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ABSTRACT

This  thesis  is  devoted  to  the  design  of  MMICs
amplifiers in microwave and millimeter wave band.
Several  amplifiers,  operating  from  10  –  15  GHz
frequency range, have been designed, fabricated
and tested.

A Monolithic Low Noise Amplifier (LNA) employing
source series feedback has demonstrated 3.6 dB
Noise  Figure  with  25  dB gain  and an input  VSWR
less than 1.15:1 at 15 GHz. The chip has been
fabricated in the premises of GEC-Marconi in UK
and the chip area is approximately 3.7 mm2.  A
simultaneous attempt has been made in the
premises of FoRTH – IESL, Heraclion Crete, where
almost the same circuit has been fabricated, using
only two stages, providing a 12 dB Gain and 4 dB
Noise Figure, based on a pseudomorphic FET. The
chip area is approximately 7 mm2.

In order to compare Μicrowave Μonolithic
Ιntegrated Circuit and Μonolithic Ιntegrated Circuit
technologies, we developed a one-stage amplifier
with an associated gain of 10 dB and a three-
stages amplifier with an associated gain of 27 dB
respectively, at 10 GHz. The chip area of the final
MMIC  is  1.4  mm2 and the one of the MIC is 4300
mm2.

Finally, the analysis and modeling of Distributed
Amplifiers operating up to 40 GHz, in MMIC
technology has been examined. With a small–
signal distributed model and travelling full–wave
analysis based on T-parameters, an equivalent
matrix which is consistent with linear scaling
rules, was formed. Based on electromagnetic
simulation and harmonic balance analysis, the
proposed approach could be extended to
nonlinear MMICs.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                           1

Κεφάλαιο 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Το Αντικείμενο της Διατριβής

ο κύριο αντικείμενο της παρούσας Διατριβής είναι η βελτιστοποίηση της
Σχεδίασης Μικροκυματικών Μονολιθικών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και

ειδικότερα γίνεται μελέτη στη Σχεδίαση Ενισχυτικών Διατάξεων με χρήση CAD
εργαλείων, κατασκευή αυτών σε διακεκριμένα χυτήρια  παραγωγής MMICs και
μετρήσεις προς εξαγωγή συμπερασμάτων για τη σχεδίαση. Επίσης, γίνεται μια
μαθηματική ανάλυση των κατανεμημένων ενισχυτών με χρήση ανακλώμενων και
προσπιπτόντων κυμάτων στα επιμέρους κατανεμημένα τετράθυρα που αποτελούν
τις βαθμίδες του κατανεμημένου ενισχυτή ώστε να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα
όσον αφορά στο βέλτιστο αριθμό βαθμίδων του κατανεμημένου ενισχυτή.

Το Κεφάλαιο 2 περιγράφει αναλυτικά τη μεθοδολογία Σχεδίασης Ενισχυτών
Χαμηλού Θορύβου σε τεχνολογία GaAs MMIC που χρησιμοποιούνται ως
προενισχυτές σε συστήματα μετάδοσης πληροφορίας δίνοντας έμφαση στη
σχεδίαση κυκλωμάτων προσαρμογής εισόδου και εξόδου, στην αντιμετώπιση του
προβλήματος της ευστάθειας των ενισχυτών καθώς και στη μελέτη της θεωρίας του
θορύβου.

Έγινε σχεδίαση, προσομοίωση και κατασκευή δύο ενισχυτών Χαμηλού Θορύβου
συντονισμένων στη συχνότητα των 15 GHz με κέρδος 25 dB με Συντελεστή
Θορύβου 4 dB, με χρήση της ίδιας τεχνολογίας (GaAs MMIC) αλλά με διαφορετικές
δομές.

Ο ένας Ενισχυτής αποτελείται από 5 βαθμίδες κάνοντας χρήση της Βιβλιοθήκης της
GEC Marconi, αφού η κατασκευή έγινε στην Αγγλία, στο χυτήριο παραγωγής
MMICs της εταιρίας GEC-Marconi. Τα Ολοκληρωμένα Κυκλώματα των ενισχυτών
χαμηλού θορύβου μετρήθηκαν στο Εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών
και τα αποτελέσματά τους παρουσιάζονται στο τέλος του Κεφαλαίου.

Ο Δεύτερος ενισχυτής που σχεδιάστηκε, προσομοιάστηκε και κατασκευάστηκε
αποτελείται από δύο βαθμίδες, κάνοντας χρήση της βιβλιοθήκης των
ψευδομορφικών FET του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικών Δομών και Λέιζερ της ομάδας
Μικροηλεκτρονικής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο της Κρήτης
καθώς επίσης και της βιβλιοθήκης των παθητικών στοιχείων της GEC – Marconi,
που προαναφέρθηκε.

Το Κεφάλαιο 3 μέσω της σχεδίασης, προσομοίωσης και κατασκευής ενός ενισχυτή
ισχύος, δίνει έμφαση περισσότερο στη σύγκριση μεταξύ δύο διαφορετικών
τεχνολογιών: MMIC και MIC. Εδώ, γίνεται μία αναλυτική περιγραφή στη
μεθοδολογία σχεδίασης ενισχυτών Ισχύος με έμφαση στην επιλογή των
κυκλωμάτων πόλωσης καθώς και στη θεωρία του Κέρδους στους ενισχυτές.

Κατασκευάστηκαν και μετρήθηκαν δύο κυκλώματα ενισχυτών Ισχύος. Το πρώτο σε
τεχνολογία GaAs MMIC με χρήση της Βιβλιοθήκης της GEC – Marconi και το
δεύτερο σε τεχνολογία MIC Teflon (υλικό R04003) με χρήση διακριτών

Τ
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Μικροταινιακών Γραμμών. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων, των
κατασκευών και των Μετρήσεων παρουσιάζονται και συγκρίνονται.

Στο Κεφάλαιο 4 είναι αφιερωμένο σε ένα μεγάλο κεφάλαιο των ενισχυτών σε
μικροκυματικές και χιλιοστομετρικές συχνότητες, στους κατανεμημένους ενισχυτές.
Γίνεται μια αναλυτική περιγραφή της Θεωρίας της Κατανεμημένης Σχεδίασης και
ειδικότερα των Κατανεμημένων ενισχυτών των οποίων η βασική ιδιότητα είναι η
ενίσχυση σε πολύ μεγάλο εύρος συχνοτήτων. Περιγράφεται η βασική θεωρία της
βέλτιστης επιλογής του αριθμού των βαθμίδων στη σχεδίαση ενός κατανεμημένου
ενισχυτή ώστε να προκύψει το μεγαλύτερο εύρος ζώνης με τους ελάχιστους
συμβιβασμούς στο Κέρδος.

Τέλος, γίνεται μία μαθηματική μοντελοποίηση των τετράθυρων υποδικτύων
(βαθμίδων) ενός κατανεμημένου ενισχυτή με χρήση των προσπιπτόντων και
ανακλώμενων κυμάτων μέσω της μοντελοποιημένης μήτρας Τ για τετράθυρα, και η
αναγωγή της σε δίθυρο με τη βοήθεια κατάλληλων τερματισμών εισόδου και εξόδου.
Τα αποτελέσματα της μαθηματικής προσέγγισης με πραγματικές μεταβλητές που
απορρέουν από τα ισοδύναμα μοντέλα συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα των
προσομοιώσεων από Υπολογιστή και προέκυψαν ίδια, όσον αφορά στο βέλτιστο
αριθμό βαθμίδων, στο κέρδος και στο εύρος ζώνης των ενισχυτών.

1.2. Η Τεχνολογία GaAs MMIC

α τελευταία 20 χρόνια τα Μικροκυματικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (Microwave
Integrated Circuits MIC) κέρδισαν δημοσιότητα σε πολλές εφαρμογές και ο

ρόλος τους έχει αναβαθμιστεί,  από τις εργαστηριακές έρευνες,  σε στρατιωτικές και
εμπορικές παραγωγές [4]. Αυτό οφείλεται στην πρόοδο της ανάπτυξης
Μικροκυματικών στοιχείων στερεάς κατάστασης. Επιπλέον, την τελευταία δεκαετία,
η ιδέα να δημιουργηθεί ένα Μικροκυματικό «Σύστημα σε Ολοκληρωμένο» (καταρχήν
σε τεχνολογία IC πυριτίου χαμηλής συχνότητας),  ήταν το αποτέλεσμα της ανάγκης
να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση των παρασιτικών κατά τις συνδέσεις (bond-wire
parasitics) και να αποφευχθεί η χρήση διακριτών στοιχείων. Αυτή η ιδέα έγινε
πραγματικότητα με τα Μονολιθικά MICs (MMIC).

Τα Μικροκυματικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα μπορούν να διαιρεθούν σε δύο
κατηγορίες, ονομαστικά, στα Υβριδικά MICs (Σχήμα 3.41) και στα Μονολιθικά MICs
(Σχήματα 3.22-3.25). Στην υβριδική τεχνολογία τα κατανεμημένα στοιχεία
κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας τεχνολογία λεπτού φιλμ (thin ή thick-film), στο
υπόστρωμα. Αυτά τα κατανεμημένα στοιχεία γενικά κατασκευάζονται
χρησιμοποιώντας επιμετάλλωση απλού στρώματος (single-level metallization). Τα
διακριτά στοιχεία κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας την τεχνική της
πολυστρωματικής εναπόθεσης (multilevel deposition) και την τεχνική της
επίστρωσης (plating), πάνω στο υπόστρωμα [13]. Τα ενεργά στοιχεία στερεάς
κατάστασης (solid state devices) προστίθενται στο υπόστρωμα σε διακριτή μορφή.
Στην τεχνολογία MMIC όλα τα ενεργά και παθητικά στοιχεία του κυκλώματος και οι
συνδέσεις μεταξύ τους  βρίσκονται στον ίδιο όγκο, ή πάνω στην επιφάνεια ενός ημι-
μονωτικού υποστρώματος με κάποιο είδος εναπόθεσης όπως επιταξία, εμφύτευσης
ιόντων, εξάχνωσης, διάχυσης, ή με συνδυασμό όλων αυτών των διαδικασιών. Έτσι,
στην πράξη, η τεχνολογία MMIC είναι μια διαδικασία πολυστρωματικής
εναπόθεσης, η οποία την κάνει πολύ δαπανηρή, συγκρινόμενη με την υβριδική
τεχνολογία. Αλλά, τα μονολιθικά MICs έχουν την πολυτέλεια να κατασκευάζονται σε
μεγάλες ποσότητες κι έτσι μειώνεται το κόστος ανά μονάδα ολοκληρωμένου. Τα

Τ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                           3

υβριδικά MICs είναι εργαστηριακά πρότυπα και είναι πολύ δύσκολο να
κατασκευαστούν σε μεγάλες ποσότητες.

Τα Μικροκυματικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα συνήθως βρίσκουν εφαρμογή σε
διαστημικά συστήματα όπου το μέγεθος και το βάρος τους είναι πολύ σημαντικές
παράμετροι. Μ’ αυτό το συλλογισμό τα Μονολιθικά MICs έχουν μεγάλο προβάδισμα
και προτιμούνται. Αυτό το πλεονέκτημα οφείλεται στο γεγονός ότι τα στοιχεία του
κυκλώματος στα MMICs είναι σαφώς καθορισμένα και σε συμπαγή μορφή.
Μπορούν να γίνουν τόσο μικρά, όσο το επιτρέπει η τεχνολογία. Από την άλλη μεριά
όμως, αυτή η ιδιότητα απαγορεύει τη χάραξη και τη διόρθωση των κυκλωμάτων και
αυτό είναι το πιο σημαντικό μειονέκτημα των MMICs σε σύγκριση με τα υβριδικά
MICs. Τέλος, η ευελιξία της σχεδίασης και η απόδοση σε μεγάλο εύρος συχνοτήτων
λόγω της απουσίας των καλωδίων διασύνδεσης και των διακριτών στοιχείων – είναι
τα πολύ σπουδαία πλεονεκτήματα των MMICs, τα οποία έχουν κερδίσει έδαφος ως
προς τα υβριδικά MICs, ειδικότερα την τελευταία δεκαετία [2], [4], [23], [42].

Το πρώτο αποτέλεσμα κυκλώματος MMIC ανακοινώθηκε το 1964. Η σχεδίαση ήταν
βασισμένη στην τεχνολογία πυριτίου. Αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν πολλά
υποσχόμενα λόγω της μικρής ανθεκτικότητας του υποστρώματος πυριτίου [4], [19].
Το 1968 οι Mehal και Wacker προσπάθησαν να κατασκευάσουν στα 94 GHz την
είσοδο ενός δέκτη (front-end), χρησιμοποιώντας ημιαγώγιμο υπόστρωμα GaAs. Τα
αποτελέσματα ήταν επίσης απογοητευτικά λόγω της έλλειψης τεχνογνωσίας
υψηλών θερμοκρασιών που απαιτείται για το GaAs [2], [28]. Έως τα μέσα του 1970
η τεχνολογία MMIC  δεν είχε αναπτυχθεί λόγω της απουσίας μιας διαδικασίας
βελτιστοποίησης. Το 1976, οι Pengelly και Turner ανακοίνωσαν έναν X band
ενισχυτή βασιζόμενο σε GaAs MESFET. Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά
ενθαρρυντικά. Μετά από αυτό λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας GaAs
και των MESFETs, καθώς της άριστης απόδοσης του υποστρώματος GaAs, των
παραγόμενων chips, ανακοινώθηκαν πολλά αποτελέσματα και οι ερευνητές των
MMIC άρχισαν να γίνονται διάσημοι.

Η καλή αποδοτικότητα των MMICs οφείλεται κυρίως στην εξαιρετική αποδοτικότητα
του GaAs σαν υπόστρωμα. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλά υλικά για
υπόστρωμα των MMICs.  Μερικά από αυτά είναι πυριτίου ή πυρίτιο σε  ζαφείρι
(silicon on sapphire SOS), GaAs, και InP [11]. Ο λόγος που το GaAs προτιμάται ως
υπόστρωμα φαίνεται αν συγκρίνουμε τα ηλεκτρικά και φυσικά χαρακτηριστικά τους
στον Πίνακα του σχήματος 1.1.

Η τεχνολογία μαζικής παραγωγής Si MMIC βασίζεται στο διπολικό τρανζίστορ και
είναι χρήσιμη στην S  μπάντα.  Για την τεχνολογία SOS  MMIC  το βασικό ενεργό
στοιχείο είναι το MESFET πυριτίου. Η μέγιστη συχνότητα λειτουργίας για ένα 1 μm
μήκους διάχυσης πύλης (gate-length)  MESFET  είναι περίπου 6  GHz.  Αν
χρησιμοποιηθεί GaAs, η μέγιστη συχνότητα λειτουργίας για το ίδιο MESFET είναι
περίπου 15 GHz. Με μικρότερο μήκος πύλης (gate-length), μπορούν να παραχθούν
MESFETs που λειτουργούν μέχρι και τα 100 GHz. Έχουν ήδη ανακοινωθεί
λειτουργικά FETs πάνω από 60 GHz [38], [42], [73], [82]. Έτσι, μπορούμε να πούμε
ότι η δημοτικότητα των GaAs FETs οφείλεται στις μεγάλες συχνότητες λειτουργίας
και στην ευελιξία τους. Το InP έχει ικανότητες λειτουργίας σε υψηλότερες
συχνότητες αλλά δεν μπορεί να φτάσει την αποδοτικότητα του GaAs λόγω του
χαμηλού Schottky-barrier ύψους των μέταλλων στο n-type InP, και το υψηλό κόστος
της διαδικασίας παραγωγής του InP.
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Σχήμα 1.1. Σύγκριση μεταξύ των διαφόρων κατεργασιών με το GaAs

1.3. Παρουσίαση του Χυτηρίου Παραγωγής MMICs GEC –
Marconi

 τεχνολογία των μικροκυμάτων στις τηλεπικοινωνίες συνεχώς εξελίσσεται διότι
το επιβάλλουν οι αυξανόμενες απαιτήσεις σε εύρος ζώνης της πληροφορίας και

η δέσμευση της χαμηλότερης περιοχής των συχνοτήτων του ηλεκτρομαγνητικού
φάσματος από ήδη υπάρχουσες εφαρμογές.

Η τεχνολογία των μονολιθικών μικροκυματικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
(MMIC=Microwave Monolithic Integrated Circuits) είναι μια πολλά υποσχόμενη
τεχνολογία η οποία αναπτύχθηκε το 1975 και εξής, με πρωτοπόρο την εταιρεία
GEC-Marconi  [8]  και τα κύρια πλεονεκτήματά της σε σχέση με τη συμβατική
τεχνολογία των κυματοδηγών ή την τεχνολογία υβριδικών κυκλωμάτων
επιφανειακής στήριξης είναι τα κάτωθι:

i. Καταλαμβάνει πολύ μικρό χώρο πάνω στο πλακίδιο του GaAs της τάξης των 1-
10 mm2.

ii. Υπάρχει πολύ καλή επαναληψιμότητα στην λειτουργία των κυκλωμάτων MMIC
εφόσον κατασκευάζονται ταυτόχρονα πολλά εκατοντάδες από αυτά σε
πλακίδια GaAs 3’’ ή  6’’.

iii. Πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής το οποίο είναι άμεσο αποτέλεσμα της
εκτεταμένης αυτοματοποίησης της παραγωγής.

iv. Αυξανόμενη διαρκώς η συχνότητα λειτουργίας τέτοιων κυκλωμάτων. Σε
εμπορικές εφαρμογές κυκλοφορούν ήδη ημιαγωγοί στην περιοχή των 94GHz
και σε εργαστηριακό επίπεδο υπάρχουν ημιαγωγοί με συχνότητες λειτουργίας
της τάξης των 300GHz.

v. Δυνατότητα υλοποίησης ήλεκτρο-οπτικών κυκλωμάτων με ημιαγωγούς ΙΙΙ-ΙV
όπως GaAs, InP, AlGaAs, κ.λ.π. πάνω στο ίδιο πλακίδιο.

Όσον αφορά στις διαδικασίες υλοποίησης MMICs, γενικότερα, λαμβάνουμε υπ’ όψη

Η
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το απαιτούμενο εύρος ζώνης λειτουργίας. Σαν κανόνα σχεδίασης, λαμβάνουμε το
γεγονός ότι για εύρος ζώνης λειτουργίας 12 - 15 GHz χρησιμοποιούμε την
κατεργασία μήκους διάχυσης πύλης 1 μm, ενώ για συχνότητες έως 30 GHz
χρησιμοποιούμε την κατεργασία 0.5 μm και για συχνότητες έως 50 GHz  0.25 μm
[2], [4].

Λαμβάνοντας υπ’ όψη το κόστος κατασκευής, η υλοποίηση μπορεί να βασίζεται σε
διαδικασία εμφύτευσης ιόντων (ion-implanted) ή σε διαδικασία επίταξης (epitaxial
based). Η πιο λειτουργική από άποψη κόστους θεωρείται η διαδικασία ion-
implanted, λόγω της ομοιομορφίας της. Απ’ την άλλη πλευρά, η διαδικασία επίταξης,
έχει καλύτερη παρουσία όσον αφορά στο θόρυβο και την ισχύ.

Η διαδικασία μήκους διάχυσης πύλης 0.5 μm, έχοντας όριο λειτουργίας τα 20 GHz,
είναι μια κατεργασία με 9 επίπεδα μασκών, βασιζόμενη σε υλικό εμφύτευσης ιόντων
και διαθέτει GaAs οπές διέλευσης προς τη γη για ελάχιστες επιστροφές από τη γη.
Αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας F20 της τεχνολογίας υλικών της GEC
Marconi, είναι τα ακόλουθα [8]

· 9 επίπεδα μασκών
· διάμετρος 3΄΄ υποστρωμάτων LEC
· εμφύτευση ιόντων (‘blanket’ or ‘selective’)
· αντιστάσεις σε εμφυτευμένα στρώματα
· μήκος διάχυσης φορέων μειονότητας πύλης του FET 0.5 μm
· συνδυασμός διηλεκτρικού νιτριδίου / πολυμιδίου
· ΜΙΜ πυκνωτές με δύο τιμές χωρητικότητας /μονάδα εμβαδού

490 pF/mm2

21 pF/mm2

· σύστημα 2 επιπέδων επιμετάλλωσης (χωρίς αερογέφυρες)
· συνολικό πάχος ολοκληρωμένου κυκλώματος 200 μm
· GaAs διελεύσεις προς τη γή
Στους ενισχυτές με κυκλώματα προσαρμογής, η σχεδίαση μπορεί να είναι ευαίσθητη
σε παθητικά στοιχεία και στις μεταβολές των παραμέτρων των FET. Επιπλέον, είναι
δύσκολο να επιτευχθεί επίπεδο κέρδος. Η σχεδίαση με ανάδραση παράλληλα,
προσφέρει βέλτιστη παρουσία στα μικρά-μεσαία επίπεδα ενισχυτών με εύρος 1-2
οκτάβες με επίπεδο κέρδος και ευστάθεια [22].

1.4. Η Υπολογιστική και Εργαστηριακή Υποδομή που
χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα Διατριβή

α εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη σχεδίαση των Ολοκληρωμένων
Κυκλωμάτων, το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για τη σχεδίαση των MICs και

MMICs ήταν ως επί το πλείστον το εργαλείο Προσομοίωσης Design Environment
SERIES IV 110.30, Libra version 6.1 καθώς και η νέα έκδοση ADS της Hewlett
Packard. Χρησιμοποιήθηκε από το ίδιο πακέτο λογισμικού το εργαλείο Touchstone
καθώς επίσης το HP MDS και το τελευταίο χρονικό διάστημα το HP Advanced
Design System που είναι και η συγχώνευση των δύο προηγούμενων πακέτων. Γι'
αυτά τα προγράμματα είχαμε 7 άδειες πρόσβασης τις οποίες χρησιμοποιήσαμε σε
δυνατούς σταθμούς εργασίας HP 750, HP C200 και Τερματικά HP B132,
εφοδιασμένα με το λειτουργικό σύστημα UNIX, αφοσιωμένα όλα να εξυπηρετήσουν
τις ανάγκες για CAD/CAE σχεδίαση. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν Μαθηματικά

Τ
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Υπολογιστικά Εργαλεία όπως το Mathematica 3.0 και το Mathcad 7.0 για τους
Υπολογισμούς του 4ου Κεφαλαίου.

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα τα οποία ήταν
απαραίτητα για τις εργαστηριακές μετρήσεις:

· Κλωβό Faraday για την εξαγωγή μετρήσεων ανεπηρέαστων από τις
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Η μόνωση του εσωτερικού έχει γίνει με τέτοιο
τρόπο ώστε να μπορούμε να έχουμε εξασθένιση 120 dB σε συχνότητες από 1
Hz  έως 1  GHz.  Έτσι,  είναι πλήρως καταπιεσμένα τα σήματα FM  και TV.  Για
συχνότητες πάνω από 1 GHz βαθμιαία μειώνεται φτάνοντας στα 115 dB στη
συχνότητα των 10 GHz.

· Έναν Μικροκυματικό Αναλυτή Δικτύων HP 8510C (Network Analyser) για
μικροκυματικές μετρήσεις σε εύρος συχνοτήτων 45 MHz έως 40 GHz, ο οποίος
αποτελείται από Οθόνη (Display Processor), IF φωρατή (IF Detector), Σετ
Ελέγχου S  –  παραμέτρων στο εύρος 45  MHz  –  40  GHz  (Test  Set),  Γεννήτρια
Σήματος από 10 ΜΗz ως 50 GHz (Signal Generator), εφοδιασμένο με τα
κατάλληλα Κυκλωματικά Εργαλεία Βαθμονόμησης (Calibration Kits) Ν-type SMA
3,5 mm kai SMA 2.4 mm.

· O Αναλυτής Δικτύων είναι συνδεδεμένος με έναν Μικρομετρικό Σταθμό
Μετρήσεων (Carl Suss Probe Station) εφοδιασμένο με 8 κεφαλές για DC
παροχές (Σχήματα 2.94 και 2.96). Η όλη δομή χρησιμοποιείται για μετρήσεις της
συνάρτησης μεταφοράς και της απόκρισης συχνότητας των MMICs που
σχεδιάζονται με τα εργαλεία CAD και κατασκευάζονται μέσω του οργανισμού
Europractice.

· Ένα σύστημα Μέτρησης Συντελεστή θορύβου (HP 8970V Noise Figure
Measurement System) για μετρήσεις θορύβου στο εύρος συχνοτήτων από 10
MHz έως 20 GHz) που αποτελείται από έναν μετρητή του Συντελεστή θορύβου
(HP 8970B noise figure meter), ένα κυκλωματικό Εργαλείο Δοκιμών του
συντελεστή θορύβου 8971C καθώς και μία γεννήτρια ως τοπικό ταλαντωτή
(83711Α synthesized CW generator).

· Εκτός αυτών, ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου περιλαμβάνει Αναλυτές Φάσματος,
Γεννήτριες Σημάτων, Παλμογράφους, κ.α.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι η  Ευρωπαϊκή Ένωση τα
τελευταία 10 χρόνια υποστηρίζει ενεργά τα ευρωπαϊκά ΑΕΙ να έχουν πρόσβαση σε
βιομηχανίες ή χυτήρια κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (MMIC foundries)
μέσω του προγράμματος EUROCHIP και τώρα  EUROPRACTICE. Με τα
προγράμματα αυτά μπορούν να γίνουν παραγγελίες ολοκληρωμένων με πολύ μικρό
κόστος κι έτσι έγινε με τις κατασκευές των Ενισχυτών Χαμηλού θορύβου και Ισχύος.
Είναι αξιοσημείωτο ότι παρέχεται λογισμικό CAD και από το EUROPRACTICE.
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1.5. Τα Χαρακτηριστικά των Μικροκυματικών / Χιλιοστομετρικών
Κυμάτων

 όρος Μικροκυματικό / Χιλιοστομετρικό κύμα αναφέρεται σε εύρη συχνοτήτων
όπου τα μήκη κύματος είναι της τάξης του εκατοστού έως και 1 mm. Μερικοί

συγγραφείς πρότειναν το Μικρομετρικό / Χιλιοστομετρικό φάσμα να ανταποκρίνεται
σε εύρος συχνοτήτων από 1 GHz έως 300 GHz (μήκος κύματος 30 cm έως 1 mm
αντίστοιχα), αλλά γενικά αυτό που είναι αποδεκτό είναι το εύρος 300 MHz έως 300
GHz (30 cm – 1 mm). To σχήμα 1.2 δείχνει τη θέση του μικροκυματικού και
χιλιοστομετρικού φάσματος σε σχέση με το συνολικό φάσμα [2].

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Αμερικανικού στρατού, η K μπάντα είναι 20 έως
40 GHz. Γενικά, σήμερα ο όρος Μικροκύματα χρησιμοποιείται για τις
ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις που έχουν συχνότητα ταλάντωσης από 109 Hz έως
1012 Hz. Σε χαμηλότερες συχνότητες έχουμε τα ραδιοκύματα ενώ για υψηλότερες
έχουμε την υπέρυθρη ακτινοβολία [1].

Μήκος Κύματος

   100 Κm  10 Km   1 Km    100 m  10 m      1 m      10 cm   1 cm     1 mm  100 μm   10 μm  1 μm    0.1 μm   100 A   10 A    1 A

ELF VLF LF MF HF VHF UHF SHF EHF

3103 × 4103 × 5103 × 6103 × 7103 × 8103 × 9103 × 10103 × 11103 × 12103 × 13103 × 14103 × 15103 × 16103 × 17103 × 18103 ×

Συχνότητα σε Hz

VHF UHF L S C X  Ku  K  Ka Χιλιοστομετρικά

A B C D E F G H I J K L  M  N  O

300  150 100     60 50    30    20  15   10   7 6  5  3.75         2     1.5    1     0.75   0.5   0.3 0.15 0.1

4.8 3           0          -3              -7         -10       -13               -17           -20         -23       -25.2     -30

0.1           0.3                      1          2     3    4                10             20     30            60      100 200

Σχήμα 1.2. Η θέση του μικροκυματικού / χιλιοστομετρικού φάσματος σε σχέση με
το συνολικό φάσμα.

Ο

Μικροκύματα Χιλιοστομετρικά
Κύματα

Υπέρυθρα Υπεριώδη

Ακτίνες Χ

Millitary Bands

Μήκος Κύματος (cm)

Μήκος Κύματος λ (dB/m)

Συχνότητα (GHz)
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1.6. H Παγκόσμια Ερευνητική Δραστηριότητα τα Tελευταία Xρόνια

ε παγκόσμια ερευνητική κλίμακα, έχουν κατασκευαστεί Ενισχυτές Χαμηλού
Θορύβου που λειτουργούν στις μπάντες L, S και X σε τεχνολογίες Si – MMIC με

κέρδος 10 dB και συντελεστή θορύβου 3 dB [23], [26] στις μπάντες K, Ka και V που
φτάνουν τα 30 dB κέρδος και το 1.6 dB Συντελεστή θορύβου [36] με χρήση
ψευδομορφικών FET [30], [48], καθώς επίσης και Ενισχυτές Χαμηλού Θορύβου με
κέρδος μεγαλύτερο των 15 dB και συντελεστή θορύβου 6 dB, τεσσάρων βαθμίδων
σε τεχνολογία GaInP/GaAs HBT

Οι περισσότεροι MMIC ενισχυτές χαμηλού θορύβου σε υψηλές συχνότητες
χρησιμοποιούν τεχνολογίες InGaAs/InAs/InP με ψευδομορφικά FET [33], [37], [38],
[60],  [67].  Σε υψηλές συχνότητες,  της τάξης των 40  ώς 80  GHz  το κέρδος είναι
περιορισμένο και συνήθως δεν ξεπερνάει συνήθως την τάξη των 5 dB και στην
καλύτερη περίπτωση τα 14 dB.

Στις τελευταίες ανακοινώσεις που αναφέρονται σε κατανεμημένους ενισχυτές, στους
οποίους το ζητούμενο είναι το επίπεδο κέρδος, σε μεγάλα εύρη συχνοτήτων και
συγχρόνως η επίτευξη χαμηλού θορύβου, γίνονται πολλές θεωρητικές αναλύσεις
[47], [51], [54], [55], [64], [66] – [69] και σχεδιασμός MESFET κατανεμημένων
ενισχυτών και γενικότερα, η κατάσταση έχει ώς ακολούθως:

Έχει γίνει ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος κατανεμημένου ενισχυτή στο
εύρος ζώνης από 0 έως 36 GHz με κέρδος έως 7 dB και με συντελεστή θορύβου το
πολύ 5 dB στις χαμηλές συχνότητες [60] – [63]. Οι περισσότεροι απο αυτούς τους
ενισχυτές χρησιμοποιούνται σε SDH οπτικά συστήματα μεταφοράς και μία τεχνική
που χρησιμοποιείται είναι η χρήση κατάλληλων τερματισμών υποδοχής και πηγής,
ανεξαρτήτων της συχνότητας [65], [69].

Άλλη ανακοίνωση βασίζεται στην ανάλυση απευθείας συζευγμένου κύματος και
υλοποιεί ενισχυτές με συντελεστές ανάκλασης -10 dB, κέρδος 40 dB και NF 3 dB, σε
χαμηλότερες όμως συχνότητες. Έχει γίνει επίσης κατασκευή ολοκληρωμένου
κατανεμημένου ενισχυτή 6 βαθμίδων χρησιμοποιώντας τεχνολογία HEMT
InAlAs/InGaAs/InP, με 0.1 μm μήκος διάχυσης πύλης και εύρος από 0 έως 50 GHz
με κέρδος 16 dB [59]. Πολύ συχνά παρατηρείται η ανάλυση και ανάπτυξη
κατανεμημένων ενισχυτών με σύζευξη των ενεργών στοιχείων με τις τεχνητές
γραμμές μεταφοράς της πύλης, δια μέσου διακριτών πυκνωτών σε σειρά που
λειτουργούν σε συχνότητες 2-8 GHz με 6 ή 10 βαθμίδες. Το κέρδος είναι περίπου 7
dB και οι συντελεστές ανάκλασης εισόδου και εξόδου, κάτω από –15 dB [33], [38],
[41], [63].

Στο εύρος 5-100 GHz έχει αναπτυχθεί κατανεμημένος ενισχυτής InP MMIC επτά
βαθμίδων με διαθέσιμο κέρδος μεγαλύτερο από 5 dB. O συντελεστής θορύβου δεν
ξεπερνάει τα 5.8 dB σε όλη τη μπάντα με χρήση τεχνολογίας 0.1 μm HEMT [64].

Αλλού παρουσιάζεται ένας HBT κατανεμημένος ενισχυτής χρησιμοποιώντας την
τεχνική αντιστάθμισης της εξασθένισης στις τεχνητές γραμμές πύλης και υποδοχής
[66]. Με 4 βαθμίδες επιτυγχάνεται κέρδος 15 dB σε συχνότητες μέχρι τα 15 GHz.
Επίσης, υπάρχουν περιγραφές ενισχυτή οδεύοντος κύματος με κέρδος 9 dB στο
εύρος από 1 έως 13 GHz υλοποιημένος με GaAs FETs και κατανεμημένες γραμμές
μεταφοράς εισόδου και εξόδου [58]. Παρουσιάζεται επίσης η αρνητική ανάδραση με

Σ
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χρήση αντιστάσεων παράλληλα για να ελαχιστοποιηθεί η εξασθένιση των γραμμών.
[26], [52]. Τα κυκλώματα αυτά βασίζονται σε FET κοινής πηγής.

Στις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις, βλέπουμε ενισχυτές χαμηλού θορύβου ευρείας
μπάντας με χρήση HEMT, HBT ρύθμιση της πόλωσης, 13 dB κέρδος, συντελεστή
θορύβου κάτω από 2 dB στις συχνότητες από 1 έως 8 GHz [53]. Έχει σχεδιαστεί
επίσης ενισχυτής ισχύος στα 94 GHz με κέρδος 4 dB και χρήση τεχνολογίας
InGaAs/InAlAs/InP [37]. Ενισχυτής InP-HBT στα 44 GHz με τρεις βαθμίδες
επιτυγχάνει κέρδος 15 dB και χρησιμοποιεί ενισχυτή κοινού εκπομπού για επίτευξη
γραμμικότητας όσον αφορά το σημείο πόλωσης [71]. Για τα συστήματα ραντάρ,
στους δέκτες χαμηλού θορύβου, έχουν αναπτυχθεί διβάθμιοι ενισχυτές στα 60 GHz
με κέρδος 9 dB και συντελεστή θορύβου 3 dB [39]. Η τελευταία ανακοίνωση για
ενισχυτή χαμηλού θορύβου παρουσιάζει έναν InP HEMT MMIC LNA στα 190 GHz
με κέρδος 7 dB και 5 dB σε λίγο χαμηλότερες συχνότητες. Εδώ γίνεται η χρήση
ψευδομορφικού 20 nm In/sub 0.66/Ga/sub 0.35/Αs HEMT [40]. Επίσης
παρουσιάστηκε (Ιούνιος 1999) ένας InP MMMIC ενισχυτής έξι βαθμίδων με 6 dB
κέρδος στις συχνότητες από 140  ώς 220  GHz.  Το MMIC  δεν έχει συνδέσεις
εξωτερικές ή εξωτερικά τρανζίστορ αλλά έχει ακέραιες κυματοδηγικές γραμμές
μεταφοράς, και προτείνεται για χρήση στη ραδιομετρία, στα συμπαγή ραντάρ και
στα συστήματα επικοινωνίας [41].
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Κεφάλαιο 2
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ
ΣΤΑ 15 GHz ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MMIC
2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

το Πρώτο Κεφάλαιο της Διατριβής θα ασχοληθούμε με τη σχεδίαση Ενισχυτών
Χαμηλού Θορύβου σε τεχνολογία MMIC. Για την προσέγγιση του θέματος έγινε

η θεωρητική ανάλυση και παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήματα που ακολουθήσαμε
στην CAD σχεδίαση του Ενισχυτή με τη βοήθεια του σχεδιαστικού πακέτου HP
Eesof [7], [24]. Όσον αφορά το κατασκευαστικό μέρος σχεδιάσαμε 2 Ενισχυτές
Χαμηλού Θορύβου που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα των 15  GHz
χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνολογία MMIC αλλά διαφορετικές παραγωγικές
μονάδες χύτευσης. Μία, καταξιωμένη στο χώρο των MMICs, την GEC Marconi
Foundry και μία που εδρεύει στην Ελλάδα, στο Ηράκλειο της Κρήτης και είναι στο
στάδιο ανάπτυξης Βιβλιοθηκών, το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικών Δομών και Λεϊζερ,
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ο πρώτος ενισχυτής αποτελείται από 5 βαθμίδες
χρησιμοποιώντας τα μοντέλα FET της GEC Marconi και ο δεύτερος από 2 βαθμίδες
χρησιμοποιώντας σαν ενεργές μονάδες μοντέλα ψευδομορφικών FET [18].

Τους Ενισχυτές Χαμηλού Θορύβου (Low Noise Amplifier - LNA), συνήθως τους
χρησιμοποιούμε ως προενισχυτές όταν επιθυμούμε τη μετάδοση ενός κύματος σε
μεγάλες αποστάσεις διότι επιθυμούμε την ελαχιστοποίηση του θορύβου που
προστίθεται λόγω απωλειών του μέσου διάδοσης [1], [3], [4], [5], [7]. Τα βασικά
βήματα που ακολουθούμε για τη σχεδίαση ενός Ενισχυτή Χαμηλού Θορύβου, είναι:

· Επιλέγουμε το κατάλληλο FET. Ο Συντελεστής Θορύβου (Noise Figure – NF)
του επιλεγμένου FET,  πρέπει να είναι χαμηλότερος από το NF  των
προδιαγραφών του Συστήματος.

· Σχεδιάζουμε τα κυκλώματα πόλωσης, ώστε το FET να πολωθεί σε χαμηλά
επίπεδα ρεύματος (20% IDSS).

· Υπολογίζουμε μέσω του συντελεστή Κ πόσο ευσταθές είναι το FET για τις
συχνότητες που θα το χρησιμοποιήσουμε.

· Αν Κ>1 επιλέγουμε τα κατάλληλα κυκλώματα προσαρμογής εισόδου και εξόδου.
· Αν Κ<1 σχεδιάζουμε τους κύκλους ευστάθειας στο χάρτη Smith και επιλέγουμε

κυκλώματα προσαρμογής ώστε να αποφύγουμε τις ασταθής περιοχές ή
αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα με άλλες μεθόδους, όπως αρνητική ανάδραση.

· Πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε την εξασθένιση στην είσοδο γιατί αυτή συμβάλει
στα μέγιστα στο NF του ενισχυτή. Το κύκλωμα προσαρμογής εισόδου πρέπει να
προσαρμόσει τη σύνθετη αντίσταση ZMN που δίνεται από τον κατασκευαστή του
FET για ελάχιστο θόρυβο, κι όχι τη σύνθετη αντίσταση εισόδου του τρανζίστορ,
όπως γίνεται με τους ενισχυτές ισχύος.

Σ
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Σχήμα 2.1. Η Σχεδιαστική Δομή ενός Ενισχυτή

· Τα κυκλώματα προσαρμογής εξόδου ταιριάζουν την έξοδο της υποδοχής με το
φορτίο, αλλά εισαγάγουν ταλαντώσεις στην είσοδο G (σχήμα 2.1), άρα το κέρδος
θα είναι χαμηλότερο από το μέγιστο διαθέσιμο.  Άρα και αυτά τα κυκλώματα
πρέπει να σχεδιαστούν προσεκτικά.

· Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα CAD εργαλεία για να ελέγξουμε την παρουσία
του ενισχυτή, λαμβάνονταν πάντα υπ’ όψη τους περιορισμούς που τίθενται από
την παραγωγική μονάδα χύτευσης (foundry) της κατασκευάστριας εταιρίας του
FET και των υπόλοιπων στοιχείων.

2.2. ΘΕΩΡΙΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΤΩΝ FET

ο τρανζίστορ εγκάρσιου πεδίου παρουσιάζει χαμηλό θόρυβο. Οι κύριες πηγές
θορύβου στα FET  [1],  [27],  [32]  είναι ο θερμικός θόρυβος του αγωγού,  ο

θόρυβος βολής ο οποίος προκαλείται από το ρεύμα διαρροής της πύλης και ο
θόρυβος μεταβολής κατά 1/f, ο οποίος προκαλείται από τα επιφανειακά φαινόμενα.

Θερμικός θόρυβος ή θόρυβος Johnson καλείται ο παραγόμενος από τις τυχαίες
διακυμάνσεις λόγω της θερμικής διέγερσης των ηλεκτρονίων. Ο εν λόγω θόρυβος
είναι λευκός αφού η κατανομή του δίνει τον ίδιο θόρυβο ανά μονάδα εύρους ζώνης
οπουδήποτε στο φάσμα. Ο θόρυβος βολής ή Schottky αποδίδεται στη διακύμανση
του αριθμού των φορέων στους ημιαγωγούς. Ο θόρυβος τυχαίων αυξομειώσεων
οφείλεται στη διέλευση του ρεύματος μεταξύ υποδοχής και πηγής (flicker noise) και
μεταβάλλεται περίπου κατά 1/f  για τις χαμηλές συχνότητες.  Προκαλείται από την
επανασύνδεση και παραγωγή των φορέων στην επιφάνεια του κρυστάλλου.

Σε έναν μικροκυματικό ενισχυτή, ακόμη κι όταν δεν υπάρχει σήμα εισόδου, μπορεί
να μετρηθεί ένα μικρό σήμα στην έξοδο. Αυτή η μικρή ισχύς εξόδου αναφέρεται ως
ισχύς θορύβου του ενισχυτή. Η συνολική ισχύς εξόδου συνιστάται από την
ενισχυμένη ισχύ θορύβου της εισόδου και από την ισχύ θορύβου της εξόδου που
παράγεται από τον ενισχυτή.

Τ
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Ο συντελεστής θορύβου NF έχει οριστεί προκειμένου να είναι δυνατός ο ποσοτικός
προσδιορισμός του πόσο θορυβώδες είναι ένα στοιχείο. Εξ ορισμού ο NF είναι ο
λόγος της ισχύος του θορύβου στην είσοδο του κυκλώματος που εξετάζεται προς
την ισχύ του θορύβου ο οποίος λαμβάνεται στην έξοδο εάν η μόνη πηγή θορύβου
ήταν ο θερμικός θόρυβος στην εσωτερική αντίσταση RS της πηγής σήματος [1], [5].
Έτσι, ο συντελεστής θορύβου είναι μια ποσότητα η οποία συγκρίνει το θόρυβο σ’
έναν πραγματικό ενισχυτή με αυτόν σ’ έναν ιδανικό ενισχυτή (χωρίς θόρυβο). Από
τον ορισμό προκύπτει

NF
S N

S N
Pi Pi

Po Po
= =10 log 20 log

S N
S N

Vi Vi

Vo Vo
(2.1)

Το πηλίκο SP/NP ονομάζεται λόγος (ισχύος) σήματος - πρός - θόρυβο, ενώ το SV/NV
ονομάζεται λόγος τάσης σήματος - πρός - θόρυβο.

Ένας ελάχιστος συντελεστής θορύβου μπορεί να επιτευχθεί με την κατάλληλη
επιλογή του συντελεστή ανάκλασης του ενισχυτή. Ένα μοντέλο για τον υπολογισμό
του συντελεστή θορύβου για έναν ενισχυτή δύο βαθμίδων παρουσιάζεται στο Σχήμα
2.2.

Σχήμα 2.2. Μοντέλο υπολογισμού Συντελεστή Θορύβου για έναν ενισχυτή 2
βαθμίδων.

Όπου NPi  είναι η διαθέσιμη ισχύς θορύβου εισόδου, GA1 και GA2 είναι τα διαθέσιμα
κέρδη ισχύος κάθε βαθμίδας και NP1,  NP2 παριστάνει την ισχύ θορύβου που
εμφανίζεται στην έξοδο των ενισχυτών 1 και 2 αντίστοιχα, λόγω του εσωτερικού
θορύβου των ενισχυτών.

Η συνολική διαθέσιμη ισχύς θορύβου στην έξοδο, δίνεται από τη σχέση:

NP,TOT= GA2(GA1NPi + NP1) + NP2 (2.2)

Επομένως, ο συντελεστής θορύβου σ’ έναν ενισχυτή δύο βαθμίδων, δίνεται από τη
σχέση:
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Εφόσον λοιπόν ο συντελεστής θορύβου της δεύτερης βαθμίδας αντισταθμίζεται από
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το GA1 , συμπεραίνουμε ότι η συνεισφορά θορύβου της δεύτερης βαθμίδας είναι
μικρή αν το GA1 είναι μεγάλο, και μπορεί να είναι σημαντική, αν το GA1 είναι μικρό.

Ο συντελεστής θορύβου συναρτήσει της συχνότητας για το FET F20fet4 το οποίο
είναι ένα FET της βιβλιοθήκης της GEC-Marconi που θα χρησιμοποιήσουμε και
περιγράφεται στην παράγραφο 2.3.2.1, παρουσιάζεται στο σχήμα 2.3. Σημειώνεται
ότι ο συντελεστής θορύβου του FET είναι ουσιαστικά ανεξάρτητος του σημείου
ηρεμίας (ID και VDS).

Σχήμα 2.3. Ελάχιστος συντελεστής Θορύβου (NFMIN) και Συντελεστής Θορύβου
(NF) συναρτήσει της συχνότητας για το FET f20FET4.

Εφόσον ένας ελάχιστος συντελεστής θορύβου και μέγιστο κέρδος ισχύος δεν
μπορούν να επιτευχθούν ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα σχεδίασης στο χάρτη
Smith των σταθερών κύκλων συντελεστή θορύβου μαζί με τους σταθερούς κύκλους
διαθέσιμου κέρδους ισχύος και έτσι, να επιλεχθούν οι συντελεστές ανάκλασης οι
οποίοι θα συμβιβάσουν το συντελεστή θορύβου με το κέρδος.

Ο συντελεστής θορύβου για έναν δίθυρο ενισχυτή δίνεται από τον τύπο

NF NF
rn s o

s o

= +
-

-æ
èç

ö
ø÷ +

min
4

1 12 2

G G

G G
(2.4)

όπου rn είναι η ισοδύναμη κανονικοποιημένη αντίσταση θορύβου του δίθυρου, ΓS
παριστάνει το συντελεστή ανάκλασης της πηγής και ΓO παριστάνει το συντελεστή
ανάκλασης της πηγής για τον ελάχιστο συντελεστή θορύβου NFMIN.

Η εξίσωση (2.4) χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση του ΓS για έναν δεδομένο
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συντελεστή θορύβου. Για έναν δεδομένο συντελεστή θορύβου ΝFi,  ορίζουμε μια
παράμετρο συντελεστή θορύβου:

N
NF NF

ri
i

n
o=

-
+min

4
1 2

G (2.5)

Η εξίσωση (2.5) παριστάνει μια οικογένεια κύκλων με κέντρο

K
NNF
o

ii
=

+
G

1
(2.6)

και ακτίνα

R
NF

NF NFNF
i

i i oi
=

+
+ -æ

èç
ö
ø÷

1
1

12 2G (2.7)

Οι εξισώσεις (2.6)  και (2.7)  δείχνουν ότι όταν ΝFi=NFMIN, τότε Νi=0,  ΚNFMIN=Γο και
RNFMIN=0. Επομένως, το κέντρο του κύκλου NFMIN βρίσκεται πάνω στο Γο με
μηδενική ακτίνα. Από την εξίσωση (2.6) συμπεραίνουμε ότι τα κέντρα των άλλων
κύκλων συντελεστή θορύβου βρίσκονται πάνω στο διάνυσμα Γο, όπως
διαπιστώνεται στα Σχήματα 2.4 και 2.5.

Σχήμα 2.4. Παράσταση του συντελεστή ανάκλασης για βέλτιστο Θόρυβο (Γ0) για
το εύρος συχνοτήτων DC-20 GHz.
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Σχήμα 2.5. Κύκλοι σταθερού συντελεστή Θορύβου για το FET F20fet4, για τη
συχνότητα των 15 GHz.

Για το FET F20fet4,  οι καμπύλες του σχήματος 2.5 δείχνουν ότι το NFMIN=2.35 dB
επιτυγχάνεται όταν ΓS =  ΓΟ =0.64ej78.1 (σημείο Μ1), ενώ στο σημείο Μ2, όπου
Γ=0.35ej78.1 δίνει NFi=5.35 dB.

Στο Σχήμα 2.5 διακρίνονται 8 κύκλοι με διαβάθμιση Δ(NF)=+0.5 dB. Έτσι, για
παράδειγμα ο 8ος κύκλος που αντιστοιχεί σε Δ(NF)=+3 dB και NF=NFMIN+Δ(NF)=
2.35+3 dB, έχει κέντρο το σημείο Μ2(0.35/78.1Ο)  το οποίο βρίσκεται πάνω στο
ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει το κέντρο του χάρτη Smith με το Μ1(0.64/78.1Ο) και
το οποίο είναι το κέντρο του κύκλου με Δ(NF)=+0 dB και NF=2.35 dB. Στο Σχήμα
2.4, παριστάνεται ο συντελεστής ανάκλασης Γ0, συναρτήσει της συχνότητας, από
DC έως 20 GHz, όπου διακρίνεται ότι στα 15 GHz έχει την τιμή 0.64ej78.1.

Η φιλοσοφία σχεδίασης ενός ενισχυτή ευρείας ζώνης είναι να επιτευχθεί επίπεδο
κέρδος στο εύρος συχνοτήτων ενδιαφέροντος. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση
προσαρμοστικών κυκλωμάτων ή αρνητικής ανάδρασης. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε
ότι η διαφορά στη φιλοσοφία σχεδίασης ενός ενισχυτή ισχύος όπως θα
παρουσιαστεί στο κεφάλαιο 3 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 3.1 με τη
φιλοσοφία σχεδίασης ενός ενισχυτή Χαμηλού Θορύβου, είναι ουσιαστικά στην
επιλογή του κυκλώματος προσαρμογής εισόδου, το οποίο σχεδιάζεται κάθε φορά
για να προσαρμόσει διαφορετικές σύνθετες αντιστάσεις, όπως αναφέρθηκε στην
παράγραφο 2.1.
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2.3. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ LNA 5 ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΣΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MMIC ΣΤΟ ΧΥΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ MMIC ΤΗΣ
GEC-MARCONI

α Μικροκυματικά Μονολιθικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (MMICs), όπως
αναφέρθηκε στην παράγραφο 1.2, έχουν το πλεονέκτημα του μικρού μεγέθους,

της βελτιωμένης εγκυρότητας στην επανάληψη, μειωμένη κατανάλωση ισχύος και
μικρότερο κόστος για μεγάλη παραγωγή συγκρινόμενα με τα Υβριδικά κυκλώματα.
Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται ραντάρ χιλιοστομετρικού κύματος, στη
ραδιομετρία καθώς και στις εφαρμογές επικοινωνιών. Ο Ενισχυτής Χαμηλού
Θορύβου (LNA) είναι ένα από τα σημαντικότερα κυκλώματα αυτών των συστημάτων
[1], [12].

Θα παρουσιαστεί ένας Μονολιθικός Ενισχυτής Χαμηλού Θορύβου, 5 βαθμίδων
(LNA), χρησιμοποιώντας ανάδραση σε σειρά [26], με συντελεστή Θορύβου 3.6 dB
και με κέρδος 25 dB. Οι συντελεστές ανάκλασης εισόδου και εξόδου έχουν VSWR
μικρότερο από 1.15:1 στα 15 GHz [15]. Το μυστικό στην όλη σχεδίαση είναι η
χρησιμοποίηση της τεχνολογίας μονολιθικών κυκλωμάτων ώστε να αποκτήσουμε
επαναληψιμότητα στις σειριακές αναδράσεις των αυτεπαγωγών και επομένως να
πετύχουμε χαμηλό θόρυβο και VSWR εισόδου καθώς επίσης και ευστάθεια. Η
σχεδίαση του ολοκληρωμένου κυκλώματος έγινε χρησιμοποιώντας το λογισμικό
πακέτο Eesof της Hewllet Packard. Η σχεδίαση του MMIC πραγματοποιήθηκε στο
ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών
και Υπολογιστών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Εργαστήριο Μικροκυμάτων και
Οπτικών Ινών. Το Ολοκληρωμένο υλοποιήθηκε στην Αγγλία στην GEC-Marconi και
η επιφάνεια του ολοκληρωμένου είναι περίπου 3.7 mm2.

O ενισχυτής σχεδιάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος EPET II,
Βιομηχανικά Προϊόντα Μικροηλεκτρονικής [17]. Η πιο κατάλληλη τοπολογία
επιλέγεται έτσι ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά εύρος ζώνης λειτουργίας, το
VSWR εισόδου και εξόδου καθώς και ο συντελεστής θορύβου [50], 52], [61], [62].

2.3.1. Προδιαγραφές Συστήματος Προενισχυτή

το υποσύστημα SDH υψηλών συχνοτήτων (Πρωτόκολλο για σύγχρονη ιεραρχική
ψηφιακή κωδικοποίηση δεδομένων – Synchronous Digital Hierarchy), η

παρουσία του LNA είναι πρωταρχικού ρόλου γιατί η θερμοκρασία θορύβου του
συμμετέχει στα μέγιστα στη συνολική παρουσία θορύβου του δέκτη. Κι αυτό, γιατί
τοποθετείται στην αρχή του δέκτη, μετά από την έξοδο της κεραίας, όπως φαίνεται
στο σχήμα 2.6. Σ΄ αυτό το σχήμα παρουσιάζεται το IF-RF κομμάτι του
υποσυστήματος Sub-SDH 51.84 Mb/sec.

To κωδικοποιημένο σήμα NRZ PCM του σχήματος 2.6, έχει υποστεί QAM
διαμόρφωση στα 140 MHz και αναβιβάζεται σε συχνότητα 2 φορές ώστε να έχουμε
μια καλή απόρριψη παραγώγων. Τα κυκλώματα ALC (Automatic Level Control) και
VVA (Voltage Variable Attenuator) ελέγχουν την είσοδο του ενισχυτή ισχύος ώστε
να αποφευχθεί η συμπίεση. Μετά τα δύο φίλτρα και τον κυκλοφορητή στην αλυσίδα
του δέκτη, υπάρχει ο LNA και δύο υποβιβαστές συχνότητας. Στην αλυσίδα του
δέκτη υπάρχει μια παρόμοια αλυσίδα ανάδρασης με αυτή του πομπού η οποία
παρομοίως αποτελείται από ένα AGC ώστε να προσαρμόσει το επίπεδο της ισχύος
του αποδιαμορφωτή και να έχει την σωστή αποδιαμόρφωση (BER). Έτσι, οι

Τ

Σ
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απαιτήσεις του κυκλώματος που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη, είναι ένας ενισχυτής
χαμηλού θορύβου που να λειτουργεί στο εύρος συχνοτήτων 14.5 - 15 GHz.

Η εφαρμογή απαιτεί ένα κύκλωμα ενισχυτή το οποίο παρέχει μία απόκριση κέρδους
επίπεδη, σωστά ελεγχόμενη, καθώς και χαμηλά VSWR εισόδου και εξόδου.

Οι απαιτούμενες προδιαγραφές συνοψίζονται στη συνέχεια.

Συνολικό γραμμικό κέρδος: 25 dB ± 0.5 dB
Συχνότητες λειτουργίας: 14515 - 14683 MHz & 14935 - 15103 MHz
Εικόνα θορύβου: NF £ 2 dB
1 dB Compression point: CP ³ + 10 dBm
Απόρριψη ειδώλου (Image Rejection) ³ 25 dB
Προβλεπόμενη ισχύς εισόδου
(Δυναμική περιοχή Δέκτη): Από -17 έως 76 dBm
Reverse Isolation: 25 dB
Η μελέτη της σχεδίασης πραγματοποιήθηκε για το εύρος συχνοτήτων 14.5-14.7
GHz και 14.9-15.1 GHz. Χάριν συντομίας οι περισσότερες παρουσιάσεις της
μελέτης αναφέρονται στη συχνότητα των 15 GHz χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι εν
λόγω προδιαγραφές δεν ικανοποιήθηκαν στο εύρος συχνοτήτων ενδιαφέροντος.

Σε όλες τις περιπτώσεις αναλύσεων οι προδιαγραφές επιδιώχθηκαν να
ικανοποιούνται αυστηρά για το εύρος ζώνης 14.515-14.683 GHz και 14.935-15.103
GHz. Στην τελική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της σχεδίασης του LNA φαίνεται
η τήρηση αυτής της συμφωνίας.

Σχήμα 2.6.
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Η εφαρμογή απαιτεί ένα κύκλωμα ενισχυτή το οποίο παρέχει μία απόκριση κέρδους
επίπεδη, σωστά ελεγχόμενη, καθώς και χαμηλά VSWR εισόδου και εξόδου.

Οι απαιτούμενες προδιαγραφές συνοψίζονται στη συνέχεια.

Συνολικό γραμμικό κέρδος: 25 dB ± 0.5 dB
Συχνότητες λειτουργίας: 14515 - 14683 MHz & 14935 - 15103 MHz
Εικόνα θορύβου: NF £ 2 dB
1 dB Compression point: CP ³ + 10 dBm
Απόρριψη ειδώλου (Image Rejection) ³ 25 dB
Προβλεπόμενη ισχύς εισόδου
(Δυναμική περιοχή Δέκτη): Από -17 έως 76 dBm
Reverse Isolation: 25 dB
Η μελέτη της σχεδίασης πραγματοποιήθηκε για το εύρος συχνοτήτων 14.5-14.7
GHz και 14.9-15.1 GHz. Χάριν συντομίας οι περισσότερες παρουσιάσεις της
μελέτης αναφέρονται στη συχνότητα των 15 GHz χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι εν
λόγω προδιαγραφές δεν ικανοποιήθηκαν στο εύρος συχνοτήτων ενδιαφέροντος.

Σε όλες τις περιπτώσεις αναλύσεων οι προδιαγραφές επιδιώχθηκαν να
ικανοποιούνται αυστηρά για το εύρος ζώνης 14.515-14.683 GHz και 14.935-15.103
GHz. Στην τελική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της σχεδίασης του LNA φαίνεται
η τήρηση αυτής της συμφωνίας.

Όσον αφορά στο συντελεστή Θορύβου, στάθηκε αδύνατον να επιτευχθεί NF < 2 dB.
Παρόλο που δοκιμάσαμε όλα τα είδη των διαθέσιμων FETs, ο ελάχιστος
συντελεστής θορύβου παρουσιάστηκε στο FET F20fet4 4X75 (το οποίο
περιγράφεται στην παράγραφο 2.3.2.1), τεσσάρων ακροδεκτών που επιλέξαμε,
συνολικού μήκους πύλης 300  μm. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.3,  η ελάχιστη τιμή
που παίρνει ο συντελεστής θορύβου στις συχνότητες που μας ενδιαφέρουν είναι
NFMIN @ 2.3 dB.

Η βαθμίδα που σχεδιάστηκε με ιδιαίτερη προσοχή είναι η πρώτη, δίνοντας έμφαση
στο συντελεστή θορύβου, αφού αυτός θα επηρεάσει στο μέγιστο τη συνολική εικόνα
θορύβου του ενισχυτή. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο κύκλωμα προσαρμογής
εισόδου, έτσι ώστε βελτιστοποιώντας το λόγο στάσιμων κυμάτων εισόδου (VSWR1),
να μην αυξηθεί πολύ το NF.

Κατά τη διαδικασία της σχεδίασης, το πρώτο βήμα είναι η θεωρητική μελέτη της
σχεδίασης κάθε βαθμίδας ή κάθε υποδικτύου, είτε αυτό αφορά σε κύκλωμα
προσαρμογής ή κύκλωμα πόλωσης, με διακριτά στοιχεία πυκνωτών και πηνίων. Στη
συνέχεια γίνεται αντικατάσταση όλων των επιμέρους στοιχείων από τα πραγματικά
στοιχεία της βιβλιοθήκης GEC-Marconi, όπως αυτά παρουσιάζονται στην επόμενη
παράγραφο. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα βελτιστοποίησης που διαθέτει το
EESOF (Optimization/Gradient), με συνεχείς επαναλήψεις βρέθηκαν οι βέλτιστες
τιμές των παθητικών στοιχείων και σε μερικές περιπτώσεις και γραμμών μεταφοράς.
Η διαδικασία σχεδίασης, τέλος, περιλαμβάνει και τη βελτιστοποίηση των τιμών κατά
την δημιουργία του LAYOUT, αφού οι πραγματικές διαστάσεις κάθε στοιχείου και
γενικότερα, η συνολικές διαστάσεις της σχεδίασης πρέπει να τηρούν κάποιες
ορισμένες προδιαγραφές όσον αφορά τις αποστάσεις μεταξύ των οπών διέλευσης
προ τη γή, τη συμμετρία της σχεδίασης καθώς και την ηλεκτρική παρακολούθηση
των επιμέρους στοιχείων, ιδιαίτερα των πηνίων όπου υπάρχει ο κίνδυνος σύζευξης.
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Χάριν συντομίας επίσης, δεν παρουσιάζεται αναλυτικά για όλα τα υποκυκλώματα η
μελέτη, αλλά παρουσιάζεται, συγχρόνως με τον ιδανικό σχεδιασμό (Ideal Design)
και ο πραγματικός σχεδιασμός (Real Design) με τα κατανεμημένα στοιχεία της
παραγωγικής μονάδας, της οποίας η βασική βιβλιοθήκη παρουσιάζεται στη
συνέχεια.

2.3.2. Παρουσίαση Βιβλιοθήκης που χρησιμοποιήθηκε [8]

2.3.2.1. FET F20fet4

ι πιο σημαντικές διαστάσεις ενός FET  είναι το μήκος πύλης του FET  και η
συνολική περιφέρεια της πύλης.  Τυπικά μήκη πύλης είναι 0.3  έως 1  μm.  Η

πύλη του FET συνήθως αποτελείται από δάκτυλα (fingers). Ένα απλό FET μπορεί
να έχει 4 δάκτυλα πλάτους 75 μm το καθένα, δημιουργώντας μια συνολική
περιφέρεια 300 μm.

Η συνολική σχεδίαση βασίστηκε στα ηλεκτρικά μοντέλα της εταιρείας GEC-
MARCONI. Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη που χρησιμοποιήθηκε είναι η GMMT F20
Library v2.10. Το FET F20fet4 που επιλέχθηκε, λειτουργεί στην περιοχή
συχνοτήτων DC-20 GHz, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις παραμέτρους θορύβου του
τρανζίστορ. O αριθμός δακτύλων της πύλης επιλέκτηκε (Number of Fingers) NF=4
και το πλάτος κάθε δακτύλου W=75 μm. Στο Σχήμα 2.7 παριστάνεται το σχηματικό
του F20fet4 με συνολικό πάχος πύλης 300μm.

Οι ηλεκτρικές παράμετροι που είναι διαθέσιμες σε σχετικούς καταλόγους,
περιλαμβάνουν S-παραμέτρους σε δύο συνθήκες πόλωσης (συνήθως 10 mA και
50% IDSS), βέλτιστο συντελεστή ανάκλασης για ελάχιστο θόρυβο, την ισοδύναμη
αντίσταση θορύβου Rn,  (ή ZMN, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή), ελάχιστο
συντελεστή θορύβου (NFMIN), κέρδος και μέγιστο διαθέσιμο κέρδος σε διάφορες
συχνότητες. Οι παράμετροι του F20fet4 φαίνονται στον πίνακα του Σχήματος 2.9.

Η μέγιστη συχνότητα fT (στην οποία το FET  έχει κέρδος ρεύματος ίσο με τη
μονάδα), είναι πολύ χρήσιμη παράμετρος για το FET γιατί καθορίζει μια κατά
προσέγγιση μέγιστη συχνότητα λειτουργίας

( )f g CT m GS= 2p (2.8)

Η τιμή της διαγωγιμότητας gm είναι διαθέσιμη ή μπορεί να υπολογιστεί από τις S-
παραμέτρους. Εκτός από τα gm, CGS, ένα FET έχει πολλά παρασιτικά στοιχεία που
μειώνουν την ηλεκτρική απόδοση του FET και πρέπει να τα λάβουμε υπόψη.  Ένα
ισοδύναμο μοντέλο συγκεντρωμένων στοιχείων για FET, παρουσιάζεται στο Σχήμα
2.8.

Τρεις γενικοί τύποι κυκλώματος ενίσχυσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν
προκειμένου να ικανοποιήσουμε τις παραπάνω προδιαγραφές: Κυκλωμάτων
προσαρμογής, Κυκλωμάτων ανάδρασης παράλληλα, ή ενισχυτές οδεύοντος
κύματος όπως θα παρουσιαστούν στο Κεφάλαιο 4. Κάθε τύπος μπορεί να ελεγχθεί,
σχεδιάζοντας μια βαθμίδα και ελέγχοντας την ικανοποίηση των προδιαγραφών.
Αυτές οι σχεδιάσεις ενισχυτών βασίζονται στα αρχεία δεδομένων που περιέχουν τις
S-παραμέτρους και παραμέτρους θορύβου, ενός συγκεκριμένου τύπου FET. Ο
πίνακας του Σχήματος 2.9 παρουσιάζει αυτές τις παραμέτρους για το FET F20fet4.

Ο
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Σχήμα 2.7. Σχηματικό (4Χ75 FET) συνολικού πάχους πύλης 300 μm. (Design
Manual GEC-Marconi Materials Technology).

Σχήμα 2.8. (α) Ισοδύναμο κύκλωμα ασθενών σημάτων (β) Διάταξη FET τεσσάρων
δακτύλων
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! Communications Design Suite(TM) 6.0 201 Aug  2 1995
! Sat Jan 25 17:33:57 1997  NoiseFigure_tb\NoiseFigure
# GHz  S  MA  R 50.0000
! SCATTERING PARAMETERS :
1.00000  0.99088 -9.76587  2.07318  171.584  0.01858  83.9403  0.74247 -4.44277
2.00000  0.98265 -19.3857  2.04440  163.283  0.03662  78.1746  0.73746 -8.80762
3.00000  0.96981 -28.7278  1.99918  155.201  0.05366  72.5815  0.72971 -13.0274
4.00000  0.95346 -37.6860  1.94099  147.418  0.06937  67.2687  0.71995 -17.0534
5.00000  0.93481 -46.1849  1.87369  139.989  0.08356  62.2938  0.70899 -20.8581
6.00000  0.91500 -54.1793  1.80095  132.941  0.09618  57.6844  0.69759 -24.4335
7.00000  0.89494 -61.6502  1.72589  126.282  0.10727  53.4460  0.68636 -27.7871
8.00000  0.87534 -68.5993  1.65096  120.004  0.11696  49.5680  0.67575 -30.9363
9.00000  0.85667 -75.0430  1.57792  114.087  0.12537  46.0293  0.66607 -33.9039
10.0000  0.83920 -81.0065  1.50791  108.507  0.13268  42.8033  0.65749 -36.7139
11.0000  0.82308 -86.5209  1.44163  103.236  0.13903  39.8609  0.65009 -39.3898
12.0000  0.80833 -91.6193  1.37941  98.2487  0.14456  37.1731  0.64387 -41.9529
13.0000  0.79492 -96.3352  1.32135  93.5174  0.14941  34.7121  0.63881 -44.4213
14.0000  0.78279 -100.701  1.26739  89.0186  0.15368  32.4522  0.63483 -46.8106
15.0000  0.77183 -104.748  1.21736  84.7302  0.15745  30.3702  0.63187 -49.1332
16.0000  0.76195 -108.504  1.17102  80.6328  0.16081  28.4452  0.62985 -51.3994
17.0000  0.75304 -111.997  1.12813  76.7089  0.16383  26.6589  0.62868 -53.6173
18.0000  0.74499 -115.250  1.08842  72.9433  0.16655  24.9949  0.62828 -55.7932
19.0000  0.73773 -118.284  1.05163  69.3223  0.16902  23.4388  0.62859 -57.9320
20.0000  0.73116 -121.120  1.01750  65.8341  0.17129  21.9783  0.62953 -60.0376
! NOISE PARAMETERS :
1.00000  0.53710  0.88200  5.87178  0.95295
2.00000  0.63327  0.86541  11.7123  0.95374
3.00000  0.75746  0.84313  17.5058  0.95295
4.00000  0.89578  0.81867  23.2366  0.95061
5.00000  1.04001  0.79414  28.8889  0.94674
6.00000  1.18559  0.77066  34.4471  0.94140
7.00000  1.32998  0.74882  39.8957  0.93463
8.00000  1.47168  0.72892  45.2203  0.92650
9.00000  1.60981  0.71105  50.4074  0.91708
10.0000  1.74386  0.69521  55.4451  0.90647
11.0000  1.87351  0.68130  60.3234  0.89475
12.0000  1.99859  0.66922  65.0343  0.88201
13.0000  2.11904  0.65882  69.5722  0.86834
14.0000  2.23484  0.64994  73.9336  0.85384
15.0000  2.34602  0.64244  78.1173  0.83862
16.0000  2.45267  0.63615  82.1238  0.82276
17.0000  2.55489  0.63095  85.9557  0.80636
18.0000  2.65278  0.62668  89.6166  0.78951
19.0000  2.74648  0.62324  93.1115  0.77230
20.0000  2.83614  0.62051  96.4464  0.75481

Σχήμα 2.9.  Παράμετροι του F20fet4 (S-Parameters & Noise-Parameters). Αρχείο
δεδομένων spar.s2p

Οι ενισχυτές χαμηλού θορύβου σχεδιάζονται για να ενισχύσουν τα επίπεδα
σήματος, ενώ εισάγουν ταυτόχρονα τον ελάχιστο δυνατό λόγο σήματος-προς-
θόρυβο. Εφόσον πρόκειται για σχεδίαση γραμμικού ενισχυτή, δίνουμε έμφαση
στους ενισχυτές κοινής - πηγής παρόλο που υπάρχουν πολλά FET που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση.

Αυτή η τοπολογία έχει να επιδείξει υψηλό κέρδος, χαμηλό θόρυβο και καλύτερη
ευαισθησία.

2.3.2.2. Πηνία

ρησιμοποιήθηκαν τα πηνία τύπου Planar Spiral Inductors τα οποία καλύπτουν
το εύρος αυτεπαγωγών 0.35 nH έως 13.03 nH, σε διακριτά βήματα. Η σύνδεση

του κέντρου του πηνίου γίνεται στο μεταλλικό επίπεδο Μ2 (πρώτο επίπεδο)  ενώ η
έξοδος του σπιράλ στο Μ3 (δεύτερο μεταλλικό επίπεδο), όπως φαίνεται και στο
σχήμα 2.70. Χρησιμοποιώντας το πηνίο οικογένειας τύπου 12/12 (Πάχος σπειρών,
απόσταση μεταξύ τους, track width = 12μm & track gap = 12μm), ο ελάχιστος και

Χ
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μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός στροφών είναι 1 και 7 αντίστοιχα, με διακριτό βήμα
0.25. Οι διαστάσεις του κέντρου είναι 100 μm και το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα
διέλευσης είναι 60 mΑ.

Σχήμα 2.10. Tιμή αυτεπαγωγής συναρτήσει του αριθμού των σπειρών.

Σχήμα 2.11. Συντελεστής διόρθωσης Η για την εξίσωση (2.10)



24                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Στο Σχήμα 2.10 παρουσιάζεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης L=f(NT),
όπου L η αυτεπαγωγή και NT ο αριθμός στροφών. Οι αντίστοιχες εξισώσεις της
συνάρτησης είναι:

L
L

d
L=

+ × ×
+

-
1

12 2
1 212 10.
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όπου
Η: Συντελεστής διόρθωσης που δίνεται από πίνακες (Σχήμα 2.11).
w=12 μm
p=24 μm
b=p.NT

S I NT p= + -
æ
èç

ö
ø÷
×

1
2

όπου Ι η εσωτερική διάσταση του πηνίου και d η εξωτερική διάσταση του πηνίου.

Σχήμα 2.12. Τιμή χωρητικότητας συναρτήσει της διάστασης μήκους του πυκνωτή.
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2.3.2.3. Πυκνωτές

ρησιμοποιούμε πυκνωτές νιτριδίου για απομονωτικό υλικό στο επίπεδο Μ2. Το
εύρος των χωρητικοτήτων είναι 0.5 έως 59 pF.

Η εξίσωση που δίνει τη διάσταση του πυκνωτή στο Layout (x σε μm), συναρτήσει
της τιμής της χωρητικότητας (C0 σε pF), είναι

x
C

=
-

×

æ
è
ç

ö
ø
÷ +-

0
4

1
10 010062

5 789419 10
1

.

.

.968719

και η γραφική παράσταση της συνάρτησης C0=f(x)  φαίνεται στο Σχήμα 2.12.

2.3.3. Μελέτη Σχεδίασης

αταρχήν, πρέπει να επιλέξουμε το σημείο λειτουργίας (Quiescent Point).
Προφανώς, αυτό επιλέγεται μέσω των απαιτούμενων προδιαγραφών. Δηλαδή

αν πρόκειται για χαμηλό θόρυβο, υψηλή γραμμικότητα, υψηλό κέρδος, υψηλή ισχύ,
ή συνδυασμό των παραπάνω χαρακτηριστικών. Τα κυκλώματα πόλωσης μπορεί να
είναι είτε μέρος των κυκλωμάτων προσαρμογής είτε ανεξάρτητα, επιπρόσθετα
κυκλώματα.

Για εφαρμογές χαμηλού θορύβου τα FET πολώνονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα
ρεύματος (τυπικά, 20% του IDSS και τάση υποδοχής πηγής 3 V). Σ’ αυτά τα επίπεδα
πόλωσης, η ικανότητα ενίσχυσης ισχύος των FET μειώνεται, σε σχέση με
υψηλότερα σημεία πόλωσης (τυπικά, P1dB=10-12 dBm, για ένα FET πλάτους πύλης
300 μm).

Οι δύο πρώτες βαθμίδες πολώθηκαν σε χαμηλά επίπεδα ρεύματος (20% IDSS)
προκειμένου να επιτευχθεί ο ελάχιστος δυνατός θόρυβος. Οι τρεις τελευταίες
βαθμίδες πολώθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα (50% IDSS) για την επίτευξη υψηλού
κέρδους.

Το τρανζίστορ λειτουργεί σε συνθήκες χαμηλής πόλωσης, δηλαδή μικρή
κατανάλωση DC ενέργειας και πολώθηκε στην τιμή ΙDS = 0.2 ΙDSS, δίνοντας ΙDS » 9
mA, VDS » 5 V, VGS » -1 V.

Η χαρακτηριστική ΙDS-  VDS, σε συνάρτηση του VGS, για το συγκεκριμένο FET,
παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.13.

Κατά δεύτερο λόγο (αν και προαναφέρθηκε) γίνεται η επιλογή του μεγέθους της
τοπολογίας και του αριθμού βαθμίδων. Ο αριθμός βαθμίδων για το απαιτούμενο
συνολικό κέρδος καθορίζεται εκτιμώντας το κέρδος ισχύος κάθε βαθμίδας στο εύρος
συχνοτήτων λειτουργίας. Το μέγεθος του FET καθορίζεται από την απαιτούμενη
ισχύ εξόδου, τους περιορισμούς για την DC ισχύ και τα κυκλώματα προσαρμογής
στη συχνότητα λειτουργίας.

Ο αριθμός των βαθμίδων καθορίστηκε σε πέντε βαθμίδες, αφού, όπως προκύπτει
από την ανάλυση της παραγράφου 2.3.3.2.4, και τη σχεδίαση της πρώτης βαθμίδας
του Ενισχυτή Χαμηλού Θορύβου, το μέγιστο διαθέσιμο κέρδος της κάθε βαθμίδας
δεν ξεπερνάει την τιμή των 5 dB.

Χ

Κ
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Σχήμα 2.13. Καμπύλες FET F20fet4 300 μm [8]

2.3.3.1. Σχεδίαση των κυκλωμάτων προσαρμογής

υνήθως, κατά τη σχεδίαση του κυκλώματος προσαρμογής (για μικρά σήματα και
ενισχυτές ισχύος), ξεκινάμε από το κύκλωμα προσαρμογής εξόδου, και

συνεχίζουμε τη διαδικασία αντιστρόφως, εκτός αν πρόκειται για ενισχυτή χαμηλού
θορύβου, οπότε η είσοδος προσαρμόζεται στη βέλτιστη σύνθετη αγωγιμότητα
πηγής για ελάχιστο συντελεστή θορύβου,  και η διαδικασία συνεχίζεται προς την
έξοδο [1], [5].

Προκειμένου να επιλεχθεί το καταλληλότερο κύκλωμα προσαρμογής, μπορεί να
χρησιμοποιηθούν απλά διακριτά στοιχεία, όπως πηνία, πυκνωτές και αντιστάσεις
για ελαχιστοποίηση του χρόνου σχεδίασης. Εφόσον έχει σχεδιαστεί η τοπολογία,
σχεδιάζεται το ισοδύναμο κύκλωμα με κατανεμημένα στοιχεία όπως μικροταινιακές
γραμμές μεταφοράς, ΜΙΜ πυκνωτές, Interdigital πυκνωτές, και πηνία. Πάντα
απαιτείται συνολική βελτιστοποίηση του όλου ενισχυτή προκειμένου να επιτευχθούν
οι βέλτιστες τιμές των επιμέρους στοιχείων για τη βέλτιστη απόδοση.

Για εφαρμογές χαμηλού θορύβου, τα κυκλώματα προσαρμογής εισόδου και εξόδου,
όταν σχεδιάζονται για βέλτιστο θόρυβο “ταιριάζουν” την έξοδο (υποδοχή των FET)
με το φορτίο, αλλά εισαγάγουν αξιόλογη “μη προσαρμοστικότητα” στην είσοδο
(πύλη του FET), με αποτέλεσμα το κέρδος να είναι συνήθως σεβαστά χαμηλότερο
από το μέγιστο διαθέσιμο κέρδος. Τέλος, για ελάχιστο θόρυβο, είναι σημαντικό να
ελαχιστοποιήσουμε την εξασθένιση σήματος στην είσοδο του κυκλώματος, αφού
αυτή προστίθεται κατευθείαν στο συντελεστή θορύβου του ενισχυτή.

Για μια σχεδίαση ενισχυτή χαμηλού θορύβου δύο βαθμίδων, όπως φαίνεται στο
σχήμα 2.14, η πλέον συχνή σχεδίαση είναι:

Σ
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Σχήμα 2.14. Μοντέλο ενισχυτή δύο βαθμίδων

για το Μ1: (ΓG)1=Γ0n1

και για το κύκλωμα προσαρμογής εξόδου της πρώτης βαθμίδας Μ2: (ΓG)2=Γ0n2

όπου Γ0n1, Γ0n2 οι βέλτιστοι συντελεστές ανάκλασης εισόδου για βέλτιστο συντελεστή
θορύβου, πρώτης και δεύτερης βαθμίδας αντίστοιχα.

Η σχεδίαση του Μ3 γίνεται για μέγιστο κέρδος στην έξοδο. Οι προηγούμενες
συνθήκες ικανοποιούνται μέσω δικτύων προσαρμογής χωρίς εξασθενίσεις, εφόσον
οι αντιστάσεις θα επέβαλαν θόρυβο και θα μείωναν το κέρδος. Συνήθως, ένα
τρανζίστορ χαμηλού θορύβου χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση της πρώτης
βαθμίδας ενώ ένα υψηλότερου θορύβου για τη σχεδίαση της δεύτερης βαθμίδας. Ο
συνολικός συντελεστής θορύβου και των δύο βαθμίδων δίνεται από την εξίσωση
2.3.

Προφανώς, ο συντελεστής θορύβου δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος της μονάδας.
Ο θόρυβος είναι συνήθως χαμηλότερος σε τρανζίστορ κοινής πηγής και μπορεί να
γίνει ο ελάχιστος δυνατός σε ένα ενδιάμεσο σημείο ΓG μεταξύ Γ0n και Γ0G (που είναι ο
συντελεστής ανάκλασης της γεννήτριας για μέγιστο κέρδος GA.

Κατά τη σχεδίαση των Μ1 και Μ2 υπάρχουν αντισταθμίσεις μεταξύ του συντελεστή
θορύβου, της προσαρμογής εισόδου-εξόδου και του κέρδους, αλλά για τη σχεδίαση
χαμηλού θορύβου απαιτείται προσαρμογή για ελάχιστο θόρυβο. Άλλες
προαπαιτήσεις είναι η ευστάθεια και το επίπεδο κέρδος στο εύρος ζώνης
συχνοτήτων λειτουργίας.

Όμως, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την ταυτόχρονη επίτευξη ενός χαμηλού
VSWR εισόδου δηλαδή μια καλή προσαρμογή εισόδου (χαμηλό S11). Αυτό συνήθως
επιτυγχάνεται με αντισταθμισμένες βαθμίδες (balanced stages), αλλά αυτή αποτελεί
ακριβή λύση. Επομένως, οι δικές μας απαιτήσεις για τη συχνότητα των 15 GHz είναι

S11
’=S22

’=0

Εφόσον και αν οι συνθήκες ευστάθειας ικανοποιούνται η σχεδίαση επιτυγχάνεται

Μ
 Ì

ΓIN=0
Γ0n1 Γ1

Q1 Q2

M2 M3

ΓL1
*=(S22

’)1

Γ2=Γ0n2
ΓL2

*=(S22
’)2 Γout=0

Μ1
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σχεδιάζοντας κατάλληλα την ενδιάμεση βαθμίδα. Η λύση διακρίνεται στο Σχήμα
2.14. Οι σχεδιαστικές εξισώσεις είναι

G
G

G
L

n

n

S
D S1

11 0 1

22 0 1
=

+

-

*

* G
G

G
L

n

n

S
D S2

11 0 2

22 0 2
=

+

-

*

*

Η ενδιάμεση βαθμίδα πρέπει να μετακινήσει το ΓL1
* στο Γ0n2.

Ο χάρτης Smith (σχήματα 2.16 και 2.17) είναι ένα σημαντικό εργαλείο για το
πρόβλημα της προσαρμογής στους ενισχυτές και ταλαντωτές. Η θεωρία του
παρουσιάζεται στα ακόλουθα σχήματα και στον πίνακα του Σχήματος 2.15.

Σαν γενικό κανόνα σχεδίασης θα χρησιμοποιήσουμε τα κυκλώματα προσαρμογής
και σαν κυκλώματα πόλωσης ταυτόχρονα, με μια μικρή επιφύλαξη που θα φανεί
στις παραγράφους 2.5.1 και 3.2.

Προσαρμοστικό στοιχείο Διακριτό Κατανεμημένη Μικρ/κή Γραμμή
Πηνίο σε Σειρά Z j L= w Μικροταινιακή Γραμμή σε Σειρά

Πηνίο Παράλληλα Y
j L

=
1
w

Βραχ/μένο στέλεχος Παράλληλα

Πυκνωτής σε Σειρά Z
j C

=
1
w

Δεν χρησιμοποιείται

Πυκνωτής Παράλληλα Y j C= w Ανοιχτοκυκλωμένο στέλεχος Παρ/λα

Σχήμα 2.15.

Σχήμα 2.16.  Χάρτης Smith και τα αποτελέσματα τεσσάρων τύπων προσαρμογής
[1].



ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MMIC    29

Σχήμα 2.17. Ανάγνωση φορτίου στο χάρτη Smith

2.3.3.2. Σχεδίαση Πρώτης Βαθμίδας

χεδιάστηκε, με ιδιαίτερη προσοχή η πρώτη βαθμίδα του ενισχυτή, δίνοντας
έμφαση στο συντελεστή θορύβου, αφού αυτός θα επηρεάσει στο μέγιστο τη

συνολική εικόνα θορύβου του ενισχυτή. Εδώ, δόθηκε έμφαση στο κύκλωμα
προσαρμογής εισόδου, έτσι ώστε, βελτιστοποιώντας το VSWR, να μην αυξηθεί
πολύ το Noise Figure. Στη συνέχεια, σχεδιάστηκε το κύκλωμα προσαρμογής εξόδου
της πρώτης βαθμίδας και αντικαταστήθηκε το σύνολο από πραγματικά στοιχεία της
βιβλιοθήκης της GEC Marconi. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα βελτιστοποίησης
που διαθέτει το EESOF (Optimazization/ Gradient), με συνεχείς επαναλήψεις,
βρέθηκαν οι βέλτιστες τιμές των παθητικών στοιχείων.

2.3.2.1. Προσαρμογή Εισόδου

Προκειμένου να σχεδιαστεί το κύκλωμα προσαρμογής εισόδου χρησιμοποιήσαμε το
πακέτο E-Syn του EESOF καθώς και το πρόγραμμα βελτιστοποίησης που διαθέτει.

Ο συντελεστής θορύβου του κατασκευαστή για συχνότητα λειτουργίας  f=15 GHz,
είναι NF»4 dB (Σχήμα 2.3),  ενώ ο ελάχιστος συντελεστής θορύβου που μπορεί να
επιτευχθεί μέσω κατάλληλου κυκλώματος προσαρμογής εισόδου, είναι NFMIN=2.3
dB (σχήμα 2.9).

Προκειμένου να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα θορύβου, πρέπει να
θυσιαστεί ο λόγος στάσιμων κυμάτων στην είσοδο του ενισχυτή. Κι αυτό γιατί

GMN=0.64ej78  ή  ZMN=25.6+j54.8 Ω

οπότε το κύκλωμα προσαρμογής εισόδου θα πρέπει να προσαρμόζει την ZMN κι όχι
τη συζυγή αντίσταση εισόδου του τρανζίστορ

Ζ11=10.16-j37.5 Ω

Το αρχείο δεδομένων του F20fet4 περιέχει δεδομένα θορύβου από 1 έως 20 GHz.
Εκτός από το μέτρο και τη φάση των S-παραμέτρων, συμπεριλαμβάνονται ο
ελάχιστος συντελεστής θορύβου, ο συντελεστής θορύβου (Gopt) για ελάχιστο

Σ
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συντελεστή θορύβου καθώς και η κανονικοποιημένη αντίσταση θορύβου. Το αρχείο
αυτό παρουσιάζεται στον πίνακα του Σχήματος 2.9. Το αρχείο αυτό διαμορφώθηκε
ώστε να παράγει    μόνο  το  μέτρο  και  τη   φάση  του   βέλτιστου    συντελεστή
ανάκλασης για ελάχιστο θόρυβο και σώθηκε σαν μονόθυρο δίκτυο με το όνομα
NoisePar1.s1p και φαίνεται στο Σχήμα 2.18.

! Communications Design Suite(TM) 6.0 201 Aug  2 1995
! Sat Jan 25 17:33:57 1997  NoiseFigure_tb\NoiseFigure
# GHz  S  MA  R 50.0000

! NOISE PARAMETERS :
1.00000    0.88200  5.87178
2.00000    0.86541  11.7123
3.00000    0.84313  17.5058
4.00000    0.81867  23.2366
5.00000    0.79414  28.8889
6.00000    0.77066  34.4471
7.00000    0.74882  39.8957
8.00000    0.72892  45.2203
9.00000    0.71105  50.4074
10.0000    0.69521  55.4451
11.0000    0.68130  60.3234
12.0000    0.66922  65.0343
13.0000    0.65882  69.5722
14.0000    0.64994  73.9336
15.0000    0.64244  78.1173
16.0000    0.63615  82.1238
17.0000    0.63095  85.9557
18.0000    0.62668  89.6166
19.0000    0.62324  93.1115
20.0000    0.62051  96.4464

Σχήμα 2.18. Βέλτιστος συντελεστής ανάκλασης του F20fet4 (NoisePar1.s1p).

Σχήμα 2.19.  Test Bench για τη σύνθεση του δικτύου προσαρμογής εισόδου
EsynMatch1.
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Σχήμα 2.20. Κύκλωμα προσαρμογής εισόδου EsynMatch1.

Σχήμα 2.21. Βέλτιστος συντελεστής ανάκλασης εισόδου του F20fet4 και
συντελεστής ανάκλασης εξόδου του EsynMatch1 όταν τερματίζεται
στην είσοδο με αντίσταση 50 Ω.
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Σχήμα 2.22. Κύκλωμα InputCir.

Σχήμα 2.23.  Test Bench για την ανάλυση του κυκλώματος InputCir1.
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Σχήμα 2.24.  Αποτελέσματα ανάλυσης του κυκλώματος InputCir1.

Το κύκλωμα προσαρμογής εισόδου θα πρέπει να μεταφέρει τα 50 Ω στη σύνθετη
αντίσταση Ζ=25.6+j54.8 Ω. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε το πακέτο Ε-Syn
του Eesof τοποθετώντας ως τερματικό εισόδου αντίσταση 50 Ω και τερματικό
εξόδου το αρχείο NoisePar1.s1p. Η σύνθεση (Σχήμα 2.19) του δικτύου
ESYNMATCH παρήγαγε το κύκλωμα προσαρμογής EsynMatch1 που φαίνεται στο
σχήμα 2.20. Στο σχήμα 2.21 διακρίνεται η επιτυχία της προσαρμογής.

Στη συνέχεια αναλύσαμε το κύκλωμα InputCir1 που φαίνεται στο Σχήμα 2.22 και
είναι ένα δίθυρο το οποίο περιλαμβάνει το F20fet4 μαζί με το κύκλωμα
προσαρμογής εισόδου, και τα αποτελέσματα, όσον αφορά στο κέρδος και το
συντελεστή θορύβου, σώθηκαν στο αρχείο InputCir.gra. (Σχήμα 2.24). Η ανάλυση
και η βελτιστοποίηση που έγιναν παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.23.

Σ’ αυτή την ανάλυση παρατηρήσαμε ότι το δίθυρο είναι ασταθές παντού, αφού Κ < 1
για το εύρος συχνοτήτων ενδιαφέροντος. Ο συντελεστής Θορύβου, είναι το πολύ
κατά 0.2 dB πάνω από τον ελάχιστο συντελεστή θορύβου και το κέρδος είναι 3.5 dB
για τη συχνότητα των 15  GHz,  πράγμα που αναμένονταν εφόσον πρόκειται για
σχεδίαση χαμηλού θορύβου. (GMAX=8.8 dB).

2.3.3.2.2. Αντιμετώπιση του Προβλήματος Ευστάθειας

ο βασικό πρόβλημα που παρουσιάζουν όλα τα τρανζίστορ που είναι
κατασκευασμένα για ενισχυτές χαμηλού θορύβου, είναι ότι παρουσιάζουν

αστάθεια σε μια ευρεία ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας τους [1], [5], [22]. Ένα
κριτήριο ευστάθειας ώστε ένα δίθυρο να είναι ευσταθές χωρίς συνθήκες
παρουσιάζεται στις εξισώσεις (2.11) και (2.12).

Τ
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όπου  Κ είναι ο Rollett’s Stability Factor

και Δ=S11S22-S12S21

Σχήμα 2.25. Το F20fet4ind με τις αναδράσεις στην πηγή που χρησιμοποιείται για τη
σχεδίαση του LNA.

Το συγκεκριμένο FET είναι ασταθές παντού, σ’ όλη τη μπάντα συχνοτήτων
λειτουργίας που μας ενδιαφέρει. Πράγματι, από την ανάλυση που κάναμε ως τώρα,
διαπιστώσαμε ότι το κύκλωμα παρουσιάζει αστάθεια. Γι' αυτό το λόγο, επιλέξαμε το
FET τεσσάρων ακροδεκτών, δίνοντάς μας τη δυνατότητα ανάδρασης, στην πηγή
(Source). Έτσι, χρησιμοποιώντας δύο πανομοιότυπα κυκλώματα ανάδρασης με
πηνίο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.25, επιτυγχάνουμε ευστάθεια σε μια
περιορισμένη, έστω ζώνη συχνοτήτων, γύρω από την κεντρική συχνότητα που μας
ενδιαφέρει.

Χρησιμοποιήσαμε στη θέση του αρχείου δεδομένων του Σχήματος 2.9, ένα αρχείο
δεδομένων για το fet F20fet4 μαζί με τις αναδράσεις. Το αρχείο δεδομένων του νέου
διαμορφωμένου FET που φαίνεται στο Σχήμα 2.25, και περιλαμβάνει μαζί με τις S-
παραμέτρους και τις παραμέτρους θορύβου, παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.26.

Χρησιμοποιήσαμε την ίδια μεθοδολογία κι έτσι, το αρχείο του Σχήματος 2.26
διαμορφώθηκε ώστε να παράγει μόνο το μέτρο και τη φάση του βέλτιστου
συντελεστή ανάκλασης της πηγής και σώθηκε σαν μονόθυρο δίκτυο με το όνομα
NoisePar2.s1p. (Σχήμα 2.27).
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! Communications Design Suite(TM) 6.0 201 Aug  2 1995
! Sat Jan 25 18:13:31 1997  FetInd_tb\FetInd
# GHz  S  MA  R 50.0000
! SCATTERING PARAMETERS :
1.00000  0.98248 -9.98851  2.02941  168.310  0.01885  86.5082  0.74640 -3.38280
2.00000  0.95406 -19.7442  1.98953  156.881  0.03686  83.5723  0.73956 -6.63658
3.00000  0.91063 -29.0776  1.92931  145.929  0.05345  81.1776  0.72947 -9.66465
4.00000  0.85671 -37.8665  1.85581  135.601  0.06840  79.5507  0.71761 -12.4201
5.00000  0.79668 -46.0583  1.77577  125.972  0.08187  78.7900  0.70536 -14.9042
6.00000  0.73412 -53.6553  1.69457  117.059  0.09434  78.8927  0.69374 -17.1525
7.00000  0.67154 -60.6949  1.61588  108.841  0.10646  79.7670  0.68342 -19.2185
8.00000  0.61053 -67.2313  1.54184  101.273  0.11899  81.2464  0.67470 -21.1608
9.00000  0.55192 -73.3219  1.47346  94.3033  0.13272  83.1102  0.66768 -23.0353
10.0000  0.49608 -79.0181  1.41102  87.8788  0.14836  85.1132  0.66228 -24.8916
11.0000  0.44303 -84.3589  1.35434  81.9497  0.16655  87.0200  0.65835 -26.7721
12.0000  0.39266 -89.3645  1.30300  76.4719  0.18779  88.6332  0.65567 -28.7129
13.0000  0.34474 -94.0283  1.25650  71.4072  0.21250  89.8088  0.65398 -30.7445
14.0000  0.29906 -98.3042  1.21432  66.7239  0.24095  90.4572  0.65301 -32.8927
15.0000  0.25543 -102.082  1.17601  62.3958  0.27333  90.5341  0.65245 -35.1796
16.0000  0.21376 -105.138  1.14116  58.4021  0.30975  90.0274  0.65197 -37.6237
17.0000  0.17415 -107.033  1.10949  54.7257  0.35019  88.9460  0.65117 -40.2396
18.0000  0.13705 -106.882  1.08083  51.3524  0.39453  87.3109  0.64963 -43.0375
19.0000  0.10372 -102.838  1.05511  48.2688  0.44248  85.1506  0.64690 -46.0217
20.0000  0.07731 -91.3179  1.03237  45.4600  0.49356  82.4989  0.64249 -49.1897
! NOISE PARAMETERS :
1.00000  0.59233  0.87221  6.16433  0.96938
2.00000  0.68566  0.85422  12.3494  0.95227
3.00000  0.80619  0.82836  18.5941  0.92229
4.00000  0.94026  0.79726  24.9400  0.88067
5.00000  1.07952  0.76238  31.4332  0.82906
6.00000  1.21946  0.72445  38.1270  0.76939
7.00000  1.35779  0.68379  45.0850  0.70375
8.00000  1.49358  0.64056  52.3855  0.63432
9.00000  1.62666  0.59489  60.1289  0.56326
10.0000  1.75727  0.54701  68.4478  0.49269
11.0000  1.88591  0.49732  77.5236  0.42467
12.0000  2.01312  0.44652  87.6108  0.36124
13.0000  2.13940  0.39581  99.0722  0.30441
14.0000  2.26506  0.34711  112.415  0.25626
15.0000  2.39008  0.30346  128.280  0.21893
16.0000  2.51398  0.26928  147.229  0.19464
17.0000  2.63560  0.24994  169.087  0.18565
18.0000  2.75294  0.24937 -167.811  0.19415
19.0000  2.86301  0.26710 -145.998  0.22196
20.0000  2.96167  0.29846 -127.058  0.27016

Σχήμα 2.26. Αρχείο δεδομένων του F20fet4 διαμορφωμένου με τις αναδράσεις των
πηνίων στην πηγή (αρχείο NoisePar2.s2p).

! Communications Design Suite(TM) 6.0 201 Aug  2 1995
! Sat Jan 25 18:13:31 1997  FetInd_tb\FetInd
# GHz  S  MA  R 50.0000

! NOISE PARAMETERS :
1.00000    0.87221  6.16433
2.00000    0.85422  12.3494
3.00000    0.82836  18.5941
4.00000    0.79726  24.9400
5.00000    0.76238  31.4332
6.00000    0.72445  38.1270
7.00000    0.68379  45.0850
8.00000    0.64056  52.3855
9.00000    0.59489  60.1289
10.0000    0.54701  68.4478
11.0000    0.49732  77.5236
12.0000    0.44652  87.6108
13.0000    0.39581  99.0722
14.0000    0.34711  112.415
15.0000    0.30346  128.280
16.0000    0.26928  147.229
17.0000    0.24994  169.087
18.0000    0.24937 -167.811
19.0000    0.26710 -145.998
20.0000    0.29846 -127.058

Σχήμα 2.27. Δεδομένα του μονόθυρου δικτύου NoisePar2.s1p.
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Σχήμα 2.28. Κύκλωμα προσαρμογής εισόδου (EsynMatch2).

Σχήμα 2.29. Σύγκριση βέλτιστου συντελεστή ανάκλασης εισόδου του F20fet4ind με
το συντελεστή ανάκλασης εξόδου του EsynMatch2 όταν είναι
τερματισμένο σε 50 Ω στην είσοδο.
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Σχήμα 2.30. Κύκλωμα προσαρμογής εισόδου (InputCir1) & F20fet4ind.

Σχήμα 2.31. Αποτελέσματα σχεδίασης κυκλώματος προσαρμογής εισόδου.
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Σχήμα 2.32. Παράσταση επιτυχίας προσαρμογής εισόδου.

Το κύκλωμα προσαρμογής εισόδου πρέπει να μεταφέρει τα 50  Ω στη σύνθετη
αντίσταση εισόδου του τρανζίστορ Ζ=0.3ej128.28 Ω. Χρησιμοποιώντας πάλι το πακέτο
Ε-Syn του EESOF και θέτοντας ως τερματικό εισόδου την αντίσταση των 50 Ω και
τερματικό εξόδου το αρχείο NoisePar2.s1p, συνδέθηκε το κύκλωμα EsynMatch2
που παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.28. Στο Σχήμα 2.29 παρατηρούμε την επιτυχία
αυτής της προσαρμογής.

Στη συνέχεια αναλύσαμε το InputCir2 που φαίνεται στο Σχήμα 2.30 και τα
αποτελέσματα, όσον αφορά στο κέρδος και στο θόρυβο, που σώθηκαν στο αρχείο
InputCir.gra, παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.31.

Από την προηγούμενη ανάλυση και τα αποτελέσματα του Σχήματος 2.31,
παρατηρούμε ότι για τις συχνότητες 14.5 έως 15 GHz, ο συντελεστής θορύβου είναι
το πολύ κατά 0.2 dB πάνω από τον ελάχιστο συντελεστή θορύβου, ενώ το κέρδος
είναι S21=1.76 dB, όταν το μέγιστο διαθέσιμο κέρδος είναι GMAX=6.7 dB. Αυτό, είναι
αναμενόμενο αφού η αντιστάθμιση του υψηλού κέρδους είναι η ελαχιστοποίηση του
θορύβου.

Από το Σχήμα 2.31 παρατηρούμε ότι ο συντελεστής θορύβου είναι NF=2.5 dB ενώ
από το Σχήμα 2.32 ότι ο λόγος στάσιμων κυμάτων της εισόδου είναι VSWR @ 1 και
S11 = -28 dB. Αυτό δείχνει ότι επιτεύχθηκε πολύ καλή προσαρμογή εισόδου. Το
θετικό είναι ότι το δίκτυο είναι ευσταθές παντού αφού το magS11< 1  και βρίσκεται
έξω από τους κύκλους ευστάθειας εξόδου, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από
το Σχήμα 2.33. Εξάλλου ισχύουν και οι συνθήκες ευστάθειας Κ>1 και Β>0.
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Σχήμα 2.33. Παράσταση του προβλήματος ευστάθειας

Σχήμα 2.34. Συντελεστής ανάκλασης εξόδου του F20fet4.
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Σχήμα 2.35. Κύκλωμα προσαρμογής εξόδου της πρώτης βαθμίδας

2.3.3.2.3. Προσαρμογή Εξόδου

ο κύκλωμα προσαρμογής εξόδου της πρώτης βαθμίδας θα προσαρμόσει το
τρανζίστορ για μέγιστο κέρδος. Η σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος του

Σχήματος 2.30 θα πρέπει να προσαρμοστεί στα 50 Ω.

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.34 από το συντελεστή ανάκλασης εξόδου, θα πρέπει
να μεταφερθεί το σημείο Μ1 (S22=0.7e-j43.2), στο κέντρο του χάρτη Smith. Αυτό
επιτυγχάνεται με χρήση ενός πηνίου σε σειρά κι ενός παράλληλα, κατάλληλων
τιμών αυτεπαγωγών.

Αυτό μπορούμε να το διακρίνουμε και από το σχήμα 2.17 όπου θα πρέπει να
μετακινηθούμε κατ’ αρχήν στον κύκλο πραγματικής αντίστασης προς τα πάνω και
στη συνέχεια στον κύκλο πραγματικής αγωγιμότητας προς το κέντρο του χάρτη
Smith. Οι τιμές των αυτεπαγωγών που χρησιμοποιήθηκαν είναι αντίστοιχα 1.2 nH
και 0.8 nH. Το κύκλωμα προσαρμογής εξόδου φαίνεται στο Σχήμα 2.35.

2.3.3.2.4. Συνολική Παρουσίαση Σχεδίασης Πρώτης Βαθμίδας

πό τα αποτελέσματα των παραγράφων 2.3.3.2.2 και 2.3.3.2.3 δημιουργήθηκε η
πρώτη βαθμίδα του ενισχυτή χαμηλού θορύβου και παρουσιάζεται στο Σχήμα

2.36. Το κύκλωμα αυτού του σχήματος παρουσιάζεται με τις παραμέτρους του
βελτιστοποιημένες. Η προσπάθεια βελτιστοποίησης πραγματοποιήθηκε μέσω του
Παραθύρου δοκιμών του Σχήματος 2.37 όπου απαιτήσαμε ευστάθεια σε όλο το
εύρος συχνοτήτων (Goal 2) και τέλεια προσαρμογή S11< 15 dB και S22 < dB (Goal
1), με διαφορετική βαρύτητα σε κάθε στόχο. Μεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε στην
επίτευξη του ελάχιστου δυνατού συντελεστή θορύβου όπου τον επιδιώξαμε NF<2.5
dB, ενώ μικρότερη βαρύτητα στο κέρδος S21>4.5 dB.

Τ

Α
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Σχήμα 2.36. Πρώτη βαθμίδα LNA

Σχήμα 2.37. Παράθυρο δοκιμών για την ανάλυση της πρώτης βαθμίδας.
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Σχήμα 2.38. Αποτελέσματα προσομοίωσης για το συντελεστή θορύβου και τον
ελάχιστο συντελεστή θορύβου της πρώτης βαθμίδας.

Σχήμα 2.39. Αποτελέσματα προσομοίωσης για το κέρδος και το μέγιστο διαθέσιμο
κέρδος της πρώτης βαθμίδας
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Σχήμα 2.40. Αποτελέσματα προσομοίωσης για τους συντελεστές ανάκλασης και
λόγους στάσιμων κυμάτων εισόδου και εξόδου της πρώτης βαθμίδας

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα Σχήματα 2.38, 2.39 και 2.40. Όπως
παρατηρούμε από τα αποτελέσματα, ο συντελεστής θορύβου είναι το πολύ 0.13 dB,
πάνω από τον ελάχιστο συντελεστή θορύβου, με τιμή NF=2.5 dB. Όσον αφορά στο
κέρδος, αυτό επιτεύχθηκε 4.3 dB, περίπου 2 dB κάτω από το μέγιστο διαθέσιμο
κέρδος,  GMAX=6 dB. Τέλος, όσον αφορά στο βασικό θέμα της προσαρμογής, ο
λόγος στάσιμων κυμάτων στην είσοδο επιτεύχθηκε VSWRIN=1.5 ενώ S11=-12 dB.

2.3.3.3. Σχεδίαση Υπόλοιπων Βαθμίδων

φόσον οι προδιαγραφές θορύβου είναι πολύ αυστηρές, η δεύτερη βαθμίδα
σχεδιάζεται πανομοιότυπη της πρώτης, δηλαδή χρησιμοποιώντας το FET στα

ίδια επίπεδα πόλωσης IDS = 0.2 IDSS. Οι τρεις υπόλοιπες βαθμίδες πολώθηκαν σε
υψηλότερα επίπεδα ρεύματος IDS =  0.5  IDSS, για την επίτευξη του υψηλότερου
δυνατού κέρδους.

Όπως παρατηρήσαμε από την ανάλυση της πρώτης βαθμίδας, παρ' όλες τις
προσπάθειες βελτιστοποίησης του συντελεστή θορύβου, αυτός δε στάθηκε δυνατόν
να πέσει κάτω από την τιμή των 2.5 dB ενώ, την ίδια στιγμή, το κέρδος ήταν 4.3 dB,
τιμή αρκετά ικανοποιητική για τη σχεδίαση αυτή.

Οι δύο πρώτες βαθμίδες όπως παρουσιάζονται στο σχήμα 2.41, αναλύθηκαν με
τους στόχους του σχήματος 2.42 για βελτιστοποίηση των τιμών των παθητικών
στοιχείων τους και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα Σχήματα 2.43, 2.44 και
2.45.

Ε
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Παρατηρούμε ότι ο συνδυασμός των δύο βαθμίδων χαμηλού θορύβου, προσφέρει
αρκετά ικανοποιητικό κέρδος S31=8.9 dB όταν το μέγιστο διαθέσιμο είναι GMAX=9.2
dB. Ο θόρυβος έφτασε την τιμή των 3.4 dB,   όταν η ελάχιστη τιμή του είναι
NFMIN=3.2 dB. Όσον αφορά στις προσαρμογές εισόδου και εξόδου η προσομοίωση
έδωσε τις ακόλουθες τιμές (Σχήμα 2.45).

Σχήμα 2.41. Οι δύο πρώτες βαθμίδες ενίσχυσης του LNA.

Σχήμα 2.42. Παράθυρο δοκιμών για τις δύο πρώτες βαθμίδες του LNA του
σχήματος 2.41.
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Σχήμα 2.43. Αποτελέσματα προσομοίωσης για το κέρδος των δύο πρώτων
βαθμίδων.

Σχήμα 2.44. Αποτελέσματα προσομοίωσης για το συντελεστή θορύβου των δύο
πρώτων βαθμίδων.
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Σχήμα 2.45. Αποτελέσματα προσομοίωσης για τις προσαρμογές εισόδου και
εξόδου των δύο πρώτων βαθμίδων.

Σχήμα 2.46. Τρίτη βαθμίδα ενίσχυσης
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Σχήμα 2.47. Κύκλωμα προσαρμογής εξόδου πέμπτης βαθμίδας.

VSWRIN=1.3 S11=-17 dB
VSWROUT=1.25 S22=-19 dB

Η τρίτη βαθμίδα παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.46. Σαν βαθμίδα ενίσχυσης
παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

S21= 5.3 dB GMAX= 7 dB
S11= -12 dB S22= - 12 dB
VSWR1= 1.7 VSWR2= 1.6
S12= - 9 dB K @ 1

Με απλή επαναληπτικότητα δημιουργήθηκαν οι επόμενες βαθμίδες, με ιδιαίτερη
έμφαση στο κύκλωμα προσαρμογής εξόδου της πέμπτης βαθμίδας, η οποία
φαίνεται στο Σχήμα 2.47 και αναλύθηκε για βελτιστοποίηση του λόγου στάσιμων
κυμάτων εξόδου καθώς και για το κέρδος.

2.3.4. Αποτελέσματα Προσομοίωσης και Χωροδιάταξης του
LNA

2.3.4.1. Ανάλυση ευαισθησίας

 καλύτερος τρόπος να εξεταστεί μία MMIC σχεδίαση από άποψη ευαισθησίας
είναι να μεταβάλλουμε κάθε στοιχείο στα όριά του. Παρόλο που έχουμε βρει τις

βέλτιστες τιμές των παθητικών στοιχείων για κάθε βαθμίδα και κάθε κύκλωμα
προσαρμογής, προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους του Σχήματος 2.48, όπως
αναφέρεται και στις προδιαγραφές του συστήματος, θα γίνει εκ νέου προσδιορισμός
των τιμών των στοιχείων.

Ο
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Κάθε πυκνωτής πήρε μεταβλητή τιμή που κυμαίνονταν από 35 μm έως 350 μm
όσον αφορά στη διάστασή του στο σχηματικό της χωροδιάταξης, δηλαδή οι τιμές
της χωρητικότητας διακυμάνθηκαν από 0.5 έως 59 pF. Οι τιμές των αυτεπαγωγών
των πηνίων μεταβλήθηκαν από 06 έως 13 nH, ή αλλιώς,  τα όρια του αριθμού των
σπειρών για κάθε πηνίο είναι από 1 έως 7 σπείρες, με διακριτό βήμα 0.5 σπείρα.

Τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης του σχήματος 2.48, παρουσιάζονται στο
σχήμα 2.49, όπου, λόγω του όγκου της πληροφορίας της πραγματικής σχεδίασης με
τα στοιχεία της βιβλιοθήκης της GEC-Marconi, παρουσιάζεται μόνο η ιδανική
σχεδίαση με διακριτά στοιχεία, όπου οι χωρητικότητες είναι σε pF και οι
αυτεπαγωγές σε nH. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης παρουσιάζονται στα
σχήματα 2.50 ως 2.53 όπου μπορούμε να διακρίνουμε την επιτυχία της σχεδίασης.

Σχήμα 2.48. Παράθυρο δοκιμών για την ανάλυση του LNA.

Σχήμα 2.49. Σχηματικό του LNA με πραγματικά στοιχεία.
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Σχήμα 2.50. Αποτελέσματα προσομοίωσης για το Συντελεστή Θορύβου

Σχήμα 2.51.  Αποτελέσματα προσομοίωσης για τις προσαρμογές (α) στις κρίσιμες
συχνότητες
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Σχήμα 2.52.  Αποτελέσματα προσομοίωσης για τις προσαρμογές (β) στις κρίσιμες
συχνότητες

Σχήμα 2.53. Αποτελέσματα προσομοίωσης για το κέρδος
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2.3.4.2. Βελτιστοποίηση Σχεδίασης Χωροδιάταξης του LNA

δώ, το πιθανότερο είναι να χρειαστούν επιπλέον βελτιστοποιήσεις των τιμών
των κατανεμημένων στοιχείων, εφόσον κάποια στοιχεία από την προηγούμενη

βελτιστοποίηση δεν είναι φυσικά πραγματοποιήσιμα [8].

Οι απαιτήσεις του κυκλώματος που πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη μας είναι  ο
χαμηλός θόρυβος του ενισχυτή για συχνότητες λειτουργίας 14.515 - 14.683 GHz. Η
εφαρμογή αυτή απαιτεί ένα κύκλωμα ενισχυτή ο οποίος παρουσιάζει μία επίπεδη,
καλά ελεγχόμενη απόκριση κέρδους, καλή γραμμικότητα φάσης και καλά
τερματισμένοι λόγοι στάσιμου κύματος. Επιπρόσθετα, εφόσον το κύκλωμα είναι
προενισχυτής δέκτη, απαιτείται χαμηλός θόρυβος.

Από τα αποτελέσματα προσομοίωσης των τιμών των στοιχείων του Σχήματος 2.49,
προέκυψε μέσω του Συγχρονισμού της σχεδίασης  (αυτόματη χωροδιάταξη), η
χωροδιάταξη του LNA το οποίο απαίτησε πολλές διορθώσεις λόγω της αυτόματης
τοποθέτησης των στοιχείων , αφού πολλές φορές κάποια στοιχεία
υπερκαλύπτονταν μεταξύ τους. Αυτό οφειλόταν ως επί το πλείστον στην
προσομοίωση χωροδιάταξης των πηνίων , στα οποία η έξοδος πολλές φορές
έβγαινε από την μεριά της εισόδου ως συνάρτηση του αριθμού των σπειρών, όταν
αυτές δεν είναι ολόκληρες σπείρες, αλλά μισές, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα
2.54. Το αποτέλεσμα ήταν να μην είναι καθόλου ευδιάκριτη η σχεδίαση σε επίπεδο
χωροδιάταξης. Έτσι, με βάση την αυτόματη χωροδιάταξη, σχεδιάστηκε ο ενισχυτής
από την αρχή.

Σχήμα 2.54. Παράδειγμα  χωροδιάταξης

Ε
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Σχήμα 2.55. Σχεδίαση LNA (RF τμήμα) με πραγματικά στοιχεία της GEC-Marconi.

Σχήμα 2.56. Layout του LNA 5 βαθμίδων (RF τμήμα) με τη βιβλιοθήκη GEC-
Marconi.

1234
5

610
9

8 7

1112
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Ένα άλλο πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί έχει σχέση με τις διαστάσεις του
ενισχυτή αφού οι διαστάσεις οριζόντια προς κατακόρυφη δεν πρέπει να ξεπερνάει
το λόγο 3:1.  Επιπλέον,  οι οπές διέλευσης προς τη γή θα πρέπει να είναι στον ίδιο
οριζόντιο άξονα κι αν είναι δυνατόν,  ισαπέχουσες μεταξύ τους.  Τέλος,  οι θύρες
εισόδου και εξόδου πρέπει επίσης να βρίσκονται στον ίδιο οριζόντιο άξονα.

Αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν με προσεκτική επιλογή του αριθμού των
σπειρών των πηνίων, ώστε να προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις
προσομοιωμένες τιμές τους, καθώς και από την προσεκτική επιλογή μηκών των
γραμμών μεταφοράς. Έτσι, ξεκινώντας την αντίθετη διαδικασία σχεδίασης, από τη
χωροδιάταξη προς το σχηματικό και την ανάλυση, επιδιώξαμε βελτιστοποιήσεις με
πιο συγκεκριμένες τιμές για τα πηνία και τις γραμμές μεταφοράς.

Η τελική σχεδίαση του Ενισχυτή Χαμηλού Θορύβου παρουσιάζεται στα Σχήμα 2.55
και η χωροδιάταξη αυτής της σχεδίασης στο Σχήμα 2.56. Οι διαστάσεις του LNA
είναι περίπου 1500Χ4200 μm2.  Στο σχήμα φαίνεται ότι γίνεται προσπάθεια να
χρησιμοποιήσουμε τα κυκλώματα προσαρμογής και ως DC κυκλώματα πόλωσης
και παρουσιάζεται μόνο η RF σχεδίαση. Αυτή η σχεδίαση εγκυμονεί κάποιους
κινδύνους όπως θα φανεί στις παραγράφους 2.5.1 καθώς και στο κεφάλαιο 3 στα
σχήματα 3.5 και 3.6.

2.3.4.3. Τελική Σχεδίαση LNA και Αποτελέσματα Προσομοίωσης
Σχεδίασης

α αποτελέσματα της σχεδίασης του ενισχυτή χαμηλού θορύβου πέντε βαθμίδων
παρουσιάζονται στα σχήματα 2.50, 2.51, 2.52 και 2.53. Από τα αποτελέσματα

παρατηρούμε ότι ο συντελεστής θορύβου είναι NF=3.7 dB, μόνο 0.05 dB πάνω από
τον NFMIN, ενώ S11= -20 dB, S11= -22 dB, με VSWRIN=1.2 και VSWROUT=1.16. Όσον
αφορά στο κύκλωμα του Σχήματος 2.56, οι πόρτες 11 και 12 είναι οι πόρτες εισόδου
και εξόδου αντίστοιχα, ενώ οι πόρτες από 1 έως 5 αναθέτονται στην πόλωση σε -1
V και οι πόρτες από 6 έως 10 στην πόλωση στα 5 V.

Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο Χιλιοστομετρικός Σταθμός Μετρήσεων
που παρουσιάσαμε στην παράγραφο 1.3, διαθέτει μόνο 6 μικρο-παροχές για τις DC
πολώσεις. Η σχεδίαση της χωροδιάταξης του σχήματος 2.56 απαιτεί όπως φαίνεται
10  DC  πολώσεις 5  για την πόλωση των πηγών και 5  για την πόλωση των
υποδοχών. Επομένως, ξανασχεδιάστηκε η χωροδιάταξη, συνδέοντας τα κυκλώματα
πόλωσης των δύο πρώτων βαθμίδων μεταξύ τους εφόσον  είναι σχεδιασμένες για
χαμηλά επίπεδα πόλωσης.  Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία DC  τροφοδοσία για τις
πηγές των δύο πρώτων FET  και μία DC  τροφοδοσία για τις υποδοχές τους.
Παρατηρούμε στο σχήμα 2.57 ότι προσθέσαμε και τις αντιστάσεις πόλωσης της
υποδοχής.  Το ίδιο ακριβώς κάναμε και για τις δύο τελευταίες βαθμίδες οι οποίες
είναι σχεδιασμένες σε υψηλότερα σημεία πολώσεως για μέγιστο κέρδος. Το
αποτέλεσμα είναι να χρειαζόμαστε 2 μικρο - παροχές για τις RF θύρες και 6 μικρο -
παροχές για τις DC θύρες, τα οποία και διαθέταμε. Στην παράγραφο 2.5.1 θα δοθεί
μια πιο αναλυτική εικόνα της χωροδιάταξης και των θυρών που προαναφέραμε.

Το παράθυρο δοκιμών του Σχήματος 2.59 διαμορφώθηκε ώστε να παράγει τα
βέλτιστα αποτελέσματα όσον αφορά στα S11 (SIJ1), S22 (SIJ4) και S31 (SIJ3), για τα
συγκεκριμένα εύροι συχνοτήτων 14.515 - 14.683 GHz και 14.935 - 15.103 GHz.
Επειδή αυτή η συγκεκριμένη μελέτη αναφέρεται στην παρουσίαση της
χωροδιάταξης, χάριν συντομίας δεν θα αναφερθεί στην παρούσα παράγραφο.

Τ
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Τα αποτελέσματα για το συντελεστή θορύβου, ελάχιστο συντελεστή θορύβου,
μέγιστο διαθέσιμο κέρδος, επιτεύξιμο κέρδος καθώς και τις προσαρμογές εισόδου
και εξόδου, παρουσιάζονται στο σχήμα 2.58. Σ’ αυτό το σχήμα που δημιουργήθηκε
από το παράθυρο δοκιμών του Σχήματος 2.59, έγινε τελική προσπάθεια
βελτιστοποίησης στο στενότερο εύρος συχνοτήτων 14.263 - 15.355 GHz με βήμα
12 KHz.

Εδώ επιδιώξαμε το επιθυμητό κέρδος των 25 dB, καθώς και τέλεια προσαρμογή
εισόδου - εξόδου στο εύρος 14.515 έως 14.683 GHz και 14.935 έως 15.103 GHz,
ενώ για τις υπόλοιπες συχνότητες, να πέφτει το κέρδος τουλάχιστον κατά 0.2 dB
(Goals  1,  2,  4,  και 5).  Είναι ευνόητο ότι απαιτήσαμε ευστάθεια σ’  όλο το εύρος
συχνοτήτων. Τα αποτελέσματα, αναλυτικότερα σε μεγαλύτερο εύρος,
παρουσιάζονται στα σχήματα 2.60 έως 2.64.

Σχήμα 2.57. Τελική Χωροδιάταξη του ενισχυτή προς Κατασκευή στο GEC-Marconi
Foundry

Σχήμα 2.58. Αποκρίσεις LNA σε στενό εύρος συχνοτήτων
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Σχήμα 2.59. Δοκιμή για την προσομοίωση του LNA

Σχήμα 2.60. Αποτελέσματα προσομοίωσης για το Συντελεστή Θορύβου
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Σχήμα 2.61. Αποτελέσματα προσομοίωσης για το κέρδος

Σχήμα 2.62. Αποτελέσματα προσομοίωσης για την προσαρμογή εισόδου
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Σχήμα 2.63. Αποτελέσματα προσομοίωσης για την προσαρμογή εξόδου

Σχήμα 2.64. Αποτελέσματα προσομοίωσης για την ευστάθεια του Ενισχυτή
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Σαν συμπεράσματα μπορούμε να πούμε ότι χρησιμοποιώντας την υψηλή ποιότητα
της βιβλιοθήκης της GEC-Marconi  και τη διαδικασία της F20,  αναπτύχθηκε ένας
ενισχυτής χαμηλού θορύβου στις συχνότητες 14.5 – 15 GHz. Επιτεύχθηκε επίπεδο
κέρδος χαμηλού σήματος 25 dB (Σχήμα 2.61), στο εύρος ζώνης λειτουργίας και
συντελεστής θορύβου 3.6. dB (Σχήμα 2.60), με επιστροφές σημάτων εισόδου και
εξόδου χαμηλότερες των –20 dB (Σχήματα 2.62 και 2.63). Σε όλο το εύρος
συχνοτήτων επιτεύχθηκε ευστάθεια άνευ όρων (Σχήμα 2.64). Η τελική χωροδιάταξη
του σχήματος 2.57 είναι αυτό που στάλθηκε στην Αγγλία προς κατασκευή. Μετά
από κάποιες διορθώσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο DRC, ο ενισχυτής του
οποίου ξεκίνησε η παραγωγή είναι αυτός του σχήματος 2.65.

Σχήμα 2.65. Τελική χωροδιάταξη MMIC προς παραγωγή
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2.4. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ LNA 2 ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΣΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MMIC ΣΤΟ ΧΥΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ MMICs
FORTH IESL ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

α παρουσιαστεί ένας Μονολιθικός Ενισχυτής χαμηλού Θορύβου, 5 βαθμίδων
(LNA), χρησιμοποιώντας ανάδραση σε σειρά, με συντελεστή Θορύβου 4 dB και

με κέρδος 12 dB. Οι συντελεστές ανάκλασης εισόδου και εξόδου έχουν VSWR
μικρότερο από 1.15:1 στα 15 GHz. Το μυστικό στην όλη σχεδίαση είναι η
χρησιμοποίηση της τεχνολογίας μονολιθικών κυκλωμάτων ώστε να αποκτήσουμε
επαναληψιμότητα στις σειριακές αναδράσεις των αυτεπαγωγών και επομένως να
πετύχουμε χαμηλό θόρυβο και VSWR εισόδου καθώς επίσης και ευστάθεια. Η
σχεδίαση του ολοκληρωμένου κυκλώματος έγινε χρησιμοποιώντας το λογισμικό
πακέτο Eesof της Hewllet Packard. Η σχεδίαση του MMIC πραγματοποιήθηκε στο
ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών
και Υπολογιστών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), στο Εργαστήριο Μικροκυμάτων
και Οπτικών Ινών. Το Ολοκληρωμένο κατασκευάστηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης
(Σχήμα 2.66), στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (FOundation of Research and
Technology Heraclion), Ινστιτούτο Ηλεκτρονικών Δομών και Λέιζερ (Institute of
Electronic Structure and Laser) από την ομάδα Μικροηλεκτρονικής Έρευνας
(Microelectronics Research Group). Η επιφάνεια αυτού του chip είναι περίπου 7
mm2.

Σχήμα 2.66. Διαδικασία χάραξης MMIC στο χυτήριο παραγωγικής μονάδας MMICs
του ΙΤΕ στην Κρήτη.

Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο των MMICs είναι οι ενεργές διατάξεις (τρανζίστορ,
δίοδοι) που περιέχουν. Τα Μικροκυματικά χαρακτηριστικά των διατάξεων αυτών
καθορίζουν τις προδιαγραφές και την απόκριση των κυκλωμάτων: Συχνότητα
λειτουργίας, εικόνα θορύβου, Ενίσχυση. Για το λόγο αυτό η επιλογή της δομής
πάνω στην οποία αναπτύχθηκαν οι διατάξεις τρανζίστορ καθώς και η ανάπτυξη και
ο χαρακτηρισμός τους αποτελούν ένα κρίσιμο βήμα στη διαδικασία ανάπτυξης των
Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων.

Θ
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Η επιλογή της Δομής έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που φαίνονται στον
ακόλουθο Πίνακα.

Symbol Minimum Maximum Units
Frequency F 14.5 15 GHz
Gain G 25 DB
Noise Figure NF 3.6 DB
Return Loss S11 -20 - DB

S22 -15 - DB

2.4.1. Ανάπτυξη και Χαρακτηρισμός Ψευδομορφικών Δομών για τη
Βιβλιοθήκη του ITE [14], [18]

ξαιτίας της υψηλής συχνότητας λειτουργίας το κύκλωμα μπορεί να υλοποιηθεί
μόνο με διατάξεις τρανζίστορ που αναπτύσσονται σε ημιαγωγούς III-V.

Επιπρόσθετα, λόγω της απαίτησης για μικρό NF, από τις διατάξεις που μπορούν να
αναπτυχθούν σε υλικά III-V (MESFETs, HEMTs και PHEMTs), την ιδανικότερη λύση
για τη συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελούν τα ψευδομορφικά τρανζίστορ υψηλής
ευκινησίας ηλεκτρονίων (Pseudomorphic High Electron Mobility Transistors –
PHEMTs).

Για την κατασκευή των PHEMTs αναπτύσσονται διαδοχικά στρώματα ημιαγωγών
III-V (AlGaAs, InGaAs, GaAs) με διαφορετικό ενεργειακό χάσμα Eg. Το ενεργειακό
διάγραμμα μιας τυπικής δομής για PHEMT φαίνεται στο σχήμα 2.67.

Σχήμα 2.67. Ενεργειακό διάγραμμα της ζώνης αγωγιμότητας σε μια απλή
ετεροδομή AlGaAs/InGaAs/GaAs

Εξαιτίας του μικρότερου Eg στο InGaAs, δημιουργείται μια ασυνέχεια των
ενεργειακών ζωνών στις ετεροεπαφές AlGaAs/InGaAs, και InGaAs/GaAs. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα στην περιοχή όπου αναπτύσσεται το InGaAs, να σχηματίζεται ένα
δυσδιάστατο πηγάδι δυναμικού για τα ηλεκτρόνια. Επιλέγοντας κατάλληλα τη
στοιχειομετρία και το προφίλ των δοτών στα διαδοχικά ημιαγώγιμα στρώματα, η
κίνηση των φορέων μπορεί να περιοριστεί στο δυσδιάστατο πηγάδι δυναμικού.

Η ανάπτυξη των Ψευδομορφικών δομών πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της

Ε
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Επιταξίας σε Μοριακές Δέσμες (Molecular Beam Epitaxy – MBE). H εναπόθεση των
επιταξιακών στρωμάτων έγινε σε κρυσταλλικά υποστρώματα 3 inches (001) S.I.
GaAs, τα οποία είχαν υποβληθεί σε χημικό καθαρισμό με διάλυμα H2SO4:H2O2:H2O
(5:1:1) πριν την εισαγωγή τους στο θάλαμο του MBE. Ο έλεγχος του ρυθμού
ανάπτυξης, της περιεκτικότητας των στοιχείων και της συγκέντρωσης των δοτών Si
πραγματοποιήθηκε με την κατασκευή κατάλληλων δειγμάτων για τη βαθμονόμηση
των συνθηκών εναπόθεσης. Οι μέθοδοι χαρακτηρισμού που χρησιμοποιήθηκαν για
τον έλεγχο των αρχικών αυτών δειγμάτων ήταν:
Για το ρυθμό Ανάπτυξης: α) Καταγραφή ταλάντωσης στην ένταση της δέσμης
RHEED κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης των επιταξιακών στρωμάτων και β)
Χημική επεξεργασία του ανεπτυγμένου φιλμ για εμφάνιση της διεπιφάνειας
επιταξιακού στρώματος / υποστρώματος και μέτρηση με μικροσκόπιο του πάχους
του εναποτιθέμενου στρώματος σε δείγμα GaAs/(001)S.IGaAs,
ΑlxGa1-xAs/(001)S.I.GaAs.
Για την περιεκτικότητα x των στοιχείων: Μετρήσεις της φωτοανακλαστικότητας
(Photoreflectance) σε δείγματα ΑlxGa1-xAs/(001)S.I.GaAs και
ΙnxGa1-xAs/(001)S.I.GaAs
Για τη συγκέντρωση των δοτών: α) Μετρήσεις Hall και β) Electrochemical C-V
Profiling σε δείγματα n-GaAs/(001)S.IgaAs και , n-ΑlxGa1-xAs/(001)S.I.GaAs.

H ψευδομορφική δομή που αναπτύχθηκε φαίνεται στο σχήμα 2.68

Σχήμα 2.68. Τα διαδοχικά επιταξιακά στρώματα της δομής PMHEMT

Αναπτύχθηκαν συνολικά 5 δείγματα με την ίδια δομή τα οποία χρησιμοποιήθηκαν
για τον οπτικό και ηλεκτρικό χαρακτηρισμό του υλικού, για την κατασκευή και το
χαρακτηρισμό διατάξεων τρανζίστορ και την τελική κατασκευή του κυκλώματος LNA.
Το επιφανειακό στρώμα του n+-GaAs εξασφαλίζει την ανάπτυξη ωμικών επαφών
χαμηλής συνολικής αντίστασης, ενώ το επιταξιακό στρώμα των 200 Α AlGaAs
χωρίς την προσθήκη προσμίξεων εξασφαλίζει τον καλύτερο έλεγχο της διαδικασίας
χάραξης της πύλης των τρανζίστορ. Τέλος, η συγκέντρωση προσμίξεων στο
στρώμα των δοτών (n+-AlGaAs) επιλέχθηκε με κριτήριο την εξασφάλιση της
πλήρους απογύμνωσής του από ελεύθερους φορείς για αρνητικές πολώσεις της
πύλης του τρανζίστορ.

Στα PHEMT δείγματα που αναπτύχθηκαν μετρήθηκε αρχικά η επιφανειακή
αντίσταση των επιταξιακών στρωμάτων με μη καταστροφική μέθοδο σε εννέα
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διαφορετικά σημεία της επιφάνειας κάθε δείγματος. Η μέση τιμή που προέκυψε στα
πέντε δείγματα ήταν 180 – 190 Ω/sq. με μία διακύμανση ±2% για διαφορετικά
σημεία στην επιφάνεια κάθε δείγματος. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν ικανοποιητικό
καθώς είναι ενδεικτικό της ομοιομορφίας των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών κάθε
δείγματος και της επαναληψιμότητας στην ανάπτυξη των δομών. Μετρήθηκε η
ευκινησία Hall σε θερμοκρασία δωματίου, μ300=5700 – 6100 cm2/Volt.sec, και σε
θερμοκρασία υγρού αζώτου, μ77=18600 – 19500 cm2/Volt.sec, που είναι από τα
καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τα βιβλιογραφικά δεδομένα για τις αντίστοιχες
δομές.

Από τα προαναφερόμενα για τις ψευδομορφικές δομές είναι φανερό ότι η
κρυσταλλική ποιότητα του επιταξιακού στρώματος του InGaAs,  που είναι και το
κανάλι κίνησης των ηλεκτρονίων, επηρεάζει δραστικά τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
των διατάξεων. Οι κυριότερες μέθοδοι χαρακτηρισμού του στρώματος αυτού σε
δομές PHEMT είναι οπτικές. Ο οπτικός χαρακτηρισμός της δομής με μέτρηση της
Φωτοανακλαστικότητας σε θερμοκρασία δωματίου επιβεβαίωσε ότι η περιεκτικότητα
In στο κανάλι του ΙnxGa1-xAs ήταν η αναμενόμενη (x=0.24) ενώ η διακύμανσή της σε
όλο το δείγμα ήταν μικρότερη από 3%. Το φάσμα της Φωτοφωταύγειας στους 18Κ
αντιστοιχεί σε μετάβαση των ηλεκτρονίων από την πρώτη και δεύτερη στάθμη της
ζώνης αγωγιμότητας στη στάθμη της ζώνης σθένους, στο κβαντικό πηγάδι που
σχηματίζεται στο InGaAs. Μετρήθηκε τιμή 21 meV για το FWHM της πρώτης
κορυφής η οποία είναι ενδεικτική τη καλής ποιότητας του InGaAs.

Ο χαρακτηρισμός της δομής με τη μέθοδο του Electrochemical C-V Profiling
επιβεβαίωσε ότι η συγκέντρωση προσμίξεων στο επιταξιακό στρώμα του n+-GaAs
ήταν η αναμενόμενη και ότι οι ελεύθεροι φορείς έχουν μεταφερθεί από το στρώμα
δοτών του n+-AlGaAs στο κανάλι του InGaAs.

Για την ανάπτυξη των διατάξεων των ψευδομορφικών χρησιμοποιήθηκε
φωτολιθογραφία επαφής. Η απομόνωση μεταξύ γειτονικών διατάξεων (mesa)
πραγματοποιήθηκε με υγρή χημική χάραξη [3:(2Η2O:1NH4OH:1H2O):200H2O] των
επιφανειακών στρωμάτων της δομής. Για τις ωμικές επαφές έγινε εξάχνωση
στρωμάτων [Ge/Au]x2/Ni/Au και απότομη θερμική ανόπτηση στους 420οC  για 20
sec, επιτυγχάνοντας ειδική αντίσταση επαφής ρC=3x10-7 Ωcm2.

Για τον καθορισμό της πύλης των τρανζίστορ χρησιμοποιήθηκε ξηρή χημική χάραξη
(Reactive Ion Etching –RIE) με ειδικό μείγμα αερίων το οποίο προσφέρει επιλεκτική
χάραξη του n+GaAs έναντι του AlGaAs, Ο κατάλληλος σχεδιασμός της δομής και η
διαδικασία επιλεκτικής απομάκρυνσης του GaAs έχουν σαν αποτέλεσμα την
ομοιομορφία, πάνω στο ίδιο δείγμα και την επαναληψιμότητα πάνω σε διαφορετικά
δείγματα, του καθορισμού της πύλης. Η επιμετάλλωση της πύλης έγινε με εξάχνωση
Ti/Au. Η τυπική τιμή του συντελεστή ιδανικότητας της ανορθωτικής επαφής της
πύλης των τρανζίστορ ήταν n£1.15 και του φραγμού Schottky 0.7 eV.

Το μήκος πύλης των διατάξεων που μελετήθηκαν αρχικά ήταν 1 μm με πλάτος 180
μm. Από DC χαρακτηρισμό καθορίστηκε η μεταβολή του ρεύματος κόρου IDSS και
της διαγωγιμότητας gm με την εφαρμοζόμενη τάση στην πύλη VGS, όπως φαίνεται
στο σχήμα 2.69.
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Σχήμα 2.69. Τυπική μεταβολή του ρεύματος κόρου IDSS και της διαγωγιμότητας gm
σαν συνάρτηση της εφαρμοζόμενης τάσης VGS για τάση VDS=3 Volts.

Η τάση στραγγαλισμού VPO προσδιορίστηκε στα –1.3 Volts ενώ η μεταβολή των DC
χαρακτηριστικών για τρανζίστορ σε όλη την επιφάνεια του δείγματος ήταν
χαμηλότερη από ±7%.  Η ομοιομορφία αυτή των DC  παραμέτρων κρίνεται πολύ
ικανοποιητική. Από RF χαρακτηρισμό η συχνότητα αποκοπής f T των τρανζίστορ
καθορίστηκε στα 20-23 GHz και η μέγιστη συχνότητα λειτουργίας στα 32-35 GHz.

Η εικόνα θορύβου των τρανζίστορ μειώνεται με μείωση του μήκους πύλης. Για το
λόγο αυτό έγινε προσπάθεια ανάπτυξης διατάξεων με μήκος πύλης μικρότερο από
1 μm. Σχεδιάστηκαν κι έγινε προσπάθεια ενός καινούριου σετ φωτολιθογραφικών
μασκών. Κατασκευάστηκαν τρανζίστορ με Lg=0.65-0.7 μm για τα οποία η συχνότητα
αποκοπής καθορίστηκε στα 31-33 GHz και η μέγιστη συχνότητα λειτουργίας στα 41-
45 GHz. Επειδή υπήρχαν περιορισμοί στο υπάρχον test-set του μικροκυματικού
χαρακτηρισμού, δεν υπήρχε η δυνατότητα μέτρησης της εικόνας θορύβου των
διατάξεων, γι' αυτό χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό HELENA για την προσομοίωση
των χαρακτηριστικών θορύβου. Πιο συγκεκριμένα, μεταβάλλοντας τις παραμέτρους
ανάπτυξης των διατάξεων που περιέχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα (βάθος
χάραξης πύλης, απόσταση πύλης-υποδοχής) προσομοιώθηκαν με ακρίβεια οι
μετρούμενες  DC και RF παράμετροι των τρανζίστορ και οι παράμετροι θορύβου
που προέκυψαν θεωρήθηκαν ως οι αναμενόμενες. Με τη διαδικασία αυτή
υπολογίστηκε ότι η ελάχιστη εικόνα θορύβου των διατάξεων ήταν 0.4 – 0.6 dB για
συνθήκες πόλωσης VGS=-0.6 έως –0.8 V και VDS=3 Volt.

Η διάταξη του τετραγώνου του πηνίου για την κατασκευή του οποίου είναι
απαραίτητη η διασταύρωση γραμμών μεταφοράς που αναπτύσσονται σε
διαφορετικά επίπεδα: Η πρώτη επιμετάλλωση (Μ2 στο σχήμα 2.70) αναπτύσσεται
πάνω στο υπόστρωμα του GaAs και η δεύτερη (M3 στο σχήμα 2.70) πάνω στα
διηλεκτρικά στρώματα μετά την ανάπτυξη του Si3N4 και Polyimide.

Όπως φάνηκε και στην παράγραφο 2.2.2, ο χαρακτηρισμός ενός πηνίου είναι μια
πολύ δύσκολη διαδικασία. Ο ορισμός της τιμής ενός πηνίου εξαρτάται από τον
αριθμό των σπειρών καθώς και από το μήκος της γραμμής κάθε σπείρας,  Γι'  αυτό
και η ανάπτυξη του πηνίου από το FORTH έγινε για μια συγκεκριμένη τιμή
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως chock πηνίο στα κυκλώματα πόλωσης όπου δεν
μας ενδιαφέρει ο ακριβής χαρακτηρισμός του.  Προφανώς και θα αποφευχθεί η
χρήση πηνίων στα RF κομμάτια της σχεδίασης του κυκλώματος εφόσον εκεί είναι



64                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

πολύ κρίσιμη η παράμετρος της τιμής του πηνίου.

Σχήμα 2.70. Η χωροδιάταξη του διστρωματικού πηνίου που χρησιμοποιήθηκε.

Όλα τα δεδομένα από τον DC   και RF  χαρακτηρισμό ήρθαν στο ΕΜΠ-ΕΠΙΣΕΥ
(Εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών) για το σχεδιασμό του
Ολοκληρωμένου Κυκλώματος.

2.4.2. Διαδικασία Σχεδίασης LNA και Παρουσίαση Τελικής
Χωροδιάταξης

 πληροφορία που διατέθηκε από το Ινστιτούτο κατασκευής ήταν:

· 6  Διαφορετικές Δομές GaAs  FETS  (Μετρήσεις σε διαφορετικές συνθήκες
πόλωσης)

· Το πραγματικό και φανταστικό μέρος των S παραμέτρων του κάθε Fet
· Για κάθε FET μετρήσεις θορύβου
· To Layout του FET (διαστάσεις)
Προκειμένου να ελέγξουμε τα αρχεία και να μπορούν να αναγνωστούν από το
Eesof, χρησιμοποιήσαμε το μαθηματικό πακέτο Origin 3.0. Με τη βοήθεια αυτού:

· Μετατρέψαμε τις S  παραμέτρους σε μορφή πλάτους και φάσης για να
δημιουργήσουμε αρχείο s2p με την αντιστοιχία των Sij σε κάθε συχνότητα.

· Προσθέσαμε στο αρχείο τις παραμέτρους θορύβου (Συχνότητα σε GHz,
Ελάχιστος Συντελεστής Θορύβου σε dB, πλάτος του βέλτιστου συντελεστή
ανάκλασης της πηγής, φάση αυτού καθώς και κανονικοποιημένη αντίσταση
θορύβου σε Ohms).

Δοκιμάσαμε να ελέγξουμε τα αρχεία με το σχηματικό και το Test Bench που
διακρίνονται στα σχήματα 2.71  και αφού μελετήσαμε τις αποκρίσεις και των 6
διαφορετικών πολώσεων (6 διαφορετικά αρχεία), καταλήξαμε να χρησιμοποιήσουμε

Η

Επιμετάλλωση
Μ2 Επιμετάλλωση

Μ3
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την πόλωση που θεωρήθηκε στο αρχείο rfs4.s2p. Τα αρχεία τα είχαμε ονομάσει
rfsi.s2p και οι αποκρίσεις 3 από αυτών φαίνονται στα σχήματα 2.72 έως 2.77
(Συντελεστές ανάκλασης εισόδου και εξόδου, παράμετρος S21, μέγιστο κέρδος,
Συντελεστή θορύβου και Ελάχιστος Συντελεστής Θορύβου καθώς και οι παράμετροι
ελέγχου ευστάθειας Rollet)

Σχήμα 2.71. Οι δοκιμές που έγιναν για επιλογή καταλλήλου γραμμικού FET.

Από τα σχήματα αυτά,  όπου διακρίνονται οι αποκρίσεις των διαφορετικών FET,
είναι ξεκάθαρος ο λόγος που χρησιμοποιήσαμε την πόλωση που αναφέρεται στο
αρχείο rfs4.s2p (Σχήματα 2.74 και 2.75). Παρουσιάζει σχετικά υψηλό κέρδος στη
συχνότητα των 15 GHZ σε σχέση με τα δύο που έχουν γειτονικές πολώσεις, καθώς
και σχετικά χαμηλό θόρυβο σε σχέση με τα αρχεία rfs3.s2p και rfs5.s2p.

Όπως μπορούμε να διακρίνουμε, μπορεί να δώσει μέγιστο κέρδος 8 dB περίπου και
ελάχιστο θόρυβο 1.6 dB. Το συγκεκριμένο αρχείο δημιουργήθηκε για συνθήκες
πολώσεως Vds = 4 V και Vgs = - 0.8 Volt για Idss =18.6 mA. Παρόλο που η εξαγωγή
των δεδομένων για τις παραμέτρους σκέδασης έγινε για συχνότητες από 2 GHz έως
18 GHz,  είχαμε μετρήσεις παραμέτρων θορύβου από 13  ως 17  GHz.  Γι'  αυτό και
στην ολική προσομοίωση περιοριστήκαμε σ’ αυτό το εύρος συχνοτήτων. Το αρχείο
δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτό που φαίνεται στο σχήμα 2.78.
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Σχήμα 2.72. S παράμετροι για το ψευδομορφικό FET με πόλωση VDS=4 Volt, VGS=
-0.6 Volt και IDSS=28.2 mA

Σχήμα 2.73. Παράμετροι Θορύβου και Ευστάθειας για το Ψευδομορφικό FET με
πόλωση VDS=4 Volt, VGS= -0.6 Volt και IDSS=28.2 mA
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Σχήμα 2.74. S παράμετροι για το ψευδομορφικό FET με πόλωση VDS=4 Volt, VGS=
-0.8 Volt και IDSS=18.6 mA

Σχήμα 2.75. Παράμετροι Θορύβου και Ευστάθειας για το Ψευδομορφικό FET με
πόλωση VDS=4 Volt, VGS= -0.8 Volt και IDSS=18.6 mA
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Σχήμα 2.76. S παράμετροι για το ψευδομορφικό FET με πόλωση VDS=4 Volt, VGS=
-1 Volt και IDSS=10.7 mA

Σχήμα 2.77. Παράμετροι Θορύβου και Ευστάθειας για το Ψευδομορφικό FET με
πόλωση VDS=4 Volt, VGS= -1 Volt και IDSS=10.7 mA
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! Communications Design Suite(TM) 6.0 201 Aug  2 1995
! Mon Feb 17 10:59:17 1997  rfs4_tb\rfs4
# GHz  S  MA  R 50.0000
! SCATTERING PARAMETERS :
13.0000  0.55302 -128.438  1.86099  81.6515  0.12571  14.7940  0.50052 -63.7870
13.1000  0.55556 -129.191  1.85219  81.6408  0.12639  14.5172  0.48946 -64.3002
13.2000  0.55091 -129.763  1.85537  82.2543  0.12430  13.3689  0.48548 -64.5790
13.3000  0.54353 -130.882  1.86151  82.2751  0.12528  13.8456  0.48330 -62.4386
13.4000  0.53276 -130.178  1.84990  82.0711  0.12506  12.6721  0.49134 -61.4388
13.5000  0.54176 -129.662  1.88329  79.7176  0.12707  11.5309  0.50554 -60.7617
13.6000  0.54398 -129.560  1.81555  80.7978  0.12401  11.7384  0.51267 -66.0149
13.7000  0.55854 -131.044  1.83324  80.7794  0.12585  10.9969  0.49384 -66.4169
13.8000  0.54553 -132.727  1.83547  80.3007  0.12607  10.9950  0.48504 -65.7720
13.9000  0.54280 -132.935  1.82794  79.7966  0.12577  11.0074  0.48425 -63.9524
14.0000  0.54132 -133.395  1.79447  79.0770  0.12621  11.6376  0.48921 -62.0421
14.1000  0.54370 -133.694  1.80145  78.0687  0.12597  12.2231  0.50046 -62.5336
14.2000  0.54549 -133.444  1.77184  77.1303  0.12589  12.1584  0.50091 -63.8156
14.3000  0.54482 -133.997  1.76751  76.7116  0.12622  12.4375  0.50254 -65.5342
14.4000  0.53621 -135.086  1.74593  76.1696  0.12746  12.0591  0.49123 -67.4803
14.5000  0.53779 -134.768  1.73073  75.9293  0.12535  10.5558  0.48807 -67.0662
14.6000  0.53620 -133.909  1.70460  76.3042  0.12633  10.9214  0.48577 -67.2488
14.7000  0.54018 -134.465  1.69405  76.5108  0.12459  10.7689  0.49334 -67.4903
14.8000  0.53186 -135.245  1.67991  76.2244  0.12676  10.0547  0.49669 -67.5216
14.9000  0.53495 -135.950  1.67879  76.0459  0.12587  10.4693  0.49767 -67.2332
15.0000  0.52678 -136.036  1.68529  76.1750  0.12553  10.5506  0.49128 -67.1537
15.1000  0.52895 -135.829  1.67819  75.3110  0.12601  10.8983  0.49513 -66.8171
15.2000  0.52426 -135.567  1.67353  74.7694  0.12772  11.0362  0.49520 -66.7609
15.3000  0.52777 -136.764  1.65369  73.5587  0.12556  10.2716  0.49927 -67.5994
15.4000  0.52278 -138.594  1.66274  72.6795  0.12597  10.2131  0.49736 -68.5975
15.5000  0.51821 -140.017  1.65059  72.0135  0.12705  9.67075  0.48225 -69.3252
15.6000  0.51032 -140.320  1.66428  71.4185  0.12794  8.33651  0.48312 -69.2353
15.7000  0.50689 -139.428  1.66042  71.7365  0.12785  8.11737  0.49253 -68.0761
15.8000  0.51662 -138.114  1.65099  71.3705  0.12739  8.59122  0.50113 -68.6315
15.9000  0.52748 -138.594  1.64437  70.6615  0.12841  8.42558  0.50915 -70.1522
16.0000  0.53414 -141.637  1.61075  69.8799  0.12742  8.03922  0.49693 -71.5570
16.1000  0.52576 -143.139  1.59874  70.1049  0.12738  8.39373  0.48429 -71.3613
16.2000  0.50789 -143.873  1.60706  69.8596  0.12875  9.18202  0.47170 -70.1802
16.3000  0.49506 -141.554  1.59062  69.7039  0.12930  10.8236  0.47154 -67.6534
16.4000  0.50485 -139.325  1.56859  68.7778  0.12857  8.42635  0.48862 -66.5396
16.5000  0.52404 -138.550  1.53521  68.7894  0.12613  8.72148  0.50401 -68.8479
16.6000  0.53488 -141.389  1.51837  68.3339  0.12657  8.41361  0.50613 -71.9667
16.7000  0.53961 -145.622  1.52230  67.4865  0.12849  7.25210  0.48454 -75.4836
16.8000  0.52345 -148.173  1.52838  66.8643  0.12797  6.58692  0.46168 -76.1802
16.9000  0.50528 -148.533  1.53317  68.0743  0.12757  6.45090  0.45272 -73.2242
17.0000  0.49398 -145.882  1.53270  68.3112  0.12761  6.95216  0.47135 -70.4694

!freq NF_dB mag ang resistance
#GHz  S MA R 50
! NOISE PARAMETERS :
13.0000  1.16000  0.39750  47.6999  0.27330
13.1000  1.16900  0.39502  48.1799  0.27308
13.2000  1.17800  0.39254  48.6599  0.27286
13.3000  1.18700  0.39006  49.1399  0.27264
13.4000  1.19600  0.38758  49.6199  0.27242
13.5000  1.20500  0.38510  50.0999  0.27220
13.6000  1.21400  0.38262  50.5799  0.27198
13.7000  1.22300  0.38014  51.0599  0.27176
13.8000  1.23200  0.37766  51.5399  0.27154
13.9000  1.24100  0.37518  52.0199  0.27132
14.0000  1.25000  0.37270  52.4999  0.27110
14.1000  1.25900  0.37049  52.9999  0.27087
14.2000  1.26800  0.36828  53.4999  0.27064
14.3000  1.27700  0.36607  53.9999  0.27041
14.4000  1.28600  0.36386  54.4999  0.27018
14.5000  1.29500  0.36165  54.9999  0.26995
14.6000  1.30400  0.35944  55.4999  0.26972
14.7000  1.31300  0.35723  55.9999  0.26949
14.8000  1.32200  0.35502  56.4999  0.26926
14.9000  1.33100  0.35281  56.9999  0.26903
15.0000  1.34000  0.35060  57.4999  0.26880
15.1000  1.34900  0.34864  58.0199  0.26856
15.2000  1.35800  0.34668  58.5399  0.26832
15.3000  1.36700  0.34472  59.0599  0.26808
15.4000  1.37600  0.34276  59.5799  0.26784
15.5000  1.38500  0.34080  60.0999  0.26760
15.6000  1.39400  0.33884  60.6199  0.26736
15.7000  1.40300  0.33688  61.1399  0.26712
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15.8000  1.41200  0.33492  61.6599  0.26688
15.9000  1.42100  0.33296  62.1799  0.26664
16.0000  1.43000  0.33100  62.6999  0.26640
16.1000  1.43900  0.32930  63.2499  0.26615
16.2000  1.44800  0.32760  63.7999  0.26590
16.3000  1.45700  0.32590  64.3499  0.26565
16.4000  1.46600  0.32420  64.8999  0.26540
16.5000  1.47500  0.32250  65.4499  0.26515
16.6000  1.48400  0.32080  65.9999  0.26490
16.7000  1.49300  0.31910  66.5499  0.26465
16.8000  1.50200  0.31740  67.0999  0.26440
16.9000  1.51100  0.31570  67.6499  0.26415
17.0000  1.52000  0.31400  68.1999  0.26390

Σχήμα 2.78. Το αρχείο δεδομένων s2p για το Ψευδομορφικό FET με πόλωση
VDS=4Volt, VGS= -0.8 Volt και IDSS=18.6 mA

Ξεκινώντας τη σχεδίαση, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σχεδίαση του κυκλώματος
προσαρμογής της πρώτης βαθμίδας όπως ακριβώς περιγράφηκε και στην
παράγραφο 2.2.3.2. Η διαφορά εδώ είναι ότι έπρεπε να αποφύγουμε τη χρήση
πηνίων σαν παθητικά στοιχεία των κυκλωμάτων προσαρμογής για τους λόγους που
αναφέρθηκαν στο τέλος της παραγράφου 2.3.1 και επομένως προσπαθήσαμε να
αντικαταστήσουμε τα πηνία στο RF με γραμμές μεταφοράς μεγάλου μήκους που
παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα πηνία για προσαρμογή. Ο δεύτερος
περιορισμός που είχαμε ήταν να φέρουμε τα vias όλα σε ένα επίπεδο, στο πάνω
μέρος του MMIC και στο κάτω. Το χωροδιαταξιακό κύκλωμα που στείλαμε στην
Κρήτη είναι αυτό που διακρίνεται στο σχήμα 2.79.

Σχήμα 2.79. Χωροδιάταξη στοιχείων κυκλώματος LNA προς παραγωγή
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Η προσομοίωση του κυκλώματος του LNA έγινε με το Eesof και έδωσε τα
αποτελέσματα που διακρίνονται στα σχήματα 2.82 και 2.83. Όπως μπορούμε να
παρατηρήσουμε σ’ αυτά τα σχήματα, επιτεύχθηκε μέγιστο κέρδος 30 dB στη
συχνότητα των 15 GHz. Οι συντελεστές ανάκλασης εισόδου και εξόδου είναι –12 dB
και –20 dB αντίστοιχα ενώ ο ελάχιστος συντελεστής θορύβου είναι 3 dB. O
ενισχυτής κρίνεται ευσταθής εφόσον K>1 και Β>0.

Σχήμα 2.80. Σχηματικό του LNA με διακριτά στοιχεία της βιβλιοθήκης GEC Marconi.

Σχήμα 2.81. Δοκιμή προσομοίωσης του LNA
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Σχήμα 2.82.Απόκριση κέρδους (30 dB) και προσαρμογών εισόδου (-20 dB) και
εξόδου (-14 dB)

Σχήμα 2.83. Απόκριση Θορύβου και έλεγχος Ευστάθειας
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2.4.3. Φωτολιθογραφική Ανάπτυξη του LNA [13], [18]

τον αρχικό σχεδιασμό των μασκών, που έγινε από το ΕΜΠ-ΕΠΙΣΕΥ, έγιναν
ορισμένες αλλαγές με βάση τις δυνατότητες κατασκευής MMICs της Ομάδας

Μικροηλεκτρονικής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικών
Δομών και Λέιζερ (Institute  of  Electronic  Structure  and  Laser)  στο Ηράκλειο της
Κρήτης. Στο σχήμα 2.84 εικονίζεται το τελικό κύκλωμα του LNA στο οποίο είχαν γίνει
οι παρακάτω τροποποιήσεις – προσθήκες

· Τοποθετήθηκαν τα τρανζίστορ που αναπτύσσονται από την Ομάδα
Μικροηλεκτρονικής (ένδειξη 1 στο σχήμα)

· Χρησιμοποιήθηκαν μόνο αντιστάσεις ημιαγωγού τύπου mesa (ένδειξη 2 στο
σχήμα) στις οποίες η ροή του ρεύματος πραγματοποιείται κυρίως μέσω του
επιφανειακού στρώματος του n+-GaAs της δομής, που παρουσιάζει επιφανειακή
αντίσταση 180 Ω/square.

· Χρησιμοποιήθηκαν μόνο πυκνωτές με Si3N4 ως διηλεκτρικό (πραγματοποιήθηκε
και επικάλυψη της επιφάνειας με Polyimide το οποίο κυρίως δρα ως διηλεκτρικό
χαμηλών απωλειών για την επιμετάλλωση Μ3).

· Όλες οι γειώσεις σχεδιάστηκαν στο πάνω και κάτω άκρο του ολοκληρωμένου
κυκλώματος (ένδειξη 3 στο σχήμα)

Για την ανάπτυξη όλων των επιπέδων του ολοκληρωμένου κυκλώματος χρειάστηκε
να σχεδιαστούν και να παραγγελθούν, από προμηθευτή εκτός Ελλάδας, συνολικά
έξι μάσκες:
? 1η Μάσκα: Καθορισμός απομονωμένων περιοχών (mesa patterns)
? 2η Μάσκα: Κατασκευή Ωμικών επαφών
? 3η Μάσκα: Χημική απομάκρυνση επιφανειακών στρωμάτων ημιαγωγού στην

περιοχή των αντιστάσεων
? 4η Μάσκα: Κατασκευή πρώτου επιπέδου επιμετάλλωσης (Μ2 μέταλλο)
? 5η Μάσκα: Χημική χάραξη διηλεκτρικού Si3N4
? 6η Μάσκα: Εμφάνιση Polymide
? 7η Μάσκα: Κατασκευή δεύτερου επιπέδου επιμετάλλωσης (M3 μέταλλο)
Για την κατασκευή του κυκλώματος του LNA πραγματοποιήθηκαν διαδοχικά οι
παρακάτω εργασίες:

1. Ανάπτυξη Ψευδομορφικών δομών

· Χημικός καθαρισμός κρυσταλλικών υποστρωμάτων (001) S.I. GaAs διαμέτρου 3
ιντσών

· Εισαγωγή του υποστρώματος στο θάλαμο εναπόθεσης του MBE και ανάπτυξη
της ψευδομορφικής δομής.

2. Μη καταστροφικός χαρακτηρισμός δομής

· Έλεγχος της επιφάνειας με οπτικό μικροσκόπιο και καθορισμός πυκνότητας
επιφανειακών ανωμαλιών (oval defect density = 9x102 cm-2)

· Καθορισμός της επιφανειακής αντίστασης (9 point no-contact measurement)
ρ=183 Ω/square

· Οπτικός χαρακτηρισμός με Photoreflectance στους 300Κ με τον οποίο
επιβεβαιώθηκε ότι το κβαντικό πηγάδι της PHEMT δομής είχε τα αναμενόμενα
χαρακτηριστικά.

Σ
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Σχήμα 2.84.Φυσική Σχεδίαση του Ενισχυτή Χαμηλού Θορύβου. Διαστάσεις
ολοκληρωμένου Κυκλώματος 1.3 mm x 2.8 mm.
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3. Κατασκευή Ολοκληρωμένου Κυκλώματος

· Επικάλυψη του δείγματος με photoresist, θέρμανση του στους 85ο C  για 20
λεπτά, φωτολιθογραφία με χρήση της πρώτης μάσκας και εμφάνιση του
photoresist

· Postbake του Photoresist στους 110ο C για 10 λεπτά.
· Χημική χάραξη της ακάλυπτης από το photoresist επιφάνειας του ημιαγωγού για

τον καθορισμό των περιοχών απομόνωσης
· Επικάλυψη του δείγματος με photoresist, θέρμανσή του στους 85ο C  για 20

λεπτά. Φωτολιθογραφία με κατάλληλη ευθυγράμμιση της 2ης μάσκας και
εμφάνιση του photoresist για τον καθορισμό των περιοχών ανάπτυξης των
ωμικών επαφών στις διατάξεις των τρανζίστορ και των αντιστάσεων.

· Εξάχνωση [Ge/Au]x2/Ni/Au και απομάκρυνση των μετάλλων (Lift-off) με
εμβάπτιση του δείγματος σε ασετόνη, έτσι ώστε να παραμείνει η επιμετάλλωση
μόνο στις περιοχές που είναι αναγκαία η κατασκευή ωμικών επαφών

· Θερμική ανόπτηση του δείγματος στους 420οC για 20 δευτερόλεπτα για την
κραματοποίηση των μετάλλων

· Επικάλυψη του δείγματος με photoresist, φωτολιθογραφία με κατάλληλη
ευθυγράμμιση της 3ης μάσκας και εμφάνιση του photoresist για τον καθορισμό
των περιοχών της επιφάνειας του ημιαγωγού που θα χρησιμοποιηθούν στις
αντιστάσεις του κυκλώματος

· Επιλεκτική χημική απομάκρυνση με RIE (με FREON 12) του n+-type GaAs για το
σχηματισμό των αντιστάσεων και απομάκρυνση του photoresist από την
επιφάνεια του δείγματος

· Επικάλυψη του δείγματος με photoresist, φωτολιθογραφία με κατάλληλη
ευθυγράμμιση της 4ης μάσκας και εμφάνιση του photoresist για τον καθορισμό
των περιοχών οι οποίες θα καλυφθούν από την πρώτη επιμετάλλωση Μ2 (πύλη
των τρανζίστορ, γραμμές μεταφοράς και κάτω επιμετάλλωση των πυκνωτών
που αναπτύσσονται στην επιφάνεια του ημιαγωγού, περιοχές ακροδεκτών για
την εφαρμογή DC πολώσεων και εισόδου-εξόδου του RF σήματος

· Επιλεκτική ξηρή χημική απομάκρυνση (με FREON 12) του n+-type GaAs, στις
ακάλυπτες από photoresist περιοχές του δείγματος (η Μ2 επιμετάλλωση
επικάθεται στο n+-type GaAs στρώμα της δομής)

· Εξάχνωση Ti, Au και Al που αποτελούν τη Μ2 επιμετάλλωση και lift-off
(Χρησιμοποιήθηκε λεπτό στρώμα 300AΤi, παρά το γεγονός ότι στα πειράματα
επιμεταλλώσεων σε δομές πυκνωτών με S3N4 δεν έγιναν πειράματα με Ti/Al/Au
αλλά μόνο με Al/Au, καθώς το Ti είναι αναγκαίο για τη δημιουργία καλής
ποιότητας επαφής Schottky στην περιοχή της πύλης των τρανζίστορ όπως
φαίνεται στο σχήμα 2.85.

· Εναπόθεση με PECVD διηλεκτρικού στρώματος Si3N4 πάχους 1400Α
· Επικάλυψη του δείγματος με photoresist, φωτολιθογραφία με κατάλληλη

ευθυγράμμιση της 5ης μάσκας και εμφάνιση του photoresist στις περιοχές του
δείγματος που επιθυμείται η απομάκρυνση του Si3N4 (RF και DC pads καθώς και
στις περιοχές που θα επακολουθήσει η μεταλλική διασύνδεση των M2 και Μ3
επιμεταλλώσεων ή του Μ3 και των ωμικών επαφών όπως π.χ. στις γραμμές
μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των αντιστάσεων στο
κύκλωμα)

· Ξηρή χημική χάραξη του Si3N4 όπως φαίνεται στο σχήμα 2.86 στο RIE (με Freon
14  και Ο2) και απομάκρυνση του photoresist. Σ’ αυτό το σχήμα φαίνεται το
γεωμετρικό σχήμα που παρατηρείται με μικροσκόπιο (μεγέθυνση x 1000) μετά
την απομάκρυνση του Si3N4 στην περιοχή των ωμικών επαφών στις αντιστάσεις.
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Στο εσωτερικό της επιμετάλλωσης υπάρχει ένα παράθυρο, τετραγωνικού
σχήματος που είναι η περιοχή από την οποία έχει αφαιρεθεί το διηλεκτρικό
στρώμα.

· Επικάλυψη του δείγματος, με τη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγουμένως με
Polymide πάχους 1.5 μm

· Επικάλυψη του δείγματος με photoresist, φωτολιθογραφία με κατάλληλη
ευθυγράμμιση της 6ης μάσκας και εμφάνιση του photoresist στις περιοχές του
δείγματος που επιθυμείται η απομάκρυνση του Polymide (πυκνωτές, RF και DC
pads καθώς και στις περιοχές που θα επακολουθήσει η μεταλλική διασύνδεση
των Μ2 και Μ3 επιμεταλλώσεων)

· Απομάκρυνση του Polymide και στη συνέχεια του photoresist με τη διαδικασία
που αναφέρθηκε προηγουμένως και φαίνεται στα σχήματα 2.87  και 2.88.  Το
γεωμετρικό σχήμα που παρατηρείται με μικροσκόπιο μετά την απομάκρυνση του
Polyimide  στην περιοχή των ωμικών επαφών στις αντιστάσεις (το μικρό
τετράγωνο στο εσωτερικό της επιμετάλλωσης στη φωτογραφία 2.87α) και στην
περιοχή της επιμετάλλωσης Μ2 ενός πυκνωτή Si3N4 (εσωτερικό τετράγωνο με
καμπύλες ακμές στη φωτογραφία 2.87β). Η φωτογραφία 2.88α εικονίζει τμήμα
του ολοκληρωμένου κυκλώματος μετά την απομάκρυνση του polymide και η
φωτογραφία 2.88β εικονίζει την περιοχή όπου μετά την εναπόθεση του Μ3
μετάλλου αναμένεται ο σχηματισμός μιας γραμμής μεταφοράς για τη σύνδεση
μιας αντίστασης ημιαγωγού στο κύκλωμα. Στο αριστερό τμήμα της φωτογραφίας
2.88β φαίνεται το παράθυρο στο Polyimide για τη διασύνδεση της ωμικής
επαφής με τη γραμμή μεταφοράς που θα σχηματίσει το Μ3 μέταλλο και στο δεξί
άκρο της φωτογραφίας διακρίνεται το άνοιγμα, ελλειπτικού σχήματος, στο
polyimide για τη διασύνδεση των επιμεταλλώσεων Μ3 και Μ2.

· Επικάλυψη του δείγματος με photoresist, φωτολιθογραφία με κατάλληλη
ευθυγράμμιση της 7ης μάσκας και εμφάνιση του photoresist στις περιοχές του
δείγματος που επιθυμείται να εναποτεθεί το Μ3 μέταλλο

· Εξάχνωση Al και Au για την ανάπτυξη της Μ3 επιμεταλλώσεως και lift-off του
photoresist, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.89.

Σχήμα 2.85.Η περιοχή της πύλης (Gate) των τρανζίστορ μετά την εναπόθεση του
μετάλλου Μ2. Το μήκος της πύλης είναι 0.7 μm (μεγέθυνση Χ 1000)
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Σχήμα 2.86. Ξηρά χημική Χάραξη

Σχήμα 2.87        (α) Απομάκρυνση Polyamide                              (β)

Σχήμα 2.88.          (α) Απομάκρυνση Photoresist              (β)

Στο στάδιο αυτό έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του ολοκληρωμένου κυκλώματος
του LNA με διαστάσεις 1.5mm x 3.0mm, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.90.
Ακολούθησε η λέπτυνση του κρυσταλλικού υποστρώματος του GaAs από το αρχικό
πάχος των 600 μm στα 200 μm. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε χαρακτηρισμός
ορισμένων test patterns πυκνωτών που περιείχε το σετ των μασκών καθώς επίσης
και ορισμένων από τις διατάξεις των τρανζίστορ που περιείχε το κύκλωμα. Από το
χαρακτηρισμό αυτό επιβεβαιώθηκε ότι τόσο το διηλεκτρικό στρώμα του Si3N4 όσο
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και τα τρανζίστορ είχαν τα αναμενόμενα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά. Τελικά το δείγμα
στάλθηκε για μικροκυματικό χαρακτηρισμό στο ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ.

Σχήμα 2.89. Ανάπτυξη Επιμετάλλωσης Μ3

Σχήμα 2.90. Ολοκληρωμένο Κύκλωμα LNA. Διαστάσεις 4.5 mm2.

Το MMIC του LNA αφού κατασκευάστηκε στο FORTH, στάλθηκε για μετρήσεις και
χαρακτηρισμό, με τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

Στην επιφάνεια του ολοκληρωμένου έχουν γίνει συνδέσεις (bondings) για τη
σύνδεση των γειώσεων στα άκρα του κυκλώματος καθώς επίσης και για τη σύνδεση
του πάνω επιπέδου στους προβληματικούς πυκνωτές με τη γείωση. Συγκεκριμένα:
Α) Ακολουθώντας την αρίθμηση του ακόλουθου σχήματος στις περιόδους που
βρίσκονται 3η σειρά – 5η στήλη

5η σειρά – 7η στήλη
5η σειρά – 3η στήλη
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Σχήμα 2.91

όπως φαίνεται στο σχήμα 2.91, έχει κοπεί το Μ2 μέταλλο των προβληματικών
πυκνωτών, που συνδέει το κάτω επίπεδό τους με τη γείωση, κι έχει γίνει διασύνδεση
του πάνω επιπέδου τους με τη μπάρα της γείωσης

Β) Τόσο στα προηγούμενα κυκλώματα όσο και σε αρκετά άλλα πάνω στο δισκίδιο
ημιαγωγού, έχουν συνδεθεί με επιμεταλώσεις οι μπάρες γείωσης που στην αρχική
σχεδίαση ήταν απομονωμένες όπως φαίνεται στο σχήμα 2.92.

Σχήμα 2.92

1η
ΣΤΗΛΗ

2η
ΣΤΗΛΗ

1η
ΓΡΑΜΜΗ

2η
ΓΡΑΜΜΗ
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2.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

α Ολοκληρωμένα Κυκλώματα των 2 ενισχυτών των 5 και 2 βαθμίδων
παραλήφθηκαν από το GEC  Marconi  Foundry  και το ΙΤΕ αντίστοιχα.  Οι

μετρήσεις έγιναν στον Μιλιμετρικό Σταθμό Μετρήσεων (Probe Station) με τη βοήθεια
του Αναλυτή Δικτύων και τα αποτελέσματά τους παρουσιάζονται στη συνέχεια

2.5.1. Αποτελέσματα Μετρήσεων του LNA 5 Βαθμίδων από το
Χυτήριο Παραγωγής της GEC-Marconi

 θεωρητική σχεδίαση έδωσε τα αποτελέσματα των σχημάτων 2.60 ως 2.64.
Συντελεστές ανάκλασης εισόδου και εξόδου, μικρότερους από -20 dB. Κέρδος

25 dB την περιοχή συχνοτήτων 14.8 έως 15.2 GHz και συντελεστή θορύβου 3.7 dB.

Η χωροδιάταξη που παρουσιάζεται στο σχήμα 2.93 είναι το τελικό ολοκληρωμένο
που παραλάβαμε από την IMEC, IC Manufacturing Service του Europractice ASIC
Service. H σχεδίαση έχει γίνει με τεχνολογία MESFET, με χρήση της βιβλιοθήκης
F20 της GEC-Marconi. H σχεδίαση υποβλήθηκε προς κατασκευή τον Μάιο του 1997
με σειρά προτεραιότητας 69136/Α35140/04.

Το κύκλωμα αφορά στη σχεδίαση ενός Ενισχυτή Χαμηλού Θορύβου. Ο ενισχυτής
αποτελείται από 5 βαθμίδες. Η αρχική σχεδίαση του ενισχυτή χρησιμοποιούσε
ξεχωριστή πόλωση για κάθε FET. Έτσι, χρειαζόταν συνολικά 10 πολώσεις (2 για
κάθε FET), δηλαδή 10 DC παροχές. Αυτό ήταν αδύνατο να υλοποιηθεί, αφού ο
Χιλιοστομετρικός Σταθμός Μετρήσεων Carl Suss που διαθέτει το εργαστήριο (εικόνα
σχήματος 2.94) είναι εξοπλισμένος με 6 Παροχές για DC πολώσεις και 2 Παροχές
για RF παροχές.

Σχήμα 2.93. Το Ολοκληρομένο που παράχθηκε.

Τ

H
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Σχήμα 2.94. Ο Χιλιοστομετρικός Σταθός Μετρήσεων

Σχήμα 2.95. Τοπολογία για εφαρμογή των εξωτερικών παροχών

  1   5

  4
2

  3

2 6

R
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2.5.1.1. Διαδικασία Μέτρησης

ι δύο πρώτες βαθμίδες του σχήματος 2.95 (1 και 2 παροχές) είναι σχεδιασμένες
για επίτευξη χαμηλού θορύβου, επομένως πολώνονται στα ίδια επίπεδα

πόλωσης, 20% IDSS. Από τις χαρακτηριστικές καμπύλες του FET του σχήματος 2.13
που χρησιμοποιήσαμε, λαμβάνουμε τα ακόλουθα:
IDS= 10 mA
VDS= 5 V
VGS= -1 V
Οι τρεις επόμενες βαθμίδες (3, 4, 5 και 6 παροχές) πολώνονται για την επίτευξη
κέρδους, δηλαδή σε υψηλότερα επίπεδα, 50% IDSS.
IDS= 25 mA
VDS= 5 V
VGS= -0.6 V
Όσον αφορά στις DC παροχές των υποδοχών των FET, η εξωτερική τάση πόλωσης
ρυθμίστηκε στα 8.7 Volt. Λόγω του ότι στο FET της τρίτης βαθμίδας δεν
σχεδιάστηκε εσωτερική αντίσταση πόλωσης (On – Chip), αυτή, όπως φαίνεται στο
σχήμα τοποθετήθηκε εξωτερικά (Off – Chip) . Η διάταξη των Κεφαλών για Παροχές
του σχήματος 2.95 φαίνεται στην εικόνα του σχήματος 2.96.

Σχήμα 2.96

Οι υπόλοιπες 4 βαθμίδες έχουν εσωτερική αντίσταση πόλωσης, τύπου Mesa. Η
διαφορά τάσης πάνω σε κάθε αντίσταση υπολογίστηκε να είναι ΔV = 3.7 Volt, ώστε
η εξωτερική DC παροχή να είναι 8.7 Volt.

Οι τιμές των παραμέτρων που υπεισέρχονται στο σχηματισμό της τιμής της
αντίστασης, υπολογίστηκαν από τον τύπο [8]:

Ο
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Lemin = 4 ΔV2 = 55 μm (το ελάχιστο μήκος όπου η επίστρωση έχει χαραχθεί -
etched length)

Για τις δύο πρώτες βαθμίδες το ρεύμα πόλωσης είναι

Ids = 10 mA

Και η τιμή R » 400 Ohm επιτεύχθηκε με τις τιμές:
Le  = 100 μm
Lu  = 12 μm (το ελάχιστο unetched μήκος)
RES u = 180 Ohm / square
RES c = 180 Ohm / square
W  = 80 μm (το πάχος)
ΔWy = 0.3 μm (συντελεστής διόρθωσης για το πάχος)
Για τις 2 τελευταίες βαθμίδες το ρεύμα πόλωσης είναι:

Idss = 25 mA

Και η τιμή R » 150 Ohm επιτεύχθηκε με τις τιμές των παραμέτρων:
Le  = 100 μm
Lu  = 12 μm (το ελάχιστο unetched μήκος)
RES u = 180 Ohm / square
RES c = 180 Ohm / square
W  = 200 μm (το πάχος)
ΔWy = 0.3 μm (συντελεστής διόρθωσης για το πάχος)
Για την τρίτη βαθμίδα που πολώνεται ακριβώς όπως και οι δύο τελευταίες,
χρησιμοποιήθηκε εξωτερική αντίσταση πόλωσης

R=150 Ohm

Επομένως, στον Χιλιοστομετρικό Σταθμό Μετρήσεων χρησιμοποιούμε 3 παροχές
DC.  Η μία γεννήτρια παρέχει θετική τάση πόλωσης περίπου 9  Volt  και συνδέεται
στους ακροδέκτες 1, 3 και 5 του chip του σχήματος 2.95 και οι άλλες δύο γεννήτριες
αρνητική τάση –1, στον ακροδέκτη  2 του chip του σχήματος 2.95 και -0.6 Volt στους
ακροδέκτες 4 και 6.

2.5.1.2. Βαθμονόμηση του Μικροκυματικού Αναλυτή Δικτύων

 ενισχυτής χαμηλού θορύβου έχει κέρδος G = 25 dB. Η μέγιστη θεωρητική τιμή
της ισχύος εξόδου για το σημείο κορεσμού κάθε FET  (σχήμα 2.97)  είναι

PMAX,SP(OUT) = 75 mW = 19 dBm όταν VG = 12 Volt και ΙD = 60 mA.

H  ισχύς εξόδου δεν πρέπει να ξεπερνάει τα POUT,CP = 12 dBm, έτσι ώστε ο
ενισχυτής να δουλεύει στη γραμμική περιοχή λειτουργίας του. Επομένως, η μέγιστη
ισχύς εισόδου, είναι -13 dBm (Σχήμα 2.98).

Ο
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Οι εγγενείς εξασθενίσεις του Αναλυτή Δικτύων δεν ξεπερνούν τα 23 dB. H
εξασθένιση που εισαγάγουν τα καλώδια είναι περίπου 2 dB.

Γι' αυτούς τους λόγους θέσαμε στις Βαθμονομίσεις του Αναλυτή Δικτύων, ισχύ
εισόδου και εξόδου 10 dBm και 0 dBm αντίστοιχα (Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις
για δύο διαφορετικές Ρυθμίσεις Βαθμονόμησης).

Τα FET που χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις βαθμίδες είναι ίδια. Η μέγιστη θεωρητική
ισχύς εξόδου είναι 19 dBm όταν IDmax=60 mA, ενώ το σημείο συμπίεσης είναι
προσεγγιστικά στα 12 dBm όπως φαίνεται στο σχήμα 2.97.

Σχήμα 2.97. Σημείο συμπίεσης

Σχήμα 2.98. Μετρητική Συνδεσμολογία

PCP PSP

POUT
(dBm)

PIN

G = 25 dB

P2 =12 dBm

P1 = -13 dBm

L1 = 2 dB

L2 = 2 dB

DUT

G

NETWORK ANALYZER
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2.5.1.3. Αποτελέσματα Μετρήσεων

τα σχήματα 2.98, 2.94 και 2.95 παρουσιάζεται η συνδεσμολογία του DUT
(Device Under Test) με τον Αναλυτή Δικτύων, προκειμένου να

πραγματοποιηθούν οι μετρήσεις. Συνολικά παραλάβαμε 2 ομάδες των 29 και 26
ολοκληρωμένων, αντίστοιχα. Στην φωτογραφία του σχήματος 2.99 φαίνεται η μία
ομάδα των ολοκληρωμένων που παραλάβαμε. Τα σχήματα 2.100 και 2.101
παρουσιάζουν φωτογραφίες του Ολοκληρωμένου μέσα από το μεγεθυντικό φακό
του Χιλιοστομετρικού Σταθμού Μετρήσεων.

Σχήμα 2.99 Πραγματική φωτογραφία του MMIC

Σχήμα 2.100. 1η φωτογραφία με μεγεθυντικό φακό

Σ
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Σχήμα 2.101. 2η φωτογραφία από μεγεθυντικό φακό

H πρώτη μέτρηση δεν ήταν καλή. Γι' αυτό ελέγξαμε κάθε FET ξεχωριστά μαζί με τις
πολώσεις του,  για τη διαπίστωση της καλής λειτουργίας του.  Σε όλα τα
ολοκληρωμένα που μετρήθηκαν από την πρώτη ομάδα των Ολοκληρωμένων που
παραλάβαμε, το μεσαίο FET δεν δούλευε σωστά. H μη σωστή λειτουργία του FET
ανακαλύφθηκε από τη διαπίστωση ότι με σταθερή πόλωση στην υποδοχή του FET,
αύξηση κατ’ απόλυτη τιμή της τάσης πόλωσης της πύλης του FET, συνεπάγονταν
αύξηση του ρεύματος πόλωσης IDS.

Παρόλα αυτά, τα FET που μετρήθηκαν από τo πρώτo ολοκληρωμένο της δεύτερης
ομάδας ολοκληρωμένων δούλευαν σωστά. Οι μετρήσεις του ολοκληρωμένου, στο
οποίο το 3ο FET δούλευε σωστά, όσον αφορά στις S-παραμέτρους παρουσιάζονται
στα σχήματα 2.103 ώς 2.110.

Συνολικά, από τη δεύτερη ομάδα, μετρήθηκαν 3 ολοκληρωμένα, δίνοντας
παρόμοιες μετρήσεις. Όσον αφορά στις μετρήσεις των συντελεστών ανάκλασης, τα
αποτελέσματα των μετρήσεων ήταν ικανοποιητικά. Το κέρδος όμως παρόλο που
ακολουθούσε κατά προσέγγιση την υπολογιζόμενη θεωρητική καμπύλη, είχε
χαμηλότερη μέγιστη τιμή, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.107.

Όσον αφορά στην πρώτη ομάδα Ολοκληρωμένων που παραλάβαμε, οι μηχανικοί
της IMEC κατανόησαν το πρόβλημα, αλλά φάνηκαν πρόθυμοι να το ελέγξουν με τη
μέθοδο αντιστρόφου προβλήματος μόνο με επιβάρυνση του κόστους. Οι πιθανές
αιτίες στις οποίες οφείλεται η έλλειψη κέρδους είναι:

Α) Ταλάντωση σε χαμηλές συχνότητες (η οποία ήταν αδύνατο να ελεγχθεί με τη
χρήση του σχεδιαστικού πακέτου Eesof), λόγω της μικρής τιμής του πυκνωτή
πόλωσης (είναι της τάξης των 3 pF). Η αιτία αυτή απορρίφθηκε όταν διαπιστώθηκε
η ορθή λειτουργία της δεύτερης ομάδας των ολοκληρωμένων.

Β) Σφάλμα στην κατασκευή (διακοπή της ροής του κυκλώματος), η οποία δεν είναι
ελέγξιμη με γυμνό οφθαλμό.

Γ) Τα πανομοιότυπα πηνία που χρησιμοποιήθηκαν στην πηγή κάθε FET για
επίτευξη ευστάθειας είναι της τάξης του 0.5 nH και χρησιμοποιήθηκαν για επίτευξη
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ευστάθειας άνευ όρων, εφόσον τα FET που χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν ευσταθή σ'
όλο το εύρος συχνοτήτων ενδιαφέροντος. Προφανώς, αυτά μείωσαν το κέρδος αλλά
αυτό ήταν αναμενόμενο και ελεγχόμενο από τη θεωρητική προσομοίωση που
πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του σχεδιαστικού πακέτου HP-Eesof. Εξάλλου κι
αυτή η πιθανότητα απορρίφθηκε από τη στιγμή που μετρήθηκαν Ολοκληρωμένα
από τη δεύτερη ομάδα με θετικό κέρδος.

Όσον αφορά στο συντελεστή θορύβου, το όργανο μέτρησης του Συντελεστή
θορύβου του Ολοκληρωμένου, έδωσε την τιμή 4.2 dB.

Σχήμα 2.102. Το αρχείο για την προσομοίωση των Μετρήσεων

Σχήμα 2.103. Αποτελέσματα Μέτρησης για την ευστάθεια του Ενισχυτή
(συντελεστής Β)
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Σχήμα 2.104. Αποτελέσματα μέτρησης για την ευστάθεια του ενισχυτή (Συντελεστής
Κ)

Σχήμα 2.105. Αποτελέσματα Μέτρησης Συντελεστή Ανάκλασης Εισόδου
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Σχήμα 2.106. Αποτελέσματα Μέτρησης Απομόνωσης (S12)

Σχήμα 2.107. Αποτελέσματα Μέτρησης Κέρδους
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Σχήμα 2.108. Αποτελέσματα Μέτρησης Συντελεστή Ανάκλασης Εξόδου

Σχήμα 2.109. Αποτελέσματα Μέτρησης λόγου Στάσιμων Κυμάτων στην Είσοδο.
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Σχήμα 2.110. Αποτελέσματα Μέτρησης λόγου Στάσιμων Κυμάτων στην Έξοδο.

Σχήμα 2.111. Το παράθυρο Δοκιμών που χρησιμοποιήθηκε για προσομοίωση των
μετρήσεων.

Στα αποτελέσματα των μετρήσεων που παρουσιάζονται στα σχήματα 2.102 ώς
2.110, οι μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές που παρουσιάζονται έως και τη συχνότητα
των 14 GHz πιθανότατα να οφείλονται στον ενδογενή θόρυβο του δέκτη του
μικροκυματικού αναλυτή δικτύων, λόγω ασθενούς σήματος στην είσοδο.
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2.5.2. Αποτελέσματα Μετρήσεων του LNA 2 Βαθμίδων από το
Χυτήριο Παραγωγής MMIC του ΙΤΕ

α ολοκληρωμένα που παραλάβαμε από το χυτήριο παραγωγής MMICs FORTH
της Κρήτης φαίνονται στη φωτογραφία του σχήματος 2.112 καθώς και στις

φωτογραφίες των σχημάτων 2.113 ως 2.116, οι οποίες έχουν ληφθεί από το
μεγεθυντικό φακό του Χιλιοστομετρικού Σταθμού Μετρήσεων της εικόνας του
σχήματος 2.117.

Σχήμα 2.112. Φωτογραφία των ολοκληρωμένων που παραλάβαμε

Σχήμα 2.113. Πρώτη φωτογραφία από Μεγεθυντικό Φακό

T
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Σχήμα 2.114. Δεύτερη φωτογραφία από Μεγεθυντικό Φακό

Σχήμα 2.115. Τρίτη φωτογραφία από Μεγεθυντικό Φακό

Σχήμα 2.116 Τέταρτη φωτογραφία από Μεγεθυντικό Φακό
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Σχήμα 2.117.Η μετριτική Διάταξη του Χιλιοστομετρικού Σταθμού Μετρήσεων και του
Αναλυτή Δικτύων.

Οι μετρήσεις δεν έδωσαν καθόλου σωστά αποτελέσματα. Το κέρδος από την
προσομοίωση αναμένονταν 30 dB, ενώ οι μετρήσεις δεν έδωσαν καθόλου κέρδος.
Όπως προαναφέραμε η πόλωση ήταν Vds = 4  V  και Vgs = -  0.8  Volt  για Idss =18.6
mA. Ο υπολογισμός της αντίστασης για εξωτερική πόλωση στην υποδοχή 10 Volt,
δηλαδή για πτώση τάσης πάνω της 6 Volt,  ήταν ανεπιτυχής μαθηματικά,  όπως θα
φανεί στη συνέχεια.

Οι αντιστάσεις που χρησιμοποιήσαμε ήταν τύπου Mesa Resistors των οποίων το
layout φαίνεται στο σχήμα 2.118 και η συμπεριφορά τους είναι γραμμική μόνο σε
μικρές τάσεις.

Σχήμα 2.118.Ο τύπος της αντίστασης που χρησιμοποιήθηκε από τη βιβλιοθήκη F20
της GEC-Marconi.
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Η αντίσταση εξαρτάται από το μήκος και το πάχος της αντίστασης σύμφωνα με την
ακόλουθη εξίσωση (2.13):

( )( )
( ) W

D-
×+D×-+×+×

=
y

Cxuuue
WW

RES2WRES300LRESL300R

όπου για το profile IG:
RESu = 180 Ω/sq
RESc = 350 ανά επαφή, Ωμm
ΔWx=1.4 για etched resistors
ΔWy=0.3
Lemin=4 V2 (μm)
Για εξωτερική πόλωση 10 Volt, η πτώση τάσης πάνω στην αντίσταση υπολογίστηκε
6 Volt, οπότε από τον τύπο για το Lemin προέκυψε το ακόλουθο Le.

Le = 144 μm

Επίσης, στις παραμέτρους της Mesa Resistor βάλαμε τις τιμές,
Lu = 12 μm
W = 11 μm
και προέκυψε η τιμή

R=4 KΩ

Οπότε για πόλωση στο 20% του Idss δηλαδή στα 4 περίπου mA, η πτώση τάσης
στην αντίσταση ήταν περίπου 16 Volt, οπότε το τρανζίστορ προκειμένου να πολωθεί
στα 4 Volt, έπρεπε η εξωτερική τροφοδοσία για την Υποδοχή να είναι 20 Volt.
Έγιναν μετρήσεις με πόλωση VD=20 Volt, VG=-0.8 Volt και τα αποτελέσματα ήταν
επίσης αποκαρδιοτικά.

Το πρόβλημα λοιπόν ήταν ότι στο ολοκληρωμένο δεν υπήρχε κοινή γη, δεν
υπήρχαν οπές διέλευσης προς τη γη στα σημεία που επιθυμούσαμε γη, καθώς
επίσης δεν είχαν γίνει οι διασυνδέσεις που αναφέρθηκαν στο σχήμα 2.92.
Προσπαθήσαμε να θέσουμε εξωτερικά τη γη με χρήση τροφοδοτικών αλλά αυτό
στάθηκε ανέφικτο εφόσον χρειαζόμασταν 6 DC τροφοδοσίες για την κοινή γείωση
όπως φαίνεται και στο σχήμα 2.116 και επιπλέον 2 DC τροφοδοσίες των 20 Volt και
–0.8 Volt για τις πολώσεις της υποδοχής και πηγής αντίστοιχα, και δυστυχώς δεν
διαθέταμε 8 κεφαλές παροχής DC.

Η μόνη λύση λοιπόν ήταν να γίνουν διασυνδέσεις μεταξύ των κεφαλών για γείωση
και αυτή η διασύνδεση (bonding) είναι υπό εξέλιξη στο χυτήριο κατασκευής MMICs
στο ΙΤΕ της Κρήτης.
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2.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ MMICs

 κατασκευή του ολοκληρωμένου 5 βαθμίδων που έγινε στην GEC – Marconi,
όσον αφορά στην πρώτη ομάδα των ολοκληρωμένων που παραλάβαμε, είχε

προβλήματα που πιθανότατα οφειλόνταν σε σφάλμα στην κατασκευή ή πιθανότατα
στο τύπο του δισκιδίου του ημιαγωγού που χρησιμοποιήθηκε προς χάραξη του
ολοκληρωμένου. Όπως προαναφέραμε, και στα δύο ολοκληρωμένα που
μετρήθηκαν από την πρώτη ομάδα των ολοκληρωμένων, το μεσαίο FET δεν
δούλευε σωστά. H μη σωστή λειτουργία του FET ανακαλύφθηκε από τη διαπίστωση
ότι με σταθερή πόλωση στην υποδοχή του FET, αύξηση της τάσης πόλωσης της
πύλης του FET, συνεπαγόταν αύξηση του ρεύματος πόλωσης IDS. Άρα, η εκδοχή
μας, ότι υπήρξε σφάλμα στο δισκίδιο του ημιαγωγού που χρησιμοποιήθηκε, ή ότι
υπήρχε διακοπή σε σύνδεση, μη ελέγξιμη από γυμνό οφθαλμό,  μάλλον είναι σωστή
από τη στιγμή που η δεύτερη ομάδα των ολοκληρωμένων δεν παρουσίαζε τα ίδια
προβλήματα.

Όμως, και στα ολοκληρωμένα που μετρήθηκαν από τη δεύτερη ομάδα των
ολοκληρωμένων που παραλάβαμε, η απόκριση μπορεί να ήταν απόκριση ενισχυτή,
όμως όχι οι αυτή που είχαμε προβλέψει από την προσομοίωση της σχεδίασης.
Παρουσιάστηκε βέλτιστο κέρδος 22 dB στα 13 GHz, ενώ στη συχνότητα
ενδιαφέροντος το κέρδος ήταν 12 dB κάτω από το προβλεπόμενο από τη σχεδίαση.
Ο συντελεστής ανάκλασης εισόδου ήταν πάρα πολύ καλός, δηλαδή επιτεύχθηκε η
βέλτιστη προσαρμογή εισόδου, όμως η προσαρμογή εξόδου έδωσε συντελεστή
ανάκλασης εξόδου –8 dB, ενώ ο προβλεπόμενος από τη ανάλυση προσομοίωσης
ήταν –15 dB.

Μία από τις πιθανές αιτίες της λήψης μη σωστών αποτελεσμάτων κατά τις μετρήσεις
των ολοκληρωμένων της δεύτερης ομάδας είναι οι πανομοιώτυπες αυτεπαγωγές
που χρημοποιήθηκαν στις πηγές των FET συμμετρικά για να λύσουμε το πρόβλημα
της ευστάθειας [21], [22], [26], [50]. Η προσομοίωση έδωσε σωστά αποτελέσματα,
όμως τελικά η πράξη έδειξε ότι η μέθοδος επίτευξης ευστάθειας που
χρησιμοποιήθηκε, είχε επιπτώσεις στο κέρδος του ενισχυτή.

Αξίζει να επιμείνουμε στο γεγονός ότι η χρήση αυτής της τεχνολογίας είναι
απαγορευτική όσον αφορά το κόστος των παραγόμενων ολοκληρωμένων, εφόσον
σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική σχεδίαση συνήθως γίνονται δύο ή τρεις
επανασχεδιάσεις (re - designs) προς επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Γενικά, η σχεδίαση σε MMIC, προϋποθέτει βαθιά γνώση της τεχνολογίας της
βιβλιοθήκης που χρησιμοποιείται και των περιορισμών που τίθενται από την
παραγωγική μονάδα χύτευσης οι οποίοι μπορεί κάποιες φορές να είναι
απαγορευτικοί στη σχεδίαση ενός συγκεκριμένου συστήματος.

Η
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Κεφάλαιο 3
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΑ 10 GHz
ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ MMIC ΚΑΙ MIC
Πραγματοποιήθηκε η σχεδίαση και κατασκευή δύο ενισχυτών ισχύος σε δύο
διαφορετικές τεχνολογίες: Στην Μονολιθική MIC και στην υβριδική MIC. Ο σκοπός
αυτής της ενέργειας αναφέρεται στην εισαγωγή της παραγράφου 3.3.  Με την
ευκαιρία αυτή μπορέσαμε να διαπιστώσουμε στην πράξη τις διαφορές, τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δύο τεχνολογιών.

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

το Τρίτο Κεφάλαιο, προκειμένου να παρουσιάσουμε τις διαφορές μεταξύ των
τεχνολογιών MMIC και MIC [39], [44] προβήκαμε στη σχεδίαση δύο ενισχυτών

ισχύος. Ο ένας σχεδιάστηκε σε τεχνολογία MMIC χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη
της GEC Marconi στη συχνότητα των 10 GHz και ο δεύτερος σε τεχνολογία MIC στη
συχνότητα των 9.1 GHz. Οι δύο ενισχυτές, σχεδιάστηκαν, κατασκευάστηκαν με τις
αντίστοιχες τεχνολογίες, μετρήθηκαν και παρουσιάζονται τα αποτελέσματά τους.
Επίσης, παρουσιάζεται αναλυτικά η θεωρία του κέρδους των ενισχυτών, η επιλογή
των κυκλωμάτων πόλωσης καθώς επίσης και η θεωρία της ευστάθειας.

Για τη σχεδίαση ενός μικροκυματικού ενισχυτή υπάρχει συστηματική προσέγγιση για
δεδομένες απαιτήσεις στην απόδοση και η ανάλυση βασίζεται στις S παραμέτρους
του τρανζίστορ. Οι βασικότερες απαιτήσεις στη σχεδίαση ενός ενισχυτή είναι η
ευστάθεια, το κέρδος ισχύος το εύρος ζώνης, ο θόρυβος και οι απαιτήσεις στη dc
πόλωση [1].

Η σχεδίαση ξεκινάει με τη σωστή επιλογή του τρανζίστορ, και αυτή εξαρτάται από
τις προδιαγραφές τις σχεδίασης. Στη συνέχεια, βασιζόμενοι σε γραφικές μεθόδους
εξαγάγουμε μια συστηματική μαθηματική λύση για να καθορίσουμε τις τροφοδοσίες
του τρανζίστορ (για παράδειγμα τους συντελεστές ανάκλασης της πύλης και της
υποδοχής για ένα FET) για συγκεκριμένα κριτήρια ευστάθειας και κέρδους. Ένα
τρανζίστορ το οποίο είναι ευσταθές άνευ όρων δεν θα ταλαντώσει με οποιοδήποτε
στοιχείο τερματισμού. Όμως ένα τρανζίστορ το οποίο είναι δυναμικά ασταθές [1]
απαιτεί κάποια ανάλυση και προσεκτικούς υπολογισμούς στην επιλογή των
παθητικών στοιχείων τερματισμού έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας ευσταθής
ενισχυτής.

Υπάρχουν πολλές διαδικασίες ανάλυσης που βασίζονται σε μονόδρομα και
αμφίδρομα τρανζίστορ. Το πιο σημαντικό στη σχεδίαση είναι να επιλέξουμε το
σωστό σημείο πόλωσης και τη σωστή τοπολογία DC δικτύου έτσι ώστε να έχουμε
την επιθυμητή AC απόδοση .

Σ
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3.1.1. Κέρδος Ισχύος

ο Κέρδος Ισχύος Μεταφοράς GT,  το κέρδος Ισχύος GP (κέρδος ισχύος
λειτουργίας) και το διαθέσιμο κέρδος Ισχύος GΑ, ορίζονται ως εξής [1], [5]:
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Η Ισχύς που λαμβάνεται από το φορτίο δίνεται από τη διαφορά του προσπίπτοντος
με το ανακλώμενο κύμα:
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Η ισχύς που είναι διαθέσιμη από την πηγή ορίζεται ως η ισχύς που λαμβάνεται από
την πηγή σε ένα συζυγές προσαρμοσμένο φορτίο (ΓL=ΓS
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Αντικαθιστώντας την (3.6) στην (3.5) προκύπτει:

2
S

2
S

AVS
1

b
P

G-
= (3.7)

Αντικαθιστώντας τις (3.4) και (3.7) στην (3.1), προκύπτει:
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Από τον κανόνα του Mason, ισχύει
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Αντικαθιστώντας τη (3.9) στην (3.8) προκύπτει:

Τ
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L,S ZZ

ZZ
+

-
=G (3.13)

όπου οι S παράμετροι μετριούνται με σύνθετη αντίσταση εισόδου και εξόδου Z0 και
αυθαίρετες σύνθετες αντιστάσεις για την πηγή ZS και το φορτίο ZL, οι οποίες
συνδέονται στο δίκτυο.

Για την περίπτωση του μονόδρομου κέρδους ισχύος μεταφοράς το κέρδος της
ανάστροφης ισχύος ισούται με μηδέν (|S21|=0) και η (3.10) γίνεται:

Σχήμα 3.1. Το δίθυρο με τους συντελεστές ανάκλασης
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Η μέγιστη GTU επιτυγχάνεται όταν ΓS=S11*  και ΓL=S22*  οπότε το δίθυρο είναι
συζηγώς προσαρμοσμένο στις θύρες εισόδου και εξόδου.  Το κέρδος αυτό το
ονομάζουμε μέγιστο διαθέσιμο κέρδος και είναι:
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Ανακεφαλαιώνοντας, η σχεδίαση ενισχυτή μιας βαθμίδας απαιτεί τη σχεδίαση ενός
κυκλώματος προσαρμογής ώστε να δώσει ΓS@0  και ευστάθεια για όλες τις
συχνότητες καθώς και τη σχεδίαση ενός κυκλώματος προσαρμογής εξόδου που
ταυτόχρονα δίνει ΓL@0 και ευστάθεια.

3.1.2. Η Θεωρία της Ευστάθειας

ποιοσδήποτε ενισχυτής Ισχύος μπορεί να ταλαντώσει όταν εφαρμοστεί
εξωτερική θετική ανάδραση [1], [5], [22]. Στις μικροκυματικές συχνότητες,

αναπόφευκτες παρασιτικές χωρητικότητες είναι ικανές να προκαλέσουν ταλαντώσεις
αν δεν γίνει προσεκτικός σχεδιασμός και κατασκευή. Ενδείξεις ταλάντωσης, είναι
παροδικές αλλαγές στις dc παραμέτρους, ισχύς εξόδου χωρίς ισχύ εισόδου, κ.α.
Ταλαντώσεις μπορούν να συμβούν σε συχνότητες όπου δεν κυματοδηγείται ο
ενισχυτής γιατί φιλτράρονται ή καταπιέζονται από πυκνωτές πόλωσης ή είναι
χαμηλότερες από τις συχνότητες αποκοπής της κυματοδήγησης ή σε συχνότητες
στις οποίες η κατασκευή είναι ευαίσθητη.

Ένας απλός έλεγχος για ταλαντώσεις μπορεί να γίνει με συνδυασμό ενός αναλυτή
φάσματος ευρείας μπάντας και ενός ταλαντωτή. Παρατηρώντας το φάσμα εξόδου
καθώς το σήμα εισόδου μεταβάλλεται αργά μέσω του ταλαντωτή, η απουσία
θεμελιωδών και ενδοδιαμορφωμένων σημάτων ταλάντωσης, είναι ικανή να
επιβεβαιώσει σταθερή λειτουργία.

Η ευστάθεια μπορεί να εξεταστεί χρησιμοποιώντας τις S παραμέτρους του δίθυρου.
Οι παράμετροι S12 και S21 που μορφοποιούν ένα βρόχο ανάδρασης ο οποίος
εξαρτάται από τις σύνθετες αντιστάσεις της πηγής και του φορτίου,  μπορεί να
ενισχύσουν τις ταλαντώσεις. Σε έναν ιδανικό ενισχυτή η S12 πρέπει να είναι μηδενική
και ο ενισχυτής θα είναι ευσταθής άνευ όρων. Αν S12 ¹0, ο συντελεστής ανάκλασης
της εισόδου ΓIN με αυθαίρετο ZL και ο συντελεστής ανάκλασης της εξόδου ΓOUT με
αυθαίρετο ZS, εκφράζονται από τη σχέση (3.12).

Αν το κύκλωμα είναι ευσταθές άνευ όρων, οποιοδήποτε φορτίο ή πηγή μπορεί να
συνδεθεί στην είσοδο ή στην έξοδο του κυκλώματος χωρίς να προκληθούν
ταλαντώσεις.

Η ευστάθεια άνευ όρων ικανοποιείται όταν

|ΓIN|<1 και |ΓOUT|<1 και για μονόδρομο δίθυρο, όταν |S11|<1 και |S22|<1

καθώς και |ΓS|<1 και |ΓL|<1 (3.16)

τότε oι λύσεις των τεσσάρων εξισώσεων της (3.16) δίνουν τις απαιτούμενες
συνθήκες ώστε ένα δίθυρο να είναι ευσταθές άνευ όρων. Αυτές οδηγούν στην
ακόλουθη συνθήκη για ευστάθεια δίθυρου (στο οποίο |S11|<1  και |  S11|<1) άνευ
όρων:

Ο
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οι εξισώσεις (3.17) είναι ισοδύναμες με τις

Κ>1

|Δ|<1

όπου 21122211 SSSS -=D (3.18)

Μία άλλη μέθοδος για να μελετήσουμε την ευστάθεια σε δυναμικά ασταθή
τρανζίστορ είναι η γραφική μέθοδος, δεδομένων των εξισώσεων (3.16). Καταρχήν
προσδιορίζουμε τις περιοχές στις οποίες οι τιμές ΓL και ΓS παράγουν |ΓIN|=1 και
|ΓOUT|=1 αντίστοιχα. Θέτοντας το πλάτος της |ΓIN| από την (3.12) ίσο με τη μονάδα
και λύνοντας ως προς ΓL και ΓS θα φανεί ότι ο γεωμετρικός τόπος της λύσης είναι
κύκλοι οι οποίοι ονομάζονται κύκλοι ευστάθειας.

Αν θέσουμε |ΓIN|=1 και |ΓOUT|=1 τότε δημιουργείται ένα σύνορο από το οποίο το
κύκλωμα θα είναι ασταθές.  Κάθε συνθήκη δίνει ως λύση έναν κύκλο του οποίου η
ακτίνα και το κέντρο δίνονται από τις ακόλουθες εξισώσεις.
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=  (κύκλος ευστάθειας εισόδου) (3.19)
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Η αρχή των αξόνων στο χάρτη Smith είναι για ΓIN=ΓOUT=0. Στο Σχήμα 3.2 φαίνονται
σε κάθε περίπτωση οι ευσταθείς περιοχές με γραμμοσκίαση, στις οποίες μπορούμε
να επιλέξουμε φορτίο για προσαρμογή.

Αν το κύκλωμα είναι εν δυνάμει ασταθές (Κ<1),  οι σύνθετες αντιστάσεις της πηγής
και του φορτίου θα πρέπει να επιλεγούν ώστε να μην πέσουν στην ασταθή περιοχή.
Τότε ο ενισχυτής θα είναι ευσταθής υπό συνθήκη και δε θα ταλαντώνει. Η ανάλυση
της ευστάθειας πρέπει να γίνεται από DC μέχρι τη συχνότητα όπου το ενεργό
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στοιχείο έχει κέρδος ισχύος. Αν το κύκλωμα είναι ευσταθές άνευ όρων (Κ>1), οι
συνθήκες που απαιτούνται για να έχουμε μέγιστο κέρδος είναι [1], [5]:

ΓΙΝ=ΓS* και ΓOUT=ΓL*

|S11|<1, |ΓIN|<1 |S11|>1, |ΓIN|<1

|S22|<1, |ΓOUT|<1 |S11|>1, |ΓOUT|<1

Σχήμα 3.2. Κύκλοι Ευστάθειας Εισόδου και Εξόδου για διαφορετικά FET.

Λύνοντας αυτό το σύστημα, οι συντελεστές ανάκλασης ΓSM,  ΓLM ,  έτσι ώστε να
έχουμε προσαρμογή είναι:
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 και Β1>0 η λύση με – δίνει |ΓSM|<1 και η λύση με + δίνει |ΓSM|>1
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 και Β1<0 η λύση με – δίνει |ΓSM|>1 και η λύση με + δίνει |ΓSM|<1

Η τιμή του κέρδους προσαρμογής είναι
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Αν το κύκλωμα είναι ευσταθές με όρους (K<1) τότε το μέγιστο κέρδος ευστάθειας
είναι

12
21

S
SMSG =  (όταν Κ=1)

Αν αναγνωρίσουμε πρόβλημα ευστάθειας μπορούμε να το διορθώσουμε
προσθέτοντας επιπλέον πυκνωτές πόλωσης, ή τοποθετώντας αντιστάσεις στις
γραμμές πόλωσης, ή προσθέτοντας πηνίο, πυκνωτή, αντίσταση ή γραμμή
μεταφοράς για τις προβληματικές συχνότητες.

3.1.3. Δίκτυα για DC πόλωση σε GaAs FET

α κυκλώματα πόλωσης της πύλης και της υποδοχής του FET  πρέπει να
σχεδιαστούν προσεκτικά και καλό είναι να μην σχεδιάζονται συγχρόνως με τα

κυκλώματα προσαρμογής εισόδου και εξόδου αντίστοιχα.

Στο σχήμα 3.3. παρουσιάζονται 5 διαφορετικές τοπολογίες DC δικτύων για πόλωση
GaAs FET [5]. Οι πυκνωτές αποσύζευξης πολλές φορές συνδυάζονται παράλληλα
με διόδους Zener έτσι ώστε να προσφερθεί μεγαλύτερη προστασία όσον αφορά στις
παροδικές μεταβολές, αντίστροφη πόλωση και αυξημένο δυναμικό. Το δίκτυο
πόλωσης ενός GaAs FET πρέπει να προσφέρει σταθερό σημείο πόλωσης. Είναι
προφανές ότι αρνητική ανάδραση μειώνει τις μεταβολές του ρεύματος ID συναρτήσει
της θερμοκρασίας και του IDSS. Κάθε εφαρμογή απαιτεί το δικό της DC δίκτυο
πόλωσης. Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 2 η εφαρμογή του Ενισχυτή Χαμηλού
Θορύβου απαιτεί πόλωση στο 20% του IDSS ενώ η εφαρμογή ενός ενισχυτή για
μέγιστο κέρδος απαιτεί πόλωση στο 50% του IDSS.

3.2. Σχεδίαση Μικροκυματικού Ενισχυτή στα 10 GHz σε
τεχνολογία MMIC

χεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και μετρήθηκε ένας ενισχυτής ισχύος με τις
ακόλουθες προδιαγραφές: Συχνότητα λειτουργίας στα 10 GHz και κέρδος 10 dB.

Η σχεδίαση και τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται στη συνέχεια.

3.2.1. Σχεδίαση Ενισχυτή με χρήση CAD Εργαλείων

εκινήσαμε τη σχεδίαση επιλέγοντας το κατάλληλο FET από τη βιβλιοθήκη F20
της GECMarconi. Τα παθητικά στοιχεία που επιλέξαμε ήταν επίσης στοιχεία της

ίδιας βιβλιοθήκης. Το πρώτο μέλημα ήταν να επιλέξουμε τον αριθμό των σπειρών
του πηνίου στραγγαλισμού (choke) που θα χρησιμοποιήσουμε για την πόλωση. Το
κύκλωμα πόλωσης είναι αυτό που διακρίνεται στο σχήμα 3.4. To Χωροδιάταξη
αυτού του κυκλώματος φαίνεται στο σχήμα 3.5. Παρατηρήσαμε από το σχήμα 3.7
ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί πηνίο με 4.5 σπείρες οπότε επιτυγχάνουμε S11=0
(Σχήμα 3.6)  και θα έχουμε πολύ καλή απομόνωση μεταξύ του DC  και του RF
κυκλώματος.

Προκειμένου να καθορίσουμε την ελάχιστη απόσταση (Σχήμα 3.8) μεταξύ των
πηνίων RF που θα χρησιμοποιήσουμε για να σχεδιάσουμε τα κυκλώματα
προσαρμογής και να μην έχουμε αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, δοκιμάσαμε να
ελέγχουμε τη σύζευξη (Σχήμα 3.9) μεταξύ δύο διαφορετικών τοπολογιών: Στο

Τ

Σ

Ξ
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σχήμα 3.10 διακρίνουμε πηνία να απέχουν μεταξύ τους 50 μm με πάχος σπείρας 10
μm και μήκος σπείρας που θα μπορούσε να αλληλεπιδράσει, ίσο με 20 μm. Τα
αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης φαίνονται στο σχήμα 3.11. Στο σχήμα 3.12
διακρίνουμε πηνία να απέχουν μεταξύ τους 14  μm  με πάχος σπείρας 12  μm  και
μήκος σπείρας που θα μπορούσε να αλληλεπιδράσει, ίσο με 190 μm. Τα
αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης φαίνονται στο σχήμα 3.13, στο οποίο
παρατηρούμε αμελητέα Σύζευξη. Επομένως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα
πηνία σε ελάχιστες αποστάσεις 12  μm  μεταξύ τους προκειμένου να
ελαχιστοποιήσουμε την επιφάνεια του ολοκληρωμένου [15], [29].

Σχήμα 3.3.  Πέντε διαφορετικές τοπολογίες Δικτύων Πόλωσης για GaAs FETs.
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Μετά τον υπολογισμό των κυκλωμάτων προσαρμογής εισόδου και εξόδου, χωρίς να
λάβουμε υπόψη μας το χωροδιάταξη του κυκλώματος, προέκυψε πολύ καλή
προσαρμογή εισόδου και εξόδου (S11 = -14 dB, S22 = -14 dB) στη συχνότητα των 10
GHz. Προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε την επιφάνεια του ολοκληρωμένου χωρίς
να χάσουμε τίποτε από την απόδοσή του, προβήκαμε σε συνεχείς σχεδιάσεις με
στόχο την ικανοποιητική χωροδιάταξη, όπως φαίνεται στα σχήματα 3.14, 3.15 και
τελικά καταλήξαμε να στείλουμε στο χυτήριο της GEC Marconi το χωροδιάταξη του
σχήματος 3.16. Στο ίδιο σχήμα διακρίνεται η ανάδραση που είχαμε από το Foundry
σχετική με τα λάθη που έπρεπε να διορθώσουμε στη σχεδίαση και αφορούσαν στον
έλεγχο DRC.  Μετά από βελτιώσεις,  η παραγωγή ξεκίνησε για τον Ενισχυτή του
σχήματος 3.17. Στα σχήματα 3.18, 3.19 και 3.20 φαίνεται η απόδοση του ενισχυτή
μετά από προσομοίωση του σχήματος 3.21.

Σχήμα 3.4. Σχεδίαση κυκλώματος πόλωσης με τα στοιχεία της βιβλιοθήκης GEC
Marconi.
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Σχήμα 3.5. Η χωροδιάταξη των στοιχείων του σχήματος 3.4

Σχήμα 3.6. H δοκιμή που έγινε προκειμένου να ελεγχθεί η σωστή επιλογή του
κυκλώματος πόλωσης.
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Σχήμα 3.7. Αποτελέσματα επιτυχούς επιλογής κυκλώματος πόλωσης

Σχήμα 3.8. Πώς θα μπορούσαν τα πηνία να αλληλεπιδράσουν ηλεκτρομαγνητικά
μεταξύ τους (σύζευξη).
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Σχήμα 3.9. Έλεγχος της πιθανής σύζευξης μεταξύ των πηνίων.

Σχήμα 3.10.  Έλεγχος για σύζευξη μεταξύ πηνίων μήκους 50 μm, πάχους 10 μm και
απόστασης μεταξύ τους 50 μm.
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Σχήμα 3.11. Αποτελέσματα Δοκιμής Σχήματος 3.10

Σχήμα 3.12. Έλεγχος για σύζευξη μεταξύ πηνίων μήκους 190 μm, πάχους 12 μm
και απόστασης μεταξύ τους 14 μm (πραγματική κατάσταση στο
κύκλωμα του σχήματος 3.17.
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Σχήμα 3.13.  Αποτελέσματα Δοκιμής σχήματος 3.12.

Σχήμα 3.14

Σχήμα 3.15
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Σχήμα 3.16
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Σχήμα 3.17. Τελική χωροδιάταξη Ενισχυτή ΜMIC προς Παραγωγή

Σχήμα 3.18. Παράσταση προσαρμογής εισόδου (M1 και Μ3) και προσαρμογής
εξόδου (Μ2 και Μ4).
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Σχήμα 3.19.  Παράσταση απομόνωσης  (Μ1), κέρδους (Μ2) και μέγιστου δυνατού
κέρδους (Μ3).

Σχήμα 3.20. Παράσταση Συντελεστή Θορύβου (Μ1), Ελάχιστου Συντελεστή
Θορύβου (Μ2) και επίτευξης ευστάθειας (Μ3 και Μ4)
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Σχήμα 3.21.   Οι δοκιμές που έγιναν για τη απόδοση του ενισχυτή σε επίπεδο
προσομοίωσης.

Σχήμα 3.22. Η μία ομάδα των Ολοκληρωμένων που παραλάβαμε από την GEC-
Marconi
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Σχήμα 3.23.  Πρώτη φωτογραφία από μεγεθυντικό φακό των MMIC

Σχήμα3.24. Δεύτερη φωτογραφία από μεγεθυντικό φακό του MMIC

Σχήμα 3.25. Τρίτη φωτογραφία από μεγεθυντικό φακό του MMIC
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Το ολοκληρωμένο κατασκευάστηκε και στάλθηκε στο εργαστήριο για μετρήσεις. Στο
σχήμα 3.22 φαίνεται μια πραγματική φωτογραφία μιας ομάδας των MMICs που
παραλάβαμε (περίπου 30 κομμάτια) ενώ στα σχήματα 3.23 έως 3.25, φαίνονται
φωτογραφίες σε μεγέθυνση που πήραμε με τη βοήθεια του μεγεθυντικού φακού του
Χιλιοστομετρικού Σταθμού Μετρήσεων.

3.2.2. Μετρήσεις Ενισχυτή ΜMIC
ι μετρήσεις που έγιναν ήταν απολύτως επιτυχείς όσον αφορά την προσαρμογή
εισόδου (για την ακρίβεια, μετρήθηκε ό,τι ακριβώς έδωσε και το αποτέλεσμα της

προσομοίωσης του σχήματος 3.18), σχετικά επιτυχείς όσον αφορά την προσαρμογή
εξόδου (στη συχνότητα των 10 GHz ο ενισχυτής είχε S22= -  7 dB αντί για – 14 dB
που είχε προβλεφθεί από τη σχεδίαση) ενώ στο κέρδος χάσαμε 5.2 dB, και ο
ενισχυτής δεν ήταν τόσο συντονισμένος όσο τον περιμέναμε δίνοντας μια πιο ομαλή
απόκριση κέρδους μεγαλύτερου εύρους ζώνης. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων
φαίνονται στα σχήματα 3.26, 3.27 και 3.29, για τα S11,  S22 και S21 αντίστοιχα.  Η
εξωτερική πόλωση που εφαρμόστηκε ήταν αυτή ακριβώς που είχε προβλεφθεί από
τη μελέτη προσομοίωσης. Εξωτερική τάση στην υποδοχή 10 Volt ώστε να φτάνουν
στην υποδοχή 5 Volt μέσω της πτώσης τάσης της αντίστασης πόλωσης της
υποδοχής 200 Ω και εξωτερική τάση στην πύλη –0.8 Volt. Το ρεύμα που
απορροφούσε η υποδοχή ήταν λίγο παραπάνω από το αναμενόμενο. Ενώ είχε
προβλεφθεί IDS=25 mA, το ρεύμα ήταν 28 mA. Αξίζει να σημειωθεί ότι με εξωτερική
τάση στην υποδοχή 18 Volt, το FET καιγόνταν, που κι αυτό ήταν αναμενόμενο.

Σχήμα 3.26. Αποτελέσματα Μετρήσεων Προσαρμογής Εισόδου

Ο
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Σχήμα 3.27. Αποτελέσματα Μετρήσεων Προσαρμογής Εξόδου

Σχήμα 3.28. Αποτελέσματα μετρήσεων Κέρδους Ενισχυτή MMIC
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3.3. Σχεδίαση Μικροκυματικού Ενισχυτή στα 9.1 GHz σε
τεχνολογία MIC

 συμμετοχή του Εργαστηρίου Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών στο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Thales J1.2, απαίτησε την κατασκευή ενός ενισχυτή ισχύος καθώς

και δύο πολλαπλασιαστών συχνότητας. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στόχο έχει τη
δημιουργία σύμμορφων κεραιών με ικανότητα ηλεκτρονικού ελέγχου της δέσμης
[34].

Επομένως, προβήκαμε στη σχεδίαση και του ενισχυτή στα 9.1 GHz σε τεχνολογία
MIC, παρόλο που είχε κατασκευαστεί σε τεχνολογία MMIC για 2 λόγους: Δεν είχαμε
την επιθυμητή απόδοση και η επανασχεδίαση και κατασκευή του ήταν
απαγορευτική από άποψη κόστους, όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 2.6. Με
την ευκαιρία αυτή μπορέσαμε να διαπιστώσουμε στην πράξη τις διαφορές,  τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δύο τεχνολογιών.

3.3.1. Προδιαγραφές Συστήματος

 στόχος της παραγράφου αυτής είναι η σχεδίαση ενός MIC ενισχυτή στα 9.1
GHz ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί πριν από έναν Διαιρέτη (Splitter), στην έξοδο

του Ελεγχόμενου Ταλαντωτή Τάσης (VCO), όπως φαίνεται στο σχήμα 3.30.

Σχήμα 3.30. Υποσύστημα του συστήματος σύμμορφων κεραιών.

Η

Ο

SPLITTER

11 elements

22 elements

23 dB

30 dB

7 dBm

-2.5 dB

10 dBm

VCO
9.1 GHz
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Τα FET που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν τα
Fujitsu FLK102MH-14 Vds=10V Ids=250 mA
Fujitsu FLK052WG Vds=10V Ids=125 mA
Fujitsu FLK022WG Vds=10V Ids=65 mA
Fujitsu FLK012WF Vds=10V Ids=40 mA
Μετρήσαμε τις S Παραμέτρους τους και το αρχείο s2p το αποθηκεύσαμε στον
κατάλογο data του Project στο οποίο θα κάνουμε προσομοίωση.

Χρειαζόμαστε 3 βαθμίδες όπως διακρίνεται στο σχήμα 3.31 προκειμένου να
πετύχουμε κέρδος 27 dB, εφόσον τα αντίστοιχα κέρδη των 3 FET είναι:

FLK012WF 10dB
FLK052WG 9 dB
FLK102MH-14 8 dB

Σχήμα 3.31. Οι τρεις διαδοχικές Βαθμίδες Ενίσχυσης

Οι χωροδιατάξεις των FET τύπου WF, WG και MH-14 φαίνονται στο σχήμα 3.32.

Σχήμα 3.32. Οι γεωμετρικές Διαστάσεις των τριών τύπων FET που θα
χρησιμοποιηθούν σε κάθε Βαθμίδα ενίσχυσης.

10
dB

3 dBm +13 dBm +22 dBm
9
dB

8
dB

+30 dBm

G=27 dB
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3.3.2.  Μελέτη Κυκλωμάτων DC

Στο Σχήμα 3.33 παρουσιάζεται η τελική τοπολογία των κυκλωμάτων πόλωσης των
τρανζίστορ που επιλέξαμε. Η μελέτη έγινε όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Οι αντιστάσεις 805  (1mm  X  1mm  PADS)  αντέχουν μέγιστη ισχύ 125  mW  (ή κατά
προσέγγιση 100 mW). Τοποθετήθηκαν τέτοιες αντιστάσεις στις πύλες των FET,
τιμής 50 Ω. Οι αντιστάσεις που τοποθετήθηκαν στις υποδοχές των FET,
υπολογίστηκαν ώς εξής:

Σχήμα 3.33. Το κυκλωματικό Διάγραμμα της τοπολογίας του ενισχυτή με έμφαση
στα κυκλώματα πόλωσης.

LM
317S

ICL
7660S

LM
79LO5AC

10 V
10 V

10 V

6.25 Ω
40 mA

1 Ω
250 mA

2 Ω
125 mA

- 5 V- 5 V - 5 V

560 Ω
560 Ω

-10.25 V

10.25 V 10.25 V10.25 V

- 5 V

15 V

REGULATOR
DC positive –to – DC positive

Converter

REGULATOR
DC negative –to – DC negative

Converter

CONVERTER
DC positive –to – DC negative

Converter

RF Input

RF Output

DC Input
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Για το Ku – Band Power FET FLK012WF, του οποίου οι παράμετροι φαίνονται στο
σχήμα 3.34, θα πρέπει να μπορούν να προκαλέσουν πτώση τάσης

ΔV = V5.2
A04.0

mW100
I
P

== μέγιστη

Άρα πρέπει Vεξ<10+2.5 Volt

Επομένως, τοποθετήσαμε την αντίσταση των 6.25 Ω στην υποδοχή όπως φαίνεται
και στο σχήμα 3.33  ώστε να περάσει το ρεύμα των 40  mΑ και να προκληθεί η
πτώση τάσης των 2.5 Volt.

Ομοίως, υπολογίζοντας για τα FLK052WG και FLK102MH-14

Προκύπτει αντίστοιχα ΔV=0.8 Volt Vεξ<10.8 Volt

Και ΔV=0.4 Volt Vεξ<10.4 Volt

Επιλέξαμε Vεξ=10.25 Volt και υπολογίσαμε τις αντιστάσεις της υποδοχής για κάθε
FET, 6.25 Ω, 2 Ω και 1 Ω αντίστοιχα, όπως φαίνεται και στο σχήμα 3.33.

Σχήμα 3.34. Παράμετροι του βιβλίου Δεδομένων του Ku – Band Power FET
FLK012WF.
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3.3.3. Ανάπτυξη Βιβλιοθήκης MIC

     (α)     (β)    (γ) (δ) (ε) (στ)

Αντίσταση & Πυκνωτής  FET             Οπή Γείωσης          LM317S           ISL7660S     Ρυθμιστική Αντίσταση

(ζ)        (η)

  Μετατροπέας Τάσης Μετατροπέας Τάσης

(θ)

Κύκλωμα Απομόνωσης DC-RF

Σχήμα 3.35. Βιβλιοθήκες για τα διακριτά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν προς
ανάπτυξη του υβριδικού κυκλώματος του Ενισχυτή MIC.
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Χρησιμοποιώντας τον Ρυθμιστή Τάσης Regulator LM317S (Σχήμα 3.35δ) δώσαμε
εξωτερική τάση στο κύκλωμα του ενισχυτή 15 Volt και προκλήθηκε η έξοδος των
10.25 Volt για να τροφοδοτήσουμε  τις υποδοχές των FET. Με την ίδια θετική τάση
10.25 Volt τροφοδοτήσαμε τον ISL7660S (Σχήμα 3.35ε) μετατροπέα (converter) και
πήραμε την αντίστοιχη αρνητική –10.25 Volt και χρησιμοποιώντας τον LM79LOSAC
Converter αποκτήσαμε τα –5 Volt που θα χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία των
πυλών των FET αφού μέσω των ρυθμιστικών αντιστάσεων (Σχήμα 3.35στ) και των
αντιστάσεων των 560 Ω, προστατεύεται το FET από υπερδιέλευση ρεύματος.

3.3.4.  Συνολική Σχεδίαση Ενισχυτή

Σχήμα 3.36. Σχεδίαση Ενισχυτή MIC προς έλεγχο Απόκρισης

Σχήμα 3.37. Τελική Χωροδιάταξη Ενισχυτή προς Παραγωγή
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Χρησιμοποιώντας τη Βιβλιοθήκη του Σχήματος 3.35 που αναπτύξαμε, σχεδιάσαμε
το RF δίκτυο του Ενισχυτή, προσθέτοντας τις DC πολώσεις (Σχήμα  3.35θ) που
περιγράψαμε, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.36. Το σχήμα 3.37 παρουσιάζει την
τελική χωροδιάταξη του Ενισχυτή, ενώ τα αποτελέσματα της προσομοίωσης
φαίνονται στο σχήμα 3.38. Όπως παρατηρούμε, ο Ενισχυτής προβλέπεται να έχει
κέρδος 28 dB και συντελεστές ανάκλασης εισόδου και εξόδου μικρότερους από –15
dB.

Σχήμα 3.38. Αποτελέσματα προσομοίωσης Ενισχυτή MIC (Κέρδος 28 dB και
συντελεστές ανάκλασης μικρότεροι από –15 dB)

3.3.5. Μετρήσεις Ενισχυτή MIC

Στο σχήμα 3.39 φαίνεται η τελική χωροδιάταξη του υβριδικού κυκλώματος που
στείλαμε προς παραγωγή. Διακρίνονται σε μαύρο φόντο οι μικροταινιακές γραμμές
του RF κυκλώματος και τα κενά για να τοποθετηθούν τα τρία FET που περιγράψαμε
προηγουμένως καθώς και τα υπόλοιπα διακριτά στοιχεία της παραγράφου 3.3.2. Η
πλακέτα που παραλάβαμε είναι αυτή του σχήματος 3.40, στην οποία κολλήσαμε τα
προβλεπόμενα στοιχεία όπως φαίνεται στο σχήμα 3.41.

Οι πρώτες μετρήσεις ήταν καλές αλλά ελαφρά μετατοπισμένες ως προς τη
συχνότητα, όπως διακρίνεται στο σχήμα 3.43. Επομένως, επιδέχονταν κάποιες
βελτιώσεις. Γι’ αυτό επεμβήκαμε στις μικροταινιακές γραμμές του RF κυκλώματος
όπως αυτή που φαίνεται στη μεγέθυνση του σχήματος 3.42 και προβήκαμε σε
αυξομειώσεις των μηκών ή παχών τους προκειμένου να αποκτήσουμε την ακριβή
επιθυμητή απόκριση. Οι επεμβάσεις έγιναν με χρήση ξύστρας και προσθήκη
ασημομπογιάς ή ακόμη και προσθήκη μεταλλικών φύλλων που παίζουν το ρόλο του
ανοικτοκυκλωμένου στελέχους γραμμής μεταφοράς. Αυτές διακρίνονται και μετά
από σύγκριση των φωτογραφιών των σχημάτων 3.40 και 3.41. Τελικά, είχαμε
ακριβώς την προβλεπόμενη απόκριση, όπως διακρίνεται στο σχήμα 3.44.
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Σχήμα 3.39. Τελική χωροδιάταξη Μικροταινιακών γραμμών προς παραγωγή

Σχήμα 3.40. Φωτογραφία της πλακέτας που παραλάβαμε.
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Σχήμα 3.41.  Ο Τελικός Ενισχυτής MIC μετά την επικόλληση των διακριτών
στοιχείων και τις παρεμβάσεις στα RF βραχυκυκλωμένα στελέχη.

Σχήμα 3.42. Μεγέθυνση ενός τμήματος της Μικροταινιακής Γραμμής
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Σχήμα 3.43. Η πρώτη μέτρηση του ενισχυτή ισχύος όπως παράχθηκε από τα
αποτελέσματα προσωμοίωσης και χωροδιάταξης του Υπολογιστή

Σχήμα 3.44. Αποτελέσματα Μετρήσεων του Ενισχυτή MIC μετά την επέμβαση στο
RF κύκλωμα του Ενισχυτή.
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3.3.6. Σχεδίαση Πολλαπλασιαστών Συχνότητας

Όπως παρουσιάστηκε στην αρχή της παραγράφου 3.3., στα πλαίσια του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Thales J1.2 [34], απαιτήθηκε η κατασκευή δύο
πολλαπλασιαστών συχνότητας, που χρησιμοποιούνται όπως παρουσιάζεται στο
σχήμα 3.46.

Προκειμένου να πετύχουμε πολλαπλασιασμό ή διαίρεση συχνότητας μπορούμε να
εκμεταλλευτούμε διάφορα μη γραμμικά ηλεκτρικά φαινόμενα. Γενικά, είναι εύκολο να
πετύχουμε πολλαπλασιασμό συχνότητας, αλλά συνήθως για να πετύχουμε διαίρεση
συχνότητας υπάρχουν αυστηρότερες συνθήκες. Σε μία δεδομένη συχνότητα
δηλαδή, ένας διαιρέτης μπορεί να λειτουργήσει και ως πολλαπλασιαστή όμως το
αντίθετο δεν γίνεται πάντα [3], [10].

Το πλέον απλό στοιχείο πολλαπλασιασμού συχνότητας είναι η μη γραμμική
αντίσταση (varistor), στην οποία υπάρχει  μια μη γραμμική στατική σχέση μεταξύ
του ρεύματος και της τάσης DC. Την ίδια συμπεριφορά παρατηρούμε στο RF με μία
δίοδο ένωσης p-n ή για φτάσουμε την τάξη των GHz με μία δίοδο Schottky.

Η πιο σημαντική εφαρμογή ενός πολλαπλασιαστή είναι στη δημιουργία
μικροκυματικής ισχύος σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά που προκύπτουν από έναν
ταλαντωτή θεμελιώδους συχνότητας ή όπως στο σχήμα 3.35 ο στόχος είναι η
παραγωγή των 9.1 GHz από τα 758 ΜHz. Θεωρώντας δεδομένες τις fBAS = 140
MHz και fRF = 10 GHz, με τον ακόλουθο συλλογισμό αναφερόμενο στο σχήμα 3.45,
προέκυψε η συχνότητα fif.

fBAS + fif(N+1) = fRF

0.14 + fif(N+1) =10

Για Ν=8 προκύπτει 1.095 GHz
Για Ν=9 προκύπτει 0.986 GHz
Για Ν=10 προκύπτει 0.896 GHz
Για Ν=12 προκύπτει 0.758 GHz

Επιλέγουμε Ν=12 και προκύπτει

fif = 0.758 GHz

έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε 2

πολλαπλασιαστές συχνότητας x4 και x3

και να προκύψει η συχνότητα των 9.1 GHz

Σχήμα 3.45.

x N

fBAS

fif*N

fif

fRF
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Σχήμα 3.46

Στη διάθεση μας είχαμε τις διόδους ΜP4030 και MP4043 (step recovery diodes) με
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
MP4030:  Case Style E1, MP4043: E1

IR=10mA, =10mA
VB(min)=30 Volt, =40 Volt
CJ6=0.5-1 pF, =1-2 pF
RS =0.6 Ω, =0.5 Ω
TT=70 psec, =120 psec
t=30nsec, =60nsec
θ=450C/W, =250C/W
Μέγιστη Συχνότητα Εξόδου=14 GHz =8 GHz

Μέσω ενός TRL (Transmission Reflection Load) Μηχανισμό Βαθμονόμησης
μετρήσαμε τις S παραμέτρους της διόδου, προκείμενου να σχεδιάσουμε και να
δούμε τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, το κύκλωμα του σχήματος 3.47 για τον
πρώτο πολλαπλασιαστή από 0.7 στα 3 GHz. Όπως παρατηρούμε στα κυκλώματα
προσαρμογής του σχήματος 3.47, η διαδικασία σχεδίασης αυτών των κυκλωμάτων,
έγινε με τους ακόλουθους συλλογισμούς:

Με τη βοήθεια του παράλληλου ανοικτοκυκλωμένου στελέχους στην είσοδο, στο
σημείο Α υπάρχει βραχυκύκλωμα για τη συχνότητα των 3 GHz ενώ το σημείο Β είναι
ανοικτό κύκλωμα για τη συχνότητα των 3 GHz, και φυσικά βραχυκύκλωμα για τη
συχνότητα των 700 MHz. Αντίστοιχα, για το κύκλωμα προσαρμογή εξόδου, το
σημείο Γ είναι βραχυκύκλωμα στη συχνότητα των 700 MHz και το σημείο Β
ανοικτοκύκλωμα για την ίδια συχνότητα.

MicroProcessor
PLO

S
P
L
I
T
T
E
R

fif = 0.758
GHz

Low
Pass
Filter

x 4
BPF

x 3
BPF

S
P
L
I
T
T
E
R

9.1 GHz3.032
GHz
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Σχήμα 3.47. Σχηματική αναπαράσταση της αρχής που χρησιμοποιήθηκε για τη
σχεδίαση πολλαπλασιαστών συχνότητας.

Σχήμα 3.48. Σχέδιο με τα διακριτά στοιχεία Μικροταινιακών γραμμών για τον
πολλαπλασιαστή 700 MHz στα 3 GHz.

λg/4
για f=3
GHz

λg/4
για f=3
GHz

λg/4
για f=0.7 GHz

λg/4
για f=0.7 GHz

Α ΓΒ
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Σχήμα 3.49. Το παράθυρο δοκιμών για τον πρώτο Πολλαπλασιαστή Συχνότητας.

Σχήμα 3.50. Αποτελέσματα προσομοίωσης για τον πρώτο πολλαπλασιαστή
συχνότητας. Διακρίνεται η τέλεια προσαρμογή του S11 στη συχνότητα
των 700 MHz καθώς και η τέλεια προσαρμογή του S22 στη συχνότητα
των 3 GHz
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Σχήμα 3.51. Τελική χωροδιάταξη των στοιχείων του πρώτου Πολλαπλασιαστή

Σχήμα 3.52. Σχηματικό των διακριτών στοιχείων για τη σχεδίαση του δεύτερου
Πολλαπλασιαστή Συχνότητας
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Σχήμα 3.53. Παράθυρο Δοκιμών και Βελτιστοποιήσεις για το δεύτερο
Πολλαπλασιαστή Συχνότητας

Σχήμα 3.54. Αποτελέσματα προσομοίωσης δεύτερου πολλαπλασιαστή
συχνότητας. Διακρίνεται η τέλεια προσαρμογή του S11 στη συχνότητα
των 3 GHz καθώς και η τέλεια προσαρμογή του S22 στη συχνότητα
των 9 GHz
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Σχήμα 3.55. Τελική Χωροδιάταξη του δεύτερου Πολλαπλασιαστή Συχνότητας (3 – 9
GHz, πολλαπλασιασμός x 3)

Σχήμα 3.56. Πραγματικές Διαστάσεις Πολλαπλασιαστών Συχνότητας από 700 MHz
στο 3  GHz  (πολλαπλασιασμός επί 4)  και 3  GHz  στα 9  GHz
(πολλαπλασιασμός επί 3), μετά την παραγωγή των MICs.

Η σχεδίαση για τον πολλαπλασιαστή από 3.03 GHz στα 9.1 GHz βασίστηκε στην
ίδια αρχή. Επομένως, οι γραμμές μεταφοράς για το προσαρμοστικό κύκλωμα
εισόδου θα έχουν μήκος 4.8 mm και για το προσαρμοστικό κύκλωμα εξόδου θα
έχουν μήκος 15.1 mm, όπως διακρίνεται και στο σχήμα 3.55 που παρουσιάζει την
τελική χωροδιάταξη του δεύτερου πολλαπλασιαστή συχνότητας.

Στα σχήματα 3.48 έως 3.51 διακρίνονται οι προσπάθειες που έγιναν για τη σχεδίαση
του πρώτου πολλαπλασιαστή συχνότητας από 700 MHz στα 3 GHz. Αντίστοιχα,
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στα σχήματα 3.52 έως 3.55 οι προσπάθειες και τα αποτελέσματα προσομοίωσης
για το δεύτερο πολλαπλασιαστή συχνότητας από 3 στα 9 GHz.

Στα σχήματα 3.50 και 3.54 διακρίνεται η επιτυχία της σχεδίασης για τον πρώτο και
δεύτερο πολλαπλασιαστή αντίστοιχα. Παρατηρούμε βέλτιστους συντελεστές
ανάκλασης εισόδου (S11)  για τις συχνότητες 700  MHz  και 3  GHz  για τους δύο
πολλαπλασιαστές αντίστοιχα, καθώς και βέλτιστους συντελεστές ανάκλασης εξόδου
(S22) για τις συχνότητες 3 GHz και 9 GHz για τους δύο πολλαπλασιαστές αντίστοιχα.
Στο σχήμα 3.56 παρουσιάζονται οι 2 MICs πλακέτες πολλαπλασιαστών συχνότητας
μετά την παραγωγή, στις οποίες θα κολληθούν τα διακριτά ενεργά στοιχεία των
διόδων καθώς και οι προβλεπόμενοι πυκνωτές και αντιστάσεις.

3.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ MMICs και MICs

Η σχεδίαση των MMICs  και MICs  απαιτεί να γίνει πολύ προσεκτική μελέτη των
κυκλωμάτων πόλωσης και προσαρμογής. Αυτό γιατί το παραμικρό λάθος όσον
αφορά στη σχεδίαση των κυκλωμάτων προσαρμογής δεν μπορεί σε καμία
περίπτωση να διορθωθεί εκ των υστέρων στη σχεδίαση MMIC. Όμως, όπως είδαμε
στην παράγραφο 3.3.5, οι μικρομετρικές αποκλίσεις που είχαμε στις μικροταινιακές
γραμμές για προσαρμογή, επιδέκτηκαν βελτίωση, εφόσον μπορέσαμε να
επέμβουμε στο υβριδικό κύκλωμα ΜΙC. Στο MMIC όμως, αυτό είναι αδύνατον.

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του συνολικού κυκλώματος, θα μας δώσουν
την απόδοση του κυκλώματος σε επίπεδο RF όταν χρησιμοποιούμε τα γραμμικά
ενεργά στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι προεπιλέγουμε το γραμμικό μοντέλο του FET
θεωρώντας το ότι λειτουργεί μόνο στην πόλωση που επιλέξαμε. Η προσομοίωση δε
θα λάβει υπόψη της τις μη γραμμικότητες του FET και επομένως η σχεδίαση των
κυκλωμάτων πόλωσης και ειδικότερα η επιλογή των αντιστάσεων πόλωσης που θα
χρησιμοποιηθούν ώστε να έχουμε την επιθυμητή τροφοδοσία στις πύλες και τις
υποδοχές των FET,  πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή.  Επιπλέον πρέπει να
λάβουμε υπόψη ανακλάσεις που μπορεί να συμβούν και να απομονώσουμε
εντελώς το RF με το DC κύκλωμα. Όπως είπαμε, η προσομοίωση δεν θα δείξει
σφάλματα στη σχεδίαση των κυκλωμάτων πόλωσης, όμως προφανώς δείχνει
σφάλματα στη σχεδίαση των κυκλωμάτων προσαρμογής.

Η κατασκευή ενός MMIC, έχει τεράστια ακρίβεια όσον αφορά τις διαστάσεις των
επιμέρους διακριτών στοιχείων, αλλά το παραμικρό λάθος στη σχεδίαση, μπορεί να
αποβεί μοιραίο για την απόδοση του ενισχυτή. Ένα τέτοιο λάθος ισως θα ήταν η μή
σωστή εκτίμηση των φαινομένων ηλεκτρομαγνητικής σύζευξης μεταξύ πηνίων. Αυτό
αναφέρεται διότι ο στόχος σχεδίασης ενός MMIC είναι ουσιαστικά η ελαχιστοποίηση
της επιφάνειας του κυκλώματος, αλλιώς δεν θα είχε νόημα η σχεδίαση σε MMIC. Και
η ελαχιστοποίηση του όγκου του ολοκληρωμένου πιθανώς να μας οδηγήσει σε
φαινόμενα σύζευξης.

Επιπλέον στη σχεδίαση MMIC πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας της
προδιαγραφές της παραγωγικής μονάδας χύτευσης, όπως για παράδειγμα το
επίπεδο στο οποίο θα τοποθετήσουμε μια γραμμή μεταφοράς, διότι μπορεί στην
προσομοίωση να φαίνονται οι μικροταινιακές γραμμές ενωμένες μεταξύ τους και να
έχουμε μια πολύ καλή απόδοση, στην πραγματικότητα όμως δύο γραμμές
μεταφοράς να είναι ανοικτοκυκλώματα αφού θα βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο
στο ολοκληρωμένο.
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Σε αντίθεση,  η σχεδίαση ενός MIC  παρόλο που ακολουθεί τις ίδιες αρχές με τη
σχεδίαση ενός MMIC, γίνεται χρήση μόνο ενός αγώγιμου επιπέδου το οποίο είναι
ορατό και επιδέχεται επεξεργασία εκ των υστέρων.

Η παραγωγή MIC όμως δεν μπορεί να είναι μαζική διότι χρειάζονται πολλές
εργατοώρες για να κολληθούν τα υβριδικά στοιχεία πάνω στην πλακέτα, όμως είναι
ευέλικτη σε διορθώσεις ή ακόμη και σε αλλαγές στη συμπεριφορά του κυκλώματος.
Αρκεί να αυξομειώσουμε κάποιες μικροταινιακές γραμμές και η συμπεριφορά του
κυκλώματος αλλάζει δραματικά. Ας μην παραβλέψουμε όμως και το γεγονός ότι μία
παραγωγική μονάδα χύτευσης για παραγωγή ολοκληρωμένων, χρειάζεται κάποιο
χρόνο και προγραμματισμό για να παράγει ολοκληρωμένα κυκλώματα κάποιας
κατηγορίας. Επομένως κι εδώ ο χρόνος είναι σχετική παράμετρος.

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι αν υπάρχει μεγάλη εμπειρία στο είδος και
τη βιβλιοθήκη που χρησιμοποιούμε, και αν επιθυμούμε μαζική παραγωγή καθώς και
ακρίβεια και επαναληψιμότητα στα αποτελέσματα των μετρήσεων, είναι εύλογο ότι
θα χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία MMIC.

Όμως αν δεν επιθυμούμε μαζική παραγωγή, αλλά κατασκευή μερικών
ολοκληρωμένων, είναι άσκοπο και προπαντός δαπανηρό να χρησιμοποιήσουμε
τεχνολογία MMIC, εφόσον μπορούμε να πετύχουμε τα ίδια αποτελέσματα πιο
γρήγορα και με μεγάλη ακρίβεια και βεβαιότητα. Βεβαίως αυτό θα μας στοιχίσει σε
εμβαδόν επιφάνειας. Η επιλογή της τεχνολογίας είναι συνάρτηση της εφαρμογής
που θα χρησιμοποιηθεί (αν απαιτείται μικρή επιφάνεια), καθώς και συνάρτηση του
κόστους και πάνω απ’ όλα της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που έχει αποκτηθεί
από το συγκεκριμένο χυτήριο παραγωγής MMIC.



ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ 137

Κεφάλαιο 4
ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ
4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ο αντικείμενο του Τέταρτου Κεφαλαίου είναι οι κατανεμημένοι Ενισχυτές.
Παρουσιάζεται η θεωρία της κατανεμημένης Ενίσχυσης και οι προσπάθειες που

έγιναν για αύξηση του εύρους ζώνης των Ενισχυτών με το ελάχιστο κόστος στο
κέρδος τους.

Πραγματοποιήθηκε βελτιστοποίηση στη σχεδίαση των Κατανεμημένων ενισχυτών
με τη βοήθεια CAD προσομοίωσης. Προσομοιάστηκαν κατανεμημένοι ενισχυτές με
διαφορετικό αριθμό Βαθμίδων (τομών ή τμημάτων) και έγινε εξαγωγή των
αποτελεσμάτων, με χρήση ενός FET της GEC Marconi που λειτουργεί ώς τα 40
GHz, δηλαδή χρησιμοποιώντας την τεχνολογία H40. Έχοντας υπ’ όψη το ισοδύναμο
κύκλωμα ασθενών σημάτων του FET, εξαγάγαμε τις μήτρες Τ για κάθε ένα από τα
τρία δίθυρα μιας βαθμίδας (τομής) ενίσχυσης (FET, τεχνητή γραμμή υποδοχής,
τεχνητή γραμμή πύλης). Έτσι, έχοντας μια μαθηματική προσέγγιση για το κάθε
δίθυρο σε παραμετρικό επίπεδο, εξαγάγαμε με τη βοήθεια Μαθηματικών Πακέτων
τη μήτρα Τ για το τετράθυρο, καθώς και τη συνολική μήτρα Τ για τον Κατανεμημένο
ενισχυτή για διαφορετικό αριθμό βαθμίδων.

Τερματίζοντας το συνολικό τετράθυρο με κατάλληλα φορτία εξαγάγαμε τη μήτρα S
για το δίθυρο πλέον κύκλωμα του κατανεμημένου ενισχυτή και ελέγξαμε τις
αποκρίσεις για Κατανεμημένους ενισχυτές διαφορετικού αριθμού Βαθμίδων. Η
Μαθηματική Ανάλυση μας οδήγησε σε συμπεράσματα για το βέλτιστο αριθμό
Βαθμίδων τα οποία επιβεβαιώθηκαν με την προσομοίωση με τη βοήθεια CAD
εργαλείων.

4.1.1. Ιστορική Αναδρομή της Κατανεμημένης Ενίσχυσης [9], [63]

 συνεχής βελτίωση των ενεργών στοιχείων και συστημάτων οφείλεται στην
πρόοδο του επιστημονικού χώρου των Ηλεκτρονικών. Ο Ενισχυτής λόγω του

λειτουργικά ευέλικτου κυκλώματος είναι από τα πρώτα στοιχεία που ευνοήθηκε από
τις εξελίξεις στην τεχνολογία των στοιχείων και κυκλωμάτων. Δύο από τα
σπουδαιότερα χαρακτηριστικά ενός Ενισχυτή είναι το κέρδος και η απόκριση
συχνότητας.  Σε πολλές εφαρμογές και το κέρδος και το εύρος ζώνης πρέπει να
βελτιστοποιηθούν. Μετά την εφεύρεση της τριόδου φάνηκε ότι η ικανότητα της
λυχνίας κενού (vacuum tube) να ενισχύσει σε ένα ευρύ εύρος συχνοτήτων
περιοριζόταν όχι μόνο από τον παράγοντα διάδοσης αλλά και από την παράλληλη
χωρητικότητα. Οι ασυντόνιστοι  (untuned) ενισχυτές που καλύπτουν το φάσμα ΑΜ
δεν ήταν διαθέσιμοι μέχρι τον ερχομό της λυχνίας screen-grid, η οποία επέδειξε
καλύτερη ευστάθεια σαν αποτέλεσμα της μικρότερης εσωηλεκτρικής χωρητικότητας
αλλά ακόμα υπέκυπτε στους περιορισμούς κέρδους και εύρους ζώνης. Η ανάγκη για
επιλογή στο δίλημμα οδήγησε σε μικρές απαιτήσεις όσον αφορά τους ενισχυτές
ευρείας ζώνης στους ραδιοδέκτες και πολλά χρόνια αργότερα στους FM δέκτες
εκτός από τη βαθμίδα RF. Οπωσδήποτε όμως η δραστηριότητα στη σχεδίαση
ενισχυτών ευρείας ζώνης συνέχισε να έχει ραγδαία εξέλιξη, λόγω της τηλεόρασης.

Τ

Η
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Οι απαιτήσεις για το εύρος ζώνης των ενισχυτών video στην τηλεόραση έθεσε
σημαντικά διλήμματα στη σχεδίαση ενισχυτών ευρείας ζώνης. Οι ενισχυτές βίντεο
δεν έπρεπε μόνο να προσφέρουν ομοιόμορφο κέρδος σε μία ευρεία μπάντα της
τάξης των MHz αλλά έπρεπε επίσης να λαμβάνουν το σήμα με πολύ μικρή
παραμόρφωση. Το μέγιστο ομοιόμορφο κέρδος σε ένα δεδομένο εύρος ζώνης
συχνοτήτων για μία απλή λυχνία βρέθηκε πειραματικά και επαληθεύτηκε θεωρητικά
να συγκρατείται από το λόγο c/gm  όπου gm είναι η διαγωγιμότητα και c η ενεργή
παράλληλη χωρητικότητα, τα οποία και τα δύο είναι ενδογενείς παράμετροι της
λυχνίας. Αυτός ο περιορισμός ίσως ποτέ να μην ξεπεραστεί με τη βελτιστοποίηση
εξωτερικών κυκλωματικών στοιχείων. Με τον περιορισμό στο προϊόν κέρδους –
εύρους ζώνης που καθιερώθηκε από τη λυχνία, ήταν αμέσως προφανές ότι ένα
απλό RC ζεύγος ήταν ανεπαρκές για το πρόβλημα. Γι' αυτό, αναπτύχθηκαν τεχνικές
αντιστάθμισης για να βελτιώσουν την απόδοση του ενισχυτή. Φάνηκε ότι
συζευγμένα κυκλώματα που βασίζονται σε βαθμίδες φίλτρων ήταν πολύ αποδοτικά
στο να πετύχουν ένα προϊόν κέρδους –  εύρους ζώνης κοντά σ΄ αυτό που είναι
αποδεκτό για μία απλή βαθμίδα ενός δεδομένου τύπου λυχνίας.  Οι ενισχυτές
αλυσίδας ήταν ανεπαρκείς διότι το κέρδος κάθε βαθμίδας ήταν κοντά στη μονάδα
όταν γίνονταν προσπάθεια αύξησης του εύρους ζώνης κάτω από τον περιορισμό
του ενδογενούς προϊόντος κέρδους – εύρους ζώνης της λυχνίας. Σ’ αυτό το επίπεδο
κέρδους ήταν πιο δόκιμο να συγκριθούν οι έξοδοι από έναν αριθμό λυχνιών σε μια
προσθετική διαδικασία έτσι ώστε το συνολικό κέρδος να είναι ανάλογο με τον
αριθμό των λυχνιών. Η κατανεμημένη ενίσχυση επέτρεψε την επίτευξη αυτού του
στόχου, χωρίς περιορισμούς στο εύρος ζώνης. Παρόλο που ο όρος κατανεμημένος
ενισχυτής εμφανίστηκε το 1948 (Ginzon), η σκέψη ιχνηλατείται από το 1935
(Persival) [9], [56], [68], [63], [80].

Η ευρεσιτεχνία του Persival [80] εκτός του ότι περιέγραφε τη σχεδίαση ενισχυτών,
περιείχε και πολλές προτάσεις για εξέλιξη της δομής των λυχνιών. Αφού
επιβεβαίωσε το γεγονός ότι το προϊόν κέρδους – εύρους ζώνης περιορίζεται από το
λόγο gm/C  για μια συμβατική λυχνία,  προχώρησε στο να περιγράψει μια νέα
συσκευή αποφόρτισης ηλεκτρονίων με ένα ή περισσότερα από τα ηλεκτρόδιά της
φτιαγμένο από ελικοειδή σπείρα. Η σπείρα και η ηλεκτροδιακή χωρητικότητα
μορφοποίησαν ένα κατανεμημένο σύστημα διάδοσης με χαρακτηριστική σύνθετη
αντίσταση ανεξάρτητη από το ολικό μήκος της συσκευής και ουσιαστικά παρέμενε
ομοιόμορφο σε ένα μεγάλο εύρος συχνοτήτων. Όταν τερματιζόταν με την κατάλληλη
χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση, το κύμα που θα ταξίδευε κατά μήκος του
ηλεκτροδίου θα απορροφούνταν από τον τερματισμό.

Επίσης υψηλού ενδιαφέροντος ήταν η ιδέα ότι η αλληλεπίδραση των οδεύοντων
κυμάτων μέσα στη λυχνία ήταν ενσωματωμένη σε μια από τις εφευρέσεις που
περιγράφηκαν. Ο κατανεμημένος ενισχυτής όπως είναι γνωστός σήμερα, ήταν στην
πραγματικότητα μια τροποποίηση της προτεινόμενης θερμιονικής λυχνίας με
επαγωγικά ηλεκτρόδια.

Η διασκευή του κυκλώματος ενός κατανεμημένου ενισχυτή δύο βαθμίδων και οι
λεπτομέρειες για τις συζεύξεις μεταξύ των βαθμίδων, όπως εμφανίστηκαν στην
αρχική ευρεσιτεχνία φαίνονται στο σχήμα 4.4.  Στο σχέδιο φαίνονται και επιπλέον
παρουσιάσεις για ένα κύκλωμα καθόδου, για προσαρμογή σύνθετης αντίστασης και
ένας κατανεμημένος ζωνοδιαβατός ενισχυτής. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται και μια
συνοπτική ανάλυση των χαρακτηριστικών θορύβου. Φαίνεται ότι ο λόγος σήματος
προς θόρυβο, όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 2.2. για έναν κατανεμημένο
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ενισχυτή Ν βαθμίδων  ήταν της τάξης 2Ν πολλαπλάσιο από αυτόν με Ν λυχνίες που
συνδέονται παράλληλα.

Μία δεκαετία περίπου αργότερα οι Kompfner και Pierce [9], [58] αναφέρθηκαν στις
αλληλεπιδράσεις των οδεύοντων κυμάτων με τα ηλεκτρόνια σε μια θερμιονική
συσκευή αλλά δεν είχαν καμία αναφορά στην ευρεσιτεχνία του Percival. Παρόλο
που ο τελευταίος το είχε περιλάβει, ίσως η πιο σημαντική διαφορά ανάμεσα στη
θερμιονική συσκευή που περιγράφηκε από τον Percival και σ΄ αυτή της λυχνίας
οδεύοντος κύματος είναι ότι στην πρώτη τα ηλεκτρόνια είχαν ταχύτητα κάθετη στην
κατεύθυνση διάδοσης του αργού κύματος.

Ανακοινώσεις για την ανάπτυξη και κατασκευή κατανεμημένων ενισχυτών άρχισαν
να εμφανίζονται το 1945, αρχικά για παλμική ενίσχυση. Το 1948 σε μία ανακοίνωση
του Ginzon, φάνηκε η αρχή του κατανεμημένου ενισχυτή, όπου κάλυπτε την
απόκριση συχνότητας, τεχνικές για βελτιστοποίηση απόδοσης, φαινόμενα
διασποράς και χαρακτηριστικά θορύβου. Σ’ αυτή την ανάλυση ο όρος
κατανεμημένος ενισχυτής συνδέθηκε με τη λυχνία οδεύοντος κύματος. Τότε, ένα
από τα επιτεύγματα των κατανεμημένων ενισχυτών ήταν ότι πρόσφεραν μια
πρακτική λύση για εξαιρετικά ζωνοδιαβατούς βίντεο ενισχυτές χωρίς να πρέπει να
κατασκευάσουν «μια λυχνία οδεύοντος κύματος εξαιρετικά μεγάλου ηλεκτρικού
μήκους».

Αμέσως εμφανίστηκαν πολλές δημοσιεύσεις για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως
τηλεόραση, ραντάρ, έλεγχος δικτύων και γραμμών, παλμική επικοινωνία,
απεικόνιση παλμογράφου, και πυρηνική έρευνα. Στα χρόνια που ακολούθησαν
υπήρξε πρόοδος στη βελτίωση της απόκρισης φάσης και των παροδικών
χαρακτηριστικών του κατανεμημένου ενισχυτή.

Η έρευνα και η ανάπτυξη του κατανεμημένου ενισχυτή με λυχνίες έφτασε στην
τεχνολογική της ωρίμανση τη δεκαετία του 1960 όπου το ενδιαφέρον στράφηκε στο
τρανζίστορ ένωσης. Την ίδια περίοδο υπήρξαν πολλές ανακοινώσεις για τη
συμβολή των οδεύοντων κυμάτων στα τρανζίστορ σε σχέση με τη γεωμετρία
σχεδίασης και την ανάλυση των στοιχείων. Η κατανεμημένη ενίσχυση εφαρμόστηκε
στους παραμετρικούς ενισχυτές δίνοντας ενισχυτές χαμηλού θορύβου σε ένα ευρύ
φάσμα συχνοτήτων οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αστρονομία και στις
δορυφορικές επικοινωνίες. Όταν εμφανίστηκε το MESFET (Metal - Semiconductor
Field – Effect Transistor) στα τέλη της δεκαετίας του 1960, ο Jutzi εφάρμοσε τις
αρχές της κατανεμημένης ενίσχυσης για να υλοποιήσει έναν ενισχυτή στερεάς
κατάστασης με εύρος ζώνης 2 GHz.

Το έτος 1981 [58], [63], [79] ήταν έτος σταθμός για την ανάπτυξη του
κατανεμημένου ενισχυτή. Σχεδιάστηκαν και μετρήθηκαν κατανεμημένοι ενισχυτές
βασιζόμενοι σε υβριδικά και μονολιθικά GaAs FETs από τη Siemens, Raytheon και
Tektronix (Archer, Ayasli, Strid [56]). Μία φωτογραφία ενός από αυτούς τους
πρωτοπόρους ενισχυτές φαίνεται στο σχήμα 4.1.

Τα πλεονεκτήματα των ενισχυτών όπως το μεγάλο εύρος ζώνης, το επίπεδο
κέρδος, η επιφανειακή αντοχή του στοιχείου, έγιναν αμέσως κατανοητά και δόθηκε
έδαφος στην υλοποίηση κατανεμημένων ενισχυτών. Σε πολλές περιπτώσεις ο όρος
GaAs ενισχυτής οδεύοντος κύματος χρησιμοποιήθηκε για να αποδώσει την
ομοιομορφία των βαθμίδων των γραμμών μεταφοράς που βασίζονται σε επίπεδη
γεωμετρία, όπως χρησιμοποιούνται για να φτιάξουν κατανεμημένα δίκτυα. Οι
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σύγχρονοι κατανεμημένοι ενισχυτές υποστήριξαν την ανάπτυξη πολλών
προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως δέκτες ευρείας ζώνης με ικανότητες
αναπήδησης συχνότητας, παλμικά ραντάρ, συστήματα δορυφορικής επικοινωνίας
και παλμικά όργανα μέτρησης. Αυτό οφείλεται στο στην απόκριση επίπεδου
κέρδους και στην εξαιρετική προσαρμογή εισόδου και εξόδου, που τους κάνει πολύ
ελκυστικούς στο να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε εφαρμογή απαιτεί κέρδος.

Σχήμα 4.1. Φωτογραφία ενός GaAs chip ενισχυτή Οδεύοντος Κύματος (Ayasli,
1982, IEEE Press) [58]

Σχήμα 4.2.α Σχήμα 4.2.β

Κατανεμημένοι ενισχυτές που κυκλοφορούν στο εμπόριο από τη Hewlett Packard.
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Σχήμα 4.3. Ένα GaAs MMIC chip ενισχυτή οδεύοντος κύματος (Hewlett-Packard)
[9].

Στα σχήματα 4.2.α και 4.2.β υπάρχουν δύο τύποι μικροκυματικών ενισχυτών που
βασίζονται στην κατανεμημένη ενίσχυση. Ο HP83006 και ο HP83017A είναι
συστήματα μικροκυματικών ενισχυτών με κέρδος χωρίς πολλές διακυμάνσεις μέχρι
τη συχνότητα των 26.5 GHz. Δίνουν κέρδος περίπου 20 dB και είναι εύέλικτοι στο να
χρησιμοποιηθούν σε πολλές εφαρμογές απαιτώντας μία αύξηση στο επίπεδο
ισχύος.

Η φύση του κατανεμημένου ενισχυτή καθιέρωσε τη χρήση του στους τομείς των
μικροκυματικών, υψηλών ταχυτήτων ηλεκτρονικών. Όμως, οι ερευνητικές
δραστηριότητες στο θέμα αυτό είναι ραγδαίες. Έχουν αναπτυχθεί και ελεγχθεί
ενισχυτές με εύρος ζώνης μεγαλύτερο από 100 GHz. Επιπλέον, οι αρχές της
κατανεμημένης ενίσχυσης έχει εφαρμοστεί σε ημιαγώγιμους ενισχυτές καθώς και σε
ενισχυτές οπτικών Ινών για να πετύχουν, όχι μόνο υψηλό κέρδος και εύρος ζώνης
και ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από τη θερμοκρασία και από την πόλωση του
σήματος.

4.1.2. Η Σκέψη της Κατανεμημένης Ενίσχυσης

εδομένου ότι το γινόμενο κέρδους – εύρους ζώνης ενός ενισχυτή περιορίζεται
από τις ενδογενείς παραμέτρους του ενεργού στοιχείου που συμμετέχει, μία

αύξηση του εύρους ζώνης θα προκαλέσει αυτόματη μείωση στο ομοιόμορφο
κέρδος.  Καθώς το κέρδος πλησιάζει τη μονάδα,  δεν είναι αρκετό να προσθέσουμε
σειριακά ενισχυτικές βαθμίδες. Από την άλλη μεριά αν συγκρίνουμε τις εξόδους ενός
πλήθους ενεργών στοιχείων παράλληλα, δεν θα έχουμε καμία βελτίωση στο προϊόν
κέρδους – εύρους ζώνης. Αν κάνουμε μια συμφωνία ώστε να υπερθέσουμε τα
ρεύματα εξόδου ενός αριθμού στοιχείων, μη λαμβάνοντας υπ’ όψη τις παράλληλες
χωρητικότητες, τότε μπορούμε να λάβουμε ενισχυτές με εύρος ζώνης μεγαλύτερο
από το μέγιστο εύρος ζώνης στο οποίο το κέρδος τάσης γίνεται μονάδα. Μία
πρακτική υλοποίηση αυτής της ιδέας του Ginzton (1948) φαίνεται στο σχήμα 4.3
όπου τα περιοδικά δίκτυα κατανέμουν και συγκρίνουν τα σήματα με συμφωνία. Την
ίδια στιγμή, τα δίκτυα απομονώνουν τις παράλληλες χωρητικότητες των λυχνιών
μεταξύ τους. Βέβαια, οι χωρητικότητες είναι αναπόσπαστα κομμάτια μιας δομής
φίλτρου των οποίων το εύρος ζώνης καθορίζεται από το πλήθος των αυτεπαγωγών
και χωρητικοτήτων σε μία βαθμίδα. Έτσι, μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει
περισσότερες λυχνίες για να αυξήσει το κέρδος χωρίς να κάνει κανένα συμβιβασμό
με το εύρος ζώνης από τη στιγμή που χρησιμοποιεί το κατάλληλο πλήθος
αυτεπαγωγών ώστε να μορφοποιήσει επιπλέον βαθμίδες φίλτρων με τις
παράλληλες χωρητικότητες των λυχνιών. Αν τα δίκτυα διάδοσης και οι λυχνίες δεν
είχαν απώλειες, το κέρδος θα μπορούσε να αυξηθεί στο άπειρο.

Δ
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Σχήμα 4.4.  Διαγραμματικά Κυκλώματα κατανεμημένων ενισχυτών με τα
κυκλώματα σύζευξης όπως παρουσιάστηκαν από τον Percival το 1936
[80].

Αυτοί είναι οι λόγοι που δεν μπορούμε να πετύχουμε εκπληκτικό κέρδος στους
κατανεμημένους ενισχυτές. Πρώτον, τα πραγματικά δίκτυα διάδοσης και τα στοιχεία
δαπανούν ενέργεια. Η αύξηση του κέρδους σε έναν πρακτικό ενισχυτή μπορεί να
γίνει με την προσθήκη μιας επιπλέον βαθμίδας. Όμως υπάρχει ένα όριο βαθμίδων
πέρα από το οποίο το κέρδος μειώνεται και μπορεί να γίνει και αρνητικό.  Κατά
δεύτερο λόγο, καθώς το κέρδος γίνεται μεγαλύτερο της μονάδας είναι πιο δόκιμο να
βάλουμε σε σειρά κατανεμημένους ενισχυτές από το να αυξήσουμε τον αριθμό των
βαθμίδων. Για παράδειγμα αν ένας κατανεμημένος ενισχυτής μπορεί να δώσει
κέρδος 5, διπλασιάζοντας τον αριθμό βαθμίδων το κέρδος θα είναι περίπου 10 αλλά
βάζοντας σε σειρά δύο τέτοιους ενισχυτές, το κέρδος θα είναι περίπου 25.

Η πιο οικονομική διαπραγμάτευση για έναν κατανεμημένο ενισχυτή με χαμηλές
εσωτερικές απώλειες είναι να έχει κέρδος περίπου e@2.7. Βασιζόμενος σ’ αυτή την
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παρατήρηση ο Ginzton έκανε μία σύγκριση μεταξύ του αριθμού των λυχνιών που
απαιτούνται για να δώσουν κέρδος e σειριακή δομή (μία λυχνία ανά βαθμίδα) και
των κατανεμημένων ενισχυτών. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο σχήμα 4.5. Στο
σχήμα φαίνεται το πλεονέκτημα του κατανεμημένου ενισχυτή στο να πετύχει
μεγαλύτερο εύρος ζώνης από το μέγιστο εύρος ζώνης της λυχνίας. Στην
πραγματικότητα όμως είναι αδύνατο να κατασκευάσουμε έναν ενισχυτή με σειριακή
τοπολογία του οποίου το εύρος ζώνης να υπερβαίνει το μέγιστο εύρος ζώνης της
λυχνίας (μοναδιαίο κέρδος τάσης).

Για πρακτικούς ενισχυτές με απώλειες, τα αποτελέσματα του σχήματος 4.4. πρέπει
να τροποποιηθούν. Παρόλα αυτά, με διάφορους τρόπου έχουν επιβεβαιωθεί τα
πλεονεκτήματα της κατανεμημένης ενίσχυσης για υλοποίηση μεγάλου εύρους ζώνης
με ομοιόμορφο κέρδος για δεδομένες τεχνολογίες.

Για να συνδυαστούν οι έξοδοι των στοιχείων σε ένα δίκτυο διάδοσης πρέπει να γίνει
συγχρονισμός της ολίσθησης φάσης στα δίκτυα εισόδου και εξόδου. Στην απόδοση
του ενισχυτή έχουν μέγιστη επίδραση οι συνθήκες τερματισμού και σύζευξης στις
θύρες των δικτύων, όπως θα φανεί στη συνέχεια.

Σχήμα 4.5.  Αριθμός απαιτούμενων λυχνιών για κέρδος e συναρτήσει του εύρους
ζώνης.

4.2.  Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

4.2.1. Βασικές Αρχές Κατανεμημένης Ενίσχυσης

ι ενισχυτές γενικά έχουν έναν περιορισμό μεταξύ του κέρδους και του εύρους
ζώνης. Η κατανεμημένη ενίσχυση είχε προταθεί από τον Percival το 1936 σαν

μια προσπάθεια να κατασκευαστεί ένας ενισχυτής χωρίς αυτόν τον συνήθη
περιορισμό. Εκείνη την εποχή σαν ενεργό στοιχείο των ενισχυτών χρησιμοποιούσαν
ηλεκτρονικές λυχνίες. Πρόσφατα, λόγω της διαθεσιμότητας των καλής ποιότητας
μικροκυματικών GaAs FETs, ο κατανεμημένος ενισχυτής έγινε πάλι διάσημος.

Όταν χρησιμοποιούνται τα FETs σαν ενεργά στοιχεία, η κατανεμημένη ενίσχυση έχει
την ικανότητα να προσθέσει την διαγωγιμότητα κάθε FET (transconductance) χωρίς

Ο
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να προσθέσει την παρασιτική τους χωρητικότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με το να
συνδέσουμε τις παρασιτικές χωρητικότητες εισόδου και εξόδου των FETs με
αυτεπαγωγές ώστε να διαμορφώσουμε τεχνητές γραμμές μεταφοράς σταθεράς –Κ.
Τερματίζοντας αυτές τις γραμμές με ωμικά φορτία, τα ανεπιθύμητα σήματα
καταπιέζονται, ενώ τα επιθυμητά σήματα προσθέτονται κατά – φάση στην έξοδο του
ενισχυτή. Για να μπορέσουν να αθροιστούν κατά φάση αυτά τα σήματα, η ολίσθηση
φάσης κάθε τμήματος των γραμμών της πύλης και της υποδοχής πρέπει να
ισοφαριστούν προσεκτικά. Η γενική δομή ενός κατανεμημένου ενισχυτή είναι αυτή
που διακρίνεται στο σχήμα 4.6.

Σχήμα 4.6. Βασική Δομή ενός κατανεμημένου ενισχυτή

Όταν ένα σήμα τροφοδοτείται στο τερματικό εισόδου, ένα κύμα αρχίζει να
μεταδίδεται κατά μήκος της τεχνητής γραμμής της πύλης. Τα δυναμικά που
εμφανίζονται στις χωρητικότητες πύλης κάθε FET διεγείρουν ένα άλλο κύμα στην
τεχνητή γραμμή υποδοχής δια μέσου της διαγωγιμότητας κάθε FET. Αυτό μπορεί να
εξηγήσει γιατί η διαγωγιμότητες προστίθενται χωρίς να προσθέτονται οι παρασιτικές
χωρητικότητες των FET's. Αυτού του είδους η ενίσχυση είναι πολλά υποσχόμενα
τεχνική για πολύ υψηλής απόδοσης ενισχυτές. Οι γραμμές της πύλης και της
υποδοχής μπορούν να σχεδιαστούν ώστε να δώσουν 50 Ω, για πολύ μεγάλο εύρος
συχνοτήτων το οποίο σημαίνει πολύ μεγάλες απώλειες από επιστροφή στην είσοδο
και στην έξοδο. Επιπλέον, η σχετική έλλειψη ευαισθησίας της απόδοσης του
ενισχυτή σε μεταβολές των παραμέτρων του κυκλώματος και η σταθερή λειτουργία
αυτών των ενισχυτών, τους κάνει πολύ ελκυστικούς. Το κέρδος και οι ιδιότητες
απομόνωσης αυτών των ενισχυτών εξαρτώνται περισσότερο από το στοιχείο που
θα χρησιμοποιήσουμε και συνήθως είναι πολύ καλές.  Σχεδιάστηκε ένας ενισχυτής
στο εύρος ζώνης 1 έως 40 GHz με ζωνοδιαβατή ενίσχυση και 5 dB κέρδος.

4.2.2. Προϊόν Κέρδους – Εύρους Ζώνης [9], [55]

Σε έναν απλό ζωνοδιαβατό ενισχυτή που αποτελείται από μία ενεργό διάταξη και
ένα συζευγμένο κύκλωμα, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.7., η συνάρτηση μεταφοράς
τάσης του ενισχυτή είναι:
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Το μέγιστο κέρδος εμφανίζεται στο κέντρο της μπάντας και έχει πλάτος Rgm × , ενώ
το εύρος ζώνης (-3 dB) B είναι

CR2
1

Q2
B 0

××p×
=

×p×
w

= . (4.3)

Το προϊόν κέρδος – εύρος ζώνης του ενισχυτή είναι

C2
gBA m

0V ×p×
=× . (4.4)

Η αντίσταση φορτίου η οποία επηρεάζει στο μέγιστο το κέρδος στη ζώνη κέρδους,
δεν εμφανίζεται στο προϊόν. Κι αυτό γιατί κάθε αύξηση του κέρδους αντισταθμίζεται
με μια μείωση κατά την ίδια ποσότητα στο εύρος ζώνης.  Οι περισσότερες ενεργές
συσκευές έχουν μια πεπερασμένη σύνθετη αντίσταση εξόδου η οποία συνήθως
είναι χωρητική στη μπάντα συχνοτήτων ενδιαφέροντος. Η σύνθετη αντίσταση
αποτελεί μέρος του συζευγμένου κυκλώματος θέτοντας ένα άνω όριο για το κέρδος
και για το προϊόν κέρδους – εύρους ζώνης του ενισχυτή. Αν η έξοδος του ενισχυτή
συζευχθεί με την είσοδο μιας πανομοιότυπης βαθμίδας, τότε η επίδραση της
σύνθετης αντίστασης εισόδου θα έπρεπε επίσης να ληφθεί υπ’ όψιν. Σ’ αυτή την
περίπτωση η χωρητικότητα C στη σχέση (4.4) θα ήταν η πλέον σημαντική
παράμετρος.

Σχήμα 4.7. Ένας απλός ζωνοδιαβατός ενισχυτής

Προκειμένου να κρατήσουμε το μέγιστο δυνατό προϊόν κέρδους – εύρους ζώνης για
μια δεδομένη ενεργό συσκευή, η τιμή της C πρέπει να κρατηθεί πολύ κοντά στις
εγγενείς συνεισφορές των σύνθετων αντιστάσεων εισόδου και εξόδου της ενεργής
συσκευής.  Έτσι,  το προϊόν του ενισχυτή είναι ανάλογο με το λόγο gm/C που και οι
δύο είναι εγγενείς παράμετροι της ενεργής συσκευής. Προφανώς, αυτό το όριο
προϊόντος κέρδους – εύρους ζώνης δεν μπορεί να ξεπεραστεί συνδέοντας συσκευές
παράλληλα κι αυτό γιατί τότε και η διαγωγιμότητα και η χωρητικότητα θα
πολλαπλασιαζόταν με το ίδιο ποσό, ώστε ο λόγος τους θα παρέμενε ο ίδιος. Ένα
δεύτερο παράδειγμα για το προϊόν εύρους – κέρδους ζώνης ενός ενισχυτή το οποίο
είναι περιορισμένο από την ίδια την ενεργό συσκευή, είναι ένας συζευγμένος
ενισχυτής, όπως στο σχήμα 4.8.

VIN gmVIN C VOUTLR

VIN gmVIN R C VOUT
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Σχήμα 4.8. Ένας Απλός RC Συζευγμένος Ενισχυτής

Αυτός ο ενισχυτής έχει ένα μέγιστο κέρδος –gmR στο DC κι ένα εύρος ζώνης

έτσι ώστε το προϊόν κέρδους – εύρους ζώνης να είναι πάλι
C2

gm
×p×

 .

Το ερώτημα είναι αν υπάρχει ένα άνω όριο στο προϊόν το οποίο μπορεί να
αποδοθεί από μια δεδομένη συσκευή ανεξάρτητα από το συζευγμένο κύκλωμα. Για
να απαντήσουμε σ’ αυτό το ερώτημα θεωρούμε το Θεώρημα των Δικτύων του Bode
για την περιοχή του πραγματικού μέρους μιας συνάρτησης σύνθετης αντίστασης σε
μία συγκεκριμένη περιοχή συχνοτήτων. Για μια δεδομένη συνάρτηση σύνθετης
αντίστασης Z(ω) ορίζουμε logZ=α+jβ όπου α=α(ω ), β=β(ω ). Σύμφωνα με το
θεώρημα
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Το ίσον ισχύει όταν
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και η ποσότητα C ορίζεται ως

Zj
1limC
×w×

= ¥-w (4.7)

που δείχνει ότι η σύνθετη αντίσταση γίνεται χωρητική στο άνω όριο συχνοτήτων.

Εφαρμόζουμε αυτό το θεώρημα στο προϊόν εύρους – κέρδους ζώνης. Θεωρούμε
μια ενεργό συσκευή με τερματισμό εξόδου Z(ω) που ισχύει για τα ενδογενή
παράλληλα στοιχεία που συνυπάρχουν με τα χαρακτηριστικά εξόδου του ενεργού
στοιχείου και άλλα παθητικά στοιχεία κυκλώματος που μορφοποιούν το συζευγμένο
κύκλωμα. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό και στον τρόπο που θα
συνδεθούν τα κυκλωματικά στοιχεία. Η μοναδική απαίτηση είναι να μορφοποιηθεί
ένα δίθυρο συζευγμένο κύκλωμα σαν αυτό που φαίνεται στο σχήμα 4.9. Σε
λογαριθμική κλίμακα, το κέρδος τάσης συνδέεται με το α σύμφωνα με τη σχέση

Log|AV| = loggm + log|Z| = loggm+α (4.8)

Σχήμα 4.9. Το ενεργό στοιχείο με ένα δίθυρο συζευγμένο κύκλωμα.

gmVin

Z(ω)
Vin

Vout
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Από την (4.5) προκύπτει ότι έχουμε μέγιστη τιμή όταν ισχύει η σχέση (4.6) για την
οποία α=log 1/CωC. Έτσι, οδηγούμαστε στη σχέση για το μέγιστο ομοιόμορφο
λογαριθμικό κέρδος

Log gm + log 2/CωC για το εύρος συχνοτήτων από 0  έως ωc. Επιστρέφοντας σε
γραμμική κλίμακα, το μέγιστο ομοιόμορφο κέρδος είναι

2gm/CωC (4.9)

Πριν προχωρήσουμε στην εξαγωγή του μέγιστου προϊόντος κέρδους – εύρους
ζώνης, σημειώνουμε ότι η απαιτούμενη Z(ω) μπορεί να υλοποιηθεί από ένα
σταθερό Κ φίλτρο (χαμηλοδιαβατό)  που τερματίζεται με ένα παράλληλο
βραχυκύκλωμα στο σημείο οδήγησης όπως φαίνεται στο σχήμα 4.10.

Σχήμα 4.10.  Υλοποίηση της Z(ω) για μέγιστο ομοιόμορφο κέρδος

Η μεσαία – παράλληλη σύνθετη αντίσταση (ιmage impedance) του σταθερού Κ
φίλτρου είναι:
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Σχήμα 4.11. Εξάρτηση συχνότητας στη σύνθετη αντίσταση εισόδου για ένα πλήρες
παράλληλα τερματισμένο σταθερό k- φίλτρο.
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Η απαιτούμενη μορφή για την Z(ω)  επιτυγχάνεται όταν χωρητικότητα c/2  εισαχθεί
στο σημείο οδήγησης. Η σύνθετη αντίσταση Z(ω) έχει ένα σταθερό πλάτος από τη
μηδενική συχνότητα ως την ωC,  όπου αρχίζει να πέφτει όπως φαίνεται στο σχήμα
4.11. Για δεδομένο C, μπορούμε να αυξήσουμε την τιμή επιλέγοντας μικρότερη ωc,
όπως φαίνεται στη διακεκομμένη γραμμή. Όμως το προϊόν |Ζ(0)| και ωC παραμένει
το ίδιο, με τιμή 2/C που είναι το γραμμοσκιασμένο τετράγωνο.

Το μέγιστο προϊόν κέρδους –  εύρους ζώνης που μπορεί να αποκτηθεί από τον
ενισχυτή του σχήματος 4.9  είναι (2gm/πC)x(ωC/2π)=gm/πC με μονάδες Hertz.

Για ένα τετράθυρο συζευγμένο κύκλωμα, η εφαρμογή παρόμοιων θεωρήσεων
οδηγεί σε μέγιστα προϊόντα: 2gm/πC και 2.53gm/πC  για βαθυπερατές και
ζωνοπερατές περιπτώσεις αντίστοιχα.

Σε μια πραγματική συσκευή, εκτός από τη διαγωγιμότητα και την παράλληλη
χωρητικότητα, στο ισοδύναμο κύκλωμα λαμβάνονται υπ’ όψη και άλλα στοιχεία.
Παρόλο που είναι λογικό να σκεφτούμε ότι η παρουσία τους επιφέρει το μέγιστο
προϊόν κέρδους – εύρους ζώνης (είναι συνήθως αντίσταση χωρητική και με δαπάνη
ενέργειας), οτιδήποτε επιπρόσθετο παθητικό στοιχείο κυκλώματος λαμβάνεται σαν
μέρος στην Z(ω) ώστε το όρια του προϊόντος να είναι σωστά.

Ο λόγος gm/C  είναι ο βασικός λόγος που χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό μιας
ενεργής συσκευής όπως μια μονάδα ενίσχυσης.  Αυτός ο λόγος συνδέεται με τη
μέγιστη συχνότητα ταλάντωσης της συσκευής. Ο λόγος αυτός εφαρμόζεται και σε
ενισχυτές με ανάδραση εφόσον η παρουσία αρνητικής ανάδρασης δεν αλλάζει το
προϊόν. (Η αρνητική ανάδραση εισάγεται για να μειώσει τις παραμορφώσεις λόγω
μη – γραμμικότητας – ως γνωστόν σε έναν ενισχυτή το σήμα μπορεί να ενισχυθεί
χωρίς παραμορφώσεις).

Για να φτιάξουμε έναν πολυβάθμιο ενισχυτή, μπορούμε να συνδέσουμε σε σειρά
ενεργά στοιχεία, οπότε μπορούμε να λάβουμε υψηλότερο κέρδος. Αυτό βέβαια
γίνεται εις βάρος του εύρους ζώνης γιατί σε έναν πολυβάθμιο ενισχυτή το εύρος
ζώνης είναι μικρότερο από το εύρος ζώνης ενός μονοβάθμιου ενισχυτή. Γι' αυτό και
η ανάλυση των κατανεμημένων δικτύων είναι ουσιαστικά προτεινόμενες λύσεις στην
ερώτηση: Μπορεί να ξεπεραστεί ο περιορισμός του κέρδους- εύρους ζώνης που
τίθεται από το λόγο gm/R;

4.2.3. Εύρος ζώνης ενός Κατανεμημένου Δικτύου [9]

ια να πετύχουμε το υψηλότερο δυνατό κέρδος σε εύρος συχνοτήτων από 0 έως
ωC με ένα συζευγμένο δίθυρο, θα θεωρήσουμε τη δομή του σχήματος 4.10. Για

να έχει πρακτική αξία,  θα πρέπει να είναι πεπερασμένες οι βαθμίδες του
συζευγμένου δικτύου. ‘Έτσι, μια φυσική σύνθετη αντίσταση τερματίσει τη δομή στο
δεξί άκρο. Βεβαίως και θα κάνουμε συμβιβασμούς στην απόδοση, από τη στιγμή
που θα θεωρήσουμε ότι οι βαθμίδες είναι πεπερασμένες.

Θεωρούμε την παράλληλη χωρητικότητα 1 F και την αυτεπαγωγή σε σειρά 1 Η, έτσι
ώστε η σύνθετη αντίσταση για τη σταθερή δομή k  να είναι 1  Ω σε χαμηλές
συχνότητες. Όπως φαίνεται στο σχήμα 4.12 προσπαθούμε να τερματίσουμε τη
δομή του φίλτρου σε διαφορετικά σημεία (Α,  Β,  Γ και Δ)  και να συγκρίνουμε τα
αποτελέσματα.

Γ
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Πρώτα θεωρούμε τερματισμό της δομής στο σημείο Α. Αυτό είναι ισοδύναμο με το
να βάλουμε τη χωρητικότητα 1 F παράλληλα με μία αντίσταση 1 Ω. Ένας
συνδυασμός RC μπορεί να δώσει πολύ μικρό κλάσμα εύρους ζώνης συγκρινόμενο
με αυτό της σταθερής k δομής, με

2
LC
2

C ==w (4.11)

Σχήμα 4.12. Σταθερό φίλτρο k που δείχνει πιθανά σημεία τερματισμού.

Αν η αντίσταση 1 Ω μετακινηθεί στη θέση Β θα έχουμε καλύτερη απόδοση.  Για να
προσεγγίσουμε την ιδανική απόδοση του ιδανικού k φίλτρου, χρειάζεται ακόμη
μεγάλη ανάπτυξη όπως φαίνεται στο σχήμα 4.12.

Σχήμα 4.13.  Οι αποκρίσεις του κυκλώματος του σχήματος 4.11 αν τερματιστεί στις
θέσεις Α και Β. Με συνεχή γραμμή διακρίνουμε την ιδανική απόκριση.

Για το χαμηλοδιαβατό k σταθερό φίλτρο παρατηρούμε ότι για μια δεδομένη
χωρητικότητα C, η επιλογή της αυτεπαγωγής L καθορίζει και το φανταστικό μέρος
της σύνθετης αντίστασης και το εύρος συχνοτήτων, 0 έως ωC, στο οποίο το πλάτος
της σύνθετης αντίστασης παραμένει σταθερό. Υψηλές τιμές σύνθετης αντίστασης
υποδεικνύουν μεγάλο L οπότε και μικρό ωC, όπως προκύπτει από την εξίσωση
(4.11) καθώς και από την

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.51

Α B Γ Δ

ω/ωC

|Ζ|



150                                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

2
1

2
C

2
1

L
CZ

-

÷÷
÷

ø

ö

çç
ç

è

æ

w

w
-= (4.12)

Αυτό είναι αναπόφευκτο από τη στιγμή που η χωρητικότητα c είναι διακριτό στοιχείο
στην είσοδο του δίθυρου.

4.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ
ΜΟΝΟΔΡΟΜΑ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.3.1. Ενισχυτές με Τεχνητές Γραμμές Μεταφοράς

ενικά, ένας κατανεμημένος ενισχυτής μπορεί να αναπαρασταθεί σχηματικά ως
δύο δίκτυα μετάδοσης συζευγμένα μεταξύ τους διαμέσου ενός κατανεμημένου

δικτύου ή μέσου. Το δίκτυο σύζευξης ή μέσο προσφέρει κέρδος ισχύος σε ένα
χρήσιμο εύρος ζώνης. Το κέρδος ισχύος λαμβάνεται με ενίσχυση μέσω ενός
ενεργού στοιχείου μή γραμμικό συνήθως με τη βοήθεια των παραμετρικών
αλληλεπιδράσεων. Αυτό το ενεργό στοιχείο συνήθως είναι το GaAs FET.

Αυτή η μέθοδος ήταν διάσημη μέχρι την εξέλιξη της επίπεδης τεχνολογίας, οπότε
δόθηκε προτεραιότητα στις ομοιόμορφα συζευγμένες γραμμές μεταφοράς που
υλοποιούνται με μικροταινιακά κυκλώματα σε ένα υβριδικό ή μονολιθικό
περιβάλλον. Επιπλέον, οι επίπεδες γραμμές μετάδοσης δεν λαμβάνουν υπ’ όψη τα
ενδογενή χαρακτηριστικά αποκοπής των τεχνητών γραμμών μεταφοράς. Ένας
ιδανικός κατανεμημένος ενισχυτής μπορεί να υλοποιηθεί από μια περιοδικά
συζευγμένη γραμμή μεταφοράς χωρίς απώλειες, αντί για ιδανικά μονόδρομα
στοιχεία. Σε έναν πραγματικό ενισχυτή όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα
φαινόμενα διασποράς.

Οι κατανεμημένοι ενισχυτές που υλοποιούνται με περιοδικά συζευγμένες γραμμές
μεταφοράς πολλές φορές αναφέρονται και ως ενισχυτές οδεύοντος κύματος, όπως
θα φανεί στη συνέχεια.

4.3.2. Ενισχυτές με Ομοιόμορφα Συζευγμένες Γραμμές Μεταφοράς
[52] - [72]

ε έναν παραδοσιακό ενισχυτή,  κάθε προσπάθεια να αυξηθεί το κέρδος
αυξάνοντας τη διαγωγιμότητα κάθε FET, συνήθως έχει ως αποτέλεσμα μια

αύξηση στην χωρητικότητα εισόδου. Όπως διακρίνεται στις εξισώσεις του πίνακα
του σχήματος 4.14, ανεξάρτητα αν η αύξηση του πλάτους πύλης ή της πυκνότητας
ντοπαρίσματος είναι ο αρχικός συλλογισμός για την επίτευξη της αύξησης της
διαγωγιμότητας, το συμπέρασμα είναι το ίδιο. Ο κατανεμημένος ενισχυτής
(distributed amplifier) καλείται επίσης και ενισχυτής οδεύοντος κύματος (travelling
wave amplifier) για λόγους που θα φανούν στη συνέχεια, προσφέρει τον τρόπο να
συνενωθούν οι διαγωγιμότητες από διάφορα FET χωρίς να συνενωθούν οι
χωρητικότητές τους. Η φυσική αρχή του κατανεμημένου ενισχυτή φαίνεται στο
σχήμα 4.15. Αν σκεφτούμε τα ηλεκτρόδια της πύλης του FET πρώτα, η σύνθετη
αντίσταση που φαίνεται από τον ακροδέκτη της πύλης του FET είναι χωρητική με
κάποια αντίσταση σε σειρά. Συνδέοντας τις πύλες με μια σειρά από αυτεπαγωγές
LG, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.15, διαμορφώνεται μια τεχνητή γραμμή μεταφοράς

Γ

Μ
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σαν αυτή του σχήματος 4.16. Αν η τεχνητή γραμμή τερματιστεί στα δεξιά άκρα της
με μία αντίσταση τιμής Ζ0G πάνω στο ολοκληρωμένο, ίση με τη σύνθετη
χαρακτηριστική αντίσταση της γραμμής, τότε ένα σήμα εισόδου από το αριστερό
άκρο, οδεύει δια μήκους της γραμμής, διεγείροντας κάθε FET καθώς περνάει. Μέχρι
να φτάσει στο δεξί άκρο της τεχνητής γραμμής μεταφοράς, το σήμα απορροφάται
από το προσαρμοσμένο φορτίο Ζ0G που είναι πάνω στο ολοκληρωμένο.

Όσον αφορά τώρα στα ηλεκτρόδια της υποδοχής του FET, η σύνθετη αντίσταση
που υπάρχει στην υποδοχή του FET, είναι ως επί το πλείστον χωρητική, με κάποια
παράλληλη αντίσταση. Σαν συνέπεια, μπορεί να δημιουργηθεί μια τεχνητή γραμμή
μεταφοράς συνδέοντας στις υποδοχές κάθε FET πηνία τιμής LD.

Θεωρούμε τώρα τη διαδρομή που ακολουθεί το σήμα όταν το FET no 1 διεγείρεται
από το σήμα που ταξιδεύει προς τα κάτω προς την τεχνητή γραμμή της πύλης. Το
σήμα δίνει αύξηση σε ένα ρεύμα στην υποδοχή, τιμής gm0υg το οποίο διέρχεται δια
μέσω του FET στον κόμβο όπου η υποδοχή συνδέεται με την τεχνητή γραμμή
μεταφοράς της υποδοχής. Υποθέτουμε ότι κατά το χρόνο αυτό, η σύνθετη
αντίσταση που φαίνεται αριστερά του κόμβου, είναι ίση με τη σύνθετη αντίσταση
που φαίνεται δεξιά του, έτσι ώστε το ρεύμα να διαιρείται σε δύο μέρη. Το μισό ρέει
προς τα αριστερά προς το άεργο φορτίο Z0D πάνω στο ολοκληρωμένο και το άλλο
μισό ρέει προς τα δεξιά ως κύμα που οδεύει δια μήκος της γραμμής μεταφοράς
μέχρις ότου δαπανηθεί από το εξωτερικό προσαρμοσμένο φορτίο, επίσης ίδιας
τιμής Z0D. Με την έννοια εξωτερικό εννοούμε ότι η αντίσταση είναι έξω από το
ολοκληρωμένο.

Το σήμα που καταναλώνεται στο εξωτερικό φορτίο καθυστερεί σε φάση σε σχέση με
το σήμα εισόδου στο αριστερό άκρο της γραμμής της πύλης. Έχει να ταξιδέψει μισό
δρόμο πάνω στη γραμμή της πύλης, να υποστεί καθυστέρηση φάσης καθώς και
ενίσχυση καθώς περνάει από το FET no 1 και να ταξιδέψει δια μήκους της γραμμής
της υποδοχής προς το φορτίο. Το ίδιο ισχύει και για τις διαδρομές από τα FETs 2, 3,
και 4. Μισό από το ρεύμα υποδοχής από κάθε FET δίνει αύξηση στο κύμα που
ταξιδεύει στα δεξιά ώστε τελικά να απορροφηθεί από το εξωτερικό φορτίο.
Επομένως, σχεδιάζοντας τον ενισχυτή έτσι ώστε η συνολική καθυστέρηση φάσης
κατά μήκος των διαδρομών του σήματος από το FET no  1  στο FET no  4,  είναι η
ίδια, τα σήματα όλα λαμβάνονται στο εξωτερικό φορτίο στην ίδια φάση μεταξύ τους
κι έτσι αναπτύσσουν τη μέγιστη ισχύ. Ως συνέπεια, ίσες καθυστερήσεις φάσης
μπορούν να διασφαλιστούν κάνοντας την καθυστέρηση φάσης ανά τμήμα της
γραμμής της πύλης ίση με την καθυστέρηση φάσης ανά τμήμα της γραμμής
υποδοχής. Και τα τέσσερα FETs υποθέτουμε ότι είναι πανομοιότυπα.

Όσον αφορά στα κύματα που οδεύουν προς τα αριστερά κατά μήκος της γραμμής
υποδοχής προς το άεργο φορτίο πάνω στο ολοκληρωμένο, μπορούμε εν συντομία
να δείξουμε ότι τα κύματα που οδεύουν προς το άεργο φορτίο δεν ενώνονται με τον
ίδιο τρόπο όπως τα απευθείας οδεύοντα κύματα στις μικροκυματικές συχνότητες.
Στην πραγματικότητα, μερικώς ή ολικώς αναιρούν το ένα το άλλο. Επομένως το
ρεύμα στο αριστερό άκρο της γραμμής υποδοχής είναι γενικά μικρότερο από το
ρεύμα που λαμβάνεται από το εξωτερικό φορτίο. Οποιοδήποτε τέτοιο δικτυακό
ρεύμα παραμένει, απορροφάται από το προσαρμοσμένο άεργο φορτίο.
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Σχήμα 4.14. Οι εξαρτήσεις μεταξύ των στοιχείων του ισοδύναμου κυκλώματος ενός
εγγενούς FET. (Οι σχέσεις εφαρμόζονται μόνο στην περιοχή
κορεσμού).

Σχήμα 4.15. Φυσική Αρχή Κατανεμημένου ενισχυτή

Σχήμα 4.16. Τεχνητή γραμμή Μεταφοράς

C CCC

L/2 L L L L/2
Zg

Z0

LD/2

LG/2

LD/2LDLDLD

LGLGLG LG/2

Z0D

Z0D

Z0D
FET1 FET2 FET3 FET4

IN

OUT
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Ως αρχή ένας κατανεμημένος ενισχυτής, μπορεί να έχει οποιοδήποτε αριθμό FETs,
ας πούμε N, όχι μόνο 4. Πρακτικοί υπολογισμοί οι οποίοι κυρίως έχουν να κάνουν
με την εξασθένιση στη γραμμή πύλης που προκύπτουν από την αντίσταση εισόδου
του FET, λογικά περιορίζουν τον αριθμό των FETs που θα χρησιμοποιηθούν.

Η ανάλυση στους κατανεμημένους ενισχυτές αποτελείται από τέσσερα μέρη.
Καταρχήν πρέπει να διεξαχθεί μια ανάλυση απευθείας και αντιστρόφου κύματος για
να καθοριστεί ο λόγος των ρευμάτων στο άεργο φορτίο της γραμμής υποδοχής και
στο εξωτερικό φορτίο. Κατά δεύτερο λόγο, πρέπει να λάβουμε μια κατά προσέγγιση
έκφραση για τις σύνθετες σταθερές διάδοσης  των τεχνιτών γραμμών μεταφοράς.
Κατά τρίτο λόγο, πρέπει να λάβουμε λεπτομερείς εκφράσεις για το συντελεστή
εξασθένισης και το συντελεστή φάσης των γραμμών υποδοχής και πύλης
ξεχωριστά. Τέλος πρέπει να αναπτυχθεί μια συνολική έκφραση για το κέρδος ισχύος
του ενισχυτή. Ας ξεκινήσουμε με την ανάλυση του απευθείας και αντιστρόφου
κύματος που, πρακτικά αναπτύσσεται στην παράγραφο 4.4.

Το επόμενο σχήμα δείχνει ένα ιδανικό σχηματικό στο οποίο οι τεχνητές γραμμές
μεταφοράς της πύλης και της υποδοχής παρουσιάζονται ως δομές συνεχείς και
χωρίς απώλειες. Η ολίσθηση φάσης ανά μονάδα απόστασης λαμβάνεται να είναι
ίδια και για τις δύο γραμμές και ίση με β. Υποθέτουμε ότι μια σύνθετη διαγωγιμότητα

0mg2  ανά μονάδα απόστασης δια μήκους του x συζευγνύει ομοιοκατευθυντικά και
ομοιόμορφα με τη γραμμή της υποδοχής κατά το μήκος των γραμμών ( Lx0 ££ ). Ο
όρος «ομοιοκατευθυντικά» αναφέρεται στην υπόθεση ότι δεν υπάρχει καμία σύζευξη
από τη γραμμή υποδοχής στη γραμμή πύλης, παρά μόνο από τη γραμμή πύλης στη
γραμμή υποδοχής. Ο παράγοντας 2 στη σχέση 0mg2  εισάγεται απλώς για να

εξαλείψει τον άχρηστο παράγοντα
2
1  από την ανάλυση για το διαχωρισμό 50 –50

του ρεύματος υποδοχής στα ευθέως και αντιστρόφως μεταδιδόμενα κύματα. Με ένα
τέτοιο μοντέλο, η συνολική διαγωγιμότητα που ολοκληρώνεται πάνω στο μήκος των
γραμμών είναι 0mg2 L, τη στιγμή κατά την οποία σε έναν πραγματικό ενισχυτή είναι

0mNg , όπου gm0 είναι η διαγωγιμότητα κάθε FET. Επομένως, για να συσχετίσουμε
το παρόν μοντέλο με την πρακτική περίπτωση, είναι απλώς απαραίτητο να θέσουμε

L2
Ngg 0m

0m =

Με τις υποθέσεις που προηγήθηκαν, το ρεύμα που διαρρέει τη γραμμή υποδοχής
σε οποιοδήποτε σημείο x διαιρείται σε δύο ίσα κομμάτια ι(x), όπου

)x(g)x(i g0m u= (4.13)

και υg(x) είναι η τάση του σήματος στη γραμμή πύλης στη θέση x,

)xjexp()x( 0gg b-u=u (4.14)

Το απευθείας οδεύον κύμα προς τα δεξιά κατά μήκος της γραμμής υποδοχής
δημιουργεί ένα ρεύμα i0 στο εξωτερικό φορτίο το οποίο είναι

[ ] )Ljexp(g)xL(jexp)x(ii 0g0m0 b-u=-b-=



154                                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Σχήμα 4.17.

Ολοκληρώνοντας από το 0 έως το L, βρίσκουμε το συνολικό ρεύμα στο εξωτερικό
φορτίο

)Ljexp(gdxii 0g0m

L

0
0TOT0 b-u== ò (4.15)

όπου Lgdxgg 0m

L

0
0m0m == ò (4.16)

Τώρα ας θεωρήσουμε τα αντιστρόφως οδεύοντα κύματα, για παράδειγμα, τα
κύματα στη γραμμή υποδοχής που οδεύουν στα αριστερά προς το άεργο φορτίο. Το
ρεύμα i(x) στη θέση x διεγείρει ένα ρεύμα iD στο άεργο φορτίο:

)xjexp()x(iiD b-=

Ο παράγοντας φάσης βx λογίζεται για την καθυστέρηση φάσης καθώς το κύμα
οδεύει προς τα πίσω κατά απόσταση x στη γραμμή υποδοχής μέχρις ότου καταλήξει
στο άεργο φορτίο. Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (4.13) και (4.14), λαμβάνουμε

)x2jexp(gi 0g0mD b-u=

Το συνολικό ρεύμα στο άεργο φορτίο iDTOT, λαμβάνεται μετά από ολοκλήρωση του
σήματος ιD στο διάστημα 0 έως L.

[ ]{ }ò ò b--bbu=b-u==
L

0

L

0
0g0m0g0mDDTOT )L2cos(1j)L2sin()2/g(dx)x2jexp(gdxii

Ζ0D Ζ0D

i(x)iD i0

υg(x)

0mg2

x=0 xL

υg0

Ζ0G
x
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Πολλαπλασιάζοντας κορυφή και βάση με L, θέτοντας θΤΟΤ=β L και Lgg 0m0m = ,
προκύπτει

[ ]{ })2cos(1j)2sin()2/g(i 0g0mDTOT TOTTOTTOT q--qqu=

Για να βρούμε το πλάτος του συνολικού ρεύματος στο άεργο φορτίο και στο
εξωτερικό φορτίο της γραμμής υποδοχής, οι παράγοντες φάσης δεν έχουν καμία
σχέση με την ισχύ που αναπτύσσεται σ’ αυτά τα φορτία. Μετά από απλούς
υπολογισμούς με τριγωνομετρικές συναρτήσεις, από την προηγούμενη εξίσωση
προκύπτει

Και επομένως από την εξίσωση (4.15) προκύπτει

0g0mTOT0 gi u= (4.17)

Παίρνοντας το λόγο, λαμβάνουμε

)(csini/i TOT0DTOT TOTq= (4.18)

Η συνάρτηση sinc είναι σχεδιασμένη στο σχήμα 4.18. Αν η επαγωγή ανά μονάδα
μήκους των γραμμών είναι L  και η χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους είναι C , τότε
ο παράγοντας φάσης καθορίζεται από το συντελεστή διάδοσης 2/1)CL(w=b , σε
συμφωνία με την έκφραση

L)CL(L 2/1w=b=qTOT

 Σαν συνέπεια, ο οριζόντιος άξονας στο επόμενο σχήμα, θα μπορούσε ισοδύναμα
να διαβαστεί σαν συχνότητα. Μπορούμε να βγάλουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα.

Σχήμα 4.18. Η συνάρτηση sinc

1. Το ρεύμα του σήματος στο εξωτερικό φορτίο είναι ανεξάρτητο της
συχνότητας (εξίσωση 4.17). Επομένως, ο κατανεμημένος ενισχυτής παράγει
μια ισχύ εξόδου και ένα κέρδος ισχύος τα οποία είναι σταθερά.

{ } )(csing/)sin(gi 0g0m0g0mDTOT TOTTOTTOT qu=qqu=

90° 180° 270° 360° 450° 540°0°0
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sinc(θΤΟΤ)
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2. Στο dc η ισχύς του σήματος που καταναλώνεται στο άεργο φορτίο της
γραμμής υποδοχής είναι ίση με την ισχύ που αναπτύσσεται στο εξωτερικό
φορτίο (εξίσωση 4.18), με θTOT=0 στο ω=0, αλλά καθώς η συχνότητα
αυξάνεται, τα αντιστρόφως διαδιδόμενα κύματα τείνουν να ενωθούν
καταστροφικά κι έτσι προκαλούν τη μείωση της δαπανώμενης ισχύος στο
φορτίο.

Σε έναν πρακτικό ενισχυτή, το συμπέρασμα 1 δεν εφαρμόζεται χωρίς περιορισμούς.
Η διακριτή φύση των τεχνιτών γραμμών σε έναν πραγματικό ενισχυτή δηλώνει ότι οι
γραμμές έχουν μια συχνότητα αποκοπής που δίνεται από την εξίσωση

200
C CZ

1
CZ

1f
p

=
p

=

Ας υποθέσουμε για παράδειγμα ότι θέλουμε να κατασκευάσουμε έναν
κατανεμημένο ενισχυτή σε σύστημα 50 Ω, χρησιμοποιώντας FET με εσωτερική
χωρητικότητα C2 = 0.2 pF. Η προηγούμενη εξίσωση δίνει τη συχνότητα αποκοπής
της γραμμής να είναι 32  GHz.  Αν οι γραμμές πρόκειται να προσαρμοστούν στη
γεννήτρια και στο φορτίο με ένα VSWR, καλύτερο του λόγου 2:1, από το ακόλουθο
σχήμα συμπεραίνουμε ότι η μέγιστη συχνότητα λειτουργίας θα είναι 0.86fC, δηλαδή
η μέγιστη συχνότητα λειτουργίας θα είναι 27 GHz.

Το συμπέρασμα όσον αφορά στην ισχύ που καταναλώνεται στο άεργο φορτίο είναι
στην πραγματικότητα αμετάβλητη σε ένα πραγματικό MMIC, όπως μπορεί να
επιβεβαιωθεί είτε απευθείας με μία μέτρηση με έναν σηματολήπτη σε ένα
πειραματικό ολοκληρωμένο, ή από την προσομοίωση με τη βοήθεια υπολογιστή.

Σχήμα 4.19: Ο συντελεστής ανάκλασης συναρτήσει της συχνότητας για μια τεχνητή
γραμμή η οποία είναι προσαρμοσμένη με μια γεννήτρια σε συχνότητες
που προσεγγίζουν το 0.

0.2 1.00.80.60 0.4
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Το γεγονός ότι οι τεχνητές γραμμές σε ένα πραγματικό MMIC έχουν απώλειες, λόγω
των αντιστάσεων των FET, δεν έχει καμία ουσιαστική συνέπεια στα αντιστρόφως
οδεύοντα κύματα, αλλά θα επιδράσουν στα ευθέως οδεύοντα κύματα, κι επομένως
στην ισχύ εξόδου, με έναν τρόπο τον οποίο δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε. Για
να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να αναπτύξουμε μια έκφραση για
το σύνθετο συντελεστή διάδοσης μιας γραμμής με απώλειες, του τύπου που
διακρίνεται στο σχήμα 4.20. Γενικά, ισχύει

( )( )[ ] 2/1CjGLjR w+w+=g

Σε αυτή την έκφραση καθώς και στο ακόλουθο σχήμα, τα στοιχεία R, L, G και C
μπορούν να εκφραστούν σε όρους ανά τμήμα για μια τεχνητή γραμμή διακριτών
στοιχείων, ή σε όρους μονάδας απόστασης για έναν ομοιόμορφο κυματοδηγό ή
γραμμή μεταφοράς. Θα δηλώνουμε το δεύτερο, όταν χρησιμοποιούμε τη μπάρα
πάνω από τα σύμβολα (π.χ. R ).

R ή , είναι το στοιχείο αντίστασης σε σειρά με αυτεπαγωγή L. Στο σχήμα 4.20 η R
θεωρείται αμελητέα. Η σύνθετη αντίσταση της γραμμής Z0 είναι

2/1

0 CjG
LjRZ ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
w+
w+

=

Συνδυάζοντας τις δύο προηγούμενες εξισώσεις, προκύπτει

( ) 0ZCjG w+=g

Σχήμα 4.20: Διακριτή γραμμή μεταφοράς με παράλληλες απώλειες

Για την περίπτωση όπου 0R » και G είναι μικρό, το γ μπορεί να προσεγγισθεί από
την ακόλουθη εξίσωση

( )
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CjG
LjCjG ÷÷
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æ
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για παράδειγμα
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(4.19)

Για μικρές απώλειες μπορούμε επίσης να προσεγγίσουμε το Z0 με

2/1

0 C
LZ ÷
ø
ö

ç
è
æ» (4.20)

Τα προηγούμενα αποτελέσματα μπορούν να εφαρμοστούν με τη σειρά στις γραμμές
υποδοχής και πύλης.

Σχήμα 4.21. Χρήση μικροταινιακών τμημάτων για την υλοποίηση των πηνίων σε
έναν κατανεμημένο ενισχυτή.

υg0
υgm
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lg

Z0D 1

Μικροταινιακά
          τμήματα

N



ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ 159

Στο σχήμα 4.21 διακρίνεται το σχηματικό ενός πρακτικού ενισχυτή στον οποίο οι
επαγωγές υλοποιήθηκαν με μήκη μικροταινιακών γραμμών. Προκειμένου να
προστατέψουμε το ολοκληρωμένο από τεράστιες διαστάσεις, τα μικροταινιακά
τμήματα μπορούν να γίνουν μαίανδροι όπως στη φωτογραφία του σχήματος 4.3.
Εναλλακτικά, οι μικροταινιακές γραμμές μπορούν να συσπειρωθούν σε επαγωγές
μιας σπείρας. Ανεξάρτητα με το γεγονός ότι τα πηνία, εκτός από επαγωγή L  ανά
μονάδα μήκους, έχουν και χωρητικότητα. Αυτή η χωρητικότητα πρέπει να ληφθεί
υπόψη στην ανάλυση μαζί με τη χωρητικότητα του στοιχείου.

Για τη γραμμή υποδοχής, τα μικροταινιακά τμήματα μεταξύ των FETs θεωρούνται
ότι είναι ηλεκτρικού μήκους ld. H συνολική ενεργή επαγωγή ανά μονάδα μήκους της
μικροταινιακής γραμμής θεωρείται ότι είναι dL . Με αυτό το σύμβολο αναφερόμαστε
στην επαγωγή ανά μονάδα μήκους της τεχνητής γραμμής μεταφοράς της υποδοχής.
Η επίδραση της μαιάνδρωσης ή της συσπείρωσης των μικροταινιακών τμημάτων
δίνει αύξηση στην αμοιβαία σύζευξη, η οποία έχει ως αποτέλεσμα το dL  να
διαφέρει από το DL . Για το παρόν θα αγνοήσουμε τέτοιες επιδράσεις, έτσι ώστε

d
d

dd
D L

l
lLL =»

Αν η χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους της μικροταινιακής γραμμής είναι dC ,  η
συνολική χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους της τεχνητής γραμμής υποδοχής είναι

( ) d0dddd0D l/CCl/lCCC +=+=

όπου C0 είναι η χωρητικότητα εξόδου του FET. Το επόμενο σχήμα δείχνει ένα τμήμα
της γραμμής υποδοχής από το οποίο έχουμε επίσης την παράλληλη conductance
ανά μονάδα μήκους ως GD=(1/r0)x1/ld.

Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (4.19) και (4.20) βρίσκουμε το ακόλουθο
αποτέλεσμα για την εξασθένιση ανά μονάδα μήκους πάνω στη γραμμή υποδοχής,

Σχήμα 4.22. Ένα τμήμα της τεχνητής γραμμής υποδοχής

ld

2
lC dd

2
lC dd

C0
r0

ddlL
FET

=dL επαγωγή ανά μονάδα μήκους
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+
»a (4.21)

Η σταθερά φάσης σε ακτίνια ανά μονάδα μήκους απόστασης κατά μήκος της
γραμμής υποδοχής, είναι

( )[ ] 2/1
d0ddD l/CCL +w»b (4.22)

Η χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση είναι

2/1

d0d

d
D0 l/CC

LZ ÷÷
ø

ö
çç
è

æ

+
» (4.23)

Επιστρέφουμε πάλι στη γραμμή της πύλης, η οποία είναι όμοια με τη γραμμή
υποδοχής εκτός από το γεγονός ότι το ισοδύναμο κύκλωμα του FET είναι τώρα ένα
δικτύωμα C-R σε σειρά. (σχήμα 4.23).

Σχήμα 4.23. Ένα τμήμα (τομή) της τεχνητής γραμμής πύλης.

Η πρώτη ενέργεια είναι μετατρέψουμε αυτό το σειριακό δικτύωμα σε ένα ισοδύναμο
παράλληλο C-R δικτύωμα, σε οποιαδήποτε συχνότητα ω. Η σύνθετη αντίσταση του
σειριακού δικτυώματος είναι

2

22

2
2 Cj
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1RZ
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Η σύνθετη αγωγιμότητα είναι
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Τυπικές τιμές είναι f=20 GHz, C2=0.2 pF και R2=10 Ω. Οπότε, προκύπτει ω2C2
2R2

2 @
0.06, έτσι ώστε μπορούμε να θεωρήσουμε τον παρονομαστή περίπου ίσο με τη
μονάδα. Οπότε

22
2

2
2 CjRCY w+w»

Ο πρώτος όρος του δεξιού μέλους παριστάνει την αγωγιμότητα του ισοδύναμου
κυκλώματος G-C παράλληλα και ο δεύτερος όρος παριστάνει την ισοδύναμη
παράλληλη χωρητικότητα. Ακολουθώντας πανομοιότυπη διαδικασία μ’ αυτή που
ακολουθήσαμε για τη γραμμή υποδοχής, μπορούμε τώρα να γράψουμε για τη
γραμμή πύλής την επαγωγή ανά μονάδα μήκους:

g
g

gg
G L

l
lL

L ==

η χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους είναι:

( )g2gG l/CCC +=

και η παράλληλη αγωγιμότητα ανά μονάδα μήκους είναι

g

2
2

2
2

G l
RCG w

=

Έτσι, κάνοντας ξανά χρήση των εξισώσεων (4.19) και (4.20) προκύπτει

( )
2/1

g2g

g

g

2
2

2
2

G l/CC
L

l2
RC

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é

+
w

»a (4.24)

( )[ ] 2/1
g2ggG l/CCL +w»b (4.25)

2/1

g2g

g
G0 l/CC

L
Z

÷
÷

ø

ö

ç
ç

è

æ

+
» (4.26)

Οι εξισώσεις (4.21) και (4.24) αντίστοιχα, δίνουν τους συντελεστές εξασθένησης των
σημάτων που διαδίδονται κατά μήκος των γραμμών υποδοχής και πύλης. Ομοίως,
οι εξισώσεις (4.22) και (4.25) δίνουν την καθυστέρηση φάσης ανά μονάδα μήκους
κατά μήκος των δύο γραμμών και οι εξισώσεις (4.23) και (4.26) δίνουν τις
χαρακτηριστικές τους σύνθετες αντιστάσεις. Όλες αυτές οι εξισώσεις εμφανίζονται
στην έκφραση για το κέρδος ισχύος του ενισχυτή, το οποίο θα εξαγάγουμε τώρα.

Ας θεωρήσουμε τη διαδρομή από την είσοδο, μέσω του FET m, προς την έξοδο,
όπως φαίνεται στο σχήμα 4.24.
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Σχήμα 4.24. Διαδρομή σήματος από την είσοδο στην έξοδο δια μέσου του mοστού

FET.

Το κύμα που διαδίδεται κατά μήκος της γραμμής πύλης, καθώς περνάει από το FET
m έχει πλάτος

( )gG0ggm mlexp a-u=u

Σε απόκριση,  το FET  m  δημιουργεί ένα ρεύμα idm.  Υποθέτοντας ότι το μισό idm
πηγαίνει στο κύμα που διαδίδεται προς το εξωτερικό φορτίο, το ρεύμα που στην
πραγματικότητα φτάνει στο φορτίο έχει πλάτος

( ) ( )[ ]dDdmm0 lmNexp2/ii -a-=

Αλλά

( )mlexpggi gG0g0mgm0mdm a-u=u=

Οπότε,

( ) ( ) ( )[ ]gGdDdD0g0mm0 llmexpNlexp2/gi a-aa-u= (4.27)

Αν τώρα υποθέσουμε ότι η καθυστέρηση φάσης ανά τμήμα της γραμμής πύλης είναι
ίση με την καθυστέρηση φάσης ανά τμήμα της γραμμής υποδοχής, τότε όλο το i0m
που φτάνει από κάθε ξεχωριστό FET θα προστεθεί σε φάση, έτσι ώστε το συνολικό
ρεύμα στο εξωτερικό φορτίο, i0TOT, μπορεί να βρεθεί προσθέτοντας τα πλάτη i0m,
που δίνονται από την εξίσωση. Το άθροισμα λαμβάνεται για 1 £ m £ N. Μπορούμε
να αντικαταστήσουμε αυτό το άθροισμα με ένα ολοκλήρωμα. Το πρόβλημα τώρα
είναι ποια πρέπει να είναι τα όρια του ολοκληρώματος. Ανάλογα με τον αριθμό των
FETs μπορούμε να θέσουμε τα όρια από 0 έως Ν. Όμως θέτοντας τα όρια
ολοκλήρωσης από 0 έως Ν, είναι καλύτερο, δεδομένου του συνολικού μήκους των
γραμμών που συμμετέχουν και καθορίζουν τη συνολική εξασθένιση. Από τη στιγμή
που η ολοκλήρωση επιδρά στον τελευταίο όρο της εξίσωσης (4.27), έναν όρο ο
οποίος εκφράζει εξασθένιση, μπορούμε να υποθέσουμε όρια από 0 έως Ν, οπότε

mth FET

mlg

υg0

υgm

Z0D

(N-m)ld
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( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]
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2
dDgG
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0 gGdDdD0g
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NlexpNlexp
2

gdmllmexpNlexp
2

gi
a-a

a--a-
u=a-aa-u= ò

Η ισχύς εξόδου είναι i0TOT
2Z0D, η ισχύς εισόδου του ενισχυτή είναι υg0

2/Z0G.

Επομένως, το κέρδος ισχύος λειτουργίας είναι

( ) ( )[ ]
( )2gGdD

2
dDgGD0G0

2
0m

p
ll

NlexpNlexp
4

ZZgG
a-a

a--a-
= (4.28)

Στο όριο (αDNld)®0 και (αGNlg)<<1,

exp(-αGNlg)~(1-αGNlg) και exp(-αDNld)~1,

τότε

2

gG

gGD0G0
2

0m
p l

1Nl1
4

ZZgG
ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é

a-

-a-
»

π.χ.

( ) ODG0
2

0mp ZZ2/NgG » (4.29)

Οι εξισώσεις (4.28) και (4.29) μαζί με τις εξισώσεις (4.21) έως (4.26) είναι
αποτελέσματα τα οποία έχουν δοθεί από τον Ayasli.

Αυτή η ανάλυση μπορεί να οδηγήσει σε πολλά πρακτικά συμπεράσματα. Αν
προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε έναν κατανεμημένο ενισχυτή που αποτελείται
από έναν μεγάλο αριθμό FETs, έστω Ν, οι εκθετικοί όροι στην εξίσωση 4.28 μπορεί
να μειώσουν το κέρδος σχεδόν στο μηδέν. Από την άλλη μεριά όμως, αν το Ν είναι
μικρός αριθμός, μπορεί να περιμένουμε την εφαρμογή της εξίσωσης (4.29) όπου, σ’
αυτή την περίπτωση, το κέρδος αυξάνεται συναρτήσει του Ν2. Υπάρχει ένα όριο
στον αριθμό Ν, πάνω από το οποίο το κέρδος δεν αυξάνει με την προσθήκη
επιπλέον FET, αλλά αντιθέτως μειώνεται. Αυτό εξαρτάται από τα γινόμενα αGlg και
αDld. Τυπικά, οι κατανεμημένοι ενισχυτές αποτελούνται από 4 έως 7 ενεργά στοιχεία.
Επιπλέον κέρδος μπορεί να επιτευχθεί αν βάλουμε ολοκληρωμένα σε σειρά.

Η εξέταση των συντελεστών εξασθένισης των εξισώσεων (4.21) και (4.24) δείχνει ότι
ο συντελεστής αD είναι ανεξάρτητος της συχνότητας ενώ ο συντελεστής αG είναι
ανάλογος με το ω2. Ένα λάθος στη διαδικασία υλοποίησης το οποίο θα επηρεάσει
το δίκτυο εξόδου του FET, C0 –r0, θα τείνει να ολισθήσει το κέρδος πάνω ή κάτω
στην τιμή, ομοιόμορφα στην μπάντα. Ένα λάθος το οποίο θα επηρεάσει το δίκτυο
εισόδου C2 - R2, θα δώσει αύξηση σε σφάλμα της κλίσης του κέρδους.

Από τις εξισώσεις (4.19) και (4.20) μπορούμε να γράψουμε:

β»ωCZ0
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Αν επιθυμούμε να ικανοποιήσουμε τη συνθήκη για ίση καθυστέρηση φάσης ανά
τομή δια μήκους των τεχνητών γραμμών της πύλης και της υποδοχής και επίσης
έχουμε την ίδια χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση και για τις δύο γραμμές, πρέπει
να διαβεβαιωθούμε ότι:

( ) ( ) 0dd0dD0gg2gG Zll/CCZll/CC +b=+b w»w»

Εδώ υπάρχει μία δυσκολία.  Τυπικά,  το C2 είναι περίπου τετραπλάσιο ή
πενταπλάσιο από το C0.  Έτσι,  το C0 πρέπει με κάποιο τρόπο να αυξηθεί.  Αυτό
γίνεται είτε προσθέτοντας παράλληλα μέταλλο – μονωτής – μέταλλο
επιστρωματικούς πυκνωτές στις υποδοχές, πάνω στο MMIC, ή μεταφέροντας τη
σύνθετη αγωγιμότητα εξόδου του FET, χρησιμοποιώντας δικτυώματα μεταφοράς
μικροταινιακών γραμμών.
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4.4.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

4.4.1. Ισοδύναμα Κυκλώματα για Ενεργά Στοιχεία

 προηγούμενη ανάλυση που οδήγησε σε κάποιες εξισώσεις για παραμέτρους
που αναφέρονται στην απόδοση των κατανεμημένων ενισχυτών, έγινε με έναν

ακολουθιακό τρόπο και βασίστηκε στα μονόδρομα μοντέλα των ενεργών στοιχείων.
Ένα μονόδρομο όμως δίθυρο δεν μπορεί να λάβει υπόψη του κάποια
χαρακτηριστικά των ενεργών στοιχείων, όπως για παράδειγμα η απομόνωση
εισόδου και εξόδου. Για να περιγραφούν αυτά τα χαρακτηριστικά, χρειάζεται να
θεωρήσουμε ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο για τα ενεργά στοιχεία. Ένα τέτοιο
μοντέλο θα ήταν αμφίδρομο που λαμβάνει υπόψη τις συζεύξεις από το κύκλωμα
εισόδου και από αυτό στην έξοδο. Επομένως, η ακολουθιακή προσέγγιση που
βασίστηκε σε υποθέσεις μονοδρομικότητας πρέπει να αντικατασταθεί από μια
φόρμουλα η οποία συμπεριλαμβάνει αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των
κατανεμημένων δικτύων. Αυτή η φόρμουλα δεν μπορεί να εξαγάγει παρόμοιες
εξισώσεις με αυτές της προηγούμενης ανάλυσης και για αυτό θα χρησιμοποιηθούν
αριθμητικές μέθοδοι.

Για να λάβουμε μια ακριβή περιγραφή του κατανεμημένου ενισχυτή σε ένα μεγάλο
εύρος συχνοτήτων, το ισοδύναμο κύκλωμα των ενεργών στοιχείων που
συμμετέχουν πρέπει να ορίζεται με ακρίβεια σε όλο το εύρος συχνοτήτων που μας
ενδιαφέρει. Για τα μικροκυματικά στοιχεία, όπως είναι τα GaAs FETs, το ισοδύναμο
κύκλωμα συνήθως προκύπτει από τις S-παραμέτρους τις οποίες λαμβάνουμε από
μετρήσεις σε συγκεκριμένες συνθήκες πόλωσης. Όμως, τα προβλήματα σύνθεσης
συνήθως δεν είναι μοναδικά, έτσι κι εδώ, μια ομάδα δεδομένων για S-παραμέτρους,
μπορεί να δώσει πολλά και διαφορετικά ισοδύναμα κυκλώματα. Στην ανάλυση που
ακολουθεί δεχόμαστε το μοντέλο ισοδύναμου κυκλώματος μικρού σήματος για ένα
GaAs MESFET (Metal Semiconductor Field-Effect Τρανζίστορ), με στόχο να
λάβουμε υπ’ όψη μας τη αμφίδρομη φύση των αλληλεπιδράσεων μέσα στον
κατανεμημένο ενισχυτή.

Για ένα τυπικό GaAs MESFET, το ισοδύναμο κύκλωμα ασθενούς σήματος φαίνεται
στο σχήμα 4.25. Τα στοιχεία του κυκλώματος που βρίσκονται στην κεντρική
περιοχή, όπως τα Cgs,  Ri, η ελεγχόμενη πηγή ρεύματος SRC1 και τα υπόλοιπα,
αναφέρονται σαν ενδογενή στοιχεία γιατί είναι υπεύθυνα για τις χαρακτηριστικές της
ενεργής περιοχής της συσκευής. Τα υπόλοιπα στοιχεία Rg,  Lg,  Rs,  Ls,  Rd και Ld,
αναφέρονται ως εξωγενή στοιχεία.

Τα στοιχεία που είναι υπεύθυνα ώστε το στοιχείο να θεωρηθεί αμφίδρομο μεταξύ
των άλλων είναι τα Cdg και Rs. Απουσία αυτών των στοιχείων το μοντέλο του
στοιχείου γίνεται μονόδρομο. Τα περισσότερα θεωρήματα δικτύων που μας
επιτρέπουν να απλοποιήσουμε πολύ ένα πρόβλημα αποφεύγοντας τη λύση
περίπλοκων συστημάτων εξισώσεων, βασίζονται στο γεγονός ότι το στοιχείο
τροφοδοτείται (διεγείρεται από ένα σήμα) μόνο από τον ακροδέκτη εισόδου ή μόνο
από τον ακροδέκτη εξόδου. Όμως, στον κατανεμημένο ενισχυτή, τα ενεργά στοιχεία
υπόκεινται στη δράση σημάτων και από τις δύο τεχνητές γραμμές, επομένως,
πρέπει να τροποποιηθούν τα γνωστά θεωρήματα δικτύων. Στην πραγματικότητα
όμως, η χρήση του υπολογιστή έχει απλοποιήσει τη λύση εξισώσεων που
βασίζονται σε αμφίδρομες φόρμουλες. Αν χρησιμοποιήσουμε και αλγόριθμους

Η
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βελτιστοποίησης, οι αριθμητικές λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν σε ρουτίνες
σχεδίασης με τη βοήθεια του υπολογιστή και για τους κατανεμημένους ενισχυτές.

Σχήμα 4.25. Ισοδύναμο κύκλωμα GaAs MESFET ασθενούς – σήματος.

 Εφόσον τα δίκτυα μεταφοράς (οι γραμμές μεταφοράς), τροφοδοτούνται από τα
ενεργά στοιχεία, μια λογική επιλογή παρουσίασης αυτών είναι με τη βοήθεια των Τ
παραμέτρων τους. Για ένα ευθύ δίθυρο, το ισοδύναμο κύκλωμα Τ – παραμέτρων,
είναι ένα σαν αυτό που παρουσιάζεται στο σχήμα 4.26.  Αριθμητικές τιμές για τις Τ
παραμέτρους μπορούν να εξαχθούν θεωρώντας ένα ειδικό μοντέλο ισοδύναμου
κυκλώματος σαν αυτό που φαίνεται στο σχήμα 4.25. Κατά τη διαδικασία του
υπολογισμού, είναι ποιο αποδοτικό να μετατρέψουμε κατευθείαν τις S παραμέτρους
σε Τ παραμέτρους χωρίς να κάνουμε χρήση ενός ειδικού μοντέλου ισοδύναμου
κυκλώματος.

Μπορούν να εξαχθούν αναλύσεις που χρησιμοποιούν αμφίδρομες φόρμουλες,
παράλληλα με τις μεθόδους που περιγράφηκαν στην προηγούμενη ανάλυση. Από
άποψη δικτύων, ο κατανεμημένος ενισχυτής μπορεί να αναλυθεί σαν ένα δίκτυο που
αποτελείται από υποδίκτυα τεσσάρων ακροδεκτών τα οποία συνδέονται σε σειρά
(cascaded). Αυτή η προσέγγιση μας επιτρέπει να λάβουμε αριθμητικές λύσεις με
τόσο μεγάλη ακρίβεια,  η οποία περιορίζεται μόνο από την ακρίβεια των
μετρούμενων δεδομένων για τα στοιχεία του κυκλώματος και τα ενεργά στοιχεία. Με
άλλα λόγια, η φόρμουλα προκύπτει πολύ ακριβής. Εναλλακτικά, μπορούμε να
δούμε τον κατανεμημένο ενισχυτή σαν γραμμές μεταφοράς ενεργά συζευγμένες, και
έτσι θα οδηγηθούμε σε μία φόρμουλα συζευγμένου κύματος. Αυτή η προσέγγιση
εισαγάγει κάποιες προσεγγίσεις, δεν είναι τόσο ακριβής, αλλά δίνει σημαντικές
πληροφορίες για την ενδογενή λειτουργία του ενισχυτή όπως για παράδειγμα για τις
παραμέτρους που αναφέρονται στις σταθερές διάδοσης και τις χαρακτηριστικές
σύνθετες αντιστάσεις [42], [68], [74], [76]. Αυτή η ανάλυση παρουσιάζεται στη
συνέχεια.
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4.4.2. Ανάλυση Τετράθυρου Δικτύου με χρήση της Μήτρας Τ
Διθύρων

ροκειμένου να κάνουμε πιο παραστατική τη φόρμουλα του Τετράθυρου
Cascaded δικτύου, απλοποιήσαμε σε εγκάρσια τομή τα δίκτυα μεταφοράς σε

έναν κατανεμημένο ενισχυτή έτσι ώστε να έχουμε στη διάθεσή μας ένα ζεύγος
θυρών, μία από την τεχνητή γραμμή εισόδου και μία από την τεχνητή γραμμή
εξόδου. Έτσι, για ένα διάστημα μεταξύ δύο τέτοιων εγκαρσίων τομών, δημιουργείται
ένα σύνολο από τέσσερις θύρες, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.26.

Σχήμα 4.26. Ανάπτυξη δίθυρων υποδικτύων προς δημιουργία τετράθυρου

Σχήμα 4.27. Σχηματική αναπαράσταση του σχήματος 4.26 με χρήση των μητρών Τ
για τα δίθυρα.

Είναι προφανές ότι πολλές επαναλήψεις τέτοιων τετράθυρων δικτύων δίνει μια
σωστή αναπαράσταση του κατανεμημένου ενισχυτή. Κάθε τετράθυρο αποτελείται
από ένα ενεργό στοιχείο (C) και τα γειτονικά δίκτυα μεταφοράς ή τμήματα τεχνητών
γραμμών μεταφοράς (A και Β), όπως φαίνεται στο σχήμα 4.27.

Όπως ακριβώς καθορίζεται μία Τ μήτρα για ένα δίθυρο, μπορεί να οριστεί και μία Τ
μήτρα για ένα τετράθυρο [1]. Αναφερόμενοι στις κανονικοποιημένες τιμές των
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κυματικών τάσεων για τα προσπίπτοντα και ανακλώμενα κύματα όπως φαίνεται στο
σχήμα 4.27, μπορούμε να διαμορφώσουμε έναν πίνακα αλυσίδας ως εξής:
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δηλαδή, όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικά στη συνέχεια,
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και οι X παράμετροι είναι συναρτήσεις των Τ παραμέτρων των στοιχείων Α, Β  και
C, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Για να εξάγουμε τον πίνακα αλυσίδας Τ1 για μια βαθμίδα του κατανεμημένου
ενισχυτή, πρώτα τον αναλύουμε σε τρία υποτμήματα. Όπως φαίνεται, η μία βαθμίδα
χτίζεται από ένα ενεργό στοιχείο και τα δύο παράλληλα στοιχεία στις τεχνητές
γραμμές μεταφοράς.

Εφαρμόζοντας τον πρώτο νόμο του Kirchoff στις διακλαδώσεις που διακρίνονται,
παίρνουμε:

a2-a3+a4=b2-b3+b4

a5+a7-a8=b5+b7-b8

Ενώ από τον δεύτερο νόμο του Kirchoff, προκύπτει:

a2+b2=a3+b3

a4+b4=a3+b3
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a5+b5=a8+b8

a7+b7=a8+b8

Επίσης,  από τον ορισμό των μήτρων Τ προκύπτουν τα ακόλουθα 3  συστήματα
εξισώσεων:
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Επομένως, έχουμε το σύνολο των ακόλουθων 12 εξισώσεων:

a2+b2=a3+b3 (1)

a4+b4=a3+b3 (2)

a5+b5=a8+b8 (3)

a7+b7=a8+b8 (4)

a2-a3+a4=b2-b3+b4 (5)

a5+a7-a8=b5+b7-b8 (6)

a1=T11b2+T12a2 (7)

b1=T13b2+T14a2 (8)

a6=T61b7+T62a7 (9)

b6=T63b7+T64a7 (10)

a4=T41b5+T42a5 (11)

b4=T43b5+T44a5 (12)

Θα επιλύσουμε το σύστημα ως προς a1, b1, a6, b6 συναρτήσει των a1, b1, a3, b3, a6,
b6, a8, b8.

Καταρχήν βρίσκουμε τα a1, b1 συναρτήσει των a3, b3, a6, b6, a8, b8.

Οι (7) και (8) δίνουν τα a1,b1 συναρτήσει των a2,b2.  Δηλαδή:  (a1,b1)=f(a2,b2). Θα
προσπαθήσουμε να δώσουμε (a1,b1)=f(a3, b3, a6, b6, a8, b8).

Από την (1) και (5) λύνοντας ως προς a2 και b2 προκύπτει
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2
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+=

2
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Οπότε θα έχουμε (a1,b1)=f(a3,b3, a4, b4)

Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (11) και (12) στην προηγούμενη συνάρτηση προκύπτει
ότι:

(a1,b1)=f(a3,b3, a5, b5)

Από τις (3) και (6), λύνοντας ως προς a5, b5 προκύπτει:

2
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2
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+=

Οπότε η προηγούμενη συνάρτηση μπορεί να γίνει:

(a1,b1)=f(a3,b3, a7, b7, a8, b8)

Από τις (9) και (10) λύνοντας ως προς a7, b7 προκύπτει:

Δεδομένων των εξισώσεων (9) και (10) προκύπτει ότι
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Οπότε η συνάρτηση γίνεται

(a1,b1)=f(a3,b3, a6, b6, a8, b8)

Με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (1) έως (12) προκύπτει ότι

(a6,b6)=f(a1,b1, a3, b3, a8, b8)

Δηλαδή προκύπτει το ακόλουθο σύστημα εξισώσεων
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όπου

X11 0

X12 0

X13 .0121 .0357 i.

X14 .9803 .2617i

X15 .010857817525967434728 .13620628821277910654i

X16 .11320666372198419301 .077695034636825897861 i.

X17 .071956440000000000000 .057675680000000000000 i.

X18 .19692135 .27340395i

X21 0

X22 0

X23 .9536 .2537i

X24 .0121 .0357 i.

X25 .047145043166078658806 .1208690495943759096i

X26 .064536853043544197747 .11327514771241951391i

X27 .037586425000000000000 .079083725000000000000 i.

X28 .054990750000000000000 .3151618125i
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Το προηγούμενο σύστημα 4Χ6 ισοδυναμεί με τις ακόλουθες εξισώσεις

a1 -X15a6 -X16b6   =   X13a3  +X14b3 +X17a8 +X18b8

b1 -X25a6 -X26b6   =   X23a3  +X24b3 +X27a8 +X28b8

-X31 a1 -X32 b1 +  a6     =  X33a3  +X34b3 +X37a8 +X38b8

-X41 a1 -X42 b1 +  b6 =   X43a3  +X44b3 +X47a8 +X48b8

Οπότε, το σύστημα εξισώσεων 4Χ4 που πρέπει να λύσουμε, είναι:

X31 .731661356636182746111.0539977339748318306i

X32 1.1995710422512328315.47191535564183975175i

X33 4.5544530975649530968.056674699944914100258i.

X34 6.42238999345091197231.7700778741489739251i

X35 0

X36 0

X37 2.934710 4. .2192i

X38 .9942 .2542i

X41 .653961839039954606991.0975143297087033058i

X42 1.1589643351849861953.55164217095469507673i

X43 4.5544530975649530968.056674699944914100258i.

X44 6.42238999345091197231.7700778741489739251i

X45 0

X46 0

X47 .9894 .2531i

X48 2.934710 4. .2192i
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Με τη βοήθεια του λογισμικού πακέτου Mathematica 3.0, προέκυψε ο πίνακας Τ1,
για την πρώτη βαθμίδα, που στην προκειμένη περίπτωση τον ονομάσαμε Χ όπως
φαίνεται στη συνέχεια.
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Άρα, τo στοιχείo της πρώτης γραμμής και πρώτης στήλης του πίνακα Τ του πρώτου
Τετραθύρου του κατανεμημένου ενισχυτή, είναι:
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με παρόμοιο τρόπο εξάγουμε τις μήτρες Τ2 , Τ3 , … , ΤΝ.

Οπότε, αν θέσουμε στη θέση των a1, b1, a6, b6 τις μεταβλητές a0
g, b0

g, a0
d, b0

d, και
στη θέση των a3, b3, a8, b8 τις μεταβλητές a1
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g, a1
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d αντίστοιχα, θα προκύψει η

μήτρα Τ1 για το πρώτο τετράθυρο:
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και στη συνέχεια, με πολλαπλασιασμό των διαδοχικών μήτρων για τα εκάστοτε
ενεργά τετράθυρα που συμμετέχουν, προκύπτει η συνολική μήτρα Τ=Τ1 Τ2 Τ3 …ΤΝ

και προφανώς θα ισχύει
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η οποία επιτρέπει τον καθορισμό του κέρδους και των συντελεστών ανάκλασης ή το
λόγο στάσιμων κυμάτων.

Αυτή η προσέγγιση των διαδοχικών τετράθυρων είναι πολύ ευέλικτη, εφόσον
επιτρέπει την χρήση διαφορετικών βαθμίδων για τον κατανεμημένο ενισχυτή. Αυτό
σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές γραμμές μεταφοράς
καθώς και διαφορετικά αμφίδρομα μοντέλα για τα ενεργά στοιχεία σε κάθε βαθμίδα.
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4.5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΕΤΡΑΘΥΡΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ

4.5.1. Περιγραφή της Τεχνολογίας Παραγωγής H40 της GEC –
MARCONI [8]

 GMMT H40 μονάδα παραγωγής είναι μια μονάδα που χρησιμοποιεί την
υψηλής απόδοσης τεχνολογία GaAs, η οποία βασίζεται στις δομές HEMT (High

Electron Mobility Τρανζίστορ) που δημιουργούνται με Επίταξη ακτινοβολίας μορίων
(MBE Molecular Beam Epitaxy) πάνω σε ημιαγώγιμα υποστρώματα LEC (Liquid
Encapsulated Czochralski) 3 ιντσών, και μπορούν να έχουν καλή απόδοση σε
συχνότητες που υπερβαίνουν τα 40 GHz. Τα τρανζίστορ κατασκευάζονται με μήκος
πύλης 0.2 μm χρησιμοποιώντας Ti/Pt/Au για τις επιμεταλλώσεις της πύλης και
Νιτρίδιο του Πυριτίου για τα παθητικά στοιχεία ώστε να παραχθούν υψηλής
αποδοτικότητας, ευσταθή και αξιόπιστα στοιχεία. Χρησιμοποιώντας τα στρώματα
GaAs HEMT, μπορούν να υλοποιηθούν αντιστάσεις μεγάλων τιμών. Οι κρίσιμες
αντιστάσεις, οι οποίες απαιτούν χαμηλό συντελεστή θερμοκρασίας φτιάχνονται με
υλικό NiCr σε λεπτό στρώμα. Υπάρχει επίσης επιμετάλλωση σε δύο στρώματα ώστε
να είναι δυνατές οι διελεύσεις σημάτων (crossovers) και η υλοποίηση σύνθετων
τοπολογιών, χωρίς να απαιτείται η χρησιμοποίηση αερογέφυρας (airbridge). Τα
επίπεδα επιμετάλλωσης ξεχωρίζουν μεταξύ τους από ένα σύνθετο διηλεκτρικό
στρώμα νιτριδίου ή πολυμιδίου του πυριτίου ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν δύο
τύπου πυκνωτές MIM (Metal-Insulator-Metal) με υψηλές ή χαμηλές τιμές
χωρητικότητας ανά μονάδα μήκους.  Η επαγωγή της πηγής του HEMT
ελαχιστοποιείται από τη γείωση στο GaAs  κι έτσι μεγαλώνει η ευελιξία της
σχεδίασης του κυκλώματος και ελαχιστοποιούνται οι περιορισμοί στην απόδοση
που προέρχονται από τις συνδέσεις με τη γη. Στην πίσω μεριά των δοκιμίων
υπάρχει ένα γειωμένο στρώμα από χρυσό.

4.5.1.1. Περιγραφή του Η40 ΗΕΜΤ

o τρανζίστορ Η40 HEMT προσφέρει υψηλότερο κέρδος και χαμηλότερο θόρυβο
από το τρανζίστορ F20 FET διότι είναι κατά πολύ βελτιωμένη η συχνότητα fT.

H χωροδιάταξη της γεωμετρίας ενός Pi HEMT φαίνεται στο σχήμα 4.28. Η ενεργός
περιοχή είναι καθορισμένη στο επίπεδο 1 (layer 1 - mesa) με τις ωμικές επαφές της
πηγής και της υποδοχής στο επίπεδο 2 (layer 2 - Μ1 μέταλλο). Στο κανάλι
χαράσσεται ένα πρώτο άνοιγμα στο επίπεδο 22. Στο πρώτο άνοιγμα χαράζεται ένα
στενότερο άνοιγμα για την πύλη (layer 9). Η πύλη συνδέεται στο Μ2 μέταλλο (layer
4) δια μήκους του επιπέδου 21. Οι συνδέσεις επαφής της πηγής και της πύλης
γίνονται στην κορυφή του Μ3 μεταλλικού επιπέδου (layer 7) διά μέσου της γειώσεως
στα διηλεκτρικά Νιτριδίου 1 (layer 5) και Πολυμιδίου (layer 6). Για την απομάκρυνση
του Πολυμιδίου από το κανάλι του HEMT χρησιμοποιείται ένα παράθυρο στο
διηλεκτρικό Νιτριδίου 2 (layer 8).

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η παρασιτική χωρητικότητα μεταξύ της πύλης και
της πηγής του ΗΕΜΤ, θα μπορούσαν να αποφευχθούν οι διεπαφές μεταξύ των
συνδέσεων στην πηγή. Επομένως, δεν υπάρχει καθόλου διεπαφή Μ3 μεταξύ των
δύο πηγών σε ένα HEMT δύο δακτύλων ή μεταξύ των δύο κεντρικών πηγών σε ένα
HEMT τεσσάρων δακτύλων. Όμως, όταν το κύκλωμα το απαιτήσει, η διεπαφή Μ3
των δύο πηγών πρέπει να συμπεριληφθεί και τότε μόνο η μία κεντρική πηγή από
ένα HEMT τεσσάρων δακτύλων, συνδέεται εξωτερικά.

Η

T



178                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η διεπαφή της πύλης γίνεται στο Μ2 μέταλλο το οποίο είναι επιστρωμένο με το Μ3
διαμέσου οπών στα επίπεδα του νιτριδίου 1  και του πολυμιδίου.  Το επίπεδο
αναφοράς της πύλης είναι το μεσαίο σημείο του Μ2 επιπέδου το οποίο είναι το πιο
μακρινό σημείο από το επίπεδο mesa.

Το ισοδύναμο κύκλωμα ασθενούς σήματος φαίνεται στο σχήμα 4.29. Με τη βοήθεια
αυτού μοντελοποιήσαμε τη συμπεριφορά του HEMT έως τα 40 GHz. ‘Όλες οι
παράμετροι είναι συνάρτηση του αριθμού των Δακτύλων Πύλης , τη μονάδα πάχους
πύλης και του ρεύματος υποδοχής ώς ένα κλάσμα του Idss. Οι γεωμετρικοί τύποι
που υποστηρίζονται είναι στοιχεία 1,  2,  3  και έξι δακτύλων με πάχοι πυλών στο
εύρος 20 – 150 μm. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτά τα μοντέλα
προσφέρουν και προσομοίωση θορύβου.

Σχήμα 4.28. Η διάταξη των δακτύλων του FET τεσσάρων ακροδεκτών της
βιβλιοθήκης H40 της GEC Marconi.

Σχήμα 4.29. Ισοδύναμο Κύκλωμα Ασθενών Σημάτων για το FET H40 τεσσάρων
ακροδεκτών.
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Σχήμα 4.30. Οι ενδογενείς παράμετροι για τα μοντέλα της βιβλιοθήκης F20 της
GEC Marconi.

Σχήμα 4.31.  Το HEMT της H40 που χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση του
κατανεμημένου ενισχυτή.

Οι ενδογενείς παράμετροι ήταν διαθέσιμες για τα μοντέλα της F20 βιβλιοθήκης,
όπως διακρίνουμε στο σχήμα 4.30. Όμως, στάθηκε αδύνατο να προμηθευτούμε τις
ενδογενείς παραμέτρους για το μοντέλο HEMT H40 4x75. Επομένως, ήταν αδύνατο
να κάνουμε προσομοίωση μέσω του υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το ισοδύναμο
κύκλωμα ασθενών σημάτων. Γι' αυτό το λόγο, περιοριστήκαμε στο να
χρησιμοποιήσουμε το HEMT της βιβλιοθήκης όπως προσφέρεται από την GEC-
Marconi και διακρίνεται στο σχήμα 4.31, θεωρώντας ότι οι ενδογενείς παράμετροι
του FET της βιβλιοθήκης Η40 είναι αυτές που προσφέρονται για τη βιβλιοθήκη F20.
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Σχήμα 4.32. Το παράθυρο δοκιμών που χρησιμοποιήθηκε για έλεγχο της
συμπεριφοράς του HEMT

Σχήμα 4.33. Οι αποκρίσεις του HEMT όσον αφορά στις παραμέτρους σκέδασης
S11, S22 και S21.
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Σχήμα 4.34. Χάρτης Smith για τις παραμέτρους σκέδασης του HEMT
! Libra(R) 6.1 300 Dec  5 1996
! Sat Jan 29 14:06:26 2000  H40Hemt4x75_tb\H40HEMT4x75
# GHz  S  MA  R 50.0000
! SCATTERING PARAMETERS :
1.00000  0.99083 -18.3496  9.18241  168.595  0.01836  80.0133  0.32810 -18.9399
2.00000  0.97414 -35.8327  8.78845  157.778  0.03513  70.6337  0.32637 -36.8277
3.00000  0.95134 -51.8210  8.23158  147.954  0.04933  62.2437  0.32413 -52.9207
4.00000  0.92689 -66.0155  7.60467  139.284  0.06071  55.0088  0.32192 -66.8970
5.00000  0.90377 -78.3908  6.97646  131.743  0.06955  48.9037  0.32010 -78.7738
6.00000  0.88342 -89.0848  6.38631  125.206  0.07630  43.8038  0.31881 -88.7575
7.00000  0.86622 -98.3048  5.85134  119.515  0.08144  39.5536  0.31809 -97.1233
8.00000  0.85197 -106.270  5.37542  114.522  0.08535  36.0034  0.31789 -104.146
9.00000  0.84030 -113.182  4.95576  110.096  0.08835  33.0241  0.31817 -110.068
10.0000  0.83078 -119.218  4.58680  106.131  0.09066  30.5096  0.31886 -115.093
11.0000  0.82300 -124.524  4.26225  102.541  0.09245  28.3751  0.31991 -119.388
12.0000  0.81663 -129.220  3.97606  99.2593  0.09384  26.5532  0.32129 -123.085
13.0000  0.81141 -133.407  3.72278  96.2319  0.09492  24.9909  0.32296 -126.291
14.0000  0.80712 -137.164  3.49771  93.4160  0.09576  23.6460  0.32490 -129.092
15.0000  0.80359 -140.558  3.29683  90.7778  0.09640  22.4849  0.32707 -131.557
16.0000  0.80067 -143.643  3.11676  88.2899  0.09689  21.4810  0.32946 -133.741
17.0000  0.79827 -146.462  2.95465  85.9304  0.09725  20.6125  0.33206 -135.691
18.0000  0.79630 -149.053  2.80810  83.6813  0.09751  19.8619  0.33486 -137.442
19.0000  0.79468 -151.447  2.67509  81.5277  0.09768  19.2151  0.33784 -139.026
20.0000  0.79337 -153.668  2.55392  79.4577  0.09779  18.6603  0.34099 -140.468
21.0000  0.79231 -155.739  2.44313  77.4610  0.09783  18.1878  0.34431 -141.790
22.0000  0.79148 -157.677  2.34150  75.5292  0.09782  17.7897  0.34778 -143.009
23.0000  0.79085 -159.498  2.24797  73.6553  0.09777  17.4592  0.35141 -144.141
24.0000  0.79038 -161.215  2.16164  71.8330  0.09769  17.1906  0.35518 -145.197
25.0000  0.79006 -162.840  2.08173  70.0574  0.09758  16.9794  0.35909 -146.190
26.0000  0.78987 -164.382  2.00757  68.3241  0.09744  16.8214  0.36313 -147.127
27.0000  0.78980 -165.850  1.93856  66.6292  0.09729  16.7132  0.36730 -148.018
28.0000  0.78983 -167.252  1.87419  64.9696  0.09711  16.6520  0.37159 -148.869
29.0000  0.78996 -168.593  1.81401  63.3423  0.09693  16.6351  0.37600 -149.686
30.0000  0.79017 -169.879  1.75764  61.7451  0.09674  16.6603  0.38053 -150.474
31.0000  0.79047 -171.116  1.70471  60.1756  0.09655  16.7258  0.38517 -151.238
32.0000  0.79083 -172.308  1.65493  58.6321  0.09635  16.8297  0.38991 -151.981
33.0000  0.79126 -173.459  1.60801  57.1129  0.09616  16.9706  0.39475 -152.707
34.0000  0.79175 -174.571  1.56372  55.6165  0.09597  17.1469  0.39970 -153.418
35.0000  0.79229 -175.650  1.52183  54.1417  0.09579  17.3574  0.40473 -154.117
36.0000  0.79289 -176.696  1.48215  52.6873  0.09562  17.6008  0.40986 -154.807
37.0000  0.79354 -177.713  1.44450  51.2523  0.09546  17.8760  0.41507 -155.489
38.0000  0.79424 -178.703  1.40873  49.8359  0.09532  18.1816  0.42037 -156.166
39.0000  0.79497 -179.668  1.37468  48.4371  0.09519  18.5165  0.42575 -156.837
40.0000  0.79575  179.390  1.34224  47.0554  0.09509  18.8796  0.43121 -157.506

Σχήμα 4.35. Το αρχείο δεδομένων για το HEMT.
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Στο σχήμα 4.32 παρατηρούμε το σχηματικό διάγραμμα που υλοποιήσαμε στο Eesof
προκειμένου να ελέγξουμε τη συμπεριφορά του HEMT που επιλέξαμε.
Προσπαθήσαμε να δούμε την απόκριση των S παραμέτρων για συχνότητες από 1
έως 40 GHz. Στα σχήματα 4.33 και 4.34 βλέπουμε την απόκριση των S11, S22 και
S21  παραμέτρων καθώς και το χάρτη Smith  και των τεσσάρων S  παραμέτρων.
Παρατηρούμε ότι το μέγιστο κέρδος που μπορεί να δώσει το HEMT είναι 20 dB για
χαμηλές συχνότητες και 3 dB για υψηλές συχνότητες.

Στο παράθυρο δοκιμών τοποθετήσαμε ένα σύστημα εξισώσεων που μετατρέπει τις
S παραμέτρους σε T παραμέτρους, γιατί το Eesof μας δίνει τη δυνατότητα
απεικόνισης μόνο των S παραμέτρων. Επίσης τοποθετήσαμε ένα εικονίδιο αρχείου
εξόδου,  έτσι ώστε να πάρουμε σε αρχείο δεδομένων τις S  παραμέτρους σε μέτρο
και φάση όπως φαίνεται στο σχήμα 4.35.

Στο σχήμα 4.36 βλέπουμε τα αποτελέσματα της προσομοίωσης για τρεις εξόδους:
Για το μέτρο και τη φάση των S  παραμέτρων,  για το μέτρο και τη φάση των T
παραμέτρων καθώς και για το πραγματικό και το φανταστικό μέρος των Τ
παραμέτρων. Από αυτές, όπως θα φανεί στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε μόνο
το πραγματικό και φανταστικό μέρος των Τ παραμέτρων στη συχνότητα των 20
GHz, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε την αριθμητική
ανάλυση του υποδικτύου ΤC.

H40Hemt4x75_tb H40Hemt4x75_tb H40Hemt4x75_tb H40Hemt4x75_tb H40Hemt4x75_tb H40Hemt4x75_tb H40Hemt4x75_tb H40Hemt4x75_tb
SIJ1 SIJ1 SIJ2 SIJ2 SIJ3 SIJ3 SIJ4 SIJ4
H40HEMT4x75 H40HEMT4x75  H40HEMT4x75   H40HEMT4x75   H40HEMT4x75  H40HEMT4x75  H40HEMT4x75 H40HEMT4x75
S[1,1] S[1,1] S[1,2] S[1,2] S[2,1] S[2,1] S[2,2] S[2,2]

Frequency Mag Ang Mag Ang Mag Ang Mag Ang
GHz deg deg deg deg
1.000000000 0.9908 -18.3496 0.0184 80.0133 9.1824 168.5950 0.3281 -18.9399
2.000000000 0.9741 -35.8327 0.0351 70.6337 8.7885 157.7778 0.3264 -36.8277
3.000000000 0.9513 -51.8210 0.0493 62.2437 8.2316 147.9536 0.3241 -52.9207
4.000000000 0.9269 -66.0155 0.0607 55.0088 7.6047 139.2843 0.3219 -66.8971
5.000000000 0.9038 -78.3908 0.0695 48.9037 6.9765 131.7434 0.3201 -78.7738
6.000000000 0.8834 -89.0848 0.0763 43.8038 6.3863 125.2057 0.3188 -88.7575
7.000000000 0.8662 -98.3048 0.0814 39.5536 5.8513 119.5152 0.3181 -97.1233
8.000000000 0.8520 -106.2699 0.0854 36.0034 5.3754 114.5217 0.3179 -104.1458
9.000000000 0.8403 -113.1825 0.0884 33.0241 4.9558 110.0957 0.3182 -110.0680
10.000000000 0.8308 -119.2181 0.0907 30.5096 4.5868 106.1306 0.3189 -115.0935
11.000000000 0.8230 -124.5237 0.0925 28.3751 4.2623 102.5410 0.3199 -119.3881
12.000000000 0.8166 -129.2204 0.0938 26.5532 3.9761 99.2593 0.3213 -123.0851
13.000000000 0.8114 -133.4070 0.0949 24.9909 3.7228 96.2319 0.3230 -126.2913
14.000000000 0.8071 -137.1643 0.0958 23.6460 3.4977 93.4160 0.3249 -129.0923
15.000000000 0.8036 -140.5582 0.0964 22.4849 3.2968 90.7778 0.3271 -131.5571
16.000000000 0.8007 -143.6426 0.0969 21.4810 3.1168 88.2899 0.3295 -133.7414
17.000000000 0.7983 -146.4620 0.0973 20.6125 2.9547 85.9304 0.3321 -135.6906
18.000000000 0.7963 -149.0532 0.0975 19.8619 2.8081 83.6813 0.3349 -137.4419
19.000000000 0.7947 -151.4466 0.0977 19.2151 2.6751 81.5277 0.3378 -139.0260
20.000000000 0.7934 -153.6679 0.0978 18.6603 2.5539 79.4577 0.3410 -140.4683
21.000000000 0.7923 -155.7385 0.0978 18.1878 2.4431 77.4610 0.3443 -141.7900
22.000000000 0.7915 -157.6766 0.0978 17.7897 2.3415 75.5292 0.3478 -143.0091
23.000000000 0.7908 -159.4978 0.0978 17.4592 2.2480 73.6553 0.3514 -144.1405
24.000000000 0.7904 -161.2151 0.0977 17.1906 2.1616 71.8330 0.3552 -145.1971
25.000000000 0.7901 -162.8400 0.0976 16.9794 2.0817 70.0574 0.3591 -146.1896
26.000000000 0.7899 -164.3823 0.0974 16.8214 2.0076 68.3241 0.3631 -147.1273
27.000000000 0.7898 -165.8504 0.0973 16.7132 1.9386 66.6292 0.3673 -148.0183
28.000000000 0.7898 -167.2518 0.0971 16.6520 1.8742 64.9696 0.3716 -148.8693
29.000000000 0.7900 -168.5929 0.0969 16.6351 1.8140 63.3423 0.3760 -149.6863
30.000000000 0.7902 -169.8794 0.0967 16.6603 1.7576 61.7451 0.3805 -150.4743
31.000000000 0.7905 -171.1163 0.0965 16.7258 1.7047 60.1756 0.3852 -151.2379
32.000000000 0.7908 -172.3081 0.0964 16.8297 1.6549 58.6321 0.3899 -151.9809
33.000000000 0.7913 -173.4586 0.0962 16.9706 1.6080 57.1129 0.3948 -152.7066
34.000000000 0.7917 -174.5713 0.0960 17.1469 1.5637 55.6165 0.3997 -153.4179
35.000000000 0.7923 -175.6495 0.0958 17.3574 1.5218 54.1417 0.4047 -154.1174
36.000000000 0.7929 -176.6958 0.0956 17.6008 1.4821 52.6873 0.4099 -154.8073
37.000000000 0.7935 -177.7129 0.0955 17.8760 1.4445 51.2523 0.4151 -155.4895
38.000000000 0.7942 -178.7028 0.0953 18.1816 1.4087 49.8359 0.4204 -156.1657
39.000000000 0.7950 -179.6678 0.0952 18.5165 1.3747 48.4371 0.4258 -156.8375
40.000000000 0.7958 179.3905 0.0951 18.8796 1.3422 47.0554 0.4312 -157.50

H40Hemt4x75_tb  H40Hemt4x75_tb  H40Hemt4x75_tb  H40Hemt4x75_tb  H40Hemt4x75_tb  H40Hemt4x75_tb  H40Hemt4x75_tb  H40Hemt4x75_tb
T11 T11 T12 T12 T21 T21 T22 T22
H40HEMT4x75 H40HEMT4x75     H40HEMT4x75 H40HEMT4x75     H40HEMT4x75     H40HEMT4x75     H40HEMT4x75     H40HEMT4x75
OUT_EQN OUT_EQN         OUT_EQN OUT_EQN         OUT_EQN         OUT_EQN OUT_EQN OUT_EQN

Frequency Mag Ang Mag Ang Mag Ang Mag Ang
GHz deg deg deg deg
1.000000000 0.1089 -168.5950 0.0357 -7.5348 0.1079 173.0554 0.0351 4.2868
2.000000000 0.1138 -157.7778 0.0371 -14.6055 0.1108 166.3895 0.0351 8.6137
3.000000000 0.1215 -147.9536 0.0394 -20.8743 0.1156 160.2254 0.0350 13.0200
4.000000000 0.1315 -139.2843 0.0423 -26.1813 0.1219 154.7002 0.0349 17.5427
5.000000000 0.1433 -131.7434 0.0459 -30.5172 0.1295 149.8658 0.0349 22.2152
6.000000000 0.1566 -125.2057 0.0499 -33.9632 0.1383 145.7095 0.0348 27.0647
7.000000000 0.1709 -119.5152 0.0544 -36.6385 0.1480 142.1800 0.0349 32.1101
8.000000000 0.1860 -114.5217 0.0591 -38.6675 0.1585 139.2084 0.0350 37.3584
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9.000000000 0.2018 -110.0957 0.0642 -40.1637 0.1696 136.7218 0.0352 42.8015
10.000000000 0.2180 -106.1306 0.0695 -41.2241 0.1811 134.6513 0.0357 48.4139
11.000000000 0.2346 -102.5410 0.0751 -41.9291 0.1931 132.9352 0.0364 54.1513
12.000000000 0.2515 -99.2593 0.0808 -42.3444 0.2054 131.5203 0.0373 59.9525
13.000000000 0.2686 -96.2319 0.0868 -42.5232 0.2180 130.3612 0.0385 65.7440
14.000000000 0.2859 -93.4160 0.0929 -42.5083 0.2308 129.4197 0.0401 71.4464
15.000000000 0.3033 -90.7778 0.0992 -42.3349 0.2437 128.6640 0.0420 76.9832
16.000000000 0.3208 -88.2899 0.1057 -42.0314 0.2569 128.0674 0.0442 82.2877
17.000000000 0.3384 -85.9304 0.1124 -41.6210 0.2702 127.6075 0.0469 87.3083
18.000000000 0.3561 -83.6813 0.1192 -41.1232 0.2836 127.2655 0.0499 92.0103
19.000000000 0.3738 -81.5277 0.1263 -40.5537 0.2971 127.0256 0.0533 96.3760
20.000000000 0.3916 -79.4577 0.1335 -39.9260 0.3106 126.8744 0.0571 100.4015
21.000000000 0.4093 -77.4610 0.1409 -39.2511 0.3243 126.8005 0.0613 104.0942
22.000000000 0.4271 -75.5292 0.1485 -38.5384 0.3380 126.7941 0.0657 107.4689
23.000000000 0.4448 -73.6553 0.1563 -37.7958 0.3518 126.8470 0.0706 110.5454
24.000000000 0.4626 -71.8330 0.1643 -37.0301 0.3656 126.9519 0.0757 113.3456
25.000000000 0.4804 -70.0574 0.1725 -36.2470 0.3795 127.1026 0.0812 115.8922
26.000000000 0.4981 -68.3241 0.1809 -35.4514 0.3934 127.2936 0.0870 118.2074
27.000000000 0.5158 -66.6292 0.1895 -34.6475 0.4074 127.5204 0.0931 120.3126
28.000000000 0.5336 -64.9696 0.1983 -33.8388 0.4214 127.7787 0.0995 122.2272
29.000000000 0.5513 -63.3423 0.2073 -33.0286 0.4355 128.0648 0.1062 123.9694
30.000000000 0.5689 -61.7451 0.2165 -32.2194 0.4496 128.3756 0.1132 125.5555
31.000000000 0.5866 -60.1756 0.2259 -31.4135 0.4637 128.7081 0.1205 127.0000
32.000000000 0.6043 -58.6321 0.2356 -30.6130 0.4779 129.0599 0.1280 128.3161
33.000000000 0.6219 -57.1129 0.2455 -29.8194 0.4921 129.4286 0.1359 129.5154
34.000000000 0.6395 -55.6165 0.2556 -29.0344 0.5063 129.8122 0.1440 130.6084
35.000000000 0.6571 -54.1417 0.2660 -28.2591 0.5206 130.2088 0.1524 131.6043
36.000000000 0.6747 -52.6873 0.2765 -27.4946 0.5350 130.6169 0.1611 132.5114
37.000000000 0.6923 -51.2523 0.2873 -26.7418 0.5494 131.0348 0.1701 133.3370
38.000000000 0.7099 -49.8359 0.2984 -26.0016 0.5638 131.4613 0.1793 134.0876
39.000000000 0.7274 -48.4371 0.3097 -25.2746 0.5783 131.8951 0.1888 134.7692
40.000000000 0.7450 -47.0554 0.3213 -24.5613 0.5929 132.3351 0.1986 135.3868

H40Hemt4x75_tb  H40Hemt4x75_tb  H40Hemt4x75_tb  H40Hemt4x75_tb  H40Hemt4x75_tb  H40Hemt4x75_tb  H40Hemt4x75_tb  H40Hemt4x75_tb
T11 T11 T12  T12 T21 T21  T22 T22
H40HEMT4x75  H40HEMT4x75 H40HEMT4x75  H40HEMT4x75  H40HEMT4x75     H40HEMT4x75  H40HEMT4x75     H40HEMT4x75
OUT_EQN  OUT_EQN         OUT_EQN  OUT_EQN  OUT_EQN         OUT_EQN  OUT_EQN

Frequency Re Im Re Im Re Im Re Im
GHz
1.000000000 -0.1068 -0.0215 0.0354 -0.0047 -0.1071 0.0130 0.0350 0.0026
2.000000000 -0.1053 -0.0430 0.0359 -0.0094 -0.1077 0.0261 0.0347 0.0053
3.000000000 -0.1030 -0.0645 0.0368 -0.0140 -0.1088 0.0391 0.0341 0.0079
4.000000000 -0.0997 -0.0858 0.0380 -0.0187 -0.1102 0.0521 0.0333 0.0105
5.000000000 -0.0954 -0.1070 0.0395 -0.0233 -0.1120 0.0650 0.0323 0.0132
6.000000000 -0.0903 -0.1279 0.0414 -0.0279 -0.1143 0.0779 0.0310 0.0158
7.000000000 -0.0842 -0.1487 0.0436 -0.0324 -0.1169 0.0908 0.0295 0.0185
8.000000000 -0.0772 -0.1693 0.0462 -0.0369 -0.1200 0.1035 0.0278 0.0212
9.000000000 -0.0693 -0.1895 0.0491 -0.0414 -0.1234 0.1162 0.0259 0.0239
10.000000000 -0.0606 -0.2094 0.0523 -0.0458 -0.1273 0.1289 0.0237 0.0267
11.000000000 -0.0509 -0.2290 0.0558 -0.0502 -0.1315 0.1414 0.0213 0.0295
12.000000000 -0.0405 -0.2482 0.0597 -0.0544 -0.1361 0.1538 0.0187 0.0323
13.000000000 -0.0292 -0.2670 0.0639 -0.0586 -0.1412 0.1661 0.0158 0.0351
14.000000000 -0.0170 -0.2854 0.0685 -0.0628 -0.1465 0.1783 0.0127 0.0380
15.000000000 -0.0041 -0.3033 0.0733 -0.0668 -0.1523 0.1903 0.0095 0.0409
16.000000000 0.0096 -0.3207 0.0785 -0.0708 -0.1584 0.2022 0.0059 0.0438
17.000000000 0.0240 -0.3376 0.0840 -0.0746 -0.1649 0.2140 0.0022 0.0469
18.000000000 0.0392 -0.3539 0.0898 -0.0784 -0.1717 0.2257 -0.0018 0.0499
19.000000000 0.0551 -0.3697 0.0960 -0.0821 -0.1789 0.2372 -0.0059 0.0530
20.000000000 0.0716 -0.3849 0.1024 -0.0857 -0.1864 0.2485 -0.0103 0.0562
21.000000000 0.0889 -0.3995 0.1091 -0.0892 -0.1943 0.2597 -0.0149 0.0594
22.000000000 0.1067 -0.4135 0.1162 -0.0925 -0.2025 0.2707 -0.0197 0.0627
23.000000000 0.1252 -0.4269 0.1235 -0.0958 -0.2110 0.2815 -0.0248 0.0661
24.000000000 0.1442 -0.4396 0.1312 -0.0990 -0.2198 0.2922 -0.0300 0.0695
25.000000000 0.1638 -0.4516 0.1391 -0.1020 -0.2289 0.3027 -0.0355 0.0731
26.000000000 0.1840 -0.4629 0.1473 -0.1049 -0.2384 0.3130 -0.0411 0.0767
27.000000000 0.2046 -0.4735 0.1559 -0.1077 -0.2481 0.3231 -0.0470 0.0804
28.000000000 0.2258 -0.4835 0.1647 -0.1104 -0.2582 0.3331 -0.0531 0.0842
29.000000000 0.2473 -0.4927 0.1738 -0.1130 -0.2685 0.3429 -0.0593 0.0881
30.000000000 0.2693 -0.5012 0.1832 -0.1154 -0.2791 0.3524 -0.0658 0.0921
31.000000000 0.2917 -0.5089 0.1928 -0.1178 -0.2900 0.3618 -0.0725 0.0962
32.000000000 0.3145 -0.5159 0.2028 -0.1200 -0.3011 0.3711 -0.0794 0.1005
33.000000000 0.3377 -0.5222 0.2130 -0.1221 -0.3125 0.3801 -0.0865 0.1048
34.000000000 0.3611 -0.5278 0.2235 -0.1241 -0.3242 0.3889 -0.0937 0.1093
35.000000000 0.3849 -0.5326 0.2343 -0.1259 -0.3361 0.3976 -0.1012 0.1140
36.000000000 0.4090 -0.5366 0.2453 -0.1277 -0.3483 0.4061 -0.1089 0.1188
37.000000000 0.4333 -0.5399 0.2566 -0.1293 -0.3607 0.4144 -0.1167 0.1237
38.000000000 0.4578 -0.5425 0.2682 -0.1308 -0.3733 0.4225 -0.1248 0.1288
39.000000000 0.4826 -0.5443 0.2801 -0.1322 -0.3862 0.4305 -0.1330 0.1341
40.000000000 0.5076 -0.5454 0.2922 -0.1335 -0.3993 0.4382 -0.1414 0.1395

Σχήμα 4.36. Εξαγωγή Τ παραμέτρων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη
μαθηματική ανάλυση
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4.5.1.2. Τεχνητή Γραμμή Υποδοχής (Drain Line)

ια την τεχνητή γραμμή υποδοχής χρησιμοποιήσαμε το μοντέλο TLINE της
βιβλιοθήκης Lumped Elements του πακέτου Libra. Στο σχήμα 4.37 διακρίνουμε

τη σχηματική αναπαράσταση του κυκλώματος προς έλεγχο. Το παράθυρο ελέγχου
του κυκλώματος είναι αυτό που φαίνεται στο σχήμα 4.38.

Σχήμα 4.37. Διακριτή γραμμή η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τη μορφοποίηση της
τεχνητής γραμμής Υποδοχής

Σχήμα 4.38.  Το παράθυρο δοκιμών για την τεχνητή γραμμή Υποδοχής

Γ
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! Libra(R) 6.1 300 Dec  5 1996
! Sat Jan 29 15:42:58 2000  DrainLine_tb\DrainLine
# GHz  S  MA  R 50.0000
! SCATTERING PARAMETERS :
1.00000  0.01242 -8.97904  0.98763 -0.74703  0.98763 -0.74703  0.01242 -8.97904
2.00000  0.01281 -17.6003  0.98751 -1.49408  0.98751 -1.49408  0.01281 -17.6003
3.00000  0.01342 -25.6466  0.98741 -2.24116  0.98741 -2.24116  0.01342 -25.6466
4.00000  0.01422 -32.9809  0.98732 -2.98827  0.98732 -2.98827  0.01422 -32.9809
5.00000  0.01518 -39.5590  0.98722 -3.73541  0.98722 -3.73541  0.01518 -39.5590
6.00000  0.01627 -45.4058  0.98713 -4.48258  0.98713 -4.48258  0.01627 -45.4058
7.00000  0.01747 -50.5857  0.98704 -5.22979  0.98704 -5.22979  0.01747 -50.5857
8.00000  0.01875 -55.1786  0.98694 -5.97703  0.98694 -5.97703  0.01875 -55.1786
9.00000  0.02011 -59.2660  0.98685 -6.72431  0.98685 -6.72431  0.02011 -59.2660
10.0000  0.02153 -62.9231  0.98675 -7.47162  0.98675 -7.47162  0.02153 -62.9231
11.0000  0.02299 -66.2158  0.98665 -8.21897  0.98665 -8.21897  0.02299 -66.2158
12.0000  0.02448 -69.2004  0.98655 -8.96634  0.98655 -8.96634  0.02448 -69.2004
13.0000  0.02601 -71.9240  0.98644 -9.71375  0.98644 -9.71375  0.02601 -71.9240
14.0000  0.02756 -74.4258  0.98633 -10.4612  0.98633 -10.4612  0.02756 -74.4258
15.0000  0.02912 -76.7384  0.98622 -11.2087  0.98622 -11.2087  0.02912 -76.7384
16.0000  0.03071 -78.8889  0.98611 -11.9561  0.98611 -11.9561  0.03071 -78.8889
17.0000  0.03230 -80.8998  0.98599 -12.7037  0.98599 -12.7037  0.03230 -80.8998
18.0000  0.03391 -82.7899  0.98587 -13.4512  0.98587 -13.4512  0.03391 -82.7899
19.0000  0.03552 -84.5749  0.98575 -14.1988  0.98575 -14.1988  0.03552 -84.5749
20.0000  0.03714 -86.2681  0.98563 -14.9464  0.98563 -14.9464  0.03714 -86.2681
21.0000  0.03876 -87.8806  0.98550 -15.6940  0.98550 -15.6940  0.03876 -87.8806
22.0000  0.04038 -89.4220  0.98537 -16.4416  0.98537 -16.4416  0.04038 -89.4220
23.0000  0.04201 -90.9004  0.98524 -17.1892  0.98524 -17.1892  0.04201 -90.9004
24.0000  0.04363 -92.3228  0.98511 -17.9369  0.98511 -17.9369  0.04363 -92.3228
25.0000  0.04525 -93.6952  0.98497 -18.6845  0.98497 -18.6845  0.04525 -93.6952
26.0000  0.04687 -95.0228  0.98483 -19.4322  0.98483 -19.4322  0.04687 -95.0228
27.0000  0.04849 -96.3101  0.98469 -20.1798  0.98469 -20.1798  0.04849 -96.3101
28.0000  0.05011 -97.5610  0.98454 -20.9275  0.98454 -20.9275  0.05011 -97.5610
29.0000  0.05172 -98.7790  0.98439 -21.6752  0.98439 -21.6752  0.05172 -98.7790
30.0000  0.05332 -99.9672  0.98424 -22.4229  0.98424 -22.4229  0.05332 -99.9672
31.0000  0.05492 -101.128  0.98409 -23.1705  0.98409 -23.1705  0.05492 -101.128
32.0000  0.05651 -102.264  0.98394 -23.9182  0.98394 -23.9182  0.05651 -102.264
33.0000  0.05810 -103.378  0.98378 -24.6659  0.98378 -24.6659  0.05810 -103.378
34.0000  0.05968 -104.470  0.98362 -25.4135  0.98362 -25.4135  0.05968 -104.470
35.0000  0.06125 -105.544  0.98346 -26.1611  0.98346 -26.1611  0.06125 -105.544
36.0000  0.06281 -106.600  0.98330 -26.9088  0.98330 -26.9088  0.06281 -106.600
37.0000  0.06437 -107.639  0.98313 -27.6564  0.98313 -27.6564  0.06437 -107.639
38.0000  0.06591 -108.664  0.98296 -28.4040  0.98296 -28.4040  0.06591 -108.664
39.0000  0.06745 -109.674  0.98279 -29.1516  0.98279 -29.1516  0.06745 -109.674
40.0000  0.06897 -110.672  0.98262 -29.8991  0.98262 -29.8991  0.06897 -110.672

DrainLine_tb  DrainLine_tb  DrainLine_tb DrainLine_tb  DrainLine_tb  DrainLine_tb  DrainLine_tb  DrainLine_tb
SIJ1  SIJ1 SIJ2 SIJ2 SIJ3 SIJ3 SIJ4 SIJ4
DrainLine  DrainLine     DrainLine DrainLine DrainLine DrainLine     DrainLine DrainLine
S[1,1]  S[1,1]        S[1,2] S[1,2]        S[2,1] S[2,1] S[2,2] S[2,2]

Frequency Mag  Ang           Mag Ang          Mag Ang Mag Ang
GHz  deg deg deg deg
1.000000000   0.0124   -8.9790 0.9876 -0.7470 0.9876 -0.7470 0.0124  -8.9790
2.000000000   0.0128  -17.6003 0.9875 -1.4941 0.9875 -1.4941 0.0128 -17.6003
3.000000000   0.0134  -25.6466 0.9874 -2.2412 0.9874 -2.2412 0.0134 -25.6466
4.000000000   0.0142  -32.9809 0.9873 -2.9883 0.9873 -2.9883 0.0142 -32.9809
5.000000000   0.0152  -39.5590 0.9872 -3.7354 0.9872 -3.7354 0.0152 -39.5590
6.000000000   0.0163  -45.4058 0.9871 -4.4826 0.9871 -4.4826 0.0163 -45.4058
7.000000000   0.0175  -50.5857 0.9870 -5.2298 0.9870 -5.2298 0.0175 -50.5857
8.000000000   0.0188  -55.1786 0.9869 -5.9770 0.9869 -5.9770 0.0188 -55.1786
9.000000000   0.0201  -59.2660 0.9868 -6.7243 0.9868 -6.7243 0.0201 -59.2660
10.000000000   0.0215  -62.9231 0.9867 -7.4716 0.9867 -7.4716 0.0215 -62.9231
11.000000000   0.0230  -66.2158 0.9866 -8.2190 0.9866 -8.2190 0.0230 -66.2158
12.000000000   0.0245  -69.2004 0.9865 -8.9663 0.9865 -8.9663 0.0245 -69.2004
13.000000000   0.0260  -71.9240 0.9864 -9.7137 0.9864 -9.7137 0.0260 -71.9240
14.000000000   0.0276  -74.4257 0.9863 -10.4612 0.9863 -10.4612 0.0276 -74.4257
15.000000000   0.0291  -76.7384 0.9862 -11.2087 0.9862 -11.2087 0.0291 -76.7384
16.000000000   0.0307  -78.8889 0.9861 -11.9561 0.9861 -11.9561 0.0307 -78.8889
17.000000000   0.0323  -80.8998 0.9860 -12.7037 0.9860 -12.7037 0.0323 -80.8998
18.000000000   0.0339  -82.7899 0.9859 -13.4512 0.9859 -13.4512 0.0339 -82.7899
19.000000000   0.0355  -84.5749 0.9858 -14.1988 0.9858 -14.1988 0.0355 -84.5749
20.000000000   0.0371  -86.2680 0.9856 -14.9464 0.9856 -14.9464 0.0371 -86.2680
21.000000000   0.0388  -87.8806 0.9855 -15.6940 0.9855 -15.6940 0.0388 -87.8806
22.000000000   0.0404  -89.4220 0.9854 -16.4416 0.9854 -16.4416 0.0404 -89.4220
23.000000000   0.0420  -90.9004 0.9852 -17.1892 0.9852 -17.1892 0.0420 -90.9004
24.000000000   0.0436  -92.3228 0.9851 -17.9369 0.9851 -17.9369 0.0436 -92.3228
25.000000000   0.0453  -93.6952 0.9850 -18.6845 0.9850 -18.6845 0.0453 -93.6952
26.000000000   0.0469  -95.0228 0.9848 -19.4322 0.9848 -19.4322 0.0469 -95.0228
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27.000000000   0.0485  -96.3101 0.9847 -20.1798 0.9847 -20.1798 0.0485 -96.3101
28.000000000   0.0501  -97.5610 0.9845 -20.9275 0.9845 -20.9275 0.0501 -97.5610
29.000000000   0.0517  -98.7790 0.9844 -21.6752 0.9844 -21.6752 0.0517 -98.7790
30.000000000   0.0533  -99.9672 0.9842 -22.4229 0.9842 -22.4229 0.0533 -99.9672
31.000000000   0.0549 -101.1282 0.9841 -23.1705 0.9841 -23.1705 0.0549 -101.1282
32.000000000   0.0565 -102.2644 0.9839 -23.9182 0.9839 -23.9182 0.0565 -102.2644
33.000000000   0.0581 -103.3778 0.9838 -24.6659 0.9838 -24.6659 0.0581 -103.3778
34.000000000   0.0597 -104.4704 0.9836 -25.4135 0.9836 -25.4135 0.0597 -104.4704
35.000000000   0.0612 -105.5439 0.9835 -26.1611 0.9835 -26.1611 0.0612 -105.5439
36.000000000   0.0628 -106.5997 0.9833 -26.9088 0.9833 -26.9088 0.0628 -106.5997
37.000000000   0.0644 -107.6393 0.9831 -27.6564 0.9831 -27.6564 0.0644 -107.6393
38.000000000   0.0659 -108.6637 0.9830 -28.4040 0.9830 -28.4040 0.0659 -108.6637
39.000000000   0.0674 -109.6742 0.9828 -29.1516 0.9828 -29.1516 0.0674 -109.6742
40.000000000   0.0690 -110.6716 0.9826 -29.8991 0.9826 -29.8991 0.0690 -110.6716

DrainLine_tb  DrainLine_tb DrainLine_tb DrainLine_tb  DrainLine_tb  DrainLine_tb DrainLine_tb DrainLine_tb
T11           T11  T12 T12 T21 T21 T22 T22
DrainLine    DrainLine DrainLine DrainLine     DrainLine DrainLine    DrainLine DrainLine
OUT_EQN    OUT_EQN     OUT_EQN       OUT_EQN      OUT_EQN OUT_EQN      OUT_EQN OUT_EQN

Frequency Mag           Ang Mag Ang           Mag Ang           Mag Ang
GHz deg deg deg deg
1.000000000   1.0125 0.7470 0.0126 171.7680 0.0126 -8.2320 0.9875
2.000000000   1.0126 1.4941 0.0130 163.8938 0.0130 -16.1062 0.9874 -1.4889
3.000000000   1.0127 2.2412 0.0136 156.5945 0.0136 -23.4055 0.9873 -2.2334
4.000000000   1.0128 2.9883 0.0144 150.0074 0.0144 -29.9926 0.9872 -2.9780
5.000000000   1.0129 3.7354 0.0154 144.1764 0.0154 -35.8236 0.9871 -3.7226
6.000000000   1.0130 4.4826 0.0165 139.0767 0.0165 -40.9233 0.9871 -4.4672
7.000000000   1.0131 5.2298 0.0177 134.6441 0.0177 -45.3559 0.9870 -5.2119
8.000000000   1.0132 5.9770 0.0190 130.7985 0.0190 -49.2015 0.9870 -5.9566
9.000000000   1.0133 6.7243 0.0204 127.4583 0.0204 -52.5417 0.9870 -6.7013
10.000000000   1.0134 7.4716 0.0218 124.5485 0.0218 -55.4515 0.9869 -7.4462
11.000000000   1.0135 8.2190 0.0233 122.0031 0.0233 -57.9969 0.9869 -8.1910
12.000000000   1.0136 8.9663 0.0248 119.7659 0.0248 -60.2341 0.9869 -8.9359
13.000000000   1.0137 9.7137 0.0264 117.7898 0.0264 -62.2102 0.9868 -9.6809
14.000000000   1.0139 10.4612 0.0279 116.0354 0.0279 -63.9646 0.9868 -10.4259
15.000000000   1.0140 11.2087 0.0295 114.4703 0.0295 -65.5297 0.9868 -11.1710
16.000000000   1.0141 11.9561 0.0311 113.0672 0.0311 -66.9328 0.9868 -11.9161
17.000000000   1.0142 12.7037 0.0328 111.8039 0.0328 -68.1961 0.9868 -12.6613
18.000000000   1.0143 13.4512 0.0344 110.6613 0.0344 -69.3387 0.9868 -13.4065
19.000000000   1.0145 14.1988 0.0360 109.6239 0.0360 -70.3761 0.9867 -14.1518
20.000000000   1.0146 14.9464 0.0377 108.6783 0.0377 -71.3217 0.9867 -14.8971
21.000000000   1.0147 15.6940 0.0393 107.8134 0.0393 -72.1866 0.9867 -15.6424
22.000000000   1.0148 16.4416 0.0410 107.0196 0.0410 -72.9804 0.9867 -16.3878
23.000000000   1.0150 17.1892 0.0426 106.2888 0.0426 -73.7112 0.9868 -17.1332
24.000000000   1.0151 17.9369 0.0443 105.6140 0.0443 -74.3860 0.9868 -17.8787
25.000000000   1.0153 18.6845 0.0459 104.9893 0.0459 -75.0107 0.9868 -18.6242
26.000000000   1.0154 19.4322 0.0476 104.4094 0.0476 -75.5906 0.9868 -19.3697
27.000000000   1.0156 20.1798 0.0492 103.8698 0.0492 -76.1302 0.9868 -20.1153
28.000000000   1.0157 20.9275 0.0509 103.3665 0.0509 -76.6335 0.9868 -20.8609
29.000000000   1.0159 21.6752 0.0525 102.8961 0.0525 -77.1039 0.9868 -21.6066
30.000000000   1.0160 22.4229 0.0542 102.4557 0.0542 -77.5443 0.9869 -22.3522
31.000000000   1.0162 23.1705 0.0558 102.0423 0.0558 -77.9577 0.9869 -23.0979
32.000000000   1.0163 23.9182 0.0574 101.6538 0.0574 -78.3462 0.9869 -23.8436
33.000000000   1.0165 24.6659 0.0591 101.2880 0.0591 -78.7120 0.9869 -24.5894
34.000000000   1.0167 25.4135 0.0607 100.9431 0.0607 -79.0569 0.9870 -25.3352
35.000000000   1.0168 26.1611 0.0623 100.6172 0.0623 -79.3828 0.9870 -26.0809
36.000000000   1.0170 26.9088 0.0639 100.3090 0.0639 -79.6910 0.9871 -26.8268
37.000000000   1.0172 27.6564 0.0655 100.0171 0.0655 -79.9829 0.9871 -27.5726
38.000000000   1.0173 28.4040 0.0671 99.7403 0.0671 -80.2597 0.9871 -28.3184
39.000000000   1.0175 29.1516 0.0686 99.4774 0.0686 -80.5226 0.9872 -29.0643
40.000000000   1.0177 29.8991 0.0702 99.2275 0.0702 -80.7725 0.9872 -29.8102

DrainLine_tb DrainLine_tb DrainLine_tb DrainLine_tb DrainLine_tb DrainLine_tb DrainLine_tb DrainLine_tb
T11           T11  T12           T12 T21  T21           T22  T22
DrainLine     DrainLine  DrainLine     DrainLine     DrainLine  DrainLine DrainLine  DrainLine
OUT_EQN      OUT_EQN  OUT_EQN      OUT_EQN      OUT_EQN  OUT_EQN      OUT_EQN  OUT_EQN

Frequency Re            Im  Re Im Re  Im Re  Im
GHz
1.000000000   1.0124 0.0132 -0.0124 0.0018 0.0124 -0.0018 0.9874 -0.0128
2.000000000   1.0123 0.0264 -0.0125 0.0036 0.0125 -0.0036 0.9870 -0.0257
3.000000000   1.0120 0.0396 -0.0125 0.0054 0.0125 -0.0054 0.9865 -0.0385
4.000000000   1.0115 0.0528 -0.0125 0.0072 0.0125 -0.0072 0.9859 -0.0513
5.000000000   1.0108 0.0660 -0.0125 0.0090 0.0125 -0.0090 0.9851 -0.0641
6.000000000   1.0099 0.0792 -0.0125 0.0108 0.0125 -0.0108 0.9841 -0.0769
7.000000000   1.0089 0.0923 -0.0124 0.0126 0.0124 -0.0126 0.9830 -0.0897
8.000000000   1.0077 0.1055 -0.0124 0.0144 0.0124 -0.0144 0.9817 -0.1024
9.000000000   1.0064 0.1187 -0.0124 0.0162 0.0124 -0.0162 0.9802 -0.1152
10.000000000   1.0048 0.1318 -0.0124 0.0180 0.0124 -0.0180 0.9786 -0.1279
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11.000000000   1.0031 0.1449 -0.0123 0.0198 0.0123 -0.0198 0.9768 -0.1406
12.000000000   1.0013 0.1580 -0.0123 0.0215 0.0123 -0.0215 0.9749 -0.1533
13.000000000   0.9992 0.1710 -0.0123 0.0233 0.0123 -0.0233 0.9728 -0.1659
14.000000000   0.9970 0.1841 -0.0123 0.0251 0.0123 -0.0251 0.9705 -0.1786
15.000000000   0.9946 0.1971 -0.0122 0.0269 0.0122 -0.0269 0.9681 -0.1912
16.000000000   0.9921 0.2101 -0.0122 0.0287 0.0122 -0.0287 0.9655 -0.2037
17.000000000   0.9894 0.2230 -0.0122 0.0304 0.0122 -0.0304 0.9628 -0.2163
18.000000000   0.9865 0.2360 -0.0121 0.0322 0.0121 -0.0322 0.9599 -0.2288
19.000000000   0.9835 0.2488 -0.0121 0.0339 0.0121 -0.0339 0.9568 -0.2413
20.000000000   0.9803 0.2617 -0.0121 0.0357 0.0121 -0.0357 0.9536 -0.2537
21.000000000   0.9769 0.2745 -0.0120 0.0374 0.0120 -0.0374 0.9502 -0.2661
22.000000000   0.9733 0.2872 -0.0120 0.0392 0.0120 -0.0392 0.9467 -0.2784
23.000000000   0.9696 0.3000 -0.0120 0.0409 0.0120 -0.0409 0.9430 -0.2907
24.000000000   0.9658 0.3126 -0.0119 0.0427 0.0119 -0.0427 0.9391 -0.3029
25.000000000   0.9618 0.3252 -0.0119 0.0444 0.0119 -0.0444 0.9351 -0.3151
26.000000000   0.9576 0.3378 -0.0118 0.0461 0.0118 -0.0461 0.9309 -0.3273
27.000000000   0.9532 0.3503 -0.0118 0.0478 0.0118 -0.0478 0.9266 -0.3394
28.000000000   0.9487 0.3628 -0.0118 0.0495 0.0118 -0.0495 0.9221 -0.3514
29.000000000   0.9440 0.3752 -0.0117 0.0512 0.0117 -0.0512 0.9175 -0.3634
30.000000000   0.9392 0.3875 -0.0117 0.0529 0.0117 -0.0529 0.9127 -0.3753
31.000000000   0.9342 0.3998 -0.0116 0.0546 0.0116 -0.0546 0.9078 -0.3872
32.000000000   0.9290 0.4121 -0.0116 0.0563 0.0116 -0.0563 0.9027 -0.3990
33.000000000   0.9237 0.4242 -0.0116 0.0579 0.0116 -0.0579 0.8974 -0.4107
34.000000000   0.9183 0.4363 -0.0115 0.0596 0.0115 -0.0596 0.8921 -0.4223
35.000000000   0.9127 0.4483 -0.0115 0.0612 0.0115 -0.0612 0.8865 -0.4339
36.000000000   0.9069 0.4603 -0.0114 0.0628 0.0114 -0.0628 0.8808 -0.4455
37.000000000   0.9009 0.4721 -0.0114 0.0645 0.0114 -0.0645 0.8750 -0.4569
38.000000000   0.8949 0.4839 -0.0113 0.0661 0.0113 -0.0661 0.8690 -0.4683
39.000000000   0.8886 0.4956 -0.0113 0.0677 0.0113 -0.0677 0.8629 -0.4796
40.000000000   0.8822 0.5073 -0.0113 0.0693 0.0113 -0.0693 0.8566 -0.4908

Σχήμα 4.39. Εξαγωγή Τ παραμέτρων για την τεχνητή Γραμμή Υποδοχής

4.5.1.3. Τεχνητή Γραμμή Πύλης (Gate Line)

ια την τεχνητή γραμμή πύλης χρησιμοποιήσαμε επίσης το μοντέλο TLINE της
βιβλιοθήκης Lumped Elements του πακέτου Libra. Στο σχήμα 4.40 διακρίνουμε

τη σχηματική αναπαράσταση του κυκλώματος προς έλεγχο. Το παράθυρο ελέγχου
του κυκλώματος είναι αυτό που φαίνεται στο σχήμα 4.41. Αξίζει να σημειώσουμε ότι
μια πρόχειρη προσπάθεια βελτιστοποίησης των μηκών των τεχνητών γραμμών
υποδοχής και πύλης έδωσε μεγαλύτερο μήκος στη γραμμή υποδοχής απ’ αυτό της
γραμμής πύλης.

Σχήμα 4.40. Το διακριτό στοιχείο της τεχνητής γραμμής πύλης που
χρησιμοποιήθηκε.

Γ
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Σχήμα 4.41. Το παράθυρο δοκιμών για την απόκριση της τεχνητής γραμμής πύλης.

! Libra(R) 6.1 300 Dec  5 1996
! Sat Jan 29 15:46:37 2000  GateLine_tb\GateLine
# GHz  S  MA  R 50.0000
! SCATTERING PARAMETERS :
1.00000  0.01100 -85.8177  0.99886 -0.72779  0.99886 -0.72779  0.01100 -85.8177
2.00000  0.02193 -89.1614  0.99860 -1.45538  0.99860 -1.45538  0.02193 -89.1614
3.00000  0.03286 -90.7655  0.99823 -2.18261  0.99823 -2.18261  0.03286 -90.7655
4.00000  0.04379 -91.9317  0.99774 -2.90934  0.99774 -2.90934  0.04379 -91.9317
5.00000  0.05470 -92.9218  0.99713 -3.63539  0.99713 -3.63539  0.05470 -92.9218
6.00000  0.06558 -93.8231  0.99640 -4.36062  0.99640 -4.36062  0.06558 -93.8231
7.00000  0.07645 -94.6732  0.99555 -5.08487  0.99555 -5.08487  0.07645 -94.6732
8.00000  0.08728 -95.4907  0.99459 -5.80798  0.99459 -5.80798  0.08728 -95.4907
9.00000  0.09808 -96.2859  0.99351 -6.52978  0.99351 -6.52978  0.09808 -96.2859
10.0000  0.10885 -97.0649  0.99232 -7.25012  0.99232 -7.25012  0.10885 -97.0649
11.0000  0.11957 -97.8316  0.99102 -7.96885  0.99102 -7.96885  0.11957 -97.8316
12.0000  0.13025 -98.5884  0.98960 -8.68582  0.98960 -8.68582  0.13025 -98.5884
13.0000  0.14087 -99.3372  0.98807 -9.40086  0.98807 -9.40086  0.14087 -99.3372
14.0000  0.15145 -100.079  0.98644 -10.1138  0.98644 -10.1138  0.15145 -100.079
15.0000  0.16197 -100.815  0.98470 -10.8246  0.98470 -10.8246  0.16197 -100.815
16.0000  0.17243 -101.545  0.98286 -11.5330  0.98286 -11.5330  0.17243 -101.545
17.0000  0.18282 -102.270  0.98091 -12.2389  0.98091 -12.2389  0.18282 -102.270
18.0000  0.19315 -102.990  0.97886 -12.9422  0.97886 -12.9422  0.19315 -102.990
19.0000  0.20341 -103.706  0.97672 -13.6427  0.97672 -13.6427  0.20341 -103.706
20.0000  0.21359 -104.417  0.97447 -14.3402  0.97447 -14.3402  0.21359 -104.417
21.0000  0.22370 -105.124  0.97214 -15.0348  0.97214 -15.0348  0.22370 -105.124
22.0000  0.23373 -105.826  0.96971 -15.7262  0.96971 -15.7262  0.23373 -105.826
23.0000  0.24368 -106.524  0.96720 -16.4143  0.96720 -16.4143  0.24368 -106.524
24.0000  0.25354 -107.218  0.96460 -17.0991  0.96460 -17.0991  0.25354 -107.218
25.0000  0.26332 -107.908  0.96192 -17.7803  0.96192 -17.7803  0.26332 -107.908
26.0000  0.27301 -108.593  0.95915 -18.4580  0.95915 -18.4580  0.27301 -108.593
27.0000  0.28261 -109.274  0.95631 -19.1319  0.95631 -19.1319  0.28261 -109.274
28.0000  0.29211 -109.951  0.95339 -19.8020  0.95339 -19.8020  0.29211 -109.951
29.0000  0.30152 -110.623  0.95040 -20.4682  0.95040 -20.4682  0.30152 -110.623
30.0000  0.31083 -111.291  0.94734 -21.1305  0.94734 -21.1305  0.31083 -111.291
31.0000  0.32005 -111.954  0.94421 -21.7887  0.94421 -21.7887  0.32005 -111.954
32.0000  0.32916 -112.613  0.94102 -22.4427  0.94102 -22.4427  0.32916 -112.613
33.0000  0.33817 -113.267  0.93776 -23.0925  0.93776 -23.0925  0.33817 -113.267
34.0000  0.34708 -113.917  0.93445 -23.7380  0.93445 -23.7380  0.34708 -113.917
35.0000  0.35588 -114.562  0.93108 -24.3791  0.93108 -24.3791  0.35588 -114.562
36.0000  0.36458 -115.202  0.92766 -25.0158  0.92766 -25.0158  0.36458 -115.202
37.0000  0.37318 -115.838  0.92419 -25.6481  0.92419 -25.6481  0.37318 -115.838
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38.0000  0.38166 -116.469  0.92067 -26.2758  0.92067 -26.2758  0.38166 -116.469
39.0000  0.39004 -117.095  0.91710 -26.8989  0.91710 -26.8989  0.39004 -117.095
40.0000  0.39831 -117.716  0.91349 -27.5174  0.91349 -27.5174  0.39831 -117.716

GateLine_tb  GateLine_tb  GateLine_tb  GateLine_tb  GateLine_tb GateLine_tb  GateLine_tb GateLine_tb
SIJ1 SIJ1 SIJ2 SIJ2 SIJ3 SIJ3 SIJ4 SIJ4
GateLine GateLine     GateLine GateLine     GateLine GateLine     GateLine GateLine
S[1,1] S[1,1] S[1,2] S[1,2] S[2,1] S[2,1] S[2,2] S[2,2]

Frequency Mag Ang Mag Ang Mag Ang Mag Ang
GHz deg deg deg deg
1.000000000 0.0110 -85.8177 0.9989 -0.7278 0.9989 -0.7278 0.0110 -85.8177
2.000000000 0.0219 -89.1614 0.9986 -1.4554 0.9986 -1.4554 0.0219 -89.1614
3.000000000 0.0329 -90.7655 0.9982 -2.1826 0.9982 -2.1826 0.0329 -90.7655
4.000000000 0.0438 -91.9317 0.9977 -2.9093 0.9977 -2.9093 0.0438 -91.9317
5.000000000 0.0547 -92.9218 0.9971 -3.6354 0.9971 -3.6354 0.0547 -92.9218
6.000000000 0.0656 -93.8231 0.9964 -4.3606 0.9964 -4.3606 0.0656 -93.8231
7.000000000 0.0764 -94.6732 0.9956 -5.0849 0.9956 -5.0849 0.0764 -94.6732
8.000000000 0.0873 -95.4907 0.9946 -5.8080 0.9946 -5.8080 0.0873 -95.4907
9.000000000 0.0981 -96.2859 0.9935 -6.5298 0.9935 -6.5298 0.0981 -96.2859
10.000000000   0.1088 -97.0649 0.9923 -7.2501 0.9923 -7.2501 0.1088 -97.0649
11.000000000   0.1196 -97.8316 0.9910 -7.9689 0.9910 -7.9689 0.1196 -97.8316
12.000000000   0.1302 -98.5884 0.9896 -8.6858 0.9896 -8.6858 0.1302 -98.5884
13.000000000   0.1409 -99.3372 0.9881 -9.4009 0.9881 -9.4009 0.1409 -99.3372
14.000000000   0.1514 -100.0790 0.9864 -10.1138 0.9864 -10.1138 0.1514 -100.0790
15.000000000   0.1620 -100.8147 0.9847 -10.8246 0.9847 -10.8246 0.1620 -100.8147
16.000000000   0.1724 -101.5449 0.9829 -11.5330 0.9829 -11.5330 0.1724 -101.5449
17.000000000   0.1828 -102.2700 0.9809 -12.2389 0.9809 -12.2389 0.1828 -102.2700
18.000000000   0.1931 -102.9902 0.9789 -12.9422 0.9789 -12.9422 0.1931 -102.9902
19.000000000   0.2034 -103.7058 0.9767 -13.6427 0.9767 -13.6427 0.2034 -103.7058
20.000000000   0.2136 -104.4170 0.9745 -14.3402 0.9745 -14.3402 0.2136 -104.4170
21.000000000   0.2237 -105.1237 0.9721 -15.0348 0.9721 -15.0348 0.2237 -105.1237
22.000000000   0.2337 -105.8262 0.9697 -15.7262 0.9697 -15.7262 0.2337 -105.8262
23.000000000   0.2437 -106.5244 0.9672 -16.4143 0.9672 -16.4143 0.2437 -106.5244
24.000000000   0.2535 -107.2183 0.9646 -17.0991 0.9646 -17.0991 0.2535 -107.2183
25.000000000   0.2633 -107.9079 0.9619 -17.7803 0.9619 -17.7803 0.2633 -107.9079
26.000000000   0.2730 -108.5932 0.9592 -18.4580 0.9592 -18.4580 0.2730 -108.5932
27.000000000   0.2826 -109.2742 0.9563 -19.1319 0.9563 -19.1319 0.2826 -109.2742
28.000000000   0.2921 -109.9509 0.9534 -19.8020 0.9534 -19.8020 0.2921 -109.9509
29.000000000   0.3015 -110.6231 0.9504 -20.4682 0.9504 -20.4682 0.3015 -110.6231
30.000000000   0.3108 -111.2910 0.9473 -21.1305 0.9473 -21.1305 0.3108 -111.2910
31.000000000   0.3200 -111.9543 0.9442 -21.7887 0.9442 -21.7887 0.3200 -111.9543
32.000000000   0.3292 -112.6131 0.9410 -22.4427 0.9410 -22.4427 0.3292 -112.6131
33.000000000   0.3382 -113.2674 0.9378 -23.0925 0.9378 -23.0925 0.3382 -113.2674
34.000000000   0.3471 -113.9171 0.9345 -23.7380 0.9345 -23.7380 0.3471 -113.9171
35.000000000   0.3559 -114.5621 0.9311 -24.3791 0.9311 -24.3791 0.3559 -114.5621
36.000000000   0.3646 -115.2025 0.9277 -25.0158 0.9277 -25.0158 0.3646 -115.2025
37.000000000   0.3732 -115.8381 0.9242 -25.6481 0.9242 -25.6481 0.3732 -115.8381
38.000000000   0.3817 -116.4690 0.9207 -26.2758 0.9207 -26.2758 0.3817 -116.4690
39.000000000   0.3900 -117.0951 0.9171 -26.8989 0.9171 -26.8989 0.3900 -117.0951
40.000000000   0.3983 -117.7164 0.9135 -27.5174 0.9135 -27.5174 0.3983 -117.7164

GateLine_tb  GateLine_tb GateLine_tb  GateLine_tb GateLine_tb  GateLine_tb  GateLine_tb  GateLine_tb
T11  T11  T12  T12  T21 T21 T22 T22
GateLine     GateLine    GateLine GateLine     GateLine GateLine     GateLine GateLine
OUT_EQN      OUT_EQN      OUT_EQN      OUT_EQN      OUT_EQN OUT_EQN      OUT_EQN OUT_EQN

Frequency Mag Ang Mag Ang Mag Ang Mag Ang
GHz deg deg deg deg
1.000000000 1.0011 0.7278 0.0110 94.9101 0.0110 -85.0899 0.9990 -0.7266
2.000000000 1.0014 1.4554 0.0220 92.2939 0.0220 -87.7061 0.9991 -1.4532
3.000000000 1.0018 2.1826 0.0329 91.4171 0.0329 -88.5829 0.9993 -2.1795
4.000000000 1.0023 2.9093 0.0439 90.9776 0.0439 -89.0224 0.9997 -2.9056
5.000000000 1.0029 3.6354 0.0549 90.7136 0.0549 -89.2864 1.0001 -3.6311
6.000000000 1.0036 4.3606 0.0658 90.5375 0.0658 -89.4625 1.0007 -4.3560
7.000000000 1.0045 5.0849 0.0768 90.4117 0.0768 -89.5883 1.0014 -5.0800
8.000000000 1.0054 5.8080 0.0878 90.3173 0.0878 -89.6827 1.0022 -5.8031
9.000000000 1.0065 6.5298 0.0987 90.2439 0.0987 -89.7561 1.0032 -6.5251
10.000000000   1.0077 7.2501 0.1097 90.1852 0.1097 -89.8148 1.0043 -7.2457
11.000000000   1.0091 7.9689 0.1207 90.1373 0.1207 -89.8627 1.0054 -7.9649
12.000000000   1.0105 8.6858 0.1316 90.0974 0.1316 -89.9026 1.0067 -8.6825
13.000000000   1.0121 9.4009 0.1426 90.0637 0.1426 -89.9363 1.0082 -9.3983
14.000000000   1.0137 10.1138 0.1535 90.0348 0.1535 -89.9652 1.0097 -10.1122
15.000000000   1.0155 10.8246 0.1645 90.0099 0.1645 -89.9901 1.0113 -10.8241
16.000000000   1.0174 11.5330 0.1754 89.9881 0.1754 -90.0119 1.0131 -11.5337
17.000000000   1.0195 12.2389 0.1864 89.9690 0.1864 -90.0310 1.0150 -12.2410
18.000000000   1.0216 12.9422 0.1973 89.9520 0.1973 -90.0480 1.0170 -12.9458
19.000000000   1.0238 13.6427 0.2083 89.9369 0.2083 -90.0631 1.0191 -13.6479
20.000000000   1.0262 14.3402 0.2192 89.9233 0.2192 -90.0767 1.0213 -14.3473
21.000000000   1.0287 15.0348 0.2301 89.9111 0.2301 -90.0889 1.0236 -15.0437



190                                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

22.000000000   1.0312 15.7262 0.2410 89.9000 0.2410 -90.1000 1.0261 -15.7372
23.000000000   1.0339 16.4143 0.2519 89.8900 0.2519 -90.1100 1.0286 -16.4275
24.000000000   1.0367 17.0991 0.2628 89.8808 0.2628 -90.1192 1.0312 -17.1145
25.000000000   1.0396 17.7803 0.2737 89.8724 0.2737 -90.1276 1.0340 -17.7981
26.000000000   1.0426 18.4580 0.2846 89.8647 0.2846 -90.1353 1.0369 -18.4782
27.000000000   1.0457 19.1319 0.2955 89.8577 0.2955 -90.1423 1.0398 -19.1548
28.000000000   1.0489 19.8020 0.3064 89.8511 0.3064 -90.1489 1.0429 -19.8276
29.000000000   1.0522 20.4682 0.3173 89.8451 0.3173 -90.1549 1.0461 -20.4966
30.000000000   1.0556 21.1305 0.3281 89.8395 0.3281 -90.1605 1.0493 -21.1617
31.000000000   1.0591 21.7887 0.3390 89.8344 0.3390 -90.1656 1.0527 -21.8228
32.000000000   1.0627 22.4427 0.3498 89.8295 0.3498 -90.1705 1.0562 -22.4799
33.000000000   1.0664 23.0925 0.3606 89.8251 0.3606 -90.1749 1.0597 -23.1327
34.000000000   1.0701 23.7380 0.3714 89.8209 0.3714 -90.1791 1.0634 -23.7814
35.000000000   1.0740 24.3791 0.3822 89.8170 0.3822 -90.1830 1.0671 -24.4258
36.000000000   1.0780 25.0158 0.3930 89.8134 0.3930 -90.1866 1.0709 -25.0658
37.000000000   1.0820 25.6481 0.4038 89.8100 0.4038 -90.1900 1.0749 -25.7014
38.000000000   1.0862 26.2758 0.4145 89.8068 0.4145 -90.1932 1.0789 -26.3324
39.000000000   1.0904 26.8989 0.4253 89.8038 0.4253 -90.1962 1.0830 -26.9590
40.000000000   1.0947 27.5174 0.4360 89.8010 0.4360 -90.1990 1.0872 -27.5810

GateLine_tb  GateLine_tb  GateLine_tb GateLine_tb  GateLine_tb  GateLine_tb GateLine_tb  GateLine_tb
T11 T11  T12  T12  T21 T21 T22  T22
GateLine     GateLine  GateLine     GateLine  GateLine GateLine     GateLine GateLine
OUT_EQN   OUT_EQN  OUT_EQN  OUT_EQN  OUT_EQN  OUT_EQN OUT_EQN OUT_EQN

Frequency Re Im  Re Im  Re           Im Re  Im
GHz
1.000000000 1.0011 0.0127 -9.4235e-04 0.0110 9.4235e-04 -0.0110 0.9989 -0.0127
2.000000000 1.0011 0.0254 -8.7884e-04 0.0219 8.7884e-04 -0.0219 0.9988 -0.0253
3.000000000 1.0010 0.0382 -8.1408e-04 0.0329 8.1408e-04 -0.0329 0.9986 -0.0380
4.000000000 1.0010 0.0509 -7.4878e-04 0.0439 7.4878e-04 -0.0439 0.9984 -0.0507
5.000000000 1.0009 0.0636 -6.8320e-04 0.0548 6.8320e-04 -0.0548 0.9981 -0.0633
6.000000000 1.0007 0.0763 -6.1748e-04 0.0658 6.1748e-04 -0.0658 0.9978 -0.0760
7.000000000 1.0005 0.0890 -5.5172e-04 0.0768 5.5172e-04 -0.0768 0.9975 -0.0887
8.000000000 1.0003 0.1017 -4.8596e-04 0.0878 4.8596e-04 -0.0878 0.9971 -0.1013
9.000000000 1.0000 0.1145 -4.2024e-04 0.0987 4.2024e-04 -0.0987 0.9967 -0.1140
10.000000000   0.9997 0.1272 -3.5461e-04 0.1097 3.5461e-04 -0.1097 0.9962 -0.1267
11.000000000   0.9993 0.1399 -2.8908e-04 0.1207 2.8908e-04 -0.1207 0.9957 -0.1393
12.000000000   0.9989 0.1526 -2.2367e-04 0.1316 2.2367e-04 -0.1316 0.9952 -0.1520
13.000000000   0.9985 0.1653 -1.5840e-04 0.1426 1.5840e-04 -0.1426 0.9946 -0.1646
14.000000000   0.9980 0.1780 -9.3283e-05 0.1535 9.3283e-05 -0.1535 0.9940 -0.1773
15.000000000   0.9975 0.1907 -2.8338e-05 0.1645 2.8338e-05 -0.1645 0.9933 -0.1899
16.000000000   0.9969 0.2034 3.6426e-05 0.1754 -3.6426e-05  -0.1754 0.9926 -0.2026
17.000000000   0.9963 0.2161 1.0100e-04 0.1864 -1.0100e-04  -0.1864 0.9919 -0.2152
18.000000000   0.9956 0.2288 1.6537e-04 0.1973 -1.6537e-04  -0.1973 0.9911 -0.2278
19.000000000   0.9950 0.2415 2.2953e-04 0.2083 -2.2953e-04  -0.2083 0.9903 -0.2405
20.000000000   0.9942 0.2542 2.9347e-04 0.2192 -2.9347e-04 -0.2192 0.9894 -0.2531
21.000000000   0.9934 0.2668 3.5718e-04 0.2301 -3.5718e-04  -0.2301 0.9885 -0.2657
22.000000000   0.9926 0.2795 4.2065e-04 0.2410 -4.2065e-04  -0.2410 0.9876 -0.2783
23.000000000   0.9918 0.2922 4.8388e-04 0.2519 -4.8388e-04  -0.2519 0.9866 -0.2909
24.000000000   0.9909 0.3048 5.4685e-04 0.2628 -5.4685e-04  -0.2628 0.9856 -0.3035
25.000000000   0.9899 0.3175 6.0957e-04 0.2737 -6.0957e-04  -0.2737 0.9845 -0.3161
26.000000000   0.9890 0.3301 6.7201e-04 0.2846 -6.7201e-04  -0.2846 0.9834 -0.3286
27.000000000   0.9879 0.3427 7.3418e-04 0.2955 -7.3418e-04  -0.2955 0.9823 -0.3412
28.000000000   0.9869 0.3553 7.9607e-04 0.3064 -7.9607e-04  -0.3064 0.9811 -0.3537
29.000000000   0.9858 0.3679 8.5766e-04 0.3173 -8.5766e-04  -0.3173 0.9798 -0.3663
30.000000000   0.9846 0.3805 9.1896e-04 0.3281 -9.1896e-04  -0.3281 0.9786 -0.3788
31.000000000   0.9834 0.3931 9.7996e-04 0.3390 -9.7996e-04  -0.3390 0.9773 -0.3913
32.000000000   0.9822 0.4057 0.0010 0.3498 -0.0010 -0.3498 0.9759 -0.4038
33.000000000   0.9809 0.4182 0.0011 0.3606 -0.0011 -0.3606 0.9745 -0.4163
34.000000000   0.9796 0.4308 0.0012 0.3714 -0.0012 -0.3714 0.9731 -0.4288
35.000000000   0.9783 0.4433 0.0012 0.3822 -0.0012 -0.3822 0.9716 -0.4413
36.000000000   0.9769 0.4558 0.0013 0.3930 -0.0013 -0.3930 0.9701 -0.4537
37.000000000   0.9754 0.4683 0.0013 0.4038 -0.0013 -0.4038 0.9685 -0.4661
38.000000000   0.9739 0.4808 0.0014 0.4145 -0.0014 -0.4145 0.9669 -0.4786
39.000000000   0.9724 0.4933 0.0015 0.4253 -0.0015 -0.4253 0.9653 -0.4910
40.000000000   0.9709 0.5058 0.0015 0.4360 -0.0015 -0.4360 0.9636 -0.5034

Σχήμα 4.42. Εξαγωγή των Τ παραμέτρων για την τεχνητή γραμμή πύλης.
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Σχήμα 4.43. Η διάταξη των τετραθύρων που συνοδεύονται από τους τερματισμούς.

4.5.1.3. Τεχνητή Γραμμή Εισόδου (Input Line)

πως παρατηρούμε στο σχήμα 4.43, τα διαδοχικά τετράθυρα πρέπει να
τερματιστούν με διακριτές γραμμές. Προφανώς, η τεχνητή γραμμή εισόδου, θα

παίξει σημαντικό ρόλο στην απόκριση του κατανεμημένου ενισχυτή.

Σχήμα 4.44. Η τεχνητή γραμμή εισόδου

Ό

Z0G

N

lg

INPUT

Input Line

OUTPUT

Output Line

Output Load Line

ld

Z0D

Input Load Line

1

Τετράθυρο
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Σχήμα 4.45. Το παράθυρο δοκιμών για τη διακριτή γραμμή εισόδου

! Libra(R) 6.1 300 Dec  5 1996
! Sat Jan 29 15:57:47 2000  InputLine_tb\InputLine
# GHz  S  MA  R 50.0000
! SCATTERING PARAMETERS :
1.00000  0.21421 -99.7655  0.95440 -14.8674  0.95440 -14.8674  0.21421 -99.7655
2.00000  0.39590 -115.727  0.89204 -28.4094  0.89204 -28.4094  0.39590 -115.727
3.00000  0.53421 -127.971  0.81437 -39.9803  0.81437 -39.9803  0.53421 -127.971
4.00000  0.63276 -137.807  0.73824 -49.5869  0.73824 -49.5869  0.63276 -137.807
5.00000  0.70108 -145.817  0.67169 -57.5520  0.67169 -57.5520  0.70108 -145.817
6.00000  0.74812 -152.466  0.61691 -64.2545  0.61691 -64.2545  0.74812 -152.466
7.00000  0.78043 -158.118  0.57342 -70.0245  0.57342 -70.0245  0.78043 -158.118
8.00000  0.80240 -163.051  0.53989 -75.1218  0.53989 -75.1218  0.80240 -163.051
9.00000  0.81686 -167.471  0.51499 -79.7464  0.51499 -79.7464  0.81686 -167.471
10.0000  0.82556 -171.536  0.49760 -84.0542  0.49760 -84.0542  0.82556 -171.536
11.0000  0.82957 -175.369  0.48689 -88.1710  0.48689 -88.1710  0.82957 -175.369
12.0000  0.82939 -179.075  0.48234 -92.2046  0.48234 -92.2046  0.82939 -179.075
13.0000  0.82515  177.257  0.48370 -96.2537  0.48370 -96.2537  0.82515  177.257
14.0000  0.81659  173.540  0.49095 -100.416  0.49095 -100.416  0.81659  173.540
15.0000  0.80304  169.690  0.50432 -104.797  0.50432 -104.797  0.80304  169.690
16.0000  0.78337  165.615  0.52424 -109.515  0.52424 -109.515  0.78337  165.615
17.0000  0.75577  161.218  0.55129 -114.712  0.55129 -114.712  0.75577  161.218
18.0000  0.71759  156.402  0.58607 -120.562  0.58607 -120.562  0.71759  156.402
19.0000  0.66503  151.088  0.62891 -127.278  0.62891 -127.278  0.66503  151.088
20.0000  0.59310  145.296  0.67918 -135.103  0.67918 -135.103  0.59310  145.296
21.0000  0.49621  139.378  0.73418 -144.282  0.73418 -144.282  0.49621  139.378
22.0000  0.37098  134.843  0.78758 -154.973  0.78758 -154.973  0.37098  134.843
23.0000  0.22557  138.334  0.82881 -167.089  0.82881 -167.089  0.22557  138.334
24.0000  0.13010 -178.819  0.84608  179.859  0.84608  179.859  0.13010 -178.819
25.0000  0.22702 -136.085  0.83334  166.721  0.83334  166.721  0.22702 -136.085
26.0000  0.37498 -132.807  0.79502  154.379  0.79502  154.379  0.37498 -132.807
27.0000  0.50271 -137.597  0.74253  143.393  0.74253  143.393  0.50271 -137.597
28.0000  0.60117 -143.760  0.68696  133.912  0.68696  133.912  0.60117 -143.760
29.0000  0.67357 -149.756  0.63539  125.804  0.63539  125.804  0.67357 -149.756
30.0000  0.72567 -155.229  0.59099  118.831  0.59099  118.831  0.72567 -155.229
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31.0000  0.76274 -160.162  0.55463  112.743  0.55463  112.743  0.76274 -160.162
32.0000  0.78873 -164.637  0.52607  107.319  0.52607  107.319  0.78873 -164.637
33.0000  0.80642 -168.758  0.50470  102.378  0.50470  102.378  0.80642 -168.758
34.0000  0.81764 -172.624  0.48990  97.7701  0.48990  97.7701  0.81764 -172.624
35.0000  0.82355 -176.326  0.48117  93.3687  0.48117  93.3687  0.82355 -176.326
36.0000  0.82474 -179.946  0.47820  89.0633  0.47820  89.0633  0.82474 -179.946
37.0000  0.82139  176.437  0.48089  84.7503  0.48089  84.7503  0.82139  176.437
38.0000  0.81327  172.745  0.48931  80.3262  0.48931  80.3262  0.81327  172.745
39.0000  0.79969  168.898  0.50376  75.6796  0.50376  75.6796  0.79969  168.898
40.0000  0.77944  164.809  0.52470  70.6839  0.52470  70.6839  0.77944  164.809

Σχήμα 4.46. Οι παραγόμενες S-παράμετροι για το δίθυρο της γραμμής εισόδου.

4.5.1.5.  Τεχνητή Γραμμή Εξόδου (Output Line)

Σχήμα 4.47. Η διακριτή ταινιογραμμή εξόδου του σχήματος 4.43

Σχήμα 4.48. Το παράθυρο δοκιμών που θα παράγει την Τ μήτρα για την γραμμή
εξόδου.
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! Libra(R) 6.1 300 Dec  5 1996
! Sat Jan 29 16:00:40 2000  OutputLine_tb\OutputLine
# GHz  S  MA  R 50.0000
! SCATTERING PARAMETERS :
1.00000  0.06410 -12.2382  0.93597 -4.10798  0.93597 -4.10798  0.06410 -12.2382
2.00000  0.06596 -24.1160  0.93519 -8.21514  0.93519 -8.21514  0.06596 -24.1160
3.00000  0.06875 -35.4151  0.93436 -12.3202  0.93436 -12.3202  0.06875 -35.4151
4.00000  0.07236 -45.9972  0.93343 -16.4222  0.93343 -16.4222  0.07236 -45.9972
5.00000  0.07660 -55.8172  0.93240 -20.5200  0.93240 -20.5200  0.07660 -55.8172
6.00000  0.08130 -64.8988  0.93128 -24.6128  0.93128 -24.6128  0.08130 -64.8988
7.00000  0.08628 -73.3052  0.93006 -28.6997  0.93006 -28.6997  0.08628 -73.3052
8.00000  0.09140 -81.1156  0.92877 -32.7801  0.92877 -32.7801  0.09140 -81.1156
9.00000  0.09654 -88.4106  0.92741 -36.8534  0.92741 -36.8534  0.09654 -88.4106
10.0000  0.10159 -95.2646  0.92600 -40.9192  0.92600 -40.9192  0.10159 -95.2646
11.0000  0.10645 -101.743  0.92456 -44.9772  0.92456 -44.9772  0.10645 -101.743
12.0000  0.11107 -107.901  0.92311 -49.0273  0.92311 -49.0273  0.11107 -107.901
13.0000  0.11536 -113.786  0.92165 -53.0693  0.92165 -53.0693  0.11536 -113.786
14.0000  0.11929 -119.437  0.92021 -57.1036  0.92021 -57.1036  0.11929 -119.437
15.0000  0.12280 -124.886  0.91880 -61.1302  0.91880 -61.1302  0.12280 -124.886
16.0000  0.12586 -130.159  0.91743 -65.1497  0.91743 -65.1497  0.12586 -130.159
17.0000  0.12845 -135.280  0.91613 -69.1625  0.91613 -69.1625  0.12845 -135.280
18.0000  0.13052 -140.267  0.91490 -73.1692  0.91490 -73.1692  0.13052 -140.267
19.0000  0.13206 -145.134  0.91376 -77.1705  0.91376 -77.1705  0.13206 -145.134
20.0000  0.13306 -149.897  0.91271 -81.1672  0.91271 -81.1672  0.13306 -149.897
21.0000  0.13351 -154.564  0.91176 -85.1602  0.91176 -85.1602  0.13351 -154.564
22.0000  0.13339 -159.146  0.91092 -89.1503  0.91092 -89.1503  0.13339 -159.146
23.0000  0.13269 -163.650  0.91019 -93.1385  0.91019 -93.1385  0.13269 -163.650
24.0000  0.13142 -168.081  0.90958 -97.1258  0.90958 -97.1258  0.13142 -168.081
25.0000  0.12958 -172.445  0.90908 -101.113  0.90908 -101.113  0.12958 -172.445
26.0000  0.12717 -176.744  0.90869 -105.101  0.90869 -105.101  0.12717 -176.744
27.0000  0.12419  179.019  0.90842 -109.091  0.90842 -109.091  0.12419  179.019
28.0000  0.12066  174.844  0.90824 -113.084  0.90824 -113.084  0.12066  174.844
29.0000  0.11659  170.731  0.90817 -117.080  0.90817 -117.080  0.11659  170.731
30.0000  0.11199  166.684  0.90819 -121.081  0.90819 -121.081  0.11199  166.684
31.0000  0.10688  162.708  0.90828 -125.087  0.90828 -125.087  0.10688  162.708
32.0000  0.10129  158.811  0.90844 -129.098  0.90844 -129.098  0.10129  158.811
33.0000  0.09523  155.006  0.90866 -133.115  0.90866 -133.115  0.09523  155.006
34.0000  0.08873  151.312  0.90892 -137.138  0.90892 -137.138  0.08873  151.312
35.0000  0.08182  147.756  0.90922 -141.168  0.90922 -141.168  0.08182  147.756
36.0000  0.07455  144.378  0.90953 -145.205  0.90953 -145.205  0.07455  144.378
37.0000  0.06694  141.243  0.90984 -149.248  0.90984 -149.248  0.06694  141.243
38.0000  0.05904  138.449  0.91015 -153.298  0.91015 -153.298  0.05904  138.449
39.0000  0.05092  136.165  0.91043 -157.355  0.91043 -157.355  0.05092  136.165
40.0000  0.04264  134.693  0.91068 -161.417  0.91068 -161.417  0.04264  134.693

Σχήμα 4.49. Οι παράμετροι S για διάφορες τιμές της συχνότητας από 1 ώς 40 GHz
την τεχνητής γραμμής εξόδου του κατανεμημένου ενισχυτή.

4.5.1.6. Τεχνητή Γραμμή Φορτίου Εισόδου (Input Load Line)

πό το σχήμα 4.43 παρατηρούμε ότι χρειάζεται ο κατάλληλος τερματισμός στην
είσοδο του κατανεμημένου ενισχυτή ώστε το τετράθυρο να μορφοποιηθεί σε

δίθυρο. Το μοντέλο της γραμμής φορτίου εισόδου που χρησιμοποιήθηκε για τους
μαθηματικούς υπολογισμούς απορρέει από τους συλλογισμούς των σχημάτων 4.50
ώς 4.52.

Σχήμα 4.50. Το διακριτό στοιχείο της γραμμής τερματισμού εισόδου.

Α
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Σχήμα 4.51. Το παράθυρο δοκιμών προς εξαγωγή Τ παραμέτρων
! Libra(R) 6.1 300 Dec  5 1996
! Sat Jan 29 15:51:06 2000  DrainLoadLine_tb\DrainLoadLine
# GHz  S  MA  R 50.0000
! SCATTERING PARAMETERS :
1.00000  0.04997 -11.3192  0.95012 -3.14570  0.95012 -3.14570  0.04997 -11.3192
2.00000  0.05148 -22.2793  0.94957 -6.29113  0.94957 -6.29113  0.05148 -22.2793
3.00000  0.05377 -32.6628  0.94900 -9.43576  0.94900 -9.43576  0.05377 -32.6628
4.00000  0.05675 -42.3321  0.94840 -12.5791  0.94840 -12.5791  0.05675 -42.3321
5.00000  0.06029 -51.2427  0.94774 -15.7208  0.94774 -15.7208  0.06029 -51.2427
6.00000  0.06425 -59.4190  0.94702 -18.8604  0.94702 -18.8604  0.06425 -59.4190
7.00000  0.06853 -66.9248  0.94625 -21.9976  0.94625 -21.9976  0.06853 -66.9248
8.00000  0.07302 -73.8398  0.94544 -25.1319  0.94544 -25.1319  0.07302 -73.8398
9.00000  0.07762 -80.2451  0.94457 -28.2632  0.94457 -28.2632  0.07762 -80.2451
10.0000  0.08228 -86.2153  0.94366 -31.3910  0.94366 -31.3910  0.08228 -86.2153
11.0000  0.08692 -91.8162  0.94272 -34.5152  0.94272 -34.5152  0.08692 -91.8162
12.0000  0.09150 -97.1037  0.94174 -37.6356  0.94174 -37.6356  0.09150 -97.1037
13.0000  0.09596 -102.125  0.94074 -40.7520  0.94074 -40.7520  0.09596 -102.125
14.0000  0.10028 -106.918  0.93973 -43.8644  0.93973 -43.8644  0.10028 -106.918
15.0000  0.10443 -111.516  0.93871 -46.9726  0.93871 -46.9726  0.10443 -111.516
16.0000  0.10837 -115.946  0.93768 -50.0766  0.93768 -50.0766  0.10837 -115.946
17.0000  0.11208 -120.230  0.93666 -53.1766  0.93666 -53.1766  0.11208 -120.230
18.0000  0.11553 -124.388  0.93565 -56.2725  0.93565 -56.2725  0.11553 -124.388
19.0000  0.11873 -128.433  0.93465 -59.3646  0.93465 -59.3646  0.11873 -128.433
20.0000  0.12163 -132.380  0.93369 -62.4528  0.93369 -62.4528  0.12163 -132.380
21.0000  0.12424 -136.241  0.93275 -65.5375  0.93275 -65.5375  0.12424 -136.241
22.0000  0.12654 -140.023  0.93185 -68.6190  0.93185 -68.6190  0.12654 -140.023
23.0000  0.12852 -143.736  0.93100 -71.6973  0.93100 -71.6973  0.12852 -143.736
24.0000  0.13017 -147.387  0.93019 -74.7730  0.93019 -74.7730  0.13017 -147.387
25.0000  0.13148 -150.981  0.92943 -77.8463  0.92943 -77.8463  0.13148 -150.981
26.0000  0.13245 -154.524  0.92873 -80.9175  0.92873 -80.9175  0.13245 -154.524
27.0000  0.13307 -158.020  0.92809 -83.9871  0.92809 -83.9871  0.13307 -158.020
28.0000  0.13334 -161.473  0.92751 -87.0554  0.92751 -87.0554  0.13334 -161.473
29.0000  0.13326 -164.886  0.92699 -90.1228  0.92699 -90.1228  0.13326 -164.886
30.0000  0.13282 -168.263  0.92654 -93.1898  0.92654 -93.1898  0.13282 -168.263
31.0000  0.13202 -171.605  0.92615 -96.2568  0.92615 -96.2568  0.13202 -171.605
32.0000  0.13087 -174.914  0.92583 -99.3241  0.92583 -99.3241  0.13087 -174.914
33.0000  0.12937 -178.193  0.92557 -102.392  0.92557 -102.392  0.12937 -178.193
34.0000  0.12752  178.559  0.92537 -105.462  0.92537 -105.462  0.12752  178.559
35.0000  0.12531  175.339  0.92524 -108.532  0.92524 -108.532  0.12531  175.339
36.0000  0.12277  172.148  0.92516 -111.605  0.92516 -111.605  0.12277  172.148
37.0000  0.11988  168.986  0.92514 -114.681  0.92514 -114.681  0.11988  168.986
38.0000  0.11666  165.854  0.92517 -117.758  0.92517 -117.758  0.11666  165.854
39.0000  0.11312  162.752  0.92525 -120.839  0.92525 -120.839  0.11312  162.752
40.0000  0.10927  159.682  0.92537 -123.923  0.92537 -123.923  0.10927  159.682

Σχήμα 4.52. Οι παράμετροι  S για την τεχνητή γραμμή φορτίου εισόδου.
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4.5.1.7. Τεχνητή Γραμμή Φορτίου Εξόδου (Output Load Line)

μοίως, για την τεχνητή γραμμή φορτίου τερματισμού εξόδου, έχουμε τα
ακόλουθα τρία σχήματα.

Σχήμα 4.53. Τεχνητή Γραμμή φορτίου εξόδου

Σχήμα 4.54. Παράθυρο προς παραγωγή Τ παραμέτρων της γραμμής τερματισμού
εξόδου

! Libra(R) 6.1 300 Dec  5 1996
! Sat Jan 29 15:54:59 2000  GateLoadLine_tb\GateLoadLine
# GHz  S  MA  R 50.0000
! SCATTERING PARAMETERS :
1.00000  0.18608 -97.7576  0.96341 -12.8094  0.96341 -12.8094  0.18608 -97.7576
2.00000  0.35013 -112.161  0.91472 -24.7415  0.91472 -24.7415  0.35013 -112.161
3.00000  0.48286 -123.431  0.85027 -35.2839  0.85027 -35.2839  0.48286 -123.431
4.00000  0.58382 -132.756  0.78265 -44.3234  0.78265 -44.3234  0.58382 -132.756
5.00000  0.65824 -140.538  0.71963 -52.0000  0.71963 -52.0000  0.65824 -140.538
6.00000  0.71242 -147.097  0.66459 -58.5485  0.66459 -58.5485  0.71242 -147.097
7.00000  0.75174 -152.709  0.61832 -64.2070  0.61832 -64.2070  0.75174 -152.709
8.00000  0.78025 -157.596  0.58041 -69.1809  0.58041 -69.1809  0.78025 -157.596
9.00000  0.80081 -161.934  0.55003 -73.6374  0.55003 -73.6374  0.80081 -161.934
10.0000  0.81536 -165.862  0.52630 -77.7096  0.52630 -77.7096  0.81536 -165.862
11.0000  0.82522 -169.487  0.50845 -81.5045  0.50845 -81.5045  0.82522 -169.487
12.0000  0.83125 -172.897  0.49587 -85.1096  0.49587 -85.1096  0.83125 -172.897
13.0000  0.83397 -176.165  0.48812 -88.5996  0.48812 -88.5996  0.83397 -176.165
14.0000  0.83366 -179.355  0.48492 -92.0409  0.48492 -92.0409  0.83366 -179.355
15.0000  0.83037  177.476  0.48614 -95.4959  0.48614 -95.4959  0.83037  177.476
16.0000  0.82393  174.273  0.49176 -99.0269  0.49176 -99.0269  0.82393  174.273
17.0000  0.81399  170.979  0.50194 -102.700  0.50194 -102.700  0.81399  170.979
18.0000  0.79991  167.536  0.51693 -106.587  0.51693 -106.587  0.79991  167.536
19.0000  0.78074  163.879  0.53710 -110.773  0.53710 -110.773  0.78074  163.879

Ο
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20.0000  0.75510  159.941  0.56288 -115.358  0.56288 -115.358  0.75510  159.941
21.0000  0.72110  155.650  0.59468 -120.461  0.59468 -120.461  0.72110  155.650
22.0000  0.67611  150.945  0.63274 -126.225  0.63274 -126.225  0.67611  150.945
23.0000  0.61678  145.810  0.67675 -132.811  0.67675 -132.811  0.61678  145.810
24.0000  0.53922  140.365  0.72526 -140.390  0.72526 -140.390  0.53922  140.365
25.0000  0.43999  135.140  0.77491 -149.098  0.77491 -149.098  0.43999  135.140
26.0000  0.31884  132.013  0.81972 -158.971  0.81972 -158.971  0.31884  132.013
27.0000  0.18706  138.937  0.85153 -169.848  0.85153 -169.848  0.18706  138.937
28.0000  0.11776 -171.619  0.86269  178.682  0.86269  178.682  0.11776 -171.619
29.0000  0.21511 -133.720  0.85007  167.222  0.85007  167.222  0.21511 -133.720
30.0000  0.34884 -130.559  0.81712  156.368  0.81712  156.368  0.34884 -130.559
31.0000  0.46768 -134.622  0.77161  146.520  0.77161  146.520  0.46768 -134.622
32.0000  0.56361 -140.166  0.72164  137.828  0.72164  137.828  0.56361 -140.166
33.0000  0.63774 -145.739  0.67305  130.250  0.67305  130.250  0.63774 -145.739
34.0000  0.69379 -150.928  0.62910  123.644  0.62910  123.644  0.69379 -150.928
35.0000  0.73572 -155.654  0.59115  117.841  0.59115  117.841  0.73572 -155.654
36.0000  0.76687 -159.950  0.55946  112.677  0.55946  112.677  0.76687 -159.950
37.0000  0.78978 -163.885  0.53378  108.011  0.53378  108.011  0.78978 -163.885
38.0000  0.80632 -167.532  0.51368  103.723  0.51368  103.723  0.80632 -167.532
39.0000  0.81778 -170.962  0.49870  99.7104  0.49870  99.7104  0.81778 -170.962
40.0000  0.82504 -174.237  0.48847  95.8892  0.48847  95.8892  0.82504 -174.237

Σχήμα 4.55. Οι S παράμετροι για την γραμμή προσαρμογής φορτίου εξόδου.

4.5.2. Ανάλυση με Προσομοίωση του Κατανεμημένου Ενισχυτή

εωρώντας τα διακριτά στοιχεία της παραγράφου 4.5.1, προσομοιάσαμε τη
λειτουργία του κατανεμημένου ενισχυτή, παίρνοντας τα αποτελέσματα της

απόδοσής του όσον αφορά στο κέρδος, στο εύρος ζώνης και στις προσαρμογές
εισόδου και εξόδου, με προσεκτικά διαδοχικά βήματα ανάλυσης με χρήση ενός
ενεργού στοιχείου, δύο, τριών, τεσσάρων, πέντε και έξι, προκειμένου να
οδηγηθούμε σε κάποια συμπεράσματα για τη βέλτιστη επιλογή αριθμού βαθμίδων

4.5.2.1.Ανάλυση με Προσομοίωση μίας Βαθμίδας

Σχήμα 4.56. Κατανεμημένος ενισχυτής μιας βαθμίδας

Θ
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Σχήμα 4.57. Παράθυρο δοκιμών για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων του
σχήματος 4.58.

Σχήμα 4.58. Απόκριση κατανεμημένου ενισχυτή μιας βαθμίδας. Το κέρδος
κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 2 και 7 dB
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4.5.2.2.Ανάλυση με Προσομοίωση Δύο Βαθμίδων

Σχήμα 4.59. Κατανεμημένος ενισχυτής δύο βαθμίδων

Σχήμα 4.60. Παράθυρο δοκιμών για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων του
σχήματος 4.61.
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Σχήμα 4.61. Απόκριση κατανεμημένου ενισχυτή δύο βαθμίδων. Το κέρδος
κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 3 και 6 dB

4.5.2.3.Ανάλυση με Προσομοίωση Τριών Βαθμίδων

Σχήμα 4.62. Κατανεμημένος ενισχυτής τριών βαθμίδων
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Σχήμα 4.63. Παράθυρο δοκιμών για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων του
σχήματος 4.64.

Σχήμα 4.64. Απόκριση κατανεμημένου ενισχυτή τριών βαθμίδων. Το κέρδος
κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 3.5 και 5 dB
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4.5.2.4.Ανάλυση με Προσομοίωση Τεσσάρων Βαθμίδων

Σχήμα 4.65. Κατανεμημένος ενισχυτής τεσσάρων βαθμίδων

Σχήμα 4.66. Παράθυρο δοκιμών για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων του
σχήματος 4.67.
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Σχήμα 4.67. Απόκριση κατανεμημένου ενισχυτή τεσσάρων βαθμίδων. Το κέρδος
κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 4 και 5 dB

4.5.2.5.Ανάλυση με Προσομοίωση Πέντε Βαθμίδων

Σχήμα 4.68. Κατανεμημένος ενισχυτής πέντε βαθμίδων
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Σχήμα 4.69. Παράθυρο δοκιμών για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων του
σχήματος 4.70.

Σχήμα 4.70. Απόκριση κατανεμημένου ενισχυτή πέντε βαθμίδων. Το κέρδος
κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 4 και 6 dB
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4.5.2.2.Ανάλυση με Προσομοίωση Έξι Βαθμίδων

Σχήμα 4.71. Κατανεμημένος ενισχυτής έξι βαθμίδων

Σχήμα 4.72. Παράθυρο δοκιμών για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων του
σχήματος 4.73.
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Σχήμα 4.73. Απόκριση κατανεμημένου ενισχυτή τριών βαθμίδων. Το κέρδος
κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 4.5 και 8 dB

4.5.2.7. Σύγκριση μεταξύ Προσομοιώσεων Διαφορετικού
Αριθμού Βαθμίδων

Σχήμα 4.74. Παρατηρούμε ότι η καλύτερη απόδοση όσον αφορά στο επίπεδο
κέρδος στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος, επιτυγχάνεται με τον
κατανεμημένο ενισχυτή που χρησιμοποιεί 4 ενεργά στοιχεία.
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4.6. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΤΡΑΘΥΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ

4.6.1. Εξαγωγή Μητρών Τ για τα Δίθυρα

πως παρουσιάσαμε στην παράγραφο 4.5.1, για τα επιμέρους διακριτά στοιχεία,
μπορούμε να εξαγάγουμε τις Τ μήτρες τους προς μαθηματική ανάλυση. Αυτό

επιτεύχθηκε με τη βοήθεια της εξίσωσης εξόδου των σχημάτων 4.32, 4.38, 4.41,
4.45, 4.48, 4.51, 4.54, με τα οποία δημιουργήσαμε τα αρχεία για τις Τ παραμέτρους
των 7 διθύρων που αναλύσαμε. Αυτά τα αρχεία παρουσιάζονται στα σχήματα 4.75
έως 4.81.
               H40Hemt4x75_tb H40Hemt4x75_tb H40Hemt4x75_tb H40Hemt4x75_tb H40Hemt4x75_tb H40Hemt4x75_tb H40Hemt4x75_tb H40Hemt4x75_tb
               T11            T11            T12            T12            T21            T21            T22            T22
               H40HEMT4x75    H40HEMT4x75    H40HEMT4x75    H40HEMT4x75    H40HEMT4x75    H40HEMT4x75    H40HEMT4x75    H40HEMT4x75

               OUT_EQN        OUT_EQN        OUT_EQN        OUT_EQN        OUT_EQN        OUT_EQN        OUT_EQN        OUT_EQN
 Frequency     Re             Im             Re             Im             Re             Im             Re             Im
 GHz
  1.000000000 -0.1068        -0.0215         0.0354        -0.0047        -0.1071         0.0130         0.0350         0.0026
  2.000000000 -0.1053        -0.0430         0.0359        -0.0094        -0.1077         0.0261         0.0347         0.0053
  3.000000000 -0.1030        -0.0645         0.0368        -0.0140        -0.1088         0.0391         0.0341         0.0079
  4.000000000 -0.0997        -0.0858         0.0380        -0.0187        -0.1102         0.0521         0.0333         0.0105
  5.000000000 -0.0954        -0.1070         0.0395        -0.0233        -0.1120         0.0650         0.0323         0.0132
  6.000000000 -0.0903        -0.1279         0.0414        -0.0279        -0.1143         0.0779         0.0310         0.0158
  7.000000000 -0.0842        -0.1487         0.0436        -0.0324        -0.1169         0.0908         0.0295         0.0185
  8.000000000 -0.0772        -0.1693         0.0462        -0.0369        -0.1200         0.1035         0.0278         0.0212
  9.000000000 -0.0693        -0.1895         0.0491        -0.0414        -0.1234         0.1162         0.0259         0.0239
 10.000000000 -0.0606        -0.2094         0.0523        -0.0458        -0.1273         0.1289         0.0237         0.0267
 11.000000000 -0.0509        -0.2290         0.0558        -0.0502        -0.1315         0.1414         0.0213         0.0295
 12.000000000 -0.0405        -0.2482         0.0597        -0.0544        -0.1361         0.1538         0.0187         0.0323
 13.000000000 -0.0292        -0.2670         0.0639        -0.0586        -0.1412         0.1661         0.0158         0.0351
 14.000000000 -0.0170        -0.2854         0.0685        -0.0628        -0.1465         0.1783         0.0127         0.0380
 15.000000000 -0.0041        -0.3033         0.0733        -0.0668        -0.1523         0.1903         0.0095         0.0409
 16.000000000  0.0096        -0.3207         0.0785        -0.0708        -0.1584         0.2022         0.0059         0.0438
 17.000000000  0.0240        -0.3376         0.0840        -0.0746        -0.1649         0.2140         0.0022         0.0469
 18.000000000  0.0392        -0.3539         0.0898        -0.0784        -0.1717         0.2257        -0.0018         0.0499
 19.000000000  0.0551        -0.3697         0.0960        -0.0821        -0.1789         0.2372        -0.0059         0.0530
 20.000000000  0.0716        -0.3849         0.1024        -0.0857        -0.1864         0.2485        -0.0103         0.0562
 21.000000000  0.0889        -0.3995         0.1091        -0.0892        -0.1943         0.2597        -0.0149         0.0594
 22.000000000  0.1067        -0.4135         0.1162        -0.0925        -0.2025         0.2707        -0.0197         0.0627
 23.000000000  0.1252        -0.4269         0.1235        -0.0958        -0.2110         0.2815        -0.0248         0.0661
 24.000000000  0.1442        -0.4396         0.1312        -0.0990        -0.2198         0.2922        -0.0300         0.0695
 25.000000000  0.1638        -0.4516         0.1391        -0.1020        -0.2289         0.3027        -0.0355         0.0731
 26.000000000  0.1840        -0.4629         0.1473        -0.1049        -0.2384         0.3130        -0.0411         0.0767
 27.000000000  0.2046        -0.4735         0.1559        -0.1077        -0.2481         0.3231        -0.0470         0.0804
 28.000000000  0.2258        -0.4835         0.1647        -0.1104        -0.2582         0.3331        -0.0531         0.0842
 29.000000000  0.2473        -0.4927         0.1738        -0.1130        -0.2685         0.3429        -0.0593         0.0881
 30.000000000  0.2693        -0.5012         0.1832        -0.1154        -0.2791         0.3524        -0.0658         0.0921
 31.000000000  0.2917        -0.5089         0.1928        -0.1178        -0.2900         0.3618        -0.0725         0.0962
 32.000000000  0.3145        -0.5159         0.2028        -0.1200        -0.3011         0.3711        -0.0794         0.1005
 33.000000000  0.3377        -0.5222         0.2130        -0.1221        -0.3125         0.3801        -0.0865         0.1048
 34.000000000  0.3611        -0.5278         0.2235        -0.1241        -0.3242         0.3889        -0.0937         0.1093
 35.000000000  0.3849        -0.5326         0.2343        -0.1259        -0.3361         0.3976        -0.1012         0.1140
 36.000000000  0.4090        -0.5366         0.2453        -0.1277        -0.3483         0.4061        -0.1089         0.1188
 37.000000000  0.4333        -0.5399         0.2566        -0.1293        -0.3607         0.4144        -0.1167         0.1237
 38.000000000  0.4578        -0.5425         0.2682        -0.1308        -0.3733         0.4225        -0.1248         0.1288
 39.000000000  0.4826        -0.5443         0.2801        -0.1322        -0.3862         0.4305        -0.1330         0.1341
 40.000000000  0.5076        -0.5454         0.2922        -0.1335        -0.3993         0.4382        -0.1414         0.1395

Σχήμα 4.75. Τ παράμετροι για το FET
               LINES_tb  LINES_tb  LINES_tb  LINES_tb  LINES_tb  LINES_tb  LINES_tb  LINES_tb
               T11       T11       T12       T12       T21       T21       T22       T22
               InputLine InputLine InputLine InputLine InputLine InputLine InputLine InputLine
OUT_EQN   OUT_EQN   OUT_EQN   OUT_EQN   OUT_EQN   OUT_EQN   OUT_EQN   OUT_EQN
 Frequency     Re        Im        Re        Im        Re        Im        Re        Im
 GHz
  1.000000000  1.0127    0.2688   -0.0200    0.2236    0.0200   -0.2236    0.9704   -0.2488
  2.000000000  0.9860    0.5334   -0.0208    0.4433    0.0208   -0.4433    0.9463   -0.4932
  3.000000000  0.9409    0.7890   -0.0230    0.6556    0.0230   -0.6556    0.9077   -0.7290
  4.000000000  0.8782    1.0314   -0.0266    0.8567    0.0266   -0.8567    0.8552   -0.9524
  5.000000000  0.7988    1.2563   -0.0316    1.0433    0.0316   -1.0433    0.7897   -1.1594
  6.000000000  0.7041    1.4601   -0.0379    1.2121    0.0379   -1.2121    0.7123   -1.3467
  7.000000000  0.5958    1.6390   -0.0453    1.3603    0.0453   -1.3603    0.6243   -1.5109
  8.000000000  0.4756    1.7901   -0.0537    1.4852    0.0537   -1.4852    0.5273   -1.6492
  9.000000000  0.3456    1.9108   -0.0630    1.5849    0.0630   -1.5849    0.4227   -1.7594
 10.000000000  0.2082    1.9988   -0.0729    1.6575    0.0729   -1.6575    0.3125   -1.8395
 11.000000000  0.0656    2.0528   -0.0833    1.7018    0.0833   -1.7018    0.1984   -1.8882
 12.000000000 -0.0798    2.0717   -0.0939    1.7169    0.0939   -1.7169    0.0823   -1.9046
 13.000000000 -0.2252    2.0551   -0.1045    1.7027    0.1045   -1.7027   -0.0338   -1.8883
 14.000000000 -0.3683    2.0033   -0.1148    1.6593    0.1148   -1.6593   -0.1481   -1.8398
 15.000000000 -0.5064    1.9171   -0.1246    1.5874    0.1246   -1.5874   -0.2586   -1.7597
 16.000000000 -0.6372    1.7979   -0.1336    1.4883    0.1336   -1.4883   -0.3634   -1.6495
 17.000000000 -0.7583    1.6478   -0.1416    1.3636    0.1416   -1.3636   -0.4609   -1.5110
 18.000000000 -0.8676    1.4692   -0.1485    1.2154    0.1485   -1.2154   -0.5495   -1.3465
 19.000000000 -0.9631    1.2652   -0.1538    1.0462    0.1538   -1.0462   -0.6277   -1.1589
 20.000000000 -1.0430    1.0393   -0.1576    0.8589    0.1576   -0.8589   -0.6943   -0.9514
 21.000000000 -1.1059    0.7952   -0.1596    0.6567    0.1596   -0.6567   -0.7481   -0.7275
 22.000000000 -1.1505    0.5371   -0.1597    0.4432    0.1597   -0.4432   -0.7884   -0.4911
 23.000000000 -1.1760    0.2696   -0.1577    0.2218    0.1577   -0.2218   -0.8145   -0.2462
 24.000000000 -1.1819   -0.0029   -0.1537   -0.0035    0.1537    0.0035   -0.8261    0.0030
 25.000000000 -1.1679   -0.2756   -0.1476   -0.2290    0.1476    0.2290   -0.8230    0.2521
 26.000000000 -1.1341   -0.5439   -0.1394   -0.4506    0.1394    0.4506   -0.8053    0.4969
 27.000000000 -1.0811   -0.8031   -0.1291   -0.6646    0.1291    0.6646   -0.7734    0.7332
 28.000000000 -1.0096   -1.0487   -0.1168   -0.8673    0.1168    0.8673   -0.7280    0.9569
 29.000000000 -0.9207   -1.2764   -0.1027   -1.0551    0.1027    1.0551   -0.6699    1.1641
 30.000000000 -0.8160   -1.4823   -0.0869   -1.2248    0.0869    1.2248   -0.6001    1.3512
 31.000000000 -0.6970   -1.6628   -0.0697   -1.3734    0.0697    1.3734   -0.5199    1.5150
 32.000000000 -0.5659   -1.8147   -0.0512   -1.4984    0.0512    1.4984   -0.4308    1.6525
 33.000000000 -0.4247   -1.9353   -0.0317   -1.5975    0.0317    1.5975   -0.3343    1.7615
 34.000000000 -0.2760   -2.0225   -0.0115   -1.6690    0.0115    1.6690   -0.2321    1.8399
 35.000000000 -0.1221   -2.0747    0.0091   -1.7115   -0.0091    1.7115   -0.1261    1.8865
 36.000000000  0.0342   -2.0909    0.0298   -1.7244   -0.0298    1.7244   -0.0181    1.9003
 37.000000000  0.1903   -2.0708    0.0503   -1.7073   -0.0503    1.7073    0.0899    1.8811
 38.000000000  0.3434   -2.0146    0.0701   -1.6606   -0.0701    1.6606    0.1962    1.8293
 39.000000000  0.4910   -1.9234    0.0891   -1.5849   -0.0891    1.5849    0.2987    1.7456
 40.000000000  0.6304   -1.7986    0.1068   -1.4816   -0.1068    1.4816    0.3958    1.6315

Σχήμα 4.76. Τ παράμετροι για το την τεχνητή γραμμή εισόδου

Ό
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               LINES_tb      LINES_tb      LINES_tb      LINES_tb      LINES_tb      LINES_tb      LINES_tb      LINES_tb
               T11           T11           T12           T12           T21           T21           T22           T22
               DrainLoadLine DrainLoadLine DrainLoadLine DrainLoadLine DrainLoadLine DrainLoadLine DrainLoadLine
DrainLoadLine

               OUT_EQN       OUT_EQN       OUT_EQN       OUT_EQN       OUT_EQN       OUT_EQN       OUT_EQN       OUT_EQN
 Frequency     Re            Im            Re            Im            Re            Im            Re            Im
 GHz
  1.000000000  1.0509        0.0578       -0.0521        0.0075        0.0521       -0.0075        0.9462       -0.0513
  2.000000000  1.0468        0.1154       -0.0521        0.0149        0.0521       -0.0149        0.9417       -0.1023
  3.000000000  1.0395        0.1728       -0.0521        0.0223        0.0521       -0.0223        0.9345       -0.1531
  4.000000000  1.0291        0.2296       -0.0519        0.0297        0.0519       -0.0297        0.9246       -0.2033
  5.000000000  1.0157        0.2859       -0.0518        0.0370        0.0518       -0.0370        0.9121       -0.2530
  6.000000000  0.9992        0.3413       -0.0515        0.0441        0.0515       -0.0441        0.8969       -0.3018
  7.000000000  0.9799        0.3958       -0.0513        0.0511        0.0513       -0.0511        0.8792       -0.3498
  8.000000000  0.9576        0.4492       -0.0510        0.0580        0.0510       -0.0580        0.8590       -0.3968
  9.000000000  0.9325        0.5013       -0.0506        0.0647        0.0506       -0.0647        0.8362       -0.4426
 10.000000000  0.9046        0.5520       -0.0502        0.0713        0.0502       -0.0713        0.8111       -0.4870
 11.000000000  0.8740        0.6011       -0.0498        0.0776        0.0498       -0.0776        0.7837       -0.5301
 12.000000000  0.8409        0.6484       -0.0494        0.0837        0.0494       -0.0837        0.7539       -0.5715
 13.000000000  0.8053        0.6939       -0.0489        0.0895        0.0489       -0.0895        0.7220       -0.6113
 14.000000000  0.7672        0.7374       -0.0484        0.0951        0.0484       -0.0951        0.6881       -0.6493
 15.000000000  0.7269        0.7788       -0.0478        0.1004        0.0478       -0.1004        0.6521       -0.6854
 16.000000000  0.6844        0.8179       -0.0472        0.1055        0.0472       -0.1055        0.6143       -0.7195
 17.000000000  0.6399        0.8546       -0.0466        0.1102        0.0466       -0.1102        0.5747       -0.7515
 18.000000000  0.5934        0.8889       -0.0460        0.1146        0.0460       -0.1146        0.5334       -0.7813
 19.000000000  0.5452        0.9206       -0.0454        0.1186        0.0454       -0.1186        0.4907       -0.8087
 20.000000000  0.4953        0.9496       -0.0447        0.1224        0.0447       -0.1224        0.4465       -0.8339
 21.000000000  0.4440        0.9759       -0.0440        0.1257        0.0440       -0.1257        0.4010       -0.8565
 22.000000000  0.3912        0.9993       -0.0433        0.1287        0.0433       -0.1287        0.3544       -0.8767
 23.000000000  0.3373        1.0198       -0.0426        0.1313        0.0426       -0.1313        0.3068       -0.8943
 24.000000000  0.2824        1.0373       -0.0418        0.1335        0.0418       -0.1335        0.2583       -0.9092
 25.000000000  0.2265        1.0518       -0.0410        0.1354        0.0410       -0.1354        0.2090       -0.9215
 26.000000000  0.1700        1.0632       -0.0402        0.1368        0.0402       -0.1368        0.1592       -0.9312
 27.000000000  0.1129        1.0716       -0.0394        0.1378        0.0394       -0.1378        0.1090       -0.9380
 28.000000000  0.0554        1.0767       -0.0386        0.1385        0.0386       -0.1385        0.0584       -0.9422
 29.000000000 -0.0023        1.0788       -0.0378        0.1387        0.0378       -0.1387        0.0077       -0.9435
 30.000000000 -0.0601        1.0776       -0.0369        0.1385        0.0369       -0.1385       -0.0430       -0.9421
 31.000000000 -0.1177        1.0733       -0.0361        0.1379        0.0361       -0.1379       -0.0936       -0.9380
 32.000000000 -0.1750        1.0658       -0.0352        0.1369        0.0352       -0.1369       -0.1438       -0.9310
 33.000000000 -0.2319        1.0552       -0.0343        0.1355        0.0343       -0.1355       -0.1936       -0.9214
 34.000000000 -0.2881        1.0415       -0.0334        0.1337        0.0334       -0.1337       -0.2429       -0.9090
 35.000000000 -0.3435        1.0248       -0.0325        0.1315        0.0325       -0.1315       -0.2914       -0.8940
 36.000000000 -0.3980        1.0049       -0.0315        0.1289        0.0315       -0.1289       -0.3390       -0.8764
 37.000000000 -0.4513        0.9822       -0.0306        0.1259        0.0306       -0.1259       -0.3856       -0.8561
 38.000000000 -0.5034        0.9565       -0.0297        0.1226        0.0297       -0.1226       -0.4310       -0.8334
 39.000000000 -0.5540        0.9280       -0.0287        0.1188        0.0287       -0.1188       -0.4752       -0.8082
 40.000000000 -0.6031        0.8967       -0.0278        0.1148        0.0278       -0.1148       -0.5179       -0.7807

Σχήμα 4.77. Τ παράμετροι για τη γραμμή τερματισμού εισόδου

               LINES_tb   LINES_tb   LINES_tb   LINES_tb   LINES_tb   LINES_tb   LINES_tb   LINES_tb
               T11        T11        T12        T12        T21        T21        T22        T22
               OutputLine OutputLine OutputLine OutputLine OutputLine OutputLine OutputLine OutputLine

               OUT_EQN    OUT_EQN    OUT_EQN    OUT_EQN    OUT_EQN    OUT_EQN    OUT_EQN    OUT_EQN
 Frequency     Re         Im         Re         Im         Re         Im         Re         Im
 GHz
  1.000000000  1.0657     0.0765    -0.0678     0.0097     0.0678    -0.0097     0.9294    -0.0655
  2.000000000  1.0583     0.1528    -0.0678     0.0193     0.0678    -0.0193     0.9220    -0.1306
  3.000000000  1.0456     0.2284    -0.0677     0.0289     0.0677    -0.0289     0.9102    -0.1951
  4.000000000  1.0276     0.3029    -0.0674     0.0383     0.0674    -0.0383     0.8940    -0.2585
  5.000000000  1.0045     0.3759    -0.0671     0.0475     0.0671    -0.0475     0.8734    -0.3205
  6.000000000  0.9762     0.4472    -0.0666     0.0564     0.0666    -0.0564     0.8485    -0.3810
  7.000000000  0.9431     0.5163    -0.0660     0.0651     0.0660    -0.0651     0.8195    -0.4396
  8.000000000  0.9052     0.5829    -0.0654     0.0735     0.0654    -0.0735     0.7866    -0.4959
  9.000000000  0.8628     0.6467    -0.0647     0.0815     0.0647    -0.0815     0.7498    -0.5498
 10.000000000  0.8160     0.7073    -0.0639     0.0891     0.0639    -0.0891     0.7093    -0.6009
 11.000000000  0.7651     0.7645    -0.0631     0.0963     0.0631    -0.0963     0.6654    -0.6490
 12.000000000  0.7103     0.8179    -0.0622     0.1030     0.0622    -0.1030     0.6183    -0.6939
 13.000000000  0.6519     0.8673    -0.0612     0.1092     0.0612    -0.1092     0.5681    -0.7353
 14.000000000  0.5902     0.9125    -0.0602     0.1148     0.0602    -0.1148     0.5152    -0.7731
 15.000000000  0.5255     0.9531    -0.0591     0.1199     0.0591    -0.1199     0.4598    -0.8071
 16.000000000  0.4581     0.9891    -0.0580     0.1243     0.0580    -0.1243     0.4022    -0.8370
 17.000000000  0.3883     1.0202    -0.0568     0.1282     0.0568    -0.1282     0.3427    -0.8628
 18.000000000  0.3165     1.0462    -0.0555     0.1314     0.0555    -0.1314     0.2814    -0.8843
 19.000000000  0.2430     1.0671    -0.0542     0.1340     0.0542    -0.1340     0.2189    -0.9014
 20.000000000  0.1682     1.0826    -0.0529     0.1359     0.0529    -0.1359     0.1553    -0.9140
 21.000000000  0.0925     1.0929    -0.0515     0.1371     0.0515    -0.1371     0.0910    -0.9221
 22.000000000  0.0163     1.0977    -0.0501     0.1376     0.0501    -0.1376     0.0263    -0.9256
 23.000000000 -0.0602     1.0970    -0.0486     0.1374     0.0486    -0.1374    -0.0385    -0.9245
 24.000000000 -0.1364     1.0909    -0.0471     0.1366     0.0471    -0.1366    -0.1031    -0.9188
 25.000000000 -0.2120     1.0794    -0.0456     0.1350     0.0456    -0.1350    -0.1671    -0.9086
 26.000000000 -0.2867     1.0625    -0.0441     0.1328     0.0441    -0.1328    -0.2302    -0.8939
 27.000000000 -0.3600     1.0403    -0.0425     0.1299     0.0425    -0.1299    -0.2921    -0.8747
 28.000000000 -0.4317     1.0129    -0.0409     0.1264     0.0409    -0.1264    -0.3526    -0.8512
 29.000000000 -0.5013     0.9804    -0.0393     0.1222     0.0393    -0.1222    -0.4112    -0.8234
 30.000000000 -0.5684     0.9430    -0.0376     0.1174     0.0376    -0.1174    -0.4678    -0.7916
 31.000000000 -0.6329     0.9009    -0.0360     0.1120     0.0360    -0.1120    -0.5220    -0.7558
 32.000000000 -0.6942     0.8543    -0.0343     0.1061     0.0343    -0.1061    -0.5735    -0.7163
 33.000000000 -0.7522     0.8034    -0.0326     0.0996     0.0326    -0.0996    -0.6222    -0.6732
 34.000000000 -0.8064     0.7484    -0.0309     0.0926     0.0309    -0.0926    -0.6678    -0.6268
 35.000000000 -0.8568     0.6896    -0.0292     0.0851     0.0292    -0.0851    -0.7100    -0.5773
 36.000000000 -0.9029     0.6274    -0.0275     0.0772     0.0275    -0.0772    -0.7486    -0.5249
 37.000000000 -0.9445     0.5620    -0.0258     0.0689     0.0258    -0.0689    -0.7835    -0.4699
 38.000000000 -0.9816     0.4937    -0.0240     0.0603     0.0240    -0.0603    -0.8144    -0.4126
 39.000000000 -1.0137     0.4229    -0.0223     0.0513     0.0223    -0.0513    -0.8412    -0.3532
 40.000000000 -1.0408     0.3499    -0.0206     0.0420     0.0206    -0.0420    -0.8639    -0.2921

Σχήμα 4.78. Τ παράμετροι για τη γραμμή εξόδου
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LINES_tb     LINES_tb     LINES_tb     LINES_tb     LINES_tb     LINES_tb     LINES_tb     LINES_tb
               T11          T11          T12          T12          T21          T21          T22          T22
               GateLoadLine GateLoadLine GateLoadLine GateLoadLine GateLoadLine GateLoadLine GateLoadLine GateLoadLine

               OUT_EQN      OUT_EQN      OUT_EQN      OUT_EQN      OUT_EQN      OUT_EQN      OUT_EQN      OUT_EQN
 Frequency     Re           Im           Re           Im           Re           Im           Re           Im
 GHz
  1.000000000  1.0121       0.2301      -0.0170       0.1924       0.0170      -0.1924       0.9753      -0.2153
  2.000000000  0.9929       0.4575      -0.0172       0.3824       0.0172      -0.3824       0.9570      -0.4277
  3.000000000  0.9601       0.6793      -0.0184       0.5676       0.0184      -0.5676       0.9277      -0.6347
  4.000000000  0.9141       0.8927      -0.0204       0.7457       0.0204      -0.7457       0.8877      -0.8336
  5.000000000  0.8555       1.0950      -0.0233       0.9144       0.0233      -0.9144       0.8375      -1.0220
  6.000000000  0.7851       1.2836      -0.0272       1.0716       0.0272      -1.0716       0.7777      -1.1974
  7.000000000  0.7037       1.4562      -0.0318       1.2154       0.0318      -1.2154       0.7092      -1.3577
  8.000000000  0.6124       1.6104      -0.0372       1.3438       0.0372      -1.3438       0.6327      -1.5008
  9.000000000  0.5122       1.7444      -0.0433       1.4553       0.0433      -1.4553       0.5493      -1.6250
 10.000000000  0.4045       1.8565      -0.0500       1.5484       0.0500      -1.5484       0.4599      -1.7286
 11.000000000  0.2906       1.9452      -0.0571       1.6220       0.0571      -1.6220       0.3657      -1.8103
 12.000000000  0.1719       2.0093      -0.0647       1.6751       0.0647      -1.6751       0.2678      -1.8691
 13.000000000  0.0501       2.0481      -0.0726       1.7070       0.0726      -1.7070       0.1675      -1.9043
 14.000000000 -0.0734       2.0609      -0.0806       1.7173       0.0806      -1.7173       0.0660      -1.9154
 15.000000000 -0.1970       2.0476      -0.0886       1.7058       0.0886      -1.7058      -0.0355      -1.9022
 16.000000000 -0.3191       2.0083      -0.0964       1.6727       0.0964      -1.6727      -0.1356      -1.8649
 17.000000000 -0.4380       1.9435      -0.1040       1.6183       0.1040      -1.6183      -0.2333      -1.8040
 18.000000000 -0.5522       1.8540      -0.1112       1.5434       0.1112      -1.5434      -0.3271      -1.7201
 19.000000000 -0.6603       1.7408      -0.1179       1.4488       0.1179      -1.4488      -0.4161      -1.6144
 20.000000000 -0.7609       1.6054      -0.1239       1.3358       0.1239      -1.3358      -0.4991      -1.4882
 21.000000000 -0.8525       1.4495      -0.1291       1.2057       0.1291      -1.2057      -0.5751      -1.3431
 22.000000000 -0.9339       1.2749      -0.1334       1.0602       0.1334      -1.0602      -0.6432      -1.1808
 23.000000000 -1.0042       1.0840      -0.1366       0.9011       0.1366      -0.9011      -0.7025      -1.0035
 24.000000000 -1.0622       0.8791      -0.1387       0.7304       0.1387      -0.7304      -0.7524      -0.8134
 25.000000000 -1.1073       0.6628      -0.1396       0.5504       0.1396      -0.5504      -0.7922      -0.6130
 26.000000000 -1.1387       0.4378      -0.1393       0.3632       0.1393      -0.3632      -0.8214      -0.4047
 27.000000000 -1.1560       0.2070      -0.1376       0.1712       0.1376      -0.1712      -0.8398      -0.1911
 28.000000000 -1.1589      -0.0267      -0.1345      -0.0230       0.1345       0.0230      -0.8472       0.0248
 29.000000000 -1.1472      -0.2602      -0.1301      -0.2170       0.1301       0.2170      -0.8434       0.2405
 30.000000000 -1.1212      -0.4906      -0.1243      -0.4084       0.1243       0.4084      -0.8286       0.4531
 31.000000000 -1.0810      -0.7149      -0.1171      -0.5947       0.1171       0.5947      -0.8031       0.6600
 32.000000000 -1.0270      -0.9303      -0.1086      -0.7734       0.1086       0.7734      -0.7670       0.8584
 33.000000000 -0.9600      -1.1340      -0.0989      -0.9424       0.0989       0.9424      -0.7211       1.0459
 34.000000000 -0.8807      -1.3233      -0.0879      -1.0993       0.0879       1.0993      -0.6658       1.2200
 35.000000000 -0.7900      -1.4958      -0.0759      -1.2422       0.0759       1.2422      -0.6020       1.3784
 36.000000000 -0.6891      -1.6492      -0.0628      -1.3693       0.0628       1.3693      -0.5304       1.5191
 37.000000000 -0.5793      -1.7816      -0.0490      -1.4788       0.0490       1.4788      -0.4521       1.6404
 38.000000000 -0.4618      -1.8912      -0.0344      -1.5693       0.0344       1.5693      -0.3680       1.7406
 39.000000000 -0.3382      -1.9765      -0.0192      -1.6397       0.0192       1.6397      -0.2792       1.8183
 40.000000000 -0.2101      -2.0364      -0.0037      -1.6890       0.0037       1.6890      -0.1870       1.8727

Σχήμα 4.79. Τ παράμετροι για τη γραμμή φορτίου εξόδου

               LINES_tb LINES_tb LINES_tb    LINES_tb LINES_tb    LINES_tb LINES_tb LINES_tb
               T11      T11      T12         T12      T21         T21      T22      T22
               GateLine GateLine GateLine    GateLine GateLine    GateLine GateLine GateLine

               OUT_EQN  OUT_EQN  OUT_EQN     OUT_EQN  OUT_EQN     OUT_EQN  OUT_EQN  OUT_EQN
 Frequency     Re       Im       Re          Im       Re          Im       Re       Im
 GHz
  1.000000000  1.0011   0.0127  -9.4235e-04  0.0110   9.4235e-04 -0.0110   0.9989  -0.0127
  2.000000000  1.0011   0.0254  -8.7884e-04  0.0219   8.7884e-04 -0.0219   0.9988  -0.0253
  3.000000000  1.0010   0.0382  -8.1408e-04  0.0329   8.1408e-04 -0.0329   0.9986  -0.0380
  4.000000000  1.0010   0.0509  -7.4878e-04  0.0439   7.4878e-04 -0.0439   0.9984  -0.0507
  5.000000000  1.0009   0.0636  -6.8320e-04  0.0548   6.8320e-04 -0.0548   0.9981  -0.0633
  6.000000000  1.0007   0.0763  -6.1748e-04  0.0658   6.1748e-04 -0.0658   0.9978  -0.0760
  7.000000000  1.0005   0.0890  -5.5172e-04  0.0768   5.5172e-04 -0.0768   0.9975  -0.0887
  8.000000000  1.0003   0.1017  -4.8596e-04  0.0878   4.8596e-04 -0.0878   0.9971  -0.1013
  9.000000000  1.0000   0.1145  -4.2024e-04  0.0987   4.2024e-04 -0.0987   0.9967  -0.1140
 10.000000000  0.9997   0.1272  -3.5461e-04  0.1097   3.5461e-04 -0.1097   0.9962  -0.1267
 11.000000000  0.9993   0.1399  -2.8908e-04  0.1207   2.8908e-04 -0.1207   0.9957  -0.1393
 12.000000000  0.9989   0.1526  -2.2367e-04  0.1316   2.2367e-04 -0.1316   0.9952  -0.1520
 13.000000000  0.9985   0.1653  -1.5840e-04  0.1426   1.5840e-04 -0.1426   0.9946  -0.1646
 14.000000000  0.9980   0.1780  -9.3283e-05  0.1535   9.3283e-05 -0.1535   0.9940  -0.1773
 15.000000000  0.9975   0.1907  -2.8338e-05  0.1645   2.8338e-05 -0.1645   0.9933  -0.1899
 16.000000000  0.9969   0.2034   3.6426e-05  0.1754  -3.6426e-05 -0.1754   0.9926  -0.2026
 17.000000000  0.9963   0.2161   1.0100e-04  0.1864  -1.0100e-04 -0.1864   0.9919  -0.2152
 18.000000000  0.9956   0.2288   1.6537e-04  0.1973  -1.6537e-04 -0.1973   0.9911  -0.2278
 19.000000000  0.9950   0.2415   2.2953e-04  0.2083  -2.2953e-04 -0.2083   0.9903  -0.2405
 20.000000000  0.9942   0.2542   2.9347e-04  0.2192  -2.9347e-04 -0.2192   0.9894  -0.2531
 21.000000000  0.9934   0.2668   3.5718e-04  0.2301  -3.5718e-04 -0.2301   0.9885  -0.2657
 22.000000000  0.9926   0.2795   4.2065e-04  0.2410  -4.2065e-04 -0.2410   0.9876  -0.2783
 23.000000000  0.9918   0.2922   4.8388e-04  0.2519  -4.8388e-04 -0.2519   0.9866  -0.2909
 24.000000000  0.9909   0.3048   5.4685e-04  0.2628  -5.4685e-04 -0.2628   0.9856  -0.3035
 25.000000000  0.9899   0.3175   6.0957e-04  0.2737  -6.0957e-04 -0.2737   0.9845  -0.3161
 26.000000000  0.9890   0.3301   6.7201e-04  0.2846  -6.7201e-04 -0.2846   0.9834  -0.3286
 27.000000000  0.9879   0.3427   7.3418e-04  0.2955  -7.3418e-04 -0.2955   0.9823  -0.3412
 28.000000000  0.9869   0.3553   7.9607e-04  0.3064  -7.9607e-04 -0.3064   0.9811  -0.3537
 29.000000000  0.9858   0.3679   8.5766e-04  0.3173  -8.5766e-04 -0.3173   0.9798  -0.3663
 30.000000000  0.9846   0.3805   9.1896e-04  0.3281  -9.1896e-04 -0.3281   0.9786  -0.3788
 31.000000000  0.9834   0.3931   9.7996e-04  0.3390  -9.7996e-04 -0.3390   0.9773  -0.3913
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 32.000000000  0.9822   0.4057       0.0010  0.3498      -0.0010 -0.3498   0.9759  -0.4038
 33.000000000  0.9809   0.4182       0.0011  0.3606      -0.0011 -0.3606   0.9745  -0.4163
 34.000000000  0.9796   0.4308       0.0012  0.3714      -0.0012 -0.3714   0.9731  -0.4288
 35.000000000  0.9783   0.4433       0.0012  0.3822      -0.0012 -0.3822   0.9716  -0.4413
 36.000000000  0.9769   0.4558       0.0013  0.3930      -0.0013 -0.3930   0.9701  -0.4537
 37.000000000  0.9754   0.4683       0.0013  0.4038      -0.0013 -0.4038   0.9685  -0.4661
 38.000000000  0.9739   0.4808       0.0014  0.4145      -0.0014 -0.4145   0.9669  -0.4786
 39.000000000  0.9724   0.4933       0.0015  0.4253      -0.0015 -0.4253   0.9653  -0.4910
 40.000000000  0.9709   0.5058       0.0015  0.4360      -0.0015 -0.4360   0.9636  -0.5034

Σχήμα 4.80. Τ παράμετροι για τη γραμμή πύλης
               LINES_tb  LINES_tb  LINES_tb  LINES_tb  LINES_tb  LINES_tb  LINES_tb  LINES_tb
               T11       T11       T12       T12       T21       T21       T22       T22
               DrainLine DrainLine DrainLine DrainLine DrainLine DrainLine DrainLine
DrainLine

               OUT_EQN   OUT_EQN   OUT_EQN   OUT_EQN   OUT_EQN   OUT_EQN   OUT_EQN   OUT_EQN
 Frequency     Re        Im        Re        Im        Re        Im        Re        Im
 GHz
  1.000000000  1.0124    0.0132   -0.0124    0.0018    0.0124   -0.0018    0.9874   -0.0128
  2.000000000  1.0123    0.0264   -0.0125    0.0036    0.0125   -0.0036    0.9870   -0.0257
  3.000000000  1.0120    0.0396   -0.0125    0.0054    0.0125   -0.0054    0.9865   -0.0385
  4.000000000  1.0115    0.0528   -0.0125    0.0072    0.0125   -0.0072    0.9859   -0.0513
  5.000000000  1.0108    0.0660   -0.0125    0.0090    0.0125   -0.0090    0.9851   -0.0641
  6.000000000  1.0099    0.0792   -0.0125    0.0108    0.0125   -0.0108    0.9841   -0.0769
  7.000000000  1.0089    0.0923   -0.0124    0.0126    0.0124   -0.0126    0.9830   -0.0897
  8.000000000  1.0077    0.1055   -0.0124    0.0144    0.0124   -0.0144    0.9817   -0.1024
  9.000000000  1.0064    0.1187   -0.0124    0.0162    0.0124   -0.0162    0.9802   -0.1152
 10.000000000  1.0048    0.1318   -0.0124    0.0180    0.0124   -0.0180    0.9786   -0.1279
 11.000000000  1.0031    0.1449   -0.0123    0.0198    0.0123   -0.0198    0.9768   -0.1406
 12.000000000  1.0013    0.1580   -0.0123    0.0215    0.0123   -0.0215    0.9749   -0.1533
 13.000000000  0.9992    0.1710   -0.0123    0.0233    0.0123   -0.0233    0.9728   -0.1659
 14.000000000  0.9970    0.1841   -0.0123    0.0251    0.0123   -0.0251    0.9705   -0.1786
 15.000000000  0.9946    0.1971   -0.0122    0.0269    0.0122   -0.0269    0.9681   -0.1912
 16.000000000  0.9921    0.2101   -0.0122    0.0287    0.0122   -0.0287    0.9655   -0.2037
 17.000000000  0.9894    0.2230   -0.0122    0.0304    0.0122   -0.0304    0.9628   -0.2163
 18.000000000  0.9865    0.2360   -0.0121    0.0322    0.0121   -0.0322    0.9599   -0.2288
 19.000000000  0.9835    0.2488   -0.0121    0.0339    0.0121   -0.0339    0.9568   -0.2413
 20.000000000  0.9803    0.2617   -0.0121    0.0357    0.0121   -0.0357    0.9536   -0.2537
 21.000000000  0.9769    0.2745   -0.0120    0.0374    0.0120   -0.0374    0.9502   -0.2661
 22.000000000  0.9733    0.2872   -0.0120    0.0392    0.0120   -0.0392    0.9467   -0.2784
 23.000000000  0.9696    0.3000   -0.0120    0.0409    0.0120   -0.0409    0.9430   -0.2907
 24.000000000  0.9658    0.3126   -0.0119    0.0427    0.0119   -0.0427    0.9391   -0.3029
 25.000000000  0.9618    0.3252   -0.0119    0.0444    0.0119   -0.0444    0.9351   -0.3151
 26.000000000  0.9576    0.3378   -0.0118    0.0461    0.0118   -0.0461    0.9309   -0.3273
 27.000000000  0.9532    0.3503   -0.0118    0.0478    0.0118   -0.0478    0.9266   -0.3394
 28.000000000  0.9487    0.3628   -0.0118    0.0495    0.0118   -0.0495    0.9221   -0.3514
 29.000000000  0.9440    0.3752   -0.0117    0.0512    0.0117   -0.0512    0.9175   -0.3634
 30.000000000  0.9392    0.3875   -0.0117    0.0529    0.0117   -0.0529    0.9127   -0.3753
 31.000000000  0.9342    0.3998   -0.0116    0.0546    0.0116   -0.0546    0.9078   -0.3872
 32.000000000  0.9290    0.4121   -0.0116    0.0563    0.0116   -0.0563    0.9027   -0.3990
 33.000000000  0.9237    0.4242   -0.0116    0.0579    0.0116   -0.0579    0.8974   -0.4107
 34.000000000  0.9183    0.4363   -0.0115    0.0596    0.0115   -0.0596    0.8921   -0.4223
 35.000000000  0.9127    0.4483   -0.0115    0.0612    0.0115   -0.0612    0.8865   -0.4339
 36.000000000  0.9069    0.4603   -0.0114    0.0628    0.0114   -0.0628    0.8808   -0.4455
 37.000000000  0.9009    0.4721   -0.0114    0.0645    0.0114   -0.0645    0.8750   -0.4569
 38.000000000  0.8949    0.4839   -0.0113    0.0661    0.0113   -0.0661    0.8690   -0.4683
 39.000000000  0.8886    0.4956   -0.0113    0.0677    0.0113   -0.0677    0.8629   -0.4796
 40.000000000  0.8822    0.5073   -0.0113    0.0693    0.0113   -0.0693    0.8566   -0.4908

Σχήμα 4.81. Τ παράμετροι για τη γραμμή υποδοχής

4.6.2. Εξαγωγή Μήτρας Τ για το Τετράθυρο

ν συνεχίσουμε από την παράγραφο 4.4.2. όπου είχαμε εξαγάγει μια
παραμετρική μελέτη του πίνακα Τ , θα αντικαταστήσουμε τις αριθμητικές τιμές

στις παραμέτρους του πίνακα Τ της πρώτης Βαθμίδας.

Αντικαθιστώντας τις αριθμητικές τιμές, ο Πίνακας Τ1 της πρώτης βαθμίδας είναι:

Α
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48474443
38373433

28272423

18171413
1

4241

3231

2625
1615

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

10XX
01XX
XX10
XX01

Με

και

X11 0

X12 0

X13 .0121 .0357 i.

X14 .9803 .2617i

X15 .010857817525967434728 .13620628821277910654i

X16 .11320666372198419301 .077695034636825897861 i.

X17 .071956440000000000000 .057675680000000000000 i.

X18 .19692135 .27340395i

X21 0

X22 0

X23 .9536 .2537i

X24 .0121 .0357 i.

X25 .047145043166078658806 .1208690495943759096i

X26 .064536853043544197747 .11327514771241951391i

X27 .037586425000000000000 .079083725000000000000 i.

X28 .054990750000000000000 .3151618125i
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Οπότε τα στοιχεία της πρώτης στήλης του Πίνακα Τij
1 είναι:

Ομοίως, προέκυψαν τα στοιχεία της δεύτερης, της τρίτης και της τέταρτης στήλης
του πίνακα Τ1 .

X31 .731661356636182746111.0539977339748318306i

X32 1.1995710422512328315.47191535564183975175i

X33 4.5544530975649530968.056674699944914100258i.

X34 6.42238999345091197231.7700778741489739251i

X35 0

X36 0

X37 2.934710 4. .2192i

X38 .9942 .2542i

X41 .653961839039954606991.0975143297087033058i

X42 1.1589643351849861953.55164217095469507673i

X43 4.5544530975649530968.056674699944914100258i.

X44 6.42238999345091197231.7700778741489739251i

X45 0

X46 0

X47 .9894 .2531i

X48 2.934710 4. .2192i

.26770222162419967683 .19612104899801269727 1j.

1.1055279686331084754 .49663976507132910063 1j.

3.4735094619339532949 1.4864473329013335387 1j.

5.5215745221094756653 1.6641810299697364398 1j.
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4.6.3. Εξαγωγή Μήτρας Τ για Ν Βαθμίδες Τετράθυρων

εωρώντας ότι τα υποδίκτυα που περιέχουν τα ενεργά στοιχεία είναι
πανομοιότυπα, με μεγάλη ευκολία και τη βοήθεια του Mathcad, μπορούμε με

έναν απλό πολλαπλασιασμό πινάκων να εξαγάγουμε τη συνολική μήτρα Τ για το
τετράθυρο του κατανεμημένου ενισχυτή οσοδήποτε αριθμού βαθμίδων. Ένα
παράδειγμα για τη μήτρα Τ τετράθυρου κατανεμημένου ενισχυτή που αποτελείται
από 4 ενεργά τετράθυρα, διακρίνεται στο σχήμα 4.82.

Σχήμα 4.82.  Παραγωγή Μήτρας Τ τετράθυρου κατανεμημένου ενισχυτή με χρήση 4
ενεργών στοιχείων, με τη βοήθεια του Mathcad.

4.6.4. Αναγωγή Μήτρας Τ Τετράθυρου σε Μήτρα Τ Διθύρου
Κατανεμημένου Ενισχυτή Ν Βαθμίδων

το σχήμα 4.83, παρουσιάζεται το τετράθυρο με Ν ενεργά στοιχεία, τερματισμένο
με τις κατάλληλες σύνθετες αντιστάσεις. Ο τερματισμός εισόδου είναι

( )
( ) 0

Li
1

Li
1

0

Li
1

Li
10

D0 Z
ba

Z
2

baZ2
Z =

-×

+××
=  και επομένως 0aLi

1 =

Ομοίως, ο τερματισμός εξόδου είναι

( )
( ) 0
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2
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2

0

Lo
2
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20

G0 Z
ba

Z
2

baZ2
Z =

-×

+××
= και επομένως 0aLo

2 =

Οι μήτρες Α, B, C, D που εμφανίζονται στο σχήμα 4.83, όπως θα παρατηρήσουμε
και στις ακόλουθες εξισώσεις, είναι επίσης μήτρες Τ, των οποίων ο αριθμητικός
υπολογισμός έχει διεξαχθεί στην παράγραφο 4.5.1. Από το σχήμα 4.83,
εφαρμόζοντας τους νόμους του Kirchoff, έχουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

i
212

i
211

i
1 aAbAa ×+×=

i
212

i
211

i
1 aAbAa ×+×=

g
o

i
2 ab =

g
o

i
2 ba =

Θ

Σ

.11634559544830830014 1.3067503648718071686 1j.

.09640275945790089812 1.5389753913168031932 1j.

12.67375457603546583 1.0021288191416004811 1j.

6.2119205798587974686 7.420055125916453852 1j.

.15893986077751137397 2.1128973911650761774 1j.

.13945812511573594698 2.0132826048700679268 1j.

15.919040879476854629 2.6027478242719762585 1j.

6.5637133953697703174 9.7661019319981179924 1j.

.037128295132370110343 .052414100104347921079

.053692369266623679495 .039607769105483815605

.25407974818665043154 .39108856204272123266

.48246782041200665474 .02365870193365271124
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Σχήμα 4.83. Μοντελοποίηση του κυκλώματος του σχήματος 4.43 με τη χρήση
κυματικών μητρών Τ
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Λύνοντας το προηγούμενο σύστημα των 22  εξισώσεων με τις μεταβλητές a  και b
που αναφέρονται στις κυματικές σύνθετες αντιστάσεις, προκύπτει ένα σύστημα 2
εξισώσεων που δίνει τα i

1a  και i
1b  συναρτήσει των o

2a  και o
2b . Επομένως, προκύπτει

το δίθυρο του κατανεμημένου ενισχυτή:
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Όπως αναφέραμε στην παράγραφο 3.3.1, το κέρδος ισχύος μεταφοράς δίνεται από
το λόγο της λαμβανόμενης ισχύος από το φορτίο προς την ισχύ που είναι διαθέσιμη
από την πηγή. Η ισχύς που λαμβάνεται από το φορτίο δίνεται από τη διαφορά του
προσπίπτοντος με το ανακλώμενο κύμα:
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Η ισχύς που είναι διαθέσιμη από την πηγή ορίζεται ως η ισχύς που λαμβάνεται από
την πηγή σε ένα συζυγές προσαρμοσμένο φορτίο

2i
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1AVS abP -=

και επομένως, γνωρίζοντας τη μήτρα S του διθύρου και τους τερματισμούς εισόδου
και εξόδου, με ευκολία λαμβάνουμε το κέρδος ισχύος μεταφοράς του
κατανεμημένου ενισχυτή:
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Η μήτρα S που προέκυψε για τη συχνότητα των 20 GHz είναι αυτή που φαίνεται στη
συνέχεια:
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Παραγάγαμε στο Eesof το αρχείο δεδομένων s2p προκειμένου να δούμε την
απόκριση του μαθηματικού μοντέλου δίθυρου και τα αποτελέσματα ήταν πολλά
υποσχόμενα. Το κέρδος του κατανεμημένου ενισχυτή ήταν 4.65 dB όσο ακριβώς
έδωσε η ανάλυση της παραγράφου 4.5.2.4 για την ίδια συχνότητα.

Επαναλάβαμε την ίδια διαδικασία για συχνότητες από 15 έως 25 GHz με βήμα 1
GHz και τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την απόκριση κέρδους του σχήματος 4.66,
όπως διακρίνεται στο σχήμα 4.84.

Σχήμα 4.84. Τα αποτελέσματα της μαθηματικής ανάλυσης για το δίθυρο διακριτό
στοιχείο του κατανεμημένου ενισχυτή που έρχονται σε πλήρη
συμφωνία με την CAD ανάλυση.
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4.7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

 μαθηματική ανάλυση που προηγήθηκε μας οδήγησε σε συμπεράσματα όσον
αφορά στην απόδοση του κατανεμημένου ενισχυτή. Τα συμπεράσματα αυτά

είναι συμβατά με τη μέθοδο ανάλυσης δικτύων με χρήση προσπιπτόντων και
ανακλώμενων κυμάτων και έρχονται σε πλήρη συμφωνία με την ανάλυση σε CAD
ΜΜΙC κατανεμημένων ενισχυτών.

Με την ανάλυση που προηγήθηκε, προτείνεται μία μέθοδος κυματικής ανάλυσης για
την μοντελοποίηση μικροκυματικών και χιλιοστομετρικών FETs και γραμμών
μεταφοράς [74] με στόχο να δοθεί ένα νέο αποδοτικό εργαλείο για το χαρακτηρισμό
των στοιχείων και να προβλέπει την απόδοση της δομής ενός κατανεμημένου
κυκλώματος λαμβάνοντας υπ’ όψη και τα ενεργά στοιχεία.

Η προσέγγιση μοντελοποίησης που βασίζεται στην ακρίβεια της ηλεκτρομαγνητικής
προσομοίωσης του ενεργού στοιχείου και των γραμμών μεταφοράς με συνδυασμό
των υπολογιζόμενων Τ παραμέτρων που αντιστοιχούν σε πεπερασμένο πλήθος
ενεργών στοιχείων, επιτρέπει το χαρακτηρισμό του ενεργού τμήματος με όρους
ισοδύναμης μήτρας Τ και έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τους γραμμικούς κανόνες
σκέδασης.

Το ισοδύναμο κατανεμημένο κύκλωμα ασθενούς σήματος που περιγράφηκε, ίσως
να είναι η αρχή για την αναγνώριση και τον καθορισμό των παραμέτρων ενός μη
γραμμικού μοντέλου FET και για την επέκταση της προτεινόμενης προσέγγισης για
μη γραμμική ανάλυση MMIC βασιζόμενη σε ηλεκτρομαγνητική προσομοίωση. Η
ανάλυση με κυματικές παραμέτρους είναι επεκτάσιμη για εξαγωγή συμπερασμάτων
σε μη γραμμικά FET με τη χρήση της μεθόδου ισορροπίας αρμονικών και της
μεθόδου που προτείνεται στο παρόν κεφάλαιο.

Η
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την παρούσα Διατριβή ασχοληθήκαμε με το θέμα των ενισχυτών στις υψηλές
μικροκυματικές συχνότητες. Αναλύσαμε τη συμπεριφορά ενισχυτών που

χρησιμοποιούνται για χαμηλό θόρυβο, για κέρδος καθώς επίσης και για
κατανεμημένη ενίσχυση. Οι τεχνολογίες με τις οποίες ασχοληθήκαμε ήταν ώς επί το
πλείστον η τεχνολογία MMIC δίνοντας έμφαση στη σύγκριση μεταξύ τεχνολογίας
MMIC και Υβριδικής MIC. Καθ’ όλη την παρουσίαση της Διατριβής εμπλεκόμασταν
πάντα με τον παράγοντα της αντιστάθμισης (trade off) ή ανταλλαγής σε απόδοση
κέρδους, δηλαδή με την έννοια του συμβιβασμού. Προς επίτευξη χαμηλού θορύβου,
χάναμε σε κέρδος και ευστάθεια, προς επίτευξη ευστάθειας χάναμε σε προσαρμογή
και γραμμικότητα, προς επίτευξη μεγάλου εύρους ζώνης, χάναμε σε κέρδος.

5.1. Συμπεράσματα από την Έρευνα

 σχεδίαση ενισχυτών χαμηλού θορύβου σε τεχνολογία MMIC μας έφερε
αντιμέτωπους με πολλά προβλήματα. Τα FET που προορίζονταν για ενεργές

μονάδες σε ενισχυτές χαμηλού θορύβου, συνήθως ήταν ασταθή σε μεγάλο εύρος
της περιοχής λειτουργίας. Ένας αλγόριθμος που χρησιμοποιήσαμε προς επίτευξη
ευστάθειας ήταν η ανάδραση σε σειρά. Χρησιμοποιώντας FET τεσσάρων
ακροδεκτών  σχεδιάσαμε πανομοιότυπα κυκλώματα πηνίων από την πηγή του FET
προς τη γη,  γνωρίζοντας ότι αυτό θα είχε μεγάλες απώλειες στο κέρδος του
ενισχυτή. Η ανάδραση στην πηγή όμως με δύο πανομοιότυπα κυκλώματα
ανάδρασης με πηνίο επέφερε ευστάθεια άνευ όρων και συγχρόνως είχαμε μία καλά
ελεγχόμενη συμπεριφορά στο κέρδος του ενισχυτή. Η συμπεριφορά του
κυκλώματος RF ήταν καθ’ όλα τέλεια, δίνοντας τέλειους τερματισμούς, λόγους
στάσιμων κυμάτων στην είσοδο και στη έξοδο. Η σχεδίαση των δύο πρώτων
βαθμίδων οι οποίες δεν συνεισφέρουν πολύ στο κέρδος έγινε πολύ προσεκτικά,
δίνοντας στην ολική σχεδίαση του ενισχυτή τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο.

Η σχεδίαση ενισχυτών ισχύος δεν είχε τόσα προβλήματα, αφού δεν είχαμε να
παλέψουμε με ανταλλαγές σε αποδόσεις. Παρόλο που αδιαφορήσαμε εξ’ αρχής για
την παρουσία θορύβου του ενισχυτή, τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά.
Επιτεύχθηκε συντελεστής θορύβου κάτω από 5 dB  όταν το κέρδος ήταν 10 dB.

Η χρήση της τεχνολογίας MMIC είναι μια δύσκολη υπόθεση διότι πρέπει να έχουμε
επαρκή πληροφορία για τα στοιχεία που συνιστούν τη σχεδίαση και τις
περισσότερες φορές αυτά δεν δύνονται από το χυτήριο παραγωγής της
κατασκευάστριας εταιρίας MMICs. Αυτό γιατί η τεχνολογία, ώς πολυστρωματική
υπόκειται σε πάρα πολλούς περιορισμούς όσον αφορά στις πολυστρωματικές
συνδέσεις μεταξύ των διακριτών στοιχείων. Δεν είναι μόνο τα φαινόμενα της
ηλεκτρομαγνητικής σύζευξης που πρέπει να προσέξουμε σε ένα επίπεδο, αλλά και
σε διαφορετικά επίπεδα. Εφόσον η τεχνολογία MMIC έχει νόημα ύπαρξης μόνο για
ελαχιστοποίηση του όγκου του ολοκληρωμένου, πολλές φορές χρειάστηκε να
χρησιμοποιήσουμε γραμμές μεταφοράς στην ίδια κατακόρυφο, σε διαφορετικά
επίπεδα, προς ελαχιστοποίηση της επιφάνειας. Κι εδώ όμως, πρέπει να είναι καλά
ελεγχόμενα τα φαινόμενα σύζευξης μεταξύ διαφορετικών επιπέδων στο
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ολοκληρωμένο. Επιπλέον, η σχεδίαση υπόκειται και σε περιορισμούς όπως η
χρήση και η θέση των οπών διέλευσης προς τη γη. Το παραμικρό λάθος με τη
γείωση έστω και σε ένα σημείο του ολοκληρωμένου, θα έχει πολύ αρνητικά
αποτελέσματα στην πόλωση των ενεργών στοιχείων. Η χρήση γραμμικών μοντέλων
ενεργών στοιχείων χαρίζει βέβαια απλοποίηση στη σχεδίαση, όμως πολλές φορές οι
καμπύλες ή οι εξισώσεις που δίνει η κατασκευάστρια εταιρία, είναι τόσο
προσεγγιστικές (αφού προκύπτουν από δοκιμές απλές σε διαφορετικές πολώσεις)
που μπορεί το αποτέλεσμα στο οποίο θα οδηγηθούμε να είναι πέρα για πέρα
λάθος.

Όπως καταλαβαίνουμε το κύριο πλεονέκτημα των MMICs είναι ο όγκος τους και το
βάρος τους οι οποίοι παράμετροι το κάνουν πολύ ευέλικτο στο να χρησιμοποιηθεί
σε εφαρμογές όπου ο όγκος του παραγόμενου συστήματος παίζει πρωταρχικό
ρόλο. Επίσης πλεονέκτημα είναι η επαναληψιμότητα και η ακρίβεια στην απόδοση
πολλών ολοκληρωμένων. Το βασικό τους όμως μειονέκτημα είναι ότι τα κυκλώματα
αυτά δεν διορθώνονται, δεν χαράσσονται και μετά την παραγωγή τους καμία
επέμβαση δεν μπορεί να γίνει πάνω τους πέρα ελάχιστων, όπως η προσθήκη μίας
εξωτερικής αντίστασης (η οποία μπορεί να γίνει σε διακριτή υβριδική μορφή) ή η
μεταλλική μικροκυματική διασύνδεση κάποιων σημείων του ολοκληρωμένου την
οποία τελευταία, μπορεί να πραγματοποιήσει μόνο ένα χυτήριο παραγωγής MMICs.

Ας μην ξεχνάμε ότι παρόλο που ο χρόνος παραγωγής MMICs έχει ελαχιστοποιηθεί
με τη χρήση μηχανών αυτομάτου ελέγχου, παρόλα αυτά το κόστος παραγωγής ενός
MMIC σε ένα χυτήριο παραγωγής MMIC είναι τεράστιο. Η μονάδα πρέπει να
αφιερωθεί στην παραγωγή της συγκεκριμένης σειράς ή αλλιώς τεχνολογίας, που
έχει να κάνει με το μήκος διάχυσης πύλης του FET που θα χρησιμοποιηθεί.
Επομένως χρειάζεται προγραμματισμός προς παραγωγή πολλών ολοκληρωμένων
που χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία και προφανώς αυτό επιβαρύνει το χρόνο.

Από την άλλη μεριά, η παραγωγή μονοστρωματικών MICs δεν μπορεί να είναι
μαζική, αφού το κόστος σε χρόνο παραγωγής είναι τεράστιο. Ναι μεν η παραγωγή
μιας πλακέτας είναι μια απλή και γρήγορη διαδικασία, όμως η επικόλληση των
διακριτών υβριδικών στοιχείων είναι μια χρονοβόρα δουλειά. Προφανώς το
μειονέκτημα είναι η έλλειψη επαναληπτικότητας αλλά το βασικότερο πλεονέκτημα
στην σχεδίαση και παραγωγή MICs είναι ευελιξία στην αλλαγή της απόδοσης του
κυκλώματος αφού μπορούμε να επέμβουμε στο κύκλωμα με χάραξη ή εναπόθεση
προς παραγωγή επιθυμητών αποδόσεων.

Σαν συμπέρασμα μπορούμε επιγραμματικά να δώσουμε τις ακόλουθες
παρατηρήσεις: Η ανάδραση για βελτίωση της ευστάθειας καλό είναι να αποφεύγεται
γιατί η χρήση μή πανομοιότυπων κυκλωμάτων στην πηγή του FET οδηγεί σε
τεράστιες απώλειες κέρδους. Τα κυκλώματα πόλωσης να αποφεύγεται να
σχεδιάζονται με τα κυκλώματα προσαρμογής αν πρόκειται για γραμμική ανάλυση. Η
κατασκευή ΜΜIC έχει ακρίβεια και επαναληπτικότητα στις μετρήσεις. Το παραμικρό
ελάττωμα στο πλακίδιο του ημιαγωγού που χρησιμοποιείται έχει επιπτώσεις στην
ολική απόδοση του  MMIC. Η παραγωγή MIC ενδείκνυται για παραγωγή λίγων
μονάδων ολοκληρωμένων όταν λάβουμε ως πρώτη παράμετρο το κόστος και
λιγότερο σημαντική τον όγκο του ολοκληρωμένου.

Ένα μεγάλο κεφάλαιο των ενισχυτών σε υψηλές μικροκυματικές συχνότητες είναι οι
κατανεμημένοι ενισχυτές που συνεχώς κερδίζουν έδαφος τα τελευταία χρόνια, όμως
παραμένουν ακόμη σε εμβρυϊκό στάδιο. Στο εμπόριο υπάρχει μονολιθικός
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κατανεμημένος ενισχυτής χαμηλού θορύβου από την Texas Instruments που
λειτουργεί από 2 έως 20 GHz. Ο συντελεστής θορύβου είναι τυπικά 4 dB. Ο
συντελεστής ανάκλασης εισόδου είναι –17 dB ενώ ο συντελεστής ανάκλασης εξόδου
–20 dB. Χρησιμοποιεί 9 FETs με μήκος διάχυσης πύλης 122 μm που αποδίδουν
ισχύ εξόδου 17.5 dBm και έχει τυπικό κέρδος χαμηλού σήματος 9 dB.

Η σχεδίαση των κατανεμημένων ενισχυτών έχει να αντιμετωπίσει πολλά
προβλήματα. Ξεκινώντας από τη επίτευξη μεγάλου εύρους συχνοτήτων λειτουργίας,
έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του επίπεδου κέρδους, το πρόβλημα της
ευστάθειας, το πρόβλημα του θορύβου και τέλος το πρόβλημα των προσαρμογών
εισόδου και εξόδου. Η θεωρητική, μαθηματική ανάλυση που έγινε με χρήση των
προσπιπτόντων και ανακλώμενων κυμάτων της μήτρας Τ, έδειξε ότι η αρχή
λειτουργίας του είναι πολλά υποσχόμενη.

Οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις μοντελοποιούν μονόδρομα HBT τρανζίστορ
προκειμένου να διεξάγουν μια μεθοδολογία επιλογής βέλτιστου αριθμού βαθμίδων
για μέγιστο κέρδος σε κατανεμημένους ενισχυτές. Επίσης, χρησιμοποιώντας
διακριτά στοιχεία και τις παραμέτρους σκέδασης για Ν-θυρα, αναπτύσσουν
αλγόριθμους για μοντελοποίηση μικροκυματικών δομών προς χρήση κυκλωματικής
προσομοίωσης. Επίσης, έχουν γίνει σχεδιάσεις και πειραματικές επαληθεύσεις σε
ταλαντωτές των οποίων η αρχή βασίζεται κατανεμημένους μικροκυματικούς
ενισχυτές, για συχνότητες από 1 έως 4 GHz.

5.2. Προτάσεις για Περαιτέρω Εργασία

πό τη σχεδίαση και κατασκευή των MMICs, επόμενος στόχος είναι η αλλαγή της
τεχνολογίας. Μπορούμε να περάσουμε σε τεχνολογία που χρησιμοποιεί

μικρότερο μήκος διάχυσης πύλης. Για την τεχνολογία SOS MMIC το βασικό ενεργό
στοιχείο είναι το MESFET πυριτίου. Η μέγιστη συχνότητα λειτουργίας για ένα 1 μ m
gate-length MESFET είναι περίπου 6 GHz. Αν χρησιμοποιηθεί GaAs, η μέγιστη
συχνότητα λειτουργίας για το ίδιο MESFET είναι περίπου 15 GHz. Με μικρότερο
μήκος πύλης (gate-length), μπορούν να παραχθούν MESFETs που λειτουργούν
μέχρι και τα 100 GHz. Έχουν ήδη ανακοινωθεί λειτουργικά FETs πάνω από 60 GHz
[41], [63]. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι η δημοτικότητα των GaAs FETs οφείλεται
στις μεγάλες συχνότητες λειτουργίας και στην ευκαμψία τους. Το InP έχει ικανότητες
λειτουργίας σε υψηλότερες συχνότητες αλλά δεν μπορεί να φτάσει την
αποδοτικότητα του GaAs λόγω του χαμηλού Schottky-barrier ύψους των μέταλλων
στο n-type InP, και το υψηλό κόστος της διαδικασίας παραγωγής του InP.

Ας μην αγνοούμε και την ελληνική προσπάθεια που γίνεται στο ITE της Κρήτης. Το
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (FOundation of Research and Technology
Heraclion), Ινστιτούτο Ηλεκτρονικών Δομών και Λέιζερ (Institute of Electronic
Structure and Laser) και η ομάδα Μικροηλεκτρονικής Έρευνας (Microelectronics
Research Group), είναι μία πολλά υποσχόμενη παραγωγική μονάδα MMICs, και την
επόμενη πενταετία θα είναι σίγουρα ικανή να παράγει Ολοκληρωμένα κυκλώματα,
με χρήση κατάλληλων βιβλιοθηκών συμβατών με τα CAD εργαλεία που
κυκλοφορούν στην αγορά.

Όσον αφορά στα CAD εργαλεία σχεδίασης, λαμβανομένης υπ’ όψη της ανάλυσης
που πραγματοποιήθηκε στο Κεφάλαιο 4, προτείνεται μία νέα μέθοδος κυματικής
ανάλυσης για την μοντελοποίηση μικροκυματικών και χιλιοστομετρικών FETs και
γραμμών μεταφοράς. Ο στόχος είναι να δοθεί ένα νέο αποδοτικό εργαλείο για το
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χαρακτηρισμό των στοιχείων και να προβλέπει την απόδοση της δομής ενός
κατανεμημένου κυκλώματος λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ενεργά στοιχεία.

Η προσέγγιση μοντελοποίησης που βασίζεται στην ακρίβεια της ηλεκτρομαγνητικής
προσομοίωσης του ενεργού στοιχείου και των γραμμών μεταφοράς με συνδυασμό
των υπολογιζόμενων Τ παραμέτρων που αντιστοιχούν σε πεπερασμένο πλήθος
ενεργών στοιχείων, επιτρέπει το χαρακτηρισμό του ενεργού τμήματος με όρους
ισοδύναμης μήτρας Τ και έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τους γραμμικούς κανόνες
σκέδασης.

Το ισοδύναμο κατανεμημένο κύκλωμα ασθενούς σήματος που περιγράφηκε, ίσως
να είναι η αρχή για την αναγνώριση και τον καθορισμό των παραμέτρων ενός μη
γραμμικού μοντέλου FET και η επέκταση της προτεινόμενης προσέγγισης για μη
γραμμική ανάλυση MMIC βασιζόμενη σε ηλεκτρομαγνητική προσομοίωση [77]. Η
μέθοδος είναι επεκτάσιμη για εξαγωγή συμπερασμάτων σε μη γραμμικά FET με τη
χρήση της μεθόδου ισορροπίας αρμονικών και της μεθόδου που προτείνεται στο
κεφάλαιο 4.

Στόχος επίσης είναι η παραγωγή MMIC κατανεμημένου ενισχυτή στα 40 GHz.

5.3. Επίλογος

 τεχνολογία των μικροκυμάτων στις τηλεπικοινωνίες συνεχώς εξελίσσεται διότι
το επιβάλλουν οι αυξανόμενες απαιτήσεις σε εύρος ζώνης της πληροφορίας και

η δέσμευση της χαμηλότερης περιοχής των συχνοτήτων του ηλεκτρομαγνητικού
φάσματος από ήδη υπάρχουσες εφαρμογές.

Η τεχνολογία των μονολιθικών μικροκυματικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
(MMIC=Microwave Monolithic Integrated Circuits) είναι μια πολλά υποσχόμενη
τεχνολογία και τα πλεονεκτήματά της σε σχέση με τη συμβατική τεχνολογία των
κυματοδηγών ή την τεχνολογία υβριδικών κυκλωμάτων επιφανειακής στήριξης είναι
εμφανή. Ο στόχος σχεδίασης ενός MMIC είναι ουσιαστικά η ελαχιστοποίηση της
επιφάνειας του κυκλώματος, αλλιώς δεν θα είχε νόημα η σχεδίαση σε MMIC. Όμως,
πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτική σχεδίαση βάση της χρησιμοποιούμενης
τεχνολογίας καθώς και του CAD εργαλείου που χρησιμοποιούμε του οποίου τις
προσομοιώσεις πρέπει να τις ελέγχουμε εφόσον δεν είναι πάντα ακριβείς,  ή
τουλάχιστον δεν ανταποκρίνονται πάντα στην πραγματικότητα.

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι αν υπάρχει μεγάλη εμπειρία στο είδος και
τη βιβλιοθήκη που χρησιμοποιούμε, και αν επιθυμούμε μαζική παραγωγή καθώς και
ακρίβεια και επαναληψιμότητα στα αποτελέσματα των μετρήσεων, είναι εύλογο ότι
θα χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία MMIC.

Όμως αν δεν επιθυμούμε μαζική παραγωγή, είναι άσκοπο και προπαντός
δαπανηρό να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία MMIC, εφόσον μπορούμε να
πετύχουμε τα ίδια αποτελέσματα πιο γρήγορα και με μεγάλη ακρίβεια και
βεβαιότητα. Βεβαίως αυτό θα μας στοιχίσει σε εμβαδόν επιφάνειας. Η επιλογή της
τεχνολογίας είναι συνάρτηση της εφαρμογής που θα χρησιμοποιηθεί (αν απαιτείται
μικρή επιφάνεια), καθώς και συνάρτηση του κόστους και πάνω απ’ όλα της
εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που έχει αποκτηθεί από το συγκεκριμένο χυτήριο
παραγωγής MMIC. Ας μην ξεχνάμε ότι το βασικότερο μειονέκτημα των MMICs είναι
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ότι από τη στιγμή της παραγωγής τους καμία επέμβαση δεν μπορεί να γίνει προς
βελτίωση της απόδοσής τους.

Τέλος, όσον αφορά στην ανάλυση της κατανεμημένης σχεδίασης με χρήση της
κυματικής μήτρας Τ ενεργών τετράθυρων που συνδέονται σε σειρά,  ορίσαμε με
μεγάλη ευκολία την κυματική μήτρα για τετράθυρο αμφίδρομο δίκτυο και από την
ανάλυση μπορέσαμε να προβούμε σε συμπεράσματα σχετικά με τη συμβατότητα
και την αποδοτικότητα των CAD εργαλείων που χρησιμοποιούμε. Το ισοδύναμο
κύκλωμα ασθενούς σήματος που χρησιμοποιήθηκε για την περιγραφή ενός
γραμμικού μοντέλου ενεργού στοιχείου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μη
γραμμική ανάλυση βασιζόμενη σε ηλεκτρομαγνητική προσομοίωση.
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