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De volgende data mag waar nodig gebruikt worden: 

qlkT =40 [y-l] 
ni=1,5 x 1016 [m-3

] 

1. Gestabiliseerde voeding (50 ptn) 

a) Schets een u-i karakteristiek van een Zener-diode. 

b) Geef een korte (fysisch getinte) argumentatie/bespreking voor/van het gedrag 
van de Zener-diode in de verschillende gebieden (als die er zijn) in de u-i 
karakteristiek. 

c) Geef in de karakteristiek aan hoe je grafisch de Zener-spanning Uz en de 
serieweerstand Rz kan bepalen, en geef een mooie (en juiste) relatie voor Uz 
en Rz. 

d) Stel een model op voor het elektrische gedrag van de Zener-diode, 
gebruikmakend van weerstanden, ideale diodes en DC-spanningbronnen. 

Gegeven onderstaande gestabiliseerde voeding: 

Rs 

e) Ga er van uit dat uac=O V. Leid een voorwaarde af voor UDC (als functie van 
bv. Uz, rz, Rs, RL, T, k, luchtdruk, ... ) waarvoor de Zener-diode zenert. 

f) Als de maximale (Zener -) stroom door de diode IMAX,z is, wat zijn dan 
maximale waarde en de minimale waarde van U De waarvoor de schakeling 
netjes werkt als gestabiliseerde voeding? 

g) Leid een uitdrukking af voor de overdracht van Uac naar UUIT 

- als de Zener-diode niet zenert. 
- als de Zener-diode wel zenert. 



Vraag 2: Instellingen (50 ptn) 
Gegevn is onderstaande, hele mooie, schakeling. Deze moet ingesteld worden op een 
ruststroom Ic. Van de BJT is bekend dat de stroomversterkingsfactor niet zo groot is. 
Als verder gegevens missen bij deze opgave: doe een verantwoorde en gemotiveerde 
aanname. 

a) De BJT werktin z'n normale werkingsgebied. Geef (in relatievorm) aan wat 
hiervoor de voorwaarden zijn aan de diverse spanningen over de BJT. 

b) Leid een uitdrukking af voor de vereiste waardes van de weerstanden RE en Re 
om de BJT in te stellen op een ruststroom Ic. Deze uitdrukkingen zouden 
functies kunnen zijn van andere waardes in het circuit. 

c) Als de originele BJT --- met lage stroomversterkingsfactor --- wordt 
vervangen door een met een identieke Ieo (de voorfactor in de 
elementvergelijking) maar met een veel grotere stroomversterkingsfactor a, 
hoeveel verandert de ruststroominstelling dan? Geef een duidelijke 
berekening/duidelijk bewijs. 

d) Doordat iedereen bij de toets hard aan het werk is, stijgt de temperatuur lOoe. 
Ten gevolge van deze temperatuurstoename stijgt leo (de voorfactor in de 
elementvergelijking) met een factor 2. Berekenlbeargumenteer/ ... hoeveel de 
ruststroom Ic veranderd is door deze temperatuurstijging. 
Wederom: als gegevens missen bij deze opgave: doe een verantwoorde en 
gemotiveerde aanname. 

Veel plezier & succes. 
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