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Tentamen Elektronische Functies (121177); donderdag 26 augustus 2010 
Bij ElBaslElFun zijn GR, laptop, boek en dergelijke niet toegestaan bij het tentamen. 

Vraag 1: Harmonische oscillatoren (35 ptn) 
Hieronder is het schema gegeven van een phaseshiftoscillator. Deze phase shift
oscillator bestaat uit N identieke delen; hieronder getekend is de situatie voor N=3. 
Ieder deel bestaat uit eenzelfde versterker met een reele spanningversterking A, een 
oneindige ingangsimpedantie en een uitgangsimpedantie on, en dezelfde R en C. 

J. 
a) (4) Geef de oscillatievoorwaarde van een willekeurige harmonische 

oscillator en leid hieruit de voorwaarde af voor de fasedraaiing van 
ieder RC-deel in bovenstaande oscillator met N=3. 

b) (8) Leid een uitdrukking af de oscillatiefrequentie, weer voor N=3. 

c) (8) Leid een uitdrukking afvoor de bij stabiele harmonische oscillatie 
benodigde versterkingsfactor (per versterker) A, weer voor N=3. 

d) (5) Waarom krijgen we niet voor N=4 een mooie stabiele harmonische 
oscillatie? Licht uw antwoord kort maar duidelijk toe. 

e) (10) Waarom krijgen we weI voor N=5 een mooie stabiele harmonische 
oscillatie? Licht uw antwoord kort maar duidelijk toe, en leid een 
uitdrukking afvoor deze oscillatiefrequentie. 



Vraag 2: Relaxatieoscillatoren (25 ptn) 
Hieronder is een relaxatieoscillator gegeven, met een vrijwel ideale opamp. De 
uitgangsspanning van de opamp is echter begrensd door de voedingsspanning ter 
grootte ±VsuP. 

a) (5) Teken de te verwachten golfvormen: V UITl, V + en V_ gedurende drie 
periodes. Geef een korte maar duidelijke verklaring bij de golfvorrnen. 
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b) (10) Leid een uitdrukking af voor de oscillatiefrequentie. 

c) (10) Als parallel aan R3 een ideale diode wordt geplaatst, hoe groot is dan 
de oscillatiefrequentie van de schake ling? Motiveer uw antwoord of 
geef een afleiding. 
Geef ook even het door u gebruikte schema. 



Vraag 3: lets met RF (35) 
Gegeven is onderstaand algemene voerstelling van een RF -zendsysteem, met een 
vermogensversterker (PA) die een RF -ingangssignaal krijgt en die via een 
impedantiematchingnetwerk een antenne aanstuurt. De complexe antenne-impedantie 
is Zantenne = Ra + jXa , en de maximale amplitude van de uitgangsspanning van de P A 
is Vee, terwijl de maximale uitgangsstroomamplitude die de PA kan leveren Imax is. De 
uitgangsimpedantie van de PAis 0 n zolang het uitgangssignaal van de P A niet 
stroom- of spanningbegrensd is. 

Veel plezier. 

modulatie 
& 

oscillatie 

a) (4) Geef een uitdrukking voer het maximale (reele) zendvermogen als de 
P A spanningsbegrensd werkt. 

b) (3) Geef een uitdrukking voor het maximale (reele) zendvermogen als de 
P A stroombegrensd werkt. 

c) (10) Leid af (of stel en bewijs, of ... ) hoe groot de antenne-impedantie is 
waarvoor het (reele) zendvermogen zo groot mogelijk is. 

d) (10) Geef een uitdrukking voer de verhouding van het zendvermogen bij 
het gebruiken van: 
- een korte ante nne zander "match" met een Zantenne = 5!2 - j5000!2 

en 
- een korte ante nne met "match" met een Zantenne matched = 5!2 

Je mag ervan uitgaan dat de PA hier niet stroom- of spanningbegrensd 
werkt. Geef ook de numerieke waarde van deze verhouding. 
(GR niet toegestaan, rekenen evt met verwaarlozen van ... toegestaan) 

e) (8) Geef een uitdrukking voor de verhouding van het zendvermogen bij het 
gebruiken van: 
- een korte ante nne zander "match" met een Zantenne = 5!2 - j5000!2 

en 
- een A. / 4 antenne met een Zantenne,J. / 4 == 50!2 

Je mag er weer van uitgaan dat de PA niet stroom- of 
spanningbegrensd werkt. Geef ook de numerieke waarde van de 
verhouding. 
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