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Tentamen Elektronische Basisschakelingen (191211750); 
vrijdag 20 april 2010, 13:45 -17:15, WA1 
GR/rekenmachine/antwoordenbundel/boek/ ... niet toegestaan; het officiele 
spiekbriefje mag je uiteraard wei gebruiken. Aile antwoorden dienen te worden 
afgeleid en/of gemotiveerd. Mis je gegevens, doe dan een gemotiveerde aanname. 

Vraag 1: Instellingen (30 ptn) 
Gegeven is onderstaande schakeling van een Hartley-oscillator. Deze moet zodanig 
ingesteld worden dat de transconductantie gm (of steilheid s) van de transistor een 
bepaalde waarde heeft. 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) (6) Leid een uitdrukking afvoor de benodigde Ic om een steilheid s te krijgen 
voor de BJT. 

b) (8) Leid een uitdrukking af voor de vereiste waarde voor de weerstand RE om de 
BJT in te stellen op een ruststroom lc. Deze uitdrukking zou een functie 
kunnen zijn van andere waardes in het circuit. 

c) (8) Leid een uitdrukking afvoor de maximale waarde van weerstand Rc waarvoor 
de schakeling nog netjes werkt. Neem daarbij een uitgangsamplitude Uu;1 aan. 

d) (8) Als de originele BJT --- met niet zo grote stroomversterkingsfactor --- wordt 
vervangen door een met een identieke leo (de voorfactor in de 
elementvergelijking van de BJT) maar met een veel grotere 
stroomversterkingsfactor a., hoeveel verandert de ruststroominstelling dan? 
Geef een duidelijke berekening/duidelijk bewijs. 



Vraag 2: Kleinsignaaleigenschappen (35 ptn) 
In onderstaande figuur is een mooie schakeling gegeven. De condensatoren mogen 
GROOT worden verondersteld. De stroomversterkingsfactor van de BJT is niet erg 
groot. 
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a) (0) Is dit een GES, GSS, GBS, GGS, GCS, of GDS? Leg uit. 

b) (5) Leid een uitdrukking af voor de kleinsignaaloverdracht Uu;/U;n van deze 
schakeling. 

c) (5) Leid een uitdrukking afvoor de ingangsweerstand van deze schakeling. 

d) (5) Leid een uitdrukking afvoor de uitgangsweerstand van deze schakeling. 

e) (5) Leid een uitdrukking af voor de waarde van C;n waarvoor het -3dB-punt van 
de overdracht van de gehele schakeling (met GROTE Cu;t) ligt bij WJN. 

f) (5) Leid een uitdrukking af voor de waarde van Cu;1 waarvoor het -3dB-punt van 
de overdracht van de gehele schakeling (met GROTE C;n) ligt bij c.oun als de 
belastingsweerstand van de schakeling (niet getekend, te plaatsen over Uu;t) 

RwAD is. 

Bij vragen g) en h) hieronder wordt een stroombron i;n gebruikt als signaalgenerator, 
in plaats van de de spanningsbron U;n. 

g) (5) Leid een uitdrukking af voor de kleinsignaaloverdracht Uu;/i;n van deze 
schakeling. 

h) (5) Leid een uitdrukking afvoor de uitgangsweerstand van deze schakeling. 
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Vraag 3: lets met feedback rood een opamp (35) 
Gegeven is onderstaande filt~rschakeling; voor het circuit geldt dat R1=R2• 
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a) (10) Leid een (niet triviale) uitdrukking afvoor de overdracht Vu;/V;n van deze 

schakeling, waarbij u een ideate opamp mag aannemen, dus een met A-+oo, 

r;n,opamp--+ oo n, en ru;t,opamp=O .Q. Lees ook even de tekst hoven de figuur. 

b) (5) Plot deze overdracht in een (net) Bode-diagram (fase en magnitude). 

c) (5) Leid een (niet te triviale) uitdrukking afvoor de grootte van de feitelijke 
verschilspanning die de opamp stuurt, dus voor het verband tussen het 
spanningsverschil (u+- u_) en Uin· Hierbij mag u een ideate opamp aannemen, 
dus een metA-+oo, r;n,opamp-+ oo.Q, en ru;t,opamp=O .Q. 

d) (10) Per ongeluk is de schakeling wei opgebouwd met een ideate opamp, maar zijn 
R3 en C van plaats verwisseld. Is de modulus van de spanningsoverdracht nu 
veranderd of niet? Motiveer uw antwoord met bijvoorbeeld een goede 
redenatie of met een mathematisch bewijs, of met een afleiding van een nieuw 
Bodediagram met vergelijking, of met ... 

Voor de volgende vraag is de uitgangsweerstand van de opamp (ruit,opamp) toch niet 0 
n en verder heeft de versterking van de opamp een eersteordelaagdoorlaat
karakteristiek: 

A(jm) = -~-=---
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e) (5) Leid een (niet triviale) uitdrukking af voor de uitgangsimpedantie van de 
schakeling. 

Veel puzzelplezier & succes. 


