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L. Transistoren (40 = 10+10+3+17)
Eén van de in ElBas behandelde verÍnogensversterkende componenten is de BJT.

a) De stroom door iedere junctie bestaat uit 4 stroomcomponenten; in de BJT zitten 2 juncties
en er lopen dus 8 stroomcomponenten.

Geef in volgorde van belangrijkheid de N belangrijkste stroomcomponenten, en geef een
motivatie waarom deze N belangrijk zljn en waarom de (8-N) doorgaans verwaarloosbaar
zijn.

b) Verklaar van de N belangrijkste stroomcomponenten in (a) pn of dit diffusiestromen of
driftstromen zijn. Alleen noemen of gokken is dus onvoldoende: gevraagd wordt een korte
toelichting per component.
Heeft u bij (a) geen antwoord, verklaar het dan voor alle 8 stroomcomponenten.

Een wat uitgebreide elementvergelijking van de BJT is:

( l'uee \ ( -4 uce \

i c  =  r c o . l " -  -  1 l  l 1 -  " -  |
\ ) \ )

c) Welk effect wordt door de tweede term tussen haakjes (die met ugB dus) gemodelleerd?
Geef een korte beschrijving van het effect; een naam noemen hoeft niet.

d) Verklaar waaÍom de tweede term tussen haakjes (die met ucs dus) er zo uit ziet. Bij de
verklaring wil ik graag iets dat uitgaat van het fysische mechanisme dat er voor zorgt dat is
gaat lopen.
Hint: één of meerdere mooie & goede tekeningen kunnen een uitleg veel eenvoudiger en
korter maken.



Vraag 2: Instellingen (60 ptn = 0+15+5+20+20)
Gegeven is een onderstaande (vermogenversterkende) schakeling. In deze schakeling wordt het
ingangssignaal (geleverd door v;n) versterkt.

Verdere gegevens van deze schakeling zijn:
Voo=10V
Rc=50'9)
MOSFET: Vr=2V, K=10mA/V2.
Op de frequentie van het ingangssignaal is lZrcl >> Ro.

Indien een numeriek antwoord wordt gevraagd mag u de numerieke waardes gebruiken; anders
graag alleen de variabelen Vpp, R6, K, V1.

a) Teken het schema met alleen de componenten die je nodig hebt om het instelpunt te bepalen.

b) Leid een uitdrukking af voor de waarde van R5 als functie van de gewenste instelstroom en de
overige componenten in het circuit.

Bereken de (numerieke) waarde van R5 voor een instelstroom van 10mA.

Voor een zo groot mogelijke versterking wil men graagRp zo groot mogelijk maken. Leid
een uitdrukking af voor de maximale waarde van Ro die het instelpunt niet verstoort. Geef
hierbij duidelijk aan waardoor de grenzen worden bereikt.

Men wil desondanks graag een gÍotere RD bij dezelfde instelstroom.Laat zien hoe dat door
toevoeging van 1 weerstand gerealiseerd kan worden , zonder de signaaloverdracht significant
te beinvloeden. Motiveer uw antwoord duidelijk (en bondig).
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