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Tentamen Elektronische Functies (121177) 
vrijdag 11 juni, 8.45-12.15 uur, SP 2 

Dit tentamen bestaat uit 3 opgaven. Alle antwoorden dienen te worden afgeleid en te worden 
gemotiveerd. Mis je gegevens, doe dan een gemotiveerde aanname. GR's, workstations, 
boeken etc niet toegestaan. Veel succes. 

Opgave I (33 punten) 
Hieronder staat het schema van een fotodiodeversterker die een fotodiodestroom iin omzet in 
een uitgangsspanning Uout. De fotodiode is gemodelleerd als stroombron met een parallelle 
(junctie )capaciteit C. 
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De opamp is niet ideaal, maar heeft een versterking gegeven door: 

A(jw) = ~ 
(l+j~Hl+j:,J 

met w1 » Wo 

met~ »1 

uUlt 

J. 

a) (5) Geef de defmitie van fasemarge, of omschrijf deze beknopt maar duidelijk. 

b) (5) Hoe is fasemarge af te lezen in een polair figuur (Nyquist-plot) en in een Bode-plot? 
Geef ter ondersteuning van uw deelantwoorden een mooie figuur bij beide 
deelantwoorden. 

Gegeven is dat bij deze opamp w1 » Wo en ~ » 1. Het blijkt dat de fasemarge deze 

opamp met unity-gain-terugkoppeling gelijk is aan 45°; deze gegevens dient u te gebruiken bij 
de volgende 2 (twee dus) vragen. 

c )(0) Hoe groot is arg(A(jw)) bij IA(jw ~ = I? 

d) (10) Leid een uitdrukking af voor de verhouding van ~o van de opamp; als u eventueel 

aannames of vereenvoudigingen doet, vermeld dat dan duidelijk en beargumenteerd. 
Uiteraard hoeft b.v. w1 » Wo niet beargumenteerd te worden. 

Hieronder wordt de opamp gebruikt in de getoonde fotodetectorschakeling. 

e) (13) Leid een uitdrukking af voor het (gewenste) kantelpunt van het RC-feedbacknetwerk 
als een fasemarge van 60° nodig is. Hint: het kantelpunt van het RC-netwerk ligt ver 

onder wo' sin(600) = ! J3, cos(600) = !. 



Opgave II (33 punten) 

a) (5) Gegeven is onderstaande relaxatieoscillator. Beschrijf kwalitatief het oscillatieproces 
van deze schakeling en geef de golfvormen weer in een nette grafiek. Hierbij mag u er 
eerst vanuitgaan dat de opamp ideaal en een symmetrische voedingsspanning heeft 
van + UDD en - UDD . Verder is hier (nog) Uxc = O. 
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b) (15) Leid een uitdrukking of voor de oscillatiefrequentie, of voor de periodeduur, van de 
relaxatieoscillator in bovenstaande figuur. 

c) (13) Voer vragen Ua en Ub opnieuw uit, maar nu voor Uxc #= O. 



Opgave 111 (33 punten) 

Gegeven is onderstaande harmonische oscillator. Het versterkerblokje met instelbare 
versterking A wordt gerealiseerd met een opamp met een feedbacknetwerk. Dit 
versterkerblokje heeft geen fasedraaiing en kan iedere gewenste reële spanningsversterkings
factor realiseren. 
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a) (10) Leid een uitdrukking afvoor de oscillatiefrequentie van deze harmonische oscillator. 

Hint: definieer eerst uw A en p, beide met 1 in- en uitgangssignaal. 

b) (10) Leid een (niet te triviale) uitdrukking af voor de grootte van de versterking A die een 
stabiele hamlOnische oscillatie geeft. 

Per ongeluk worden ~ en L van plaats verwisseld; dat kan gebeuren na een hele week 

studeren voor EIFun en EM-Veld. 

c) (13) Als de nu verkregen schakeling ook harmonisch kan oscilleren: 
- leid opnieuw een uitdrukking af voor EN de oscillatiefrequentie EN voor de vereiste 
versterking A 

Als de nu verkregen schakeling niet meer harmonisch kan oscilleren, bewijs dat. 




