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1. Modell(er)en (40 ptn - 4*9+4) 
De meeste geleiders zijn (heel gewoon en heel saai) geleiders met een positieve weerstand; het beste 
voorbeeld hiervan is de lineaire weerstand. Je kunt echter ook niet-lineaire componenten maken met een 
gekke (slingerende) i-v karakteristiek. 
Hieronder staat een i-v karakteristiek van een component gemaakt van gegalvaniseerd ijzer', gemeten met 
een a1 even brakke oscilloscoop. De exacte werking van quantumdevices wordt in ElBas niet behandeld, en 
is hier eigenlijk ook niet zo relevant; er is echter we1 fiin mee te modelleren. 

De spanning-stroom relatie van de quantum-diode staat in Fig. la, het symbool in Fig. I b. 

Figuur In: i-u curve Figuur Ib: symbool Figuur l c :  schakeling 

Het exacte gedrag van deze diode is te beschrijven met een moeilijkelgrote relatie die gebaseerd is op 
quantum-mechanische relaties. Waar we niet mee willen rekenen. 

a )  Maak voor elk van de 3 gebieden van de i-u curve een lineair (vervangings)model van de diode. 
Hierbij hoefi U nog niet de componentwaarden (numeriek of analytisch) van de zaken in het model 
te geven. Motiveer we1 de keuze van het gemaakte model voor ieder van de 3 gebieden. 

b) Leid uitdrukkingenlrelaties af voor de componentwaarden van iedere component in het lineaire 
model behorend bij gebied waar de stroom het hoogste is in Fig. la.  Leid waardes af uit de grafiek. 

In het volgende stuk van deze opgave wordt de quantumdiode gebruikt in de schakeling in Fig. I c. 

c) Leid een uitdrukking af voor de overdracht How) van u,, naar u,,i, voor de schakeling in Fig. I c. De 
schakeling is 26 ingesteld dat de DC stroom door de diode groter dan I rnA is. De spanning u,, is 
klein. 

d) Er is nu gegeven dat ID=3rnA en RI=6000,  verder hebben we dezelfde situatie als bij de vorige 
vraag. Bereken de overdracht numeriek en geef een korte verklaring van (of uitleg bij) van het 
antwoord. 

' Nyle Steiner , "Othel- Homemade Semiconductor Materials Make Negative Resistance Oscillator.", March 200 1 
C'iraat: "The end of a thin 118 inch wide strip of galvanized sheet metal, of the type used for filmace ducts, was held in the flame of a propane torch until1 it glowed 
bright red I t  is a good idea to do this out of doors and to avo~d breath~ng any of the smoke or fumes. People who are knowledgeable about welding say that 
poisonus fumes are produced when welding galvanized metal. After cooling, small dark spots would appear, especially on the side opposite where the flame struck 
These dark spots are the matn negative resistance areas. The catwhiskers tried were 28 gauge steel wire and 30 gauge copper wire. Both seemed to work well. The 
circuit (as with the iron pyrites) seems to be very I'orgiving as to applied voltage level (pot setting)." 



e) Bereken de waarde van de DC spanningsbron numeriek. 

Vraag 2: Dotering en pn-juncties (60 ptn = 10+10+10+10+20) 
Gegeven is een pn-junctie (diode) met doteringen ~ ~ = 1 0 ~ '  [m"] en ~ ~ = 1 0 ~ ~  [m-3]. 
De stroom-spanningsrelatie voor deze component is: 

a) Teken een dwarsdoorsnede van een pn-junctie; geef duidelijk aan welke kant P is en welke kant N is. 
Teken in deze dwarsdoorsnede duidelijk de 4 stroomcomponenten door de junctie als er geen exteme 
spanning op de pn-overgang wordt gezet. Teken ook duidelijk de ruimteladingslaag in het n-gebied 
en in het p-gebied. 

Geef van elke stroomcomponent aan: 
- uit welk type ladingsdrager het bestaat 
- of de stroom ten gevolge van difhsie of drift is, 
- welke andere stroomcomponent dezelfde grootte heeft 
Geef hier wkl een beknopte beschjving/motivatie, maar g6Cn lange kletsverhalen. 

b) Verklaar van de twee ruimteladingslagen: 
- als ze even dik zijn, waarom dat zo is 
- als ze niet even dik zijn waarom dat zo is. 

Inzoomen op de lekstroom: 

c) Beschrijf welke (van de 4) stroomcomponenten in de diode zorgen voor "de lektroom". Anders 
geformuleerd, welke component(en) zorgen voor de factor "-1" in de stroom-spanningsrelatie vz!l de 
diode EN waarom is deze stroomcomponent onafhankelijk van uD? 
Geef een beknopte maar duidelijke argumentatie of bespreking. 

De factor loo in de diode-elementvergelijking is: 

Dp - n: 
d) Tussen de haken staan twee termen. Leg kort maar bondig uit of de term overeenkomt met 

L, .ND 
gatenlekstroom of met elektronenlekstroom in de diode. 
Een mooie tekening kan verhelderend werken en veel tijd besparen in de uitleg. 

D, . n: 
e) E6n lekstroomcomponent heeft te maken met de term . Verklaar waarom de 

$ -No 
diffusieconstante, de vrije weglengte, de doteringsconcentratie en de ni op deze manier in de 
uitdrukking staan. Verklaren kan op meerdere manieren, zoals: 
- een afleiding (re)produceren 
- op basis van een mooie tekening alles duidelijk verklaren 
- uitgaande van de mechanismes die leiden tot deze lekcomponent alles netjes beschrijven 

... 

NB: herformuleren van de opgave of de term in woorden beschrijven is jammer van de tijd en van de 
inkt; dat is namelijk geen verklaring. 

Veel plezier. 


