19
1.12
1.45E10
24
2.385
s.43095

2.68-6

t4t5
2.5n-3

elektronconcentratie en gatenconcentratie, en bereken deze numeriek.



Vraag 3: Dotering en pn-juncties (54 ptn :5+7+10+10+10+12)

Gegeven is een pn-junctie (diode) met doteringen Np:l0" [**] en N1:lQ2a [*-'].
De stroom-spanningsrelatie voor deze component is:
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a) Teken een dwarsdoorsnede van een pn-junctie, en teken er op schaal de ruimteladingslaag in.
Geef een korte uitleg brj uw tekening.

b) Leg helder en beknopt uit hoe de breedte van de ruimteladingslaag aftrangt van de spanning
erover, en waarom dit zo is.

c) Geef aan of de ruimteladingen in het n-gebied en p-gebied positief of negatief geladen zijn.
Geef bij beide antwoorden een korte (maar juiste) argumentatie.

d) Beredeneer welke van de 2 kanten van de pn-junctie (dus p of n) een positieve spanning
heeft ten opzichte van de andere kant. Een redenatie kan uitgaan van (bijvoorbeeld) statisch
evenwicht van een pn-junctie of van de wet van Poisson, of van ...

e) Door het avalanche-effect treedt er bij toenemende sperspanning over de diode "plotseling"

een grote stroom op. Leg uit wat het avalanche-effect is en waarom er plotseling (bij
voldoend grote sperspanning) een grote stroom gaat lopen.
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f) Eén lekstroomcomponent ifieen diode is gegeven door f ,"r = g ;L ,u, ' rVo

- geef met een (voor mij) goed leesbare grafiek met daarin geschetst de concentratie van de
minderheidsladingsdragers (in het p-gebied of in het n-gebied) als functie van de afstand tot
de junctie.

- Verklaar waarom de 5 factoren aan de rechterkant van het ":"-teken op deze manier in de
bovenstaande relatie staan; deze verklaring kan gebruik maken van (bijvoorbeeld) een goede
beschrijving, een afleiding, ...


