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Πεξίιεςε  

 

 

 

Τα νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα ηερλνινγίαο ππξηηίνπ απνηεινύλ κηα από ηηο πην 

ζεκαληηθέο εθεπξέζεηο ηνπ 20
νπ

 αηώλα. Η έξεπλα θαη ε αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ 

θπθισκάησλ απνηειεί κηα από ηηο πην ελεξγέο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο.  

Η αλάγθε γηα νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε πςειέο 

ζπρλόηεηεο/ηαρύηεηεο πεγάδεη από ην γεγνλόο όηη νη ηειεπηθνηλσληαθέο εθαξκνγέο λέαο 

γεληάο βαζίδνληαη ζηε κεηάδνζε θαη ηε ιήςε δεδνκέλσλ κε πνιύ κεγάινπο ξπζκνύο. 

Επηπιένλ, ε πξνζπάζεηα γηα ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο θαη ηεο θαηαλάισζεο απνηεινύλ ηελ 

θηλεηήξην δύλακε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπθισκάησλ απηώλ ζε ηερλνινγίεο ππξηηίνπ, κε 

ζηόρν ηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ ζε πιαθίδην ππξηηίνπ (System on 

Chip-SoC). Οη πινπνηήζεηο ζηηο παξαπάλσ ηερλνινγίεο παξνπζηάδνπλ κεγάιεο 

ζρεδηαζηηθέο πξνθιήζεηο. Τέηνηεο είλαη ε έιιεηςε κνληέισλ πςειήο αθξίβεηαο γηα 

παζεηηθά ζηνηρεία πινπνηεκέλα ζε ηερλνινγία ππξηηίνπ, ε αλάπηπμε θαηλνύξγησλ 

θπθισκαηηθώλ αξρηηεθηνληθώλ πνπ πξνζπεξλνύλ ηηο ελδνγελείο δπζθνιίεο ηεο 

ηερλνινγίαο ππξηηίνπ, θαζώο θαη ε εύξεζε θαηλνύξγησλ κεζνδνινγηώλ ζρεδίαζεο.   

Σηα πιαίζηα ηεο παξνύζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, έρνληαο θαηά λνπ ηηο 

παξαπάλσ πξνθιήζεηο, αξρηθά παξνπζηάδεηαη κηα αλαιπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ  

εμαγσγή ησλ παξακέηξσλ κεηάδνζεο δηαθνξηθώλ γξακκώλ κεηαθνξάο πινπνηεκέλσλ ζε 

ηερλνινγία ππξηηίνπ. Η κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ησλ παξακέηξσλ ζθέδαζεο 

κεηθηνύ ξπζκνύ θαη έρεη ην πιενλέθηεκα όηη εμάγεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθνξηθώλ 

γξακκώλ κεηαθνξάο ρσξίο ηε ρξήζε επαλαιεπηηθώλ κεζόδσλ.  

Έλα άιιν ζέκα πνπ πξαγκαηεύεηαη ε παξνύζα δηαηξηβή είλαη ε αύμεζε ηεο 

αθξίβεηαο ζηελ εμαγσγή ησλ παξακέηξσλ πνπ έρνπλ παζεηηθά ζηνηρεία (γξακκέο 

κεηαθνξάο θαη ζπεηξνεηδείο επαγσγνί πινπνηεκέλα ζε ηερλνινγία ππξηηίνπ) ζε πεξηνρέο 

πςειώλ ζπρλνηήησλ. Η ρξήζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ εμνκνησηή θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ 

εμαγσγή ησλ παξακέηξσλ απηώλ. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιόγν, πξνηείλεηαη ε ηερληθή ηεο 



βαζκνλόκεζεο (calibration) ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ εμνκνησηή έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί 

αύμεζε ηεο αθξίβεηάο ηνπ. 

Οη δύν παξαπάλσ κεζνδνινγίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζρεδίαζε θαη ηελ 

πινπνίεζε πιήξσο δηαθνξηθνύ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή ειεγρόκελνπ από ηάζε ζε 

ηερλνινγία ππξηηίνπ 0.35κm SiGe BiCMOS. Η ζπλεηζθνξά ηεο παξνύζεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο είλαη όηη ν παξαπάλσ ηαιαλησηήο είλαη ν πξώηνο πιήξσο νινθιεξσκέλνο 

θαηαλεκεκέλνο δηαθνξηθόο ηαιαλησηήο. Γηα ηε ξύζκηζε ηεο ζπρλόηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη 

ε ηερληθή ηεο κεηαβνιήο θαζπζηέξεζεο κε ηελ αξσγή ζεηηθήο αλάδξαζεο. Η ηερληθή 

απηή πηνζεηήζεθε από ηνπο ηαιαλησηέο δαθηπιίνπ θαη παξνπζηάδεηαη σο έλαο 

ελαιιαθηηθόο ηξόπνο ξύζκηζεο κηθξνύ εύξνπο ηεο ζπρλόηεηαο (fine frequency tuning). 

Σηε ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε αληηζηνηρεί ζε εύξνο 420 MHz. Ο ζόξπβνο θάζεο ζε 

απόζηαζε 1 MHz από ηνλ θνξέα ησλ 14.25 GHz είλαη -98dBc/Hz. Επίζεο πινπνηήζεθε 

απνκνλσηήο εμόδνπ έηζη ώζηε λα απνκνλώζεη ηελ έμνδν ηνπ ηαιαλησηή από ην ζύζηεκα 

κέηξεζήο ηνπ. Η ηζρύο εμόδνπ κεηξήζεθε ζηα -17.5 dBm θαη ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε 

ηνπ νινθιεξσκέλνπ θπθιώκαηνο (ηαιαλησηή, απνκνλσηή, θαη θπθιώκαηα ειέγρνπ) 

είλαη 138.1 mW. Χξεζηκνπνηήζεθαλ δύν δηαθνξεηηθέο ηάζεηο ηξνθνδνζίαο, κηα ησλ 

3.2V θαη κηα ησλ 4.2V. 
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Abstract 

 

 

 

Silicon-based integrated circuits are one of the most important discoveries of the 

20
th

 century. Research and development of integrated circuits is one of the most 

challenging active scientific areas.   

The demand for high frequency/high speed integrated circuits stems from the fact 

that modern telecommunication systems require high bit rate data transfer. Also, the need 

for low cost and low power consumption is the driving force for the development of high 

frequency circuits in low cost silicon-based fabrication processes, in order to achieve 

highly integrated Systems on Chip (SoCs). The implementation of the above circuits 

impose several design challenges, such as the high frequency accuracy of the passive 

elements (transmission lines and spiral inductors), the development of new circuit 

architectures that overcome the technological limitations of silicon-based fabrication 

processes, and the development of new design methodologies in order to meet design 

specifications.  

This dissertation is trying to address some of these issues. First, we propose a 

direct parameter extraction procedure for the case of symmetrical differential 

transmission lines. This method is based on the mixed-mode S-parameter theory and its 

main advantage is the fact that it doesn’t use any kind repetitive algorithms and it is 

oriented to the circuit designer’s perspective.  

Another issue that this dissertation addresses is a methodology for the 

augmentation of the parameter extraction accuracy of high frequency passive elements 

(transmission lines and spiral inductors) when an electromagnetic simulator is used for 

the parameter extraction. We propose a calibration technique for the electromagnetic 

simulator in order to increase its accuracy.  

The two previous techniques were used for the design and the implementation of 

a fully integrated fully differential distributed voltage controlled oscillator in a 0.35 μm 

SiGe BiCMOS technology. The contribution of this dissertation is also the fact that this 



oscillator is the first fully integrated distributed oscillator. For the frequency tuning we 

used the delay variation by positive feedback technique, adopted from the ring oscillator 

topologies. This technique is an alternative way of fine frequency tuning in distributed 

oscillators. In our case, we achieved a frequency range of 420 MHz, with phase noise of  

-98 dBc/Hz at 1 MHz offset from the 14.25 GHz carrier. We also designed an output 

stage for this voltage controlled oscillator in order to isolate the oscillator core from the 

measurement system. The output power was measured at -17.5 dBm and the overall 

power consumption of the chip (oscillator core, output buffer and control circuits) is 

138.1 mW. We used two different power supplies of 3.2V and 4.2V.      



Ε Τ Υ Α Ρ Ι  Σ Ι Ε   

Η παξνύζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή εθπνλήζεθε ζην ηκήκα Ηιεθηξνιόγσλ 

Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ.  

Πξώηνλ από όινπο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ 

Αιέμην Μπίξκπα, Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο 

Τπνινγηζηώλ, γηα ηελ πξνζσπηθή θαη επηζηεκνληθή ζηήξημε θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ 

θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπόλεζεο ηεο παξνύζαο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Ήηαλ ηηκή κνπ πνπ κνπ δόζεθε ε επθαηξία λα βξεζώ θάησ από 

ηελ επίβιεςή ηνπ ηόζν ζε πξνπηπρηαθό όζν θαη ζε κεηαπηπρηαθό επίπεδν. Ήηαλ πάληα 

πξόζραξνο λα βνεζήζεη κε ηηο επηζηεκνληθέο ηνπ γλώζεηο ζηελ επηηπρή αληηκεηώπηζε 

ησλ δηαθόξσλ ηερληθώλ ζεκάησλ πνπ πξνέθππηαλ. Επίζεο ζα ήζεια λα ηνλ επραξηζηήζσ 

γηα ηελ εκπηζηνζύλε πνπ κνπ έδεημε αιιά θαη γηα ηε δπλαηόηεηα πνπ κνπ έδσζε λα 

αζρνιεζώ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

Επίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα ππόινηπα κέιε ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο 

κνπ, ηνλ Καζεγεηή Γεώξγην Παπαδόπνπιν θαζώο θαη ηνλ Αλαπιεξσηή θαζεγεηή 

Γξεγόξε Καιύβα, γηα ηε βνήζεηά ηνπο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπόλεζεο ηεο παξνύζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

εκαληηθή ήηαλ θαη ε θαζνδήγεζε ηνπ Μηράιε Μπίξκπα θαη ηνλ νπνίν 

επραξηζηώ ζεξκά ηόζν γηα ηελ βνήζεηά ηνπ θαηά ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζέκαηνο όζν θαη γηα ηηο εύζηνρεο παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο ηνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα 

ηεο εθπόλεζεο ηεο εξγαζίαο απηήο. Οη πνιύσξεο ζπδεηήζεηο θαη νη επηζηεκνληθέο ηνπ 

απόςεηο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο καο ήηαλ πνιύηηκεο γηα ηελ επηηπρή 

πεξάησζε ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο. 

Θα ήζεια ηδηαίηεξα λα επραξηζηήζσ ηνπο δηδάθηνξεο θαη πξνζσπηθνύο θίινπο 

Φώηην Γθηνπιέθα, Γεώξγην Νηθνιαθόπνπιν θαη Φώηην Πιέζζα γηα ηε βνήζεηά ηνπο θαη 

ηε ζηήξημή ηνπο ζε όιεο ηηο δύζθνιεο ώξεο ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ πνξείαο, θαη εθηηκώ 

παξά πνιύ ηνλ ρξόλν πνπ πεξάζακε θαηά ηελ ζπλεξγαζία καο ζην εξγαζηήξην όληαο 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο.  



Επηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ όια ηα ππόινηπα κέιε ηνπ Εξγαζηεξίνπ 

Ηιεθηξνληθώλ Εθαξκνγώλ γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα εθπόλεζεο ηεο 

δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο. 

Επίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε Δήκεηξα γηα ηελ θαηαλόεζε θαη ηε ζηήξημε 

πνπ κνπ πξνζέθεξε όιν απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα.  

Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηώ ζηνπο γνλείο κνπ Παλαγηώηε θαη Αηθαηεξίλε θαη 

ζηελ αδεξθή κνπ Αθξνδίηε, γηα ηε ζηήξημε, ηελ αγάπε θαη ηελ πνιύηηκε βνήζεηα πνπ 

κνπ πξνζέθεξαλ όρη κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηνξηθνύ κνπ αιιά θαη θαηά ηα 

πξνπηπρηαθά κνπ ρξόληα. Είκαη ραξνύκελνο πνπ ζε θάζε βήκα ηεο δσήο κνπ είλαη πάληα 

θνληά κνπ θαη κε ζηεξίδνπλ. Υσξίο ηε βνήζεηα θαη  ηελ αλειιηπή ππνζηήξημή ηνπο δελ 

ζα είρα θαηαθέξεη ηελ επηζηεκνληθή θαη πξνζσπηθή κνπ πνξεία. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  1  

Εισαγωγή 

 

Σην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνπκε κε ζπλνπηηθό ηξόπν ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηωλ 

ειεθηξνληθώλ δηαηάμεωλ θπζηθνύ επηπέδνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα ζύγρξνλα νπηηθά 

ηειεπηθνηλωληαθά ζπζηήκαηα. Έπεηηα, πεξηγξάθνπκε ηηο ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο πινπνίεζεο 

ηωλ ζπζηεκάηωλ απηώλ ζε δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο εκηαγωγώλ θαζώο θαη ηε δπλαηόηεηα 

νινθιήξωζήο ηνπο ζε εκηαγωγηθέο δηαηάμεηο ππξηηίνπ ππό ηε κνξθή νινθιεξωκέλωλ 

θπθιωκάηωλ κεγάιεο θιίκαθαο. Απηέο νη ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο απνηεινύλ ηελ αθεηεξία ηεο 

παξνύζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ε νπνία εζηηάδεηαη ζηε κειέηε θαη πινπνίεζε ειεθηξνληθώλ 

δηαηάμεωλ, νινθιεξωκέλωλ ζε ηερλνινγίεο ππξηηίνπ, κε ηε ρξήζε ηεο ζεωξίαο θαηαλεκεκέλωλ 

θπθιωκάηωλ. Τέινο, παξνπζηάδνπκε ηε νξγάλωζε ηεο δηαηξηβήο απηήο.    

         

1.1  Συστήματα φυσικού επιπέδου για οπτικές 
τηλεπικοινωνίες  

Η νινέλα θαη κεγαιύηεξε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ (Internet) σο εξγαιείν 

εξγαζίαο, επηθνηλσλίαο θαη ςπραγσγίαο έρεη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλάγθε γηα 

ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα πςειώλ ηαρπηήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάγθε γηα 

πςειόηεξνπο ξπζκνύο κεηάδνζεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

έξεπλα θαη αλάπηπμε ηειεπηθνηλσληαθώλ ζπζηεκάησλ πςειώλ ηαρπηήησλ. Έλα από 

ηα πην δηαδεδνκέλα είδε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ είλαη ηα νπηηθά δίθηπα.  

Η ηδέα ρξήζεο ηνπ θσηόο σο θνξέα πιεξνθνξίαο είλαη έλα από ηα πην 

ζεκαληηθά επηηεύγκαηα ηνπ 20νπ αηώλα. Η εθεύξεζε ηνπ laser ηε δεθαεηία ηνπ 50 θαη 

ηνπ 60 έθαλε ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα λα δηεξσηεζεί πσο είλαη δπλαηόλ λα 

αμηνπνηεζεί ην πνιύ κεγάιν εύξνο δηακόξθσζήο ηνπ. Πην ζεκαληηθό δε ήηαλ λα 

βξεζεί ην θαλάιη επηθνηλσλίαο πνπ ζα κπνξνύζε λα ππνζηεξίμεη ηόζν κεγάιν εύξνο 

δώλεο.   
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Σρ.1 Απώιεηεο (Loss) θαη ε παξάκεηξνο δηαζπνξάο  (dispersion parameter) D σο ζπλάξηεζε ηνπ κήθνπο θύκαηνο ζε 

κηα ζύγρξνλε νπηηθή ίλα κνλαδηθνύ ξπζκνύ (single-mode fiber). 

Η νπηηθή ίλα ήηαλ ην πην πξνθαλέο κέζν επηθνηλσλίαο ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη 

επέηξεπε ηε δηέιεπζε θαη κεηαθνξά θσηόο από ηε κηα άθξε ζηελ άιιε. Τν 1966 νη 

Charles Ko θαη Charles Hockem από ην Standard Telecommunication Laboratory ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο πξόηεηλαλ ηελ νπηηθή ίλα σο θαλάιη επηθνηλσλίαο εάλ νη 

απώιεηέο ηεο ήηαλ κηθξόηεξεο από 20 dB/Km. Τν 1970 ν Robert Mauer από ηελ 

εηαηξεία Corning Glass Works παξνπζίαζε νπηηθέο ίλεο πνπ νη απώιεηέο ηνπο ήηαλ 

κηθξόηεξεο από 20 dB/Km. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη κε ηελ αικαηώδε 

αλάπηπμε ηεο εκηαγσγηθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαηαζθεπήο νπηηθώλ 

ηλώλ νη απώιεηεο έπεζαλ ζηαδηαθά ζε 4 dB/Km ην 1975 θαη 0.2 dB/Km ην 1979 [1], 

θάλνληαο έηζη εθηθηή ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξώηνπ νπηηθνύ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ 

από ηελ AT&T ην 1977.  

Σηα ζύγρξνλα νπηηθά δίθηπα ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εγθαηεζηεκέλσλ 

νπηηθώλ ηλώλ είλαη αληίζηνηρα κε απηά πνπ έρεη κηα νπηηθή ίλα κνλαδηθνύ ξπζκνύ 

(single-mode fiber), όπσο παξνπζηάδνληαη απηά ζην Σρ.1 [2]. Υπάξρνπλ δύν πεξηνρέο 

ιεηηνπξγίαο. Η πξώηε βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ 1.33 κm θαη παξνπζηάδεη απώιεηεο 

πεξίπνπ 0.4 dB/Km θαη πξαθηηθά κεδεληθή δηαζπνξά. Η δεύηεξε πεξηνρή ιεηηνπξγίαο  

είλαη απηή ησλ 1.55 κm όπνπ παξνπζηάδνληαη νη ιηγόηεξεο απώιεηεο αλά ρηιηόκεηξν 

(πεξίπνπ 0.2 dB/Km) θαη ε παξάκεηξνο δηαζπνξάο (dispersion parameter) D είλαη 

πεξίπνπ 17 ps/nm Km. Λόγσ ησλ πνιύ κηθξώλ απσιεηώλ, ε δεύηεξε πεξηνρή 

ιεηηνπξγίαο είλαη ε πξνηηκεηέα γηα νπηηθά δίθηπα πνιύ κεγάισλ απνζηάζεσλ (ultra 

long haul optical networks). Σε απηή ηελ πεξηνρή, ην πνιύ κεγάιν πξνζθεξόκελν 

εύξνο δώλεο (bandwidth) πνπ έρνπλ νη νπηηθέο ίλεο ζε ζπλδπαζκό κε ηηο κηθξέο  απώ- 
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(α) 

(β) 

Σρ. 2. (α) Βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο νπηηθνύ δηθηύνπ θαη (β) ρξήζε πνιππιέθηε θαη απνπιέθηε ζηνλ πνκπό θαη δέθηε αληίζηνηρα. 

ιεηεο ηηο θαζηζηνύλ ηδαληθό θαλάιη κεηάδνζεο γηα πεξηπηώζεηο όπνπ απαηηείηαη πνιύ 

κεγάιε ηαρύηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. Αθόκα, ε δπλαηόηεηα ρξήζεο πνιιαπιώλ 

κεθώλ θύκαηνο κέζα από κηα νπηηθή ίλα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ 

αμηνπνίεζε ηνπ εύξνπο δώλεο θαη άξα ηελ αθόκα κεγαιύηεξε δπλαηόηεηα  

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κέζα από κία θαη κόλν νπηηθή ίλα. Η ηειεπηαία ηερληθή 

νλνκάδεηαη πνιύπιεμε κε δηαίξεζε κεθώλ θύκαηνο (Wavelength Division 

Multiplexing- WDM). 

 Η βαζηθή αξρή κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε νπηηθήο ίλαο 

παξνπζηάδεηαη ζην Σρ. 2α [1,2]. Χεθηαθά δεδνκέλα δηακνξθώλνπλ κηα πεγή laser, ε 

νπνία είλαη θαη ππεύζπλε γηα ηελ ειεθηξνπηηθή κεηαηξνπή ηνπ ζήκαηνο 

πιεξνθνξίαο. Τα  δεδνκέλα νδεύνπλ κέζα από ηελ νπηηθή ίλα θαη ζην ηέινο ηεο κηα 

θσηνδίνδνο κεηαηξέπεη ην ζήκα από νπηηθή πιεξνθνξία ζε ειεθηξηθό ζήκα. Τν 

θύξην ραξαθηεξηζηηθό, όζν αθνξά ηα ςεθηαθά δεδνκέλα, είλαη όηη γηα λα κπνξέζνπλ 

λα εηζέιζνπλ ζην νπηηθό θαλάιη πξέπεη λα έρνπλ ππνζηεί ζεηξηαθή κεηαηξνπή. Τα 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ηα νπνία είλαη ζπλδεκέλα κε ην νπηηθό δίθηπν γηα λα 

κπνξέζνπλ λα επεμεξγαζηνύλ ηελ ςεθηαθή πιεξνθνξία ζα πξέπεη ε ηειεπηαία λα 

είλαη ζε κνξθή παξάιιεισλ δεδνκέλσλ ηα νπνία νδεύνπλ πάλσ ζε δίαπιν (parallel 

bus). Απηό πεγάδεη από ην γεγνλόο όηη ηα ζύγρξνλα ςεθηαθά ζπζηήκαηα δελ 

κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηαρύηεηεο ξνινγηνύ ηέηνηεο πνπ λα κπνξέζνπλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ην ζεηξηαθό ξπζκό κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ελόο ζύγρξνλνπ νπηηθνύ 

δηθηύνπ ( 2.5 Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps). Γηα λα αμηνπνηεζεί ην κεγάιν εύξνο δώλεο 

πνπ παξέρεη ε νπηηθή ίλα ζα πξέπεη ηα δεδνκέλα λα ππνζηνύλ κεηαηξνπή από ηελ 

παξάιιειε κνξθή πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πνκπό ζε ζεηξηαθή, θαη ζην δέθηε από ζεηξη- 
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(α) 

(β) 

Σρ. 3 (α) Αλαιπηηθό δηάγξακκα πνκπνύ θαη (β) αλαιπηηθό δηάγξακκα δέθηε. 

αθή ζε παξάιιειε. Απηή ε δηαδηθαζία παξνπζηάδεηαη ζην Σρ. 2β.  

 Τα ζύγρξνλα νπηηθά δίθηπα, όπσο ην SDH (Synchronous Digital Hierarchy) 

[3] πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Δπξώπε ή ην SONET (Synchronous Optical NETwork) 

[4] πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Ακεξηθή, βαζίδνληαη ζε πνκπνδέθηεο όπσο απηνύο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην Σρ.3. Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ πνκπνύ (Σρ.3α), ηα δεδνκέλα 

εηζέξρνληαη ζε απηόλ ζηε κνξθή παξάιιεισλ δεδνκέλσλ ρακειήο ηαρύηεηαο. Η 

δηαδηθαζία πνιύπιεμεο επηηπγράλεηαη ράξηο ηε ρξήζε ηνπ πνιππιέθηε (Multiplexer-

MUX) θαη κε ηελ αξσγή βξόρνπ θιείδσζεο θάζεο (Phase Lock Loop-PLL). Ο 

ηειεπηαίνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ απαηηνύκελσλ ξνινγηώλ από ηνλ 

πνιππιέθηε θαη ηε ζύλζεζε ηνπ ξνινγηνύ πςειήο ζπρλόηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

από ην flip-flop ηνπ ηειηθνύ ζηαδίνπ πνιύπιεμεο. Σηε ζπλέρεηα ηα δεδνκέλα, ζε 

ζεηξηαθή πιένλ κνξθή, κε ηε βνήζεηα ελόο απνκνλσηή εμόδνπ εκπέδεζεο 50Ψ, 
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εηζάγνληαη ζηνλ νδεγό ηνπ laser (laser driver). Ο ηειεπηαίνο απμάλεη ην πιάηνο ηνπ 

ζήκαηνο πνπ έρνπλ ηα δεδνκέλα ώζηε λα επηηεπρζεί ε δηακόξθσζε ηνπ laser.  

 Σηελ πεξίπησζε ηνπ δέθηε (Σρ. 3β), ε πιεξνθνξία κεηαηξέπεηαη από νπηηθό 

ζήκα ζε ειεθηξηθό κε ηε ρξήζε ηεο θσηνδηόδνπ (photodiode). Τν ειεθηξηθό ζήκα 

είλαη ζε κνξθή ξεύκαηνο θαη γηα απηό απαηηείηαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζε ηάζε έηζη ώζηε 

λα γίλεη εθηθηή ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ από ηα ειεθηξνληθά θπθιώκαηα πνπ 

αθνινπζνύλ. Τε κεηαηξνπή απηή επηηπγράλεη ν εληζρπηήο δηεκπέδεζεο 

(TransImpedance Amplifier-TIA). Τν ζήκα πιεξνθνξίαο, σο ηάζε πιένλ, έρεη κηθξό 

πιάηνο ιόγσ ηεο απόζβεζεο πνπ ππήξμε θαηά ηελ όδεπζή ηνπ κέζα από ηελ νπηηθή 

ίλα. Γηα λα έρεη ηα θαηάιιεια ινγηθά επίπεδα ηάζεο έηζη ώζηε λα δεηγκαηνιεπηεζεί 

ζσζηά από ηα ςεθηαθά θπθιώκαηα πνπ αθνινπζνύλ, ζα πξέπεη λα απμεζεί ην πιάηνο 

ηνπ. Απηό γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ςαιηδηζηή (Limiting Amplifier-LIA). Έπεηηα ην 

ζήκα δεηγκαηνιεπηείηαη κε ηε ρξήζε ελόο flip-flop ώζηε λα “θαζαξηζηεί” από ην 

ζόξπβν πνπ έρεη θαη ηα πξντόληα δηαζπκβνιηθήο παξεκβνιήο (Inter Symbol 

Interference-ISI). Η ζσζηή δεηγκαηνιεςία ησλ ςεθηαθώλ δεδνκέλσλ γίλεηαη 

βέιηηζηα (δειαδή ρσξίο ζθάικα ζηελ αλαγλώξηζε ηνπ ινγηθνύ επηπέδνπ ηνπο) κόλν 

όηαλ ην ξνιόη πνπ νδεγεί ην flip-flop έρεη θαιά πξνζδηνξηζκέλε θαη ζηαζεξή ζρέζε 

κε ηελ αθνινπζία ησλ δεδνκέλσλ. Θα πξέπεη κία παξπθή ηνπ ξνινγηνύ 

δεηγκαηνιεςίαο λα βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ ςεθηαθνύ παικνύ. Τν θύθισκα 

αλάθηεζεο ρξνληζκνύ θαη δεδνκέλσλ (Clock and Data Recovery-CDR) αλαιακβάλεη 

λα παξάγεη ην θαηάιιειν ξνιόη γηα ηε ζσζηή δεηγκαηνιεςία αλεμάξηεηα από ηηο 

κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο θηι. Δπίζεο ηξνθνδνηεί ηνλ 

απνπιέθηε (Demultiplexer-DeMUX) κε ηε ρξήζε δηαηξεηώλ   ζπρλόηεηαο έηζη ώζηε ν 

ηειεπηαίνο λα επηηύρεη ηε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ από ζεηξηαθή αθνινπζία ζε 

παξάιιειε ρακειήο ηαρύηεηαο. Τέινο ηα παξάιιεια δεδνκέλα  απνδίδνληαη ζην 

ςεθηαθό πεξηβάιινλ επεμεξγαζίαο κε ηε ρξήζε ςεθηαθήο δηεπαθήο (digital interface) 

όπσο απηή θαζνξίδεηαη από ην πξσηόθνιιν ηνπ νπηηθνύ δηθηύνπ. 

 Με ηελ αικαηώδε εμέιημε ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία ησλ εκηαγσγώλ, 

ηα πεξηζζόηεξα από ηα παξαπάλσ θπθιώκαηα πινπνηνύληαη ζηελ ίδηα κνλάδα 

ππξηηίνπ, θαζηζηώληαο έηζη ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θπθισκάησλ εθηθηή από 

άπνςεο θόζηνπο. Οη πινπνηήζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία σο 

Πνιππιέθηεο - Απνπιέθηεο (SERializer DESerializer - SERDES). Σην Σρ.3 

παξνπζηάδεηαη ραξαθηεξηζηηθά ην γεγνλόο όηη ηα κόλα κέξε πνπ δελ κπνξνύλ λα 

πινπνηεζνύλ ζε ηερλνινγία ππξηηίνπ είλαη ην laser θαη ε θσηνδίνδνο . Ο ιόγνο είλαη 
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όηη νη ηερλνινγίεο ππξηηίνπ δελ είλαη απνδνηηθέο ζηε κεηαηξνπή ηνπ ειεθηξηθνύ 

ζήκαηνο ζε νπηηθό θαη ην αληίζηξνθν. Έηζη ρξεζηκνπνηνύληαη ηερλνινγίεο 

εκηαγσγώλ III-V [2].  Σηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ παξνπζηαζηεί πινπνηήζεηο 

ηόζν ππνζπζηεκάησλ, όπσο 10 Gbps CMOS CDRs [5-8], TIAs [9,10], όζν θαη 

πιήξσο πινπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ όπσο 10 Gbps CMOS SERDES [11-14], όπσο 

θαη 40 Gbps SiGe BiCMOS SERDES [15].  

1.2  Συστήματα ολοκληρωμένα σε μονάδα 
πυριτ ίου (System On a Chip-SOC) 

Σηελ ηζηνξία ησλ ηειεπηθνηλσληώλ, ηα επηηεύγκαηά ηεο είλαη άξηθηα 

ζπλδεδεκέλα κε εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο κηθξνειεθηξνληθήο θαη ησλ ςεθηαθώλ 

ππνινγηζηώλ. Απηό είρε σο απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνληαη ζεακαηηθέο βειηηώζεηο 

ζηελ απόδνζε ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ζπζηεκάησλ. Ταπηόρξνλα όκσο νη βειηηώζεηο 

απηέο είραλ αληίθηππν ζηελ αύμεζε ηεο πνιππινθόηεηάο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη 

ζύγρξνλεο ςεθηαθέο επηθνηλσλίεο βαζίδνληαη ζε πξνεγκέλεο ηερληθέο δηακόξθσζεο, 

θσδηθνπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ εύξνπο δώλεο έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί βέιηηζηε 

απόδνζε. Απόξξνηα ηεο πνιππινθόηεηαο είλαη ην γεγνλόο όηη νη πινπνηήζεηο 

βαζίδνληαη πιένλ ζε πνιύπινθα ππνζπζηήκαηα ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ζεκάησλ 

(Digital Signal Processing – DSP) ζε ζπλδπαζκό κε RF θπθιώκαηα πνπ έρνπλ πνιύ 

απζηεξέο πξνδηαγξαθέο. Τππηθά, ε πινπνίεζε ησλ ππνζπζηεκάησλ DSP γίλεηαη 

μερσξηζηά από ηα RF θπθιώκαηα, ελώ ε πινπνίεζε ησλ ηειεπηαίσλ κπνξεί λα 

επηκεξηζηεί επηπιένλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο θαηαζθεπήο. 

Η παξαπάλσ θηινζνθία δηαρσξηζκνύ ζηελ πινπνίεζε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ 

ζπζηήκαηνο έρεη ραξαθηεξηζηηθά πιενλεθηήκαηα όπσο: 

 Κάζε ππνζύζηεκα κπνξεί λα ζρεδηαζηεί θαη λα βειηηζηνπνηεζεί 

μερσξηζηά από ηα άιια. 

 Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ ηερλνινγηώλ 

θαηαζθεπήο. 

 Απνθεύγεηαη ε παξεκβνιή (interference) κεηαμύ ησλ ππνζπζηεκάησλ. 

Από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 θαη κεηά, έρεη εηζαρζεί ε έλλνηα ηεο 

κνλνιηζηθήο νινθιήξσζεο (System on a Chip-SOC) ησλ ςεθηαθώλ ππνζπζηεκάησλ 
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θαη ησλ RF ππνθπθισκάησλ. Μεξηθά από ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κνλνιηζηθήο 

νινθιήξσζεο ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 

 Μεηώλεηαη ην κέγεζνο ηνπ ζπζηήκαηνο ππό πινπνίεζε θαη ν αξηζκόο ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ηππσκέλα θπθιώκαηα. 

 Μεηώλεηαη ην θόζηνο θαηαζθεπήο ησλ ζπζηεκάησλ. 

 Μεηώλεηαη ν ρξόλνο αλάπηπμεο (development time) ησλ πξντόλησλ.  

 Μεηώλεηαη ν αξηζκόο ησλ off-chip δηεπαθώλ κεηαμύ ησλ νινθιεξσκέλσλ 

θπθισκάησλ. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ εηζάγνληαη παξαζηηηθέο 

ρσξεηηθόηεηεο θαη επαγσγέο ζηα ζήκαηα πςειώλ ηαρπηήησλ/πςειώλ 

ζπρλνηήησλ θαη επνκέλσο λα κε κεηώλεηαη ε απόδνζε ηνπ ζπλνιηθνύ 

ζπζηήκαηνο.  

 Δηδηθόηεξα ζηα RF θπθιώκαηα, απνθεύγεηαη ε ζπλερήο πξνζαξκνγή ζην 

πξόηππν ησλ 50 Ohm κεηαμύ ησλ δηαζπλδέζεώλ ηνπο. Έηζη δελ 

ρξεηάδνληαη επηπιένλ θπθιώκαηα γηα ηελ πξνζαξκνγή.  

 Μεηώλεηαη ε θαηαλάισζε ηζρύνο. Ο ιόγνο είλαη όηη δελ ρξεηάδνληαη 

νδεγνί εηζόδνπ/εμόδνπ (I/O drivers) γηα ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ησλ 

ππνζπζηεκάησλ.  

Έρνληαο ππόςελ ηα παξαπάλσ πιενλεθηήκαηα ηεο κνλνιηζηθήο νινθιήξσζεο, 

νη ηερλνινγίεο εκηαγσγώλ λέαο γεληάο βαζίδνληαη θαηά θύξην ιόγν ζε ηερλνινγίεο 

ππξηηίνπ. Οη βαζηθνί ιόγνη είλαη δύν: α) Μηθξό θόζηνο θαη β) Υςειή απόδνζε 

θαηαζθεπήο (yield). Η πξαγκαηηθή δύλακε ηεο ηερλνινγίαο ππξηηίνπ βξίζθεηαη ζην 

γεγνλόο όηη επηηξέπεη ηε κνλνιηζηθή νινθιήξσζε ζε πνιύ κεγαιύηεξν βαζκό από όηη 

νη ηερλνινγίεο εκηαγσγώλ III-V. Αθόκα, ιόγσ ηεο ρξήζεο ηερλνινγίαο ππξηηίνπ από 

ηα ςεθηαθά νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα, νη επελδύζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζην 

βηνκεραληθό ηνκέα ηεο εκηαγσγηθήο ηερλνινγίαο ππξηηίνπ είλαη ηόζν κεγάιεο πνπ 

ππαγνξεύνπλ ηελ πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο ππξηηίνπ ζρεδόλ γηα θάζε εθαξκνγή πνπ 

απαηηεί νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα.   
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1.3  Τερλνινγία  CMOS θαί  S iGe  BiCMOS 

Χαξαθηεξηζηηθό 

απόδνζεο 

SiGe 

HBT 

Si 

BJT 

Si 

CMOS 

III-V 

MESFET 

III-V 

HBT 

III-V 

HEMT 

Απόθξηζε 

ζπρλόηεηαο 

+ 0 0 + ++ ++ 

1/f θαη ζόξπβνο 

θάζεο 

++ + - -- 0 -- 

Επξπδωληθόο 

ζόξπβνο 

+ 0 0 + + ++ 

 

Γξακκηθόηεηα + + + ++ + ++ 

Αγωγηκόηεηα 

εμόδνπ 

++ + - - ++ - 

Δηαγωγηκόηεηα / 

εκβαδόλ  

++ ++ -- - ++ - 

Καηαλάιωζε 

ηζρύνο 

++ + - - + 0 

Οινθιήξωζε 

ζε CMOS 

++ ++ X -- -- -- 

Κόζηνο 

νινθιεξωκέλνπ 

0 0 + - - -- 

Πίλαθαο 1. Σύγθξηζε εκηαγσγηθώλ ηερλνινγηώλ πνπ ζρξεζηκνπνηνύληαη ζηε ζρεδίαζε νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ πςειώλ 

ηαρπηήησλ.  ( Άξηζηα: ++, Πνιύ θαιά: +, Καιά: 0, Μέηξηα: -, Με απνδεθηό: --, Αδηάθνξν: Φ ) 

Σύκθσλα κε ην [16], ην ζπληξηπηηθό πνζνζηό εκηαγσγηθώλ ηερλνινγηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ζρεδίαζε νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ είλαη ηερλνινγίεο 

ππξηηίνπ (SiGe BiCMOS ή RF CMOS). Οη βαζηθνί ιόγνη, όπσο αλαθέξζεθαλ θαη 

ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα, είλαη ην ρακειό θόζηνο θαί ε κεγάιε δπλαηόηεηα 

νινθιήξσζεο. Όπσο παξνπζηάδεηαη ζην [17], ν Πίλαθαο 1 πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απόδνζεο εκηαγσγηθώλ ηερλνινγηώλ ώο ππνςήθηεο γηα ηελ 

πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ πςειώλ ηαρπηήησλ.  

Η ηερλνινγία SiGe BiCMOS έγηλε εκπνξηθά δηαζέζηκε ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 90, θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο ελαιιαθηηθή ηερλνινγία από απηέο ησλ 

εκηαγσγώλ III-V. Λόγσ ηεο κεγάιεο δπλαηόηεηαο νινθιήξσζεο θαη ησλ εμαηξεηηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ζηηο πςειέο ζπρλόηεηεο, ρξεζηκνπνηείηαη επξύηαηα ζε 

εθαξκνγέο πνπ απαηηνύλ πςίζπρλα θπθιώκαηα πςειώλ πξνδηαγξαθώλ αιιά ρακειό 

θόζηνο ώζηε ηα ηειηθά πξντόληα λα είλαη ειθπζηηθά από νηθνλνκηθήο άπνςεο ζην 

επξύ αγνξαζηηθό θνηλό [18]. Βέβαηα ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλόο όηη νη 
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εκηαγσγηθέο ηερλνινγίεο III-V ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ην δηθό ηνπο κεξίδην ζηελ αγνξά 

ησλ εκηαγσγώλ, είηε ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ε απόδνζε ιεηηνπξγίαο είλαη ε κνλαδηθή 

παξάκεηξνο (π.ρ. ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο, αεξνδηαζηεκηθέο εθαξκνγέο), είηε ζε 

πεξηπηώζεηο όπνπ ε ρξήζε ηερλνινγηώλ ππξηηίνπ δελ είλαη ηερληθά δπλαηή (π.ρ. 

θσηνδίνδνη γηα νπηηθά δίθηπα).  

Η ηερλνινγία CMOS είλαη ε πιένλ δηαδεδνκέλε ηερλνινγία εκηαγσγώλ. Αλ 

θαη ππνιείπεηαη ζε επηδόζεηο ζε ζρέζε κε ηε ηερλνινγία SiGe BiCMOS όζν αθνξά 

ηηο εθαξκνγέο πςειώλ ζπρλνηήησλ, εληνύηνηο νη παξαθάησ ιόγνη ηελ θάλνπλ 

ειθπζηηθή ζηελ πινπνίεζε πςίζπρλσλ θπθισκάησλ: 

α) Φακειό θόζηνο παξαγσγήο. Σε ζρέζε κε ηε ηερλνινγία SiGe BiCMOS 

απαηηεί ιηγόηεξα βήκαηα θαηαζθεπήο. 

β) Υςειή απόδνζε θαηαζθεπήο (yield) θαη κεγάιε δπλαηόηεηα νινθιήξσζεο.  

γ) Δίλαη ε ηερλνινγία επηινγήο γηα όια ηα ςεθηαθά ζπζηήκαηα. Τν πνζνζηό 

πνπ θαηέρνπλ νη πινπνηήζεηο ςεθηαθώλ θπθισκάησλ ζηελ αγνξά ησλ εκηαγσγώλ 

είλαη πνιύ κεγαιύηεξν από όιεο ηηο άιιεο εθαξκνγέο. Γη’ απηό ε έξεπλα θαη νη 

επελδύζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ ηερλνινγία CMOS ηελ ππνδεηθλύνπλ σο ηελ 

ηερλνινγία επηινγήο γηα θάζε θαηλνύξγηα εθαξκνγή.  

  

1.4  Πξνθιήζεηο  ηεο δ ηαηξηβήο  

Οη ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο ζηε ζρεδίαζε νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ 

πςειώλ ηαρπηήησλ ζε ηερλνινγίεο ππξηηίνπ είλαη πνιιέο θαη πεγάδνπλ από ηνπο 

θπζηθνύο πεξηνξηζκνύο πνπ ζέηνπλ νη ηερλνινγίεο απηέο. Οη απζηεξέο πξνδηαγξαθέο 

πνπ έρνπλ ηεζεί ζηα ζύγρξνλα ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα ζπρλά μεπεξλνύλ ηηο 

δπλαηόηεηεο ησλ ηερλνινγηώλ ππξηηίνπ, όηαλ γίλεηαη ρξήζε ζπκβαηηθώλ κεζόδσλ 

ζρεδηαζκνύ. Γηα παξάδεηγκα, ζην πξόηππν SONET OC-768 [4] πνπ νξίδεη ξπζκό 

κεηάδνζεο 40 Gbps θαη εύξνο δώλεο 30 GHz, απαηηείηαη ε ρξήζε θπθισκαηηθώλ 

δηαηάμεσλ πνπ λα έρνπλ κεγάιν γηλόκελν θέξδνπο-εύξνπο δώλεο (gain bandwidth 

product). Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηερλνινγίεο ππξηηίνπ ρακεινύ θόζηνπο λα κελ 

κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε ησλ θπθισκαηηθώλ 

δηαηάμεσλ θπζηθνύ επηπέδνπ. Αθόκα θαη ζηηο πιένλ ζύγρξνλεο (θαη πην αθξηβέο) 

ηερλνινγίεο ππξηηίνπ, όπσο 65 nm RFCMOS ή 0.13 κm SiGe BiCMOS, νη 
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ζπκβαηηθέο κέζνδνη ζρεδηαζκνύ ελώ επηηπγράλνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο έρνπλ 

κεηνλεθηήκαηα ηε κεγάιε θαηαλάισζε ηζρύνο θαί ην πςειό θόζηνο νιθιήξσζεο.  

Μία αθόκα πξόθιεζε, είλαη ε ρξήζε νινθιεξσκέλσλ παζεηηθώλ ζηνηρείσλ, 

όπσο ζπεηξνεηδείο επαγσγνί (spiral inductors), ππθλσηέο, αληηζηάζεηο θαζώο θαη 

γξακκέο κεηαθνξάο (transmission lines). Σε ζύγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα δηαθξηηά 

ζηνηρεία, παξνπζηάδνπλ κεησκέλε απόδνζε ιόγσ ησλ κεγάισλ ελεξγεηαθώλ 

απσιεηώλ πνπ έρνπλ, κεησκέλε αθξίβεηα ζηε ηηκή ηνπο, κεγάιε επαηζζεζία ζηηο 

κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη κεγάιε επαηζζεζία ζηηο κεηαβνιέο ησλ θπζηθώλ 

παξακέηξσλ ησλ ηερλνινγηώλ ππξηηίνπ (process variations). Γηα παξάδεηγκα, ε ρξήζε 

ηνπ ππξηηίνπ σο ππνζηξώκαηνο ζηελ θαηαζθεπή νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ είλαη 

ππεύζπλε γηα ηνλ ρακειό ζπληειεζηή πνηόηεηαο (quality factor Q) ησλ ζπεηξνεηδώλ 

επαγσγώλ θαη ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο. Γη’ απηό είλαη απαξαίηεηε ε εύξεζε 

θαηλνύξγησλ θπθισκαηηθώλ ηερληθώλ ζρεδίαζεο πνπ λα πξνζπεξλνύλ ηηο 

ηερλνινγηθέο δπζθνιίεο πνπ ζέηνπλ νη ηερλνινγίεο ππξηηίνπ.  

Αθόκα, ε έιιεηςε κνληέισλ πςειήο αθξίβεηαο γηα ηα transistors θαη ηα 

παζεηηθά ζηνηρεία πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε πςειέο ζπρλόηεηεο απνηεινύλ κία αθόκα 

πξόθιεζε ζηε ζρεδίαζε νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ. Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα 

είλαη νη γξακκέο κεηαθνξάο, όηαλ απηέο είλαη νινθιεξσκέλεο (on chip) θαη ππάξρεη 

σο ππόζηξσκα ππξίηην. Η ύπαξμε ηζνδύλακσλ θπθισκαηηθώλ κνληέισλ πςειήο 

αθξίβεηαο, πνπ λα πεξηιακβάλνπλ ηελ επίδξαζε ησλ ζεξκνθξαζηαθώλ θαη θπζηθώλ 

κεηαβνιώλ ηεο ηερλνινγίαο ππξηηίνπ, είλαη έλα από ηα κεγάια εξεπλεηηθά ζέκαηα 

ζηελ εκηαγσγηθή ηερλνινγία. Από ζρεδηαζηηθή πιεπξά, ζα πξέπεη λα βξεζνύλ 

θαηλνύξγηεο κεζνδνινγίεο πνπ ζα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηελ έιιεηςε αθξίβεηαο θαη 

ζα παξάγνπλ επηηπρεκέλεο θπθισκαηηθέο δηαηάμεηο, ζζελαξέο ζηηο παξαπάλσ 

κεηαβνιέο.  

Έρνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, ε παξνύζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πξνζπαζεί λα 

πξνηείλεη ιύζεηο ζηε ζρεδίαζε νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ πςειώλ ηαρπηήησλ κε 

ηε ρξήζε θαηαλεκεκέλσλ θπθισκάησλ. Σε απηό ην πιαίζην έγηλε ζεσξεηηθή κειέηε 

κε ηε ρξήζε παξακέηξσλ ζθέδαζεο κεηθηνύ ξπζκνύ (mixed-mode S-parameters), γηα 

ηελ εμαγσγή ησλ ειεθηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ έρνπλ δηαθνξηθέο γξακκέο 

κεηαθνξάο κηθξνηαηλίαο πινπνηεκέλεο πάλσ από ππόζηξσκα ππξηηίνπ. Δπίζεο, 

αλαπηύρζεθε κεζνδνινγία βαζκνλόκεζεο ειεθηξνκαγλεηηθνύ εμνκνησηή κε ζηόρν 

ηελ αύμεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Τα παξαπάλσ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηελ ζρεδίαζε ελόο πιήξσο δηαθνξηθνύ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή ειεγρόκελν 
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από ηάζε (Fully Differential Distributed Voltage Controlled Oscillator-DDVCO). Η 

πινπνίεζε έγηλε ζε ηερλνινγία ππξηηίνπ ρακεινύ θόζηνπο (AMS 0.35 κm SiGe 

BiCMOS). Τέινο, αλαπηύρζεθε κεζνδνινγία ζρεδίαζεο θαηαλεκεκέλσλ 

ηαιαλησηώλ, πνπ ιακβάλεη ππόςε ηεο ηνπο θπζηθνύο πεξηνξηζκνύο θαη ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ ηαιαλησηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεδίαζεο.  

Η νξγάλσζε ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο είλαη ε παξαθάησ: Σην θεθάιαην 2 

παξνπζηάδνπκε ηε βαζηθή ζεσξία θαηαλεκεκέλσλ εληζρπηώλ θαη ηαιαλησηώλ. 

Δπίζεο, αλαθέξνπκε ηηο ηερληθέο ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ θαηαλεκεκέλσλ ηαιαλησηώλ, θαζώο θαη ηηο πινπνηήζεηο 

θαηαλεκεκέλσλ ηαιαλησηώλ πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Δπηπιένλ, αλαθέξνπκε πεξηιεπηηθά ηε βαζηθή ζεσξία ζρεηηθά κε ην ζόξπβν θάζεο 

ηαιαλησηώλ.  

Σην θεθάιαην 3 παξνπζηάδνπκε κηα αλαιπηηθή δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνύ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ παξακέηξσλ ζπκκεηξηθώλ δηαθνξηθώλ γξακκώλ κεηαθνξάο. Η αλαιπηηθή 

δηαδηθαζία εμαγσγήο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ παξακέηξσλ ηνπο επηηξέπεη ηε κειέηε ηεο 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο κεζνδνινγίαο είλαη 

όηη ε εμαγσγή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ παξακέηξσλ γίλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε επαλαιεπηηθώλ 

αιγνξίζκσλ.  

Σην θεθάιαην 4 παξνπζηάδνπκε κηα ηερληθή βαζκνλόκεζεο (calibration) 

ειεθηξνκαγλεηηθνύ εμνκνησηή, πνπ έρεη σο ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο αθξίβεηαο ζε πεξηνρέο 

πςειώλ ζπρλνηήησλ. Γηα ηελ βαζκνλόκεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπεηξνεηδείο επαγσγνί, 

δηαζέζηκνη ζηελ ηερλνινγία ππξηηίνπ πνπ πινπνηήζεθε ν δηαθνξηθόο θαηαλεκεκέλνο 

ηαιαλησηήο. Τν απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο βαζκνλόκεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

εμνκνίσζε ησλ δηαθνξηθώλ γξακκώλ κηθξνηαηλίαο ηνπ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην 5. 

Τέινο, ζην θεθάιαην 6 αλαθέξνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο 

θαζώο θαη ζέκαηα κειινληηθήο έξεπλαο. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2  

Βασική θεωρία κατανεμημένων ενισχυτών 
και ταλαντωτών 

 

Σην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνπκε ηε βαζηθή ζεωξία πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία 

θαηαλεκεκέλωλ εληζρπηώλ θαη ηαιαληωηώλ. Αξρηθά, θάλνπκε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηηο 

πινπνηήζεηο θαη ηηο εθαξκνγέο ηωλ θαηαλεκεκέλωλ εληζρπηώλ θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε 

ηε βαζηθή θπθιωκαηηθή αξρηηεθηνληθή θαη θπθιωκαηηθή αλάιπζε ηνπ θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή.  

Σηε ζπλέρεηα, επεμεγώληαο ην θίλεηξν γηα ηελ ρξήζε θαηαλεκεκέλωλ ηαιαληωηώλ, 

ρξεζηκνπνηνύκε ηελ αλάιπζε ηνπ θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή γηα λα εμαγάγνπκε ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά  ηωλ θαηαλεκεκέλωλ ηαιαληωηώλ ειεγρόκελωλ από ηάζε. Παξνπζηάδνπκε 

δηαθνξεηηθέο ηερληθέο γηα ηε ξύζκηζε ηεο ζπρλόηεηαο ηαιάληωζεο, θαζώο θαη ελαιιαθηηθέο 

αξρηηεθηνληθέο πνπ έρνπλ παξνπζηαζζεί ζηε δηεζλή επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία. Τέινο, 

αλαθέξνπκε, ζπλνπηηθά, ζηνηρεία θαη ζεωξήζεηο γηα ην ζόξπβν θάζεο ηαιαληωηώλ.    

         

2.1  Κατανεμημένοι Ενισχυτές  

Η ηδέα ηνπ θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή (Distributed Amplifier-DA) εκθαλίζηεθε 

ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ηξηάληα. Η δπλαηόηεηα θαηαλεκεκέλεο ελίζρπζεο 

ειεθηξηθώλ ζεκάησλ δηαηππώζεθε ην 1936 από ηνλ Percival [19]. Μηα δεθαεηία 

αξγόηεξα, ν Ginzton [20] παξνπζίαζε ζεσξεηηθή κειέηε γηα ηελ θαηαλεκεκέλε 

ελίζρπζε. Από ηελ επνρή εθείλε κέρξη ζήκεξα νη θαηαλεκεκέλνη εληζρπηέο έρνπλ 

βξεη εθαξκνγή ζε πιήζνο ζπζηεκάησλ, όπσο radars, όξγαλα κέηξεζεο ζε πεξηνρέο 

πςειώλ ζπρλνηήησλ, επξπδσληθά ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα θ.α. ηα πιαίζηα ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ, έρνπλ παξνπζηαζζεί ηόζν 

ζεσξεηηθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηε RF απόδνζε ησλ θαηαλεκεκέλσλ εληζρπηώλ, όπσο 

αλαθνξηθά νη [21-25], θαζώο θαη αληίζηνηρεο πινπνηήζεηο ζε ηερλνινγία ππξηηίνπ 

[26-29].  
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ρ. 4 Βαζηθό ζρεκαηηθό δηάγξακκα θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή γηα AC αλάιπζε. 

Η θηλεηήξηνο δύλακε  πίζσ από όιε απηή ε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ζηε 

ζεσξία θαη ηηο πινπνηήζεηο θαηαλεκεκέλσλ εληζρπηώλ είλαη ην βαζηθό 

ραξαθηεξηζηηθό ηνπ θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή: Η αύμεζε ηνπ γηλνκέλνπ θέξδνπο-

εύξνπο δώλεο (gain-bandwidth product), ζε ζρέζε κε ηηο δηάθνξεο ηνπνινγίεο 

εληζρπηώλ πνπ βαζίδνληαη ζε ζπκπηπγκέλα ζηνηρεία (lumped-element amplifiers). Ο 

θαηαλεκεκέλνο εληζρπηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ‘απνξξνθά’ ηηο παξαζηηηθέο 

ρσξεηηθόηεηεο ησλ ελεξγώλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα ζηάδηα ελίζρπζεο, 

ελώ ζπλδπάδεη ην θέξδνο θάζε ζηαδίνπ ελίζρπζεο ζην ζπλνιηθό θέξδνο ηνπ [30]. Γηα 

ην δεύηεξν ραξαθηεξηζηηθό, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν ζπλδπαζκόο ηνπ θέξδνπο θάζε 

ζηαδίνπ ελίζρπζεο επηηπγράλεηαη ιόγσ ηεο ππέξζεζεο ηνπ ζήκαηνο εμόδνπ θάζε 

εληζρπηηθήο βαζκίδαο ζηελ ηειηθή έμνδν ηνπ θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή.  

 

2 .1 .1 .  Βασική κσκλωματική ανάλσση   

ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδεηαη ε βαζηθή θπθισκαηηθή αλάιπζε ηνπ 

θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή, έηζη ώζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα πξναλαθεξζέληα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Η αλάιπζε απηή παξνπζηάζζεθε από ηνπο Wu θαη Hajimiri [31] 

θαη ζεσξεί θαηαλεκεκέλν εληζρπηή κνλήο αξρηηεθηνληθήο (single-ended architecture) 

κε ελεξγά ζηνηρεία MOS transistors. Η ίδηα αλάιπζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ δηπνιηθώλ transistors εηεξνεπαθήο (Heterojunction Bipolar 

Transistors-HBTs) κε νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο, όπσο ζα δνύκε ζην Κεθάιαην 4.   

Θεσξνύκε ηνλ θαηαλεκεκέλν εληζρπηή ηνπ ρ. 4, πνπ απνηειείηαη από δύν 

γξακκέο κεηαθνξάο θαη έλαλ αξηζκό από εληζρπηηθέο βαζκίδεο. Η γξακκή κεηαθνξάο 
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πνπ ζπλδέεηαη ν απαγσγόο (drain) θάζε MOS transistor νλνκάδεηαη γξακκή 

κεηαθνξάο απαγσγνύ (drain transmission line), ελώ ε γξακκή κεηαθνξάο πνπ 

ζπλδέεηαη ε πύιε θάζε MOS transistor νλνκάδεηαη γξακκή κεηαθνξάο πύιεο (gate 

transmission line). Η απόζηαζε θάζε δηαδνρηθήο ζύλδεζεο ζηε γξακκή κεηαθνξάο 

πύιεο είλαη gl , ελώ αληίζηνηρα ε απόζηαζε θάζε δηαδνρηθήο ζύλδεζεο ζηε γξακκή 

κεηαθνξάο δξαίλνπ είλαη dl . Κάζε γξακκή κεηαθνξάο ηεξκαηίδεηαη κε εκπέδεζε ίζε 

κε ηε ραξαθηεξηζηηθή ηεο εκπέδεζε. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε ηεο γξακκήο 

κεηαθνξάο ηνπ απαγσγνύ, ε ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε ηζνύηαη κε: 

)( d

d

out
d

dd
d

C
l

c
jG

LjR
Z









                                             (2.1) 

όπνπ dR είλαη ε αληίζηαζε αλά κνλάδα κήθνπο, dL είλαη ε απηεπαγσγή αλά κνλάδα 

κήθνπο, dG είλαη ε αγσγηκόηεηα σο πξνο ηε γείσζε αλά κνλάδα κήθνπο, dC είλαη ε 

ρσξεηηθόηεηα σο πξνο ηε γείσζε αλά κνλάδα κήθνπο,   είλαη ε γσληαθή ζπρλόηεηα 

θαη outc είλαη ε ρσξεηηθόηεηα εμόδνπ ηνπ MOS transistor. Αληίζηνηρα, ε ζηαζεξά 

δηάδνζεο (propagation constant) ηεο γξακκήο κεηαθνξάο ηνπ απαγσγνύ ηζνύηαη κε:   

          ))(()(
d

out
ddddd

l

c
CjGLjR                               (2.2) 

 Από ηηο εμηζώζεηο (2.1) θαη (2.2) γίλεηαη θαηαλνεηό ην γεγνλόο όηη ηόζν ε 

ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε όζν θαη ε ζηαζεξά κεηάδνζεο ηεο γξακκήο κεηαθνξάο 

εμαξηώληαη από ηελ ρσξεηηθόηεηα εμόδνπ outc  ηνπ MOS θαη ηελ απόζηαζε dl . 

πγθεθξηκέλα, όπσο αλαθέξεηαη ζην [31], ε ρσξεηηθόηεηα απηή επεξεάδεη θπξίσο ην 

πξαγκαηηθό κέξνο ηεο ραξαθηεξηζηηθήο εκπέδεζεο ηεο γξακκήο κεηαθνξάο, θαη ην 

θαληαζηηθό κέξνο ηεο ζηαζεξάο δηάδνζεο.  

 Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο γξακκήο κεηαθνξάο ηεο πύιεο, ηζρύνπλ αληίζηνηρα νη 

παξαθάησ εμηζώζεηο: 
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όπνπ inc  είλαη ε ρσξεηηθόηεηα εηζόδνπ ηνπ MOS transistor θαη νη ππόινηπεο 

παξάκεηξνη είλαη ζε αληηζηνηρία κε ηηο παξακέηξνπο ζηελ πεξίπησζε ηεο γξακκήο 

κεηαθνξάο ηνπ απαγσγνύ.  

 Γηα ηελ εύξεζε ηνπ θέξδνπο, εάλ ζεσξήζνπκε ηελ ηάζε ζηελ είζνδν IN ηνπ 

θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή σο inu , ηόηε ζηελ πύιε ηνπ k  ζηαδίνπ ελίζρπζεο (ζην 

ζεκείν ζύλδεζήο ηνπ κε ηε γξακκή κεηαθνξάο πύιεο) ε ηάζε ηζνύηαη κε: 

     
gglk

INgk euu
)

2

1
( 

                                                (2.5) 

Αθόκα, ε εκπέδεζε πνπ ‘βιέπεη’ ν απαγσγόο ηνπ k εληζρπηηθνύ ζηαδίνπ είλαη ίζε κε 

2dZ , αθνύ βιέπεη εκπέδεζε dZ  ζην αξηζηεξό κέξνο ηνπ παξάιιεια κε εκπέδεζε 

dZ ζην αληίζηνηρν δεμί. Σν θύκα πνπ εμέξρεηαη από ην απαγσγό θαη νδεύεη ζηελ 

έμνδν ηνπ θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή ηζνύηαη κε: 

   gk
d

mdk u
Z

gE
2

                                                    (2.6) 

όπνπ mg  είλαη ε δηαγσγηκόηεηα κηθξνύ ζήκαηνο (small-signal transconductance) 

[32]. Σα θύκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί από θάζε εληζρπηηθή βαζκίδα ππεξηίζεληαη 

ζηελ έμνδν ηνπ θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή θαη ην εηζεξρόκελν θύκα (incident wave) 

OUTiE , ζηελ έμνδν OUT ηζνύηαη κε: 
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                                          (2.7) 

Υξεζηκνπνηώληαο ηελ καζεκαηηθή ηαπηόηεηα: 

 )...)(( 121   nnnnn bbaababa                               (2.8) 

ην ζπλνιηθό θύκα πνπ νδεύεη πξνο ηελ έμνδν ηνπ θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή ηζνύηαη 

κε: 
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                         (2.9) 

όπνπ n  είλαη ν αξηζκόο ησλ εληζρπηηθώλ ζηαδίσλ.  

Θεσξώληαο όηη ζηελ έμνδν ηνπ θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή έρεη ζπλδεζεί θνξηίν 

ραξαθηεξηζηηθήο εκπέδεζεο LZ , δηαθνξεηηθήο από ηε ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε dZ

πνπ έρεη ε γξακκή κεηαθνξάο πύιεο, κέξνο ηνπ εηζεξρόκελνπ θύκαηνο ζα 

αλαθιαζηεί. Σν αλαθιώκελν ζήκα (reflected wave) OUTrE , ζπλδέεηαη κε ην 
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εηζεξρόκελν θύκα OUTiE , κέζσ ηνπ ζπληειεζηή αλάθιαζεο (reflection coefficient) 

OUT : 

                                            
dL

dL

OUTi

OUTr

OUT
ZZ

ZZ

E

E






,

,
                                            (2.10) 

Η ηάζε ζηνλ θόκβν εμόδνπ OUT είλαη ην άζξνηζκα ηνπ εηζεξρόκελνπ θαη ηνπ 

αλαθιώκελνπ θύκαηνο:   
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OUTiOUTrOUTiOUT

ZZ

Z
EEEu




2
,,,                               (2.11) 

πλδπάδνληαο ηηο εμηζώζεηο (2.9) θαη (2.11) εμάγεηαη ε εμίζσζε ηνπ θέξδνπο ηάζεο: 
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)//(                (2.12) 

Γηα λα γίλνπλ θαιύηεξα αληηιεπηέο νη πνηνηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπ θέξδνπο ηάζεο 

θαη ησλ θπζηθώλ παξακέηξσλ ηνπ θπθιώκαηνο, ζεσξνύκε ηελ εηδηθή πεξίπησζε 

όπνπ ηζρύεη lll ggdd   . Απηό επηηπγράλεηαη κε ηε ζρεδίαζε ησλ γξακκώλ 

κεηαθνξάο ηεο πύιεο θαη ηνπ απαγσγνύ έρνληαο δηαθνξεηηθά κήθε θαη πιάηε. 

Υξεζηκνπνηώληαο ηελ παξαπάλσ ζρέζε ζηελ εμίζσζε (2.12), ην θέξδνο ηάζεο ηνπ 

θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή ηζνύηαη κε: 

                                         ljnnal

dLmV eeZZngA   )//(                                   (2.13) 

ηελ παξαπάλσ εμίζσζε, a είλαη ε ζηαζεξά απόζβεζεο (attenuation constant) ηεο 

γξακκήο κεηαθνξάο, θαη  είλαη ε ζηαζεξά θάζεο (phase shift).  

 Από ηελ ζρέζε (2.13) πξνθύπηεη όηη ην θέξδνο ηάζεο είλαη αλάινγν ηεο 

δηαγσγηκόηεηαο κηθξνύ ζήκαηνο mg θαη ηεο ζπλνιηθήο εκπέδεζεο εμόδνπ dL ZZ //

όπσο θαη ζηε πεξίπησζε ηνπ εληζρπηή κε ζπγθεληξσκέλα ζηνηρεία. Δπίζεο ην θέξδνο 

ηάζεο είλαη αλάινγν ηνπ αξηζκνύ ησλ εληζρπηηθώλ βαζκίδσλ, ελώ νη απώιεηεο ησλ 

γξακκώλ κεηαθνξάο nale πεξηνξίδνπλ ην θέξδνο ηάζεο. Αθόκα, πξνζηίζεηαη κία 

επηπιένλ θαζπζηέξεζε ljne  κεηαμύ εηζόδνπ θαη εμόδνπ πνπ εμαξηάηαη από ηνλ 

αξηζκό ησλ εληζρπηηθώλ βαζκίδσλ.  

Από ηελ παξαπάλσ αλάιπζε γίλεηαη αληηιεπηό όηη ε απνξξόθεζε ησλ 

παξαζηηηθώλ ρσξεηηθνηήησλ, ζύκθσλα κε ηηο εμηζώζεηο (2.1)-(2.4), έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ γηλνκέλνπ θέξδνπο-εύξνπο δώλεο ζε ζύγθξηζε κε ηελ 

πεξίπησζε ηεο εληζρπηηθήο δηάηαμεο κε ζπγθεληξσκέλα ζηνηρεία. Δπίζεο, ιόγσ ηεο 

ππέξζεζεο ησλ ζεκάησλ εμόδνπ θάζε εληζρπηηθνύ ζηαδίνπ ζηελ έμνδν ηνπ 
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θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή, ην ζπλνιηθό θέξδνο ηάζεο κπνξεί είλαη κεγαιύηεξν από ην 

αληίζηνηρν ηνπ εληζρπηή ζπγθεληξσκέλσλ ζηνηρείσλ αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ηα επηκέξνπο ζηάδηα ελίζρπζεο ηνπ θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή έρνπλ θέξδνο ηάζεο 

κηθξόηεξν ηεο κνλάδαο.  

2.2 Κατανεμημένοι ταλαντωτές  

Οη ηαιαλησηέο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ησλ ζύγρξνλσλ 

ηειεπηθνηλσληαθώλ θαη ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ. Οη εθαξκνγέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ηαιαλησηέο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζύλζεζε ζπρλνηήησλ (frequency 

synthesis), ηελ αλάθηεζε ρξνληζκνύ θαη δεδνκέλσλ (clock and data recovery-CDR), 

ηνλ ρξνληζκό κηθξνεπεμεξγαζηώλ θ.α. Πην ζπγθεθξηκέλα νη πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο 

ρξεζηκνπνηνύλ ηαιαλησηέο ειεγρόκελνπο από ηάζε (Voltage Controlled Oscillators-

VCOs),  εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ ησλ θξπζηαιιηθώλ ηαιαλησηώλ (crystal oscillators) 

πνπ ε ζπρλόηεηα εμόδνπ ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπρλόηεηα αλαθνξάο.  

ηε ηερλνινγία ππξηηίνπ νη ηαιαλησηέο ειεγρόκελνη από ηάζε ρσξίδνληαη ζε 

δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο: Η πξώηε είλαη απηή ησλ ηαιαλησηώλ κε θύθισκα 

ζπληνληζκνύ (ρξήζε ζπεηξνεηδνύο επαγσγνύ θαη ππθλσηή), όπσο ν Colpitts 

ηαιαλησηήο θαη ν ηαιαλησηήο δηαζηαπξσκέλεο δεύμεο (cross-coupled oscillator). 

Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπο είλαη ν ρακειόο ζόξπβνο θάζεο [33], [34], θαη γηα απηό 

νη ηαιαλησηέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πςίζπρλεο εθαξκνγέο κε 

ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζην ζόξπβν θάζεο, όπσο αζύξκαηα ηειεπηθνηλσληαθά 

ζπζηήκαηα θαη ζπζηήκαηα νπηηθώλ ηειεπηθνηλσληώλ. Η δεύηεξε θαηεγνξία είλαη 

απηή ησλ ηαιαλησηώλ ρσξίο θύθισκα ζπληνληζκνύ. Παξάδεηγκα ηεο θαηεγνξίαο 

απηήο είλαη ν ηαιαλησηήο δαθηπιίνπ (ring oscillator). Λόγσ ηνπ ζρεηηθά πςεινύ 

ζνξύβνπ θάζεο [35], ν ηαιαλησηήο δαθηπιίνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε εθαξκνγέο πνπ δελ 

απαηηνύλ ρακειό ζόξπβν θάζεο, όπσο ζε ςεθηαθά ζπζηήκαηα ρακειώλ ζπρλνηήησλ. 

Σα πιενλεθηήκαηά ηνπ είλαη ε δπλαηόηεηά ηνπ λα παξάγεη ζήκαηα δηαθνξεηηθώλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ θάζεσλ ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο ηαιάλησζεο, θαζώο θαη ν ζρεηηθά 

κηθξόο ρώξνο πνπ θαηαιακβάλεη όηαλ πινπνηείηαη ζε ηερλνινγία ππξηηίνπ. 
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ρ. 5 Απνδνηηθόηεηα βαζηθώλ ηνπνινγηώλ ηαιαλησηώλ ζε ζρέζε κε ηε ζπρλόηεηα 

 

ρ. 6. ρεκαηηθό δηάγξακκα θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή.     

Όκσο ζηηο πινπνηήζεηο θπθισκάησλ γηα εθαξκνγέο πνιύ πςειώλ ζπρλνηήησλ 

ζε ηερλνινγία ππξηηίνπ, ε ρξήζε ηαιαλησηώλ κε θύθισκα ζπληνληζκνύ ζπλαληά 

θπζηθνύο πεξηνξηζκνύο από ηελ απόδνζε ησλ ελεξγώλ ζηνηρείσλ θαη ηελ πνηόηεηα 

ησλ παζεηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ ζπληζηνύλ ην θύθισκα ζπληνληζκνύ. Πην αλαιπηηθά, ε 

αλάγθε γηα ιεηηνπξγία ηνπ ηαιαλησηή θνληά ζηε ζπρλόηεηα ζπληνληζκνύ (self-

resonance frequency) ησλ ζπεηξνεηδώλ επαγσγώλ ή θνληά ζηε κέγηζηε ζπρλόηεηα 

ηαιάλησζεο (maximum oscillation frequency) fmax ησλ ελεξγώλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ηαιαλησηή έρεη σο απνηέιεζκα κεγάιε θαηαλάισζε ηζρύνο θαη πςειά επίπεδα 

ζνξύβνπ θάζεο [33]. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ 

ελαιιαθηηθέο πινπνηήζεηο.  

Οη θαηαλεκεκέλνη ηαιαλησηέο απνηεινύλ κηα ελαιιαθηηθή ηνπνινγία 

ηαιαλησηώλ, πνπ επηηπγράλεη πςειή απόδνζε ζηελ πεξηνρή πςειώλ ζπρλνηήησλ 

(ρ. 5) [36]. Βξαρπθπθιώλνληαο ηελ έμνδν θαη ηελ είζνδν ελόο θαηαλεκεκέλνπ 

εληζρπηή (ρ. 6) δεκηνπξγείηαη ν θαηαλεκεκέλνο ηαιαλησηήο. Με δεδνκέλν ην 

γεγνλόο όηη ν θαηαλεκεκέλνο εληζρπηήο κπνξεί λα ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε λα έρεη εύξνο 

δώλεο κνλαδηαίνπ θέξδνπο (unity gain bandwidth) θνληά ζηε κέγηζηε ζπρλόηεηα 
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ηαιάλησζεο fmax ησλ ελεξγώλ ζηνηρείσλ, αληίζηνηρα θαη έλαο θαηαλεκεκέλνο 

ηαιαλησηήο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζηε πεξηνρή ηεο ζπρλόηεηαο fmax.  Δπηπιένλ, ν 

θαηαλεκεκέλνο ηαιαλησηήο κπνξεί λα ζρεδηαζηεί, ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα, έηζη 

ώζηε ηα επηκέξνπο ζηάδηά ηνπ λα κπνξνύλ λα δώζνπλ ζήκαηα πνπ έρνπλ δηαθνξά 

θάζεο 90° (quadrature signals). Απηό, απνηειεί ζεκαληηθό πιενλέθηεκα γηα ηηο RF 

εθαξκνγέο, όπνπ απαηηείηαη ε ύπαξμε ηέηνησλ ζεκάησλ ζηα ζηάδηα ηεο 

δηακόξθσζεο/απνδηακόξθσζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όκσο, όηη ε δεκηνπξγία ηέηνησλ 

ζεκάησλ από ηνλ θαηαλεκεκέλν ηαιαλησηή έρεη σο αληίηηκν ηα άληζα πιάηε ηνπο, 

ιόγσ ησλ απσιεηώλ ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο [1].  

2.2 .1  Ανάλσση κατανεμημένοσ ταλαντωτή  

 

ρ. 7 Γηάγξακκα ζπζηήκαηνο ζεηηθήο αλάδξαζεο  

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζπλζήθε ηαιάλησζεο ηνπ θαηαλεκεκέλνπ 

ηαιαλησηή, ζεσξνύκε ην ζύζηεκα ζεηηθήο αλάδξαζεο ηνπ ρ. 7, όπνπ δηέπεηαη από 

ηελ εμίζσζε: 

                                              
)()(1

)(
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                                          (2.14) 

Δάλ ζε θάπνηα ζπρλόηεηα 𝜔0ην γηλόκελν 1)()()( 000   jFjAjG , όπνπ 

)( jG είλαη ην θέξδνο αλνηρηνύ βξόρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο αλάδξαζεο, ηόηε ν 

παξνλνκαζηήο ηεο εμίζσζεο (2.14) ζα ηζνύηαη κε κεδέλ θαη ην ζύζηεκα είλαη 

αζηαζέο. Αλαιύνληαο πεξαηηέξσ ηελ πξναλαθεξόκελε εμίζσζε, ε αλαγθαία ζπλζήθε 

γηα ηελ ύπαξμε ηαιάλησζεο κε εκηηνλνεηδή κνξθή είλαη: 

 Σν κέηξν ηνπ θέξδνπο αλνηρηνύ βξόρνπ πξέπεη λα είλαη ίζν κε 1 

 Η κεηαηόπηζε ζην βξόρν αλάδξαζεο πξέπεη λα είλαη ίζε κε κεδέλ 

Οη δύν παξαπάλσ ζπλζήθεο είλαη γλσζηέο σο θξηηήξην Barkhausen θαη απνηεινύλ 

αλαγθαία αιιά όρη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ ύπαξμε ηαιάλησζεο [37].  
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 ηελ πεξίπησζε ηνπ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή ηνπ ρ. 6, ην θέξδνο αλνηρηνύ 

βξόρνπ ηζνύηαη κε ην θέξδνο ηάζεο VA  (εμίζσζε 2.12), ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην 

θνξηίν εμόδνπ είλαη ίζν κε ηε ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε gZ ηεο γξακκήο κεηαθνξάο 

πύιεο. Έηζη, ε ζπλζήθε ηαιάλησζεο ηζνύηαη κε: 

                   1)//(
2/)(












ggdd

ggdd

ggdd

ll

lnln
ll

dgm
ee

ee
eZZG






                    (2.15) 

όπνπ mG  είλαη ε δηαγσγηκόηεηα κεγάινπ ζήκαηνο [38]. Γηα ηελ εηδηθή πεξίπησζε 

όπνπ ηζρύεη ljallll ddgg   , ε εμίζσζε (2.15) απινπνηείηαη σο εμήο: 

  1)//(   ljnnal

dgm eenZZG 
                                   (2.16) 

Από ην θαληαζηηθό κέξνο ηεο εμίζσζεο (2.16) πξνθύπηεη ε καζεκαηηθή ζρέζε γηα ηε 

ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο: 

LCnlnl
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f
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2
                                        (2.17) 

όπνπ phaseu  είλαη ε θαζηθή ηαρύηεηα (phase velocity) ηεο γξακκήο κεηαθνξάο, n είλαη 

ν αξηζκόο ησλ ζηαδίσλ πνπ έρεη ν θαηαλεκεκέλνο εληζρπηήο, θαη L ,C είλαη ε 

επαγσγή θαη ε ρσξεηηθόηεηα ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο αληίζηνηρα, κε 

ραξαθηεξηζηηθά όπσο νξίδνληαη από ηηο εμηζώζεηο (2.1)-(2.4).  

Με ηελ παξαδνρή όηη ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο είλαη κεγαιύηεξν από 

TGS VV   ηζρύεη ε παξαθάησ ζρέζε [31],[38]: 
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D
m

V
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G

2
                                                      (2.18) 

Από ην πξαγκαηηθό κέξνο ηεο εμίζσζεο (2.18) θαη ηελ εμίζσζε (2.20), ην πιάηνο ηεο 

ηαιάλησζεο πξνθύπηεη όηη είλαη: 

          
nal

dgDamp eZZnIV  )//(2                                        (2.19) 

Γηα ηελ εύξεζε ηεο παξαπάλσ εμίζσζεο έγηλε ε παξαδνρή όηη νη ραξαθηεξηζηηθέο 

εκπεδήζεηο gZ  θαη dZ  ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο είλαη πξαγκαηηθέο.  

 Δδώ αμίδεη λα ζεκεησζνύλ κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

πξναλαθεξόκελε καζεκαηηθή αλάιπζε: 

 Η ζρέζε ggdd ll   ππνλνεί ηελ έλλνηα ηνπ ζπγρξνληζκνύ κεηαμύ ησλ 

γξακκώλ κεηαθνξάο πύιεο θαη απαγσγνύ.  
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  Η πεξίνδνο ηεο ηαιάλησζεο (θαη επνκέλσο ε ζπρλόηεηα) εμαξηάηαη από ην 

ρξόλν πνπ απαηηείηαη ζην ζήκα λα δηαζρίζεη ηε γξακκή κεηαθνξάο ηνπ 

απαγσγνύ θαη λα θηάζεη ζην πξώην εληζρπηηθό ζηάδην. ηελ εμίζσζε (2.17) 

ν αξηζκόο 2 πξνθύπηεη ιόγσ ηεο δηαθνξάο θάζεο ησλ 180° πνπ πξνζδίδεη ην 

αλαζηξέθνλ θέξδνο ηεο εληζρπηηθήο δηάηαμεο. 

 ηελ εμίζσζε ηεο ζπρλόηεηαο (2.17), εάλ ζεσξήζνπκε όηη : 

          LnlLtot  2                                                (2.20) 

                                                          CnlCtot  2                                                (2.21) 

πξνθύπηεη όηη ε ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο ηνπ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή   

ηζνύηαη κε: 

                                                       

tottot

OSC
CL

f
1

                                              (2.22) 

πγθξίλνληαο ηε παξαπάλσ ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ ηαιαλησηή κε 

θύθισκα ζπληνληζκνύ tottotCL , πξνθύπηεη όηη ε ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο ηνπ 

θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή είλαη 2 θνξέο κεγαιύηεξε.  

2.2 .2  Τετνικές  ρύθμισης  της σστνότητας  

ηελ παξάγξαθν απηή, αλαιύνπκε ηηο ηερληθέο ξύζκηζεο ηεο ζπρλόηεηαο γηα 

ηελ πεξίπησζε ηνπ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή ειεγρόκελνπ από ηάζε [31], [39]. Οη 

ηερληθέο απηέο βαζίδνληαη ζηελ εμάξηεζε ηεο ζπρλόηεηαο ηαιάλησζεο από ηε θαζηθή 

ηαρύηεηα phaseu  θαη ην κήθνο ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο, όπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ 

εμίζσζε (2.17). Όπσο ζα δνύκε θαη ζηε ζπλέρεηα, ε κεηαβνιή ηεο θαζηθήο ηαρύηεηαο 

επηηπγράλεηαη κε ηελ κεηαβνιή ησλ ρσξεηηθνηήησλ πνπ ‘θνξηίδνπλ’ ηηο γξακκέο 

κεηαθνξάο ηνπ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή. Γηα ηελ πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ 

κήθνπο ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο, είλαη πξνθαλέο όηη ην θπζηθό κήθνο δελ γίλεηαη λα 

κεηαβιεζεί. Απηό πνπ κπνξεί λα αιιάμεη είλαη ην ελεξγό κήθνο ησλ γξακκώλ 

κεηαθνξάο, δειαδή λα κεηαβιεζεί ην κέξνο ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ όδεπζε ηνπ ζήκαηνο κέζα ζηνλ ηαιαλησηή. Οη ηερληθέο ξύζκηζεο 

αλαιύνληαη παξαθάησ:   
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ρ. 8. Σερληθέο ξύζκηζεο ηεο ζπρλόηεηαο κε κεηαβνιή ρσξεηηθόηεηαο (α) κε ηε ρξήζε κεηαβιεηνύ 

ππθλσηή θαη (β) κε κεηαβνιή ησλ παξαζηηηθώλ ρσξεηηθνηήησλ ησλ ελεξγώλ ζηνηρείσλ. 

 Ρύθμιση σστνότητας με μεταβολή τωρητικότητας 

Η ξύζκηζε ηεο ζπρλόηεηαο ηαιάλησζεο κε ηε βνήζεηα ρσξεηηθνηήησλ 

γίλεηαη, είηε κε ηε ρξήζε κεηαβιεηνύ ππθλσηή, είηε κε ηελ αξσγή ησλ 

παξαζηηηθώλ ρσξεηηθνηήησλ ησλ ελεξγώλ  ζηνηρείσλ. ηελ πξώηε πεξίπησζε 

(ρ. 8α),  εμσηεξηθόο κεηαβιεηόο ππθλσηήο (varactor) ζπλδέεηαη ζηε γξακκή 

κεηαθνξάο απαγσγνύ. Όπσο πξναλαθέξζεθε θαη ζηελ παξάγξαθν 2.1.1, ε 

ζηαζεξά κεηάδνζεο ηεο γξακκήο κεηαθνξάο ηνπ απαγσγνύ (2.2) εμαξηάηαη 

από ηε ρσξεηηθόηεηα εμόδνπ ηεο εληζρπηηθήο βαζκίδαο. Μάιηζηα, ε 

ρσξεηηθόηεηα εμόδνπ επεξεάδεη θπξίσο ηε ζηαζεξά θάζεο   θαη επνκέλσο 

ηε θαζηθή ηαρύηεηα phaseu ηεο γξακκήο κεηαθνξάο. Πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε 

όηη ε ρξήζε ηνπ εμσηεξηθνύ ππθλσηή κπνξεί λα απνθέξεη απώιεηα 

ζπγρξνληζκνύ κεηαμύ ηεο γξακκήο κεηαθνξάο πύιεο θαη απαγσγνύ. Δπίζεο, ε 

ρσξεηηθόηεηα κεδεληθήο πόισζεο (zero-bias capacitance) ηνπ κεηαβιεηνύ 

ππθλσηή, όρη κόλν δελ ζπλεηζθέξεη ζηε ξύζκηζε ζπρλόηεηαο αιιά θαη 

επηβαξύλεη ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή κε 

επηπιένλ ρσξεηηθόηεηα , κε απνηέιεζκα λα ράλεηαη ην πιενλέθηεκα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαιαλησηή ζε πςειέο ζπρλόηεηεο ιεηηνπξγίαο. 

Η ξύζκηζε ηεο ζπρλόηεηαο κε κεηαβνιή ησλ ελδνγελώλ 

ρσξεηηθνηήησλ ηνπ ελεξγνύ ζηνηρείνπ (ρ. 8β), επηηπγράλεηαη κε ηνλ έιεγρν 

ηεο ηάζεο πόισζεο ησλ ελεξγώλ ζηνηρείσλ (VDD ζην ρ. 6), ρσξίο όκσο λα 

κεηαβιεζεί ην ζεκείν πόισζεο ησλ ελεξγώλ ζηνηρείσλ. Κάηη ηέηνην ζα είρε 

σο αλεπηζύκεην απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηεο δηαγσγηκόηεηαο ησλ ελεξγώλ 

ζηνηρείσλ θαη θαηά ζπλέπεηα αιιαγή ηνπ πιάηνπο ηαιάλησζεο. Γη’ απηό ζε 

απηή ηελ ηερληθή ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο ρξεζηκνπνηνύληαη πεγέο ξεύκαηνο γηα   
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ρ. 9 ρεκαηηθά ησλ ζηαδίσλ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή γηα ξύζκηζε ζπρλόηεηαο. (α) Ρπζκηζηήο 

γξακκήο κεηαθνξάο απαγσγνύ (DLT) θαη (β) Ρπζκηζηήο γξακκήο κεηαθνξάο πύιεο (GLT).  

ηελ πόισζε ησλ ζηαδίσλ ηνπ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή.        

 Ρύθμιση σστνότητας με ισορροπημένη μεταβολή καθσστέρησης  

Η ηερληθή απηή έρεη παξνπζηαζηεί από ηνπο Wu θαη Hajimiri [31] θαη 

βαζίδεηαη ζηε κεηαβνιή ηνπ ελεξγνύ κήθνπο ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο. Κάζε 

βαζκίδα ηνπ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή ειεγρόκελνπ από ηάζε απνηειείηαη 

από θπθιώκαηα ξύζκηζεο όδεπζεο ζήκαηνο, όπσο απηά πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζην ρ. 9. Σν θύθισκα ηνπ ρ. 9α ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαβνιή ηνπ 

ελεξγνύ κήθνπο ζηε γξακκή κεηαθνξάο απαγσγνύ θαη νλνκάδεηαη ξπζκηζηήο 

γξακκήο απαγσγνύ (Drain Line Tuning-DLT). Αληίζηνηρα γηα ηε πεξίπησζε 

ηεο γξακκήο κεηαθνξάο πύιεο ρξεζηκνπνηείηαη ην θύθισκα ηνπ ρ. 9β, πνπ 

νλνκάδεηαη ξπζκηζηήο γξακκήο κεηαθνξάο πύιεο (Gate Line Tuning-GLT). 

Σα παξαπάλσ θπθιώκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη ελαιιάμ ζηηο βαζκίδεο ηνπ 

θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

ζεσξνύκε ηελ πεξίπησζε ηνπ ρ. 9α. Έζησ ην δηαθνξηθό δεύγνο έρεη 

ξπζκηζηεί έηζη ώζηε ην ξεύκα πόισζεο ηεο βαζκίδαο λα πεξλά από ην 

ηξαλδίζηνξ Α. Δάλ ην δηαθνξηθό δεύγνο θαηεπζύλεη όιν ην ξεύκα πόισζεο 

πξνο ην ηξαλδίζηνξ Β, ηόηε ην κήθνο όδεπζεο ηνπ θύκαηνο ζηε γξακκή 

κεηαθνξάο ηνπ απαγσγνύ κεηώλεηαη θαηά T . Με αληίζηνηρν ηξόπν 

ιεηηνπξγεί θαη ην θύθισκα ηνπ ρ. 9β. Με απηέο ηηο ηνπνινγίεο επηηπγράλεηαη 

όρη κόλν ε κεηαβνιή ηνπ ελεξγνύ κήθνπο ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο αιιά θαη ε 
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δηαηήξεζε ηνπ ζπγρξνληζκνύ ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο απαγσγνύ θαη πύιεο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ξύζκηζεο ζπρλόηεηαο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όκσο όηη ε 

επηινγή ηνπ κήθνπο T  σο πξνο ην κήθνο ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο δελ 

κπνξεί λα είλαη απζαίξεηα κεγάιε [31]. Μηα ηέηνηα επηινγή κπνξεί λα 

απνθέξεη κείσζε ζην θέξδνπο αλνηρηνύ βξόρνπ ηνπ θαηαλεκεκέλνπ 

ηαιαλησηή κε απνηέιεζκα κεηαβνιέο ζην πιάηνο ηνπ ζήκαηνο εμόδνπ θαηά 

ηε δηάξθεηα ξύζκηζεο ηεο ζπρλόηεηαο ή θαη δηαθνπή ηεο ηαιάλησζεο.  

 

2.3  Αρτιτεκτονικές  και  σλοποιήσεις  

ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο πάλσ ζηνπο θαηαλεκεκέλνπο εληζρπηέο θαη 

ηαιαλησηέο, έρνπλ πξνηαζεί από ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα δηάθνξεο θπθισκαηηθέο 

αξρηηεθηνληθέο θαη πινπνηήζεηο.  

Μία αξρηηεθηνληθή είλαη απηή ηνπ δηαθνξηθνύ θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή 

(ηαιαλησηή) [29], [39],[40]. Σν θίλεηξν γηα ηέηνηνπ είδνπο πινπνίεζε πεγάδεη από ην 

γεγνλόο όηη ηα θπθιώκαηα δηαθνξηθήο ηερλνινγίαο είλαη πην αλζεθηηθά ζε θαηλόκελα 

όπσο ζην ζόξπβν πνπ δηαξξέεηαη ζηα θπθιώκαηα κέζσ ηεο ηξνθνδνζίαο (power 

supply noise), ζηε κεηαθνξά ζνξύβνπ κέζσ ηνπ ππνζηξώκαηνο ππξηηίνπ (substrate 

coupling noise) θαη γεληθόηεξα ζε θαηλόκελα ειεθηξνκαγλεηηθήο παξεκβνιήο 

(ElectroMagnetic Interference-EMI). ηελ πεξίπησζε ηεο αξρηηεθηνληθήο απηήο θάζε 

ζηάδην ηνπ θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή (ηαιαλησηή) αληηθαζίζηαηαη κε αληίζηνηρν 

δηαθνξηθό θύθισκα. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ρ. 10, ρξεζηκνπνηνύληαη δηαθνξηθά 

δεύγε, είηε πινπνηεκέλα κε ηξαλδίζηνξ ηερλνινγίαο CMOS (ρ. 10α) , είηε δηπνιηθήο 

ηερλνινγίαο (ρ. 10β). Δπηπιένλ, θαη νη γξακκέο κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

είλαη δηαθνξηθήο ηερλνινγίαο. ηελ πεξίπησζε πινπνίεζεο κε MOS ηξαλδίζηνξ, ε 

δηαθνξηθή γξακκή κεηαθνξάο πνπ ζπλδένληαη νη πύιεο ηνπ δηαθνξηθνύ δεύγνπο 

νλνκάδεηαη δηαθνξηθή γξακκή πύιεο (differential gate line), ελώ ε δηαθνξηθή γξακκή 

κεηαθνξάο πνπ ζπλδένληαη νη απαγσγνί ηνπ δηαθνξηθνύ δεύγνπο νλνκάδεηαη 

δηαθνξηθή γξακκή απαγσγνύ (differential drain line). Αληίζηνηρα, ζηελ πεξίπησζε 

πινπνίεζεο κε ηξαλδίζηνξ δηπνιηθήο ηερλνινγίαο, έρνπκε ηε δηαθνξηθή γξακκή 

βάζεο (differential base line) θαη ηε δηαθνξηθή γξακκή ζπιιέθηε (differential 

collector line).    
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ρ. 10. ηάδηα θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή (ηαιαλησηή) δηαθνξηθήο ηερλνινγίαο. (α) ρεκαηηθό 

δηάγξακκα κε ρξήζε MOS transistors, θαη (β) ζρεκαηηθό δηάγξακκα κε ρξήζε δηπνιηθώλ transistors. 

Τινπνίεζε δηαθνξηθνύ θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή θαη ηαιαλησηή έρεη 

παξνπζηαζζεί από ηνπο Guckenberger θαη Kornegay [39]. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πινπνίεζεο ηνπο είλαη ηα παξαθάησ: 

α) Η ζύλδεζε κεηαμύ εηζόδνπ θαη εμόδνπ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ βξόγρνπ 

αλάδξαζεο γίλεηαη εθηόο ηνπ ρώξνπ ηνπ πιαθηδίνπ ππξηηίνπ (off-chip). πγθεθξηκέλα, 

θαιώδηα δηαζύλδεζεο (bond-wires) ελώλνπλ ηε δηαθνξηθή είζνδν θαη ηε δηαθνξηθή 

έμνδν. Η παξαπάλσ ηερληθή, αλ θαη απινπνηεί ηε ρσξνζέηεζε ηνπ θαηαλεκεκέλνπ 

ηαιαλησηή ζην πιαθίδην ππξηηίνπ, εληνύηνηο κπνξεί λα απνβεί πξνβιεκαηηθή ζε 

επίπεδν παξαγσγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εάλ ν πξνηεηλόκελνο ηαιαλησηήο 

ρξεζηκνπνηεζεί  ζε έλα κεγαιύηεξν ζύζηεκα πςειώλ ζπρλνηήησλ, ηόηε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζπγθόιιεζε θαισδίσλ 

ζην εζσηεξηθό κέξνο ηνπ πιαθηδίνπ ππξηηίνπ. Μηα ηέηνηα ηερληθή δελ γίλεηαη εύθνια 

απνδεθηή ζε επίπεδν βηνκεραληθήο παξαγσγήο.  

β) Γηα ηε ξύζκηζε ηεο ζπρλόηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή κεηαβνιήο ηνπ 

ξεύκαηνο πόισζεο (current starving method). Μεηαβάιινληαο ην ξεύκα πόισζεο ηνπ 

δηαθνξηθνύ δεύγνπο, αιιάδεη θαη ν εζσηεξηθόο ρξόλνο όδεπζεο ηνπ ζήκαηνο ζε θάζε 

βαζκίδα ηνπ ηαιαλησηή. Έρνληαο ππόςε ην γεγνλόο όηη ε ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο 

εμαξηάηαη από ηε ζπλνιηθή θαζπζηέξεζε κεηαμύ εηζόδνπ θαη εμόδνπ, ε αλαθεξόκελε 

ηερληθή έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηεο ζπρλόηεηαο ηαιάλησζεο θαη ηνλ έιεγρό 

ηεο κέζσ ην ξεύκαηνο πόισζεο. Όκσο, πέξα από ηε κεηαβνιή ηεο ζπρλόηεηαο 

ηαιάλησζεο, ππάξρεη θαη κεηαβνιή ηνπ πιάηνπο ηαιάλησζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ξύζκηζεο ηεο ζπρλόηεηαο, όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ παξαπάλσ δεκνζίεπζε. Σν  
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ρ. 11. Απινπνηεκέλν θπθισκαηηθό ηζνδύλακν θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή κε ρξήζε ηεο ηερληθήο 

βξόγρνπ αλάδξαζεο αλάζηξνθνπ θέξδνπο. 

ηειεπηαίν θαηλόκελν κπνξεί λα απνηειεί κεηνλέθηεκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο 

απηήο ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ην πιάηνο ηνπ ζήκαηνο ηαιάλησζεο πξέπεη λα δηαηεξείηαη 

ζηαζεξό.  

Μηα ελαιιαθηηθή αξρηηεθηνληθή θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή πνπ έρεη 

παξνπζηαζζεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην αλάζηξνθν 

θέξδνο ηεο ζπλδεζκνινγίαο ηνπ θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή [41]. Θεσξώληαο ην ρ. 4, 

θάζε εληζρπηηθή βαζκίδα δεκηνπξγεί δπν θύκαηα ζηε γξακκή κεηαθνξάο ηνπ 

απαγσγνύ, έλα πνπ νδεύεη πξνο ηελ έμνδν θαη έλα πνπ νδεύεη πξνο ηελ αληίζεηε 

θαηεύζπλζε, πξνο ηελ εκπέδεζε πξνζαξκνγήο ηεο γξακκήο κεηαθνξάο απαγσγνύ. 

Δάλ αληί ηεο πξνζαξκνγήο, γίλεη ζύλδεζε ηεο γξακκήο κεηαθνξάο απαγσγνύ κε ηελ 

είζνδν ηνπ θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή, ηόηε δεκηνπξγείηαη ν θαηαλεκεκέλνο 

ηαιαλησηήο αλάζηξνθνπ θέξδνπο, όπσο παξνπζηάδεηαη ζην ρ. 11. Η αλαθεξόκελε 

πινπνίεζε έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο εύθνιεο ζρεδίαζεο ζην θπζηθό επίπεδν (layout). 

Πηζαλό κεηνλέθηεκα ηεο παξαπάλσ ηερληθήο είλαη όηη ην αλάζηξνθν θέξδνο ηνπ 

θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή είλαη κηθξόηεξν από ην ‘εκπξόζζην’ (forward gain). Απηό 

απνθέξεη κείσζε ηνπ γηλνκέλνπ θέξδνπο-εύξνπο δώλεο θαη έηζη ε κέγηζηε ζπρλόηεηα 

ηαιάλησζεο ηνπ πξναλαθεξόκελεο αξρηηεθηνληθήο είλαη κηθξόηεξε από απηή ηνπ 

θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Δπηπιένλ, 

ε ξύζκηζε ζηεο ζπρλόηεηαο ηαιάλησζεο κπνξεί λα είλαη πνιύπινθε δηαδηθαζία, 

αθνύ γηα δεδνκέλε πεξηνρή ζπρλνηήησλ, κόλν δύν δηαδνρηθέο βαζκίδεο ζα πξέπεη λα 

είλαη ελεξγέο. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε πξναλαθεξόκελε αξρηηεθηνληθή έρεη  



46 

 

 

ρ.  12. Απινπζηεπκέλν ζρεκαηηθό δηάγξακκα ηαιαλησηή πεξηζηξνθηθνύ νδεύνληνο θύκαηνο (RTW-

VCO) [42].  

 

ρ.13. Βαζκίδα ηαιαλησηή πεξηζηξνθηθνύ νδεύνληνο θύκαηνο (RTW-VCO). Υξεζηκνπνηνύληαη 

κεηαβιεηνί ππθλσηέο γηα ηε ξύζκηζε ηεο ζπρλόηεηαο [42]. 

παξνπζηαζζεί ζε εηδηθό πιαθίδην ηππσκέλνπ θπθιώκαηνο, κε πνιύ θαιή 

ζπκπεξηθνξά ζηηο πςειέο ζπρλόηεηεο.  

Μηα παξαιιαγή θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή είλαη απηή ηνπ ηαιαλησηή 

πεξηζηξνθηθνύ νδεύνληνο θύκαηνο (Rotary Traveling Wave VCO-RTW VCO) [42].  

Υξεζηκνπνηνύληαη δηαθνξηθέο γξακκέο κεηαθνξάο ζε ζρήκα δαθηπιίνπ (ρ. 12) θαη 

πάλσ ζε απηέο ζπλδένληαη δηαζηαπξσκέλνη αληηζηξνθείο (cross-coupled inverters), 

όπσο απηνί ηνπ ρ. 13. Μεηαβιεηνί ππθλσηέο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε ξύζκηζε ηεο 

ζπρλόηεηαο. Πιενλέθηεκα ηεο αξρηηεθηνληθήο απηήο είλαη ε εμαγσγή ζεκάησλ ίδηαο 

ζπρλόηεηαο αιιά κε δηαθνξά θάζεο 90°, όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ηαιαλησηώλ 

δαθηπιίνπ. Αμίδεη όκσο λα ζεκεησζεί όηη ε εμαγσγή ησλ ζεκάησλ γίλεηαη κε ηε 

ρξήζε απνκνλσηώλ, γεγνλόο πνπ απνθέξεη αζπκκεηξία ζην θύθισκα ηνπ ηαιαλησηή.  

Γη’ απηό θαη ηνπνζεηνύληαη πεξηηηά θνξηία (dummy loads) ζε θάζε βαζκίδα έηζη 
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ώζηε λα εμαιεηθζεί ε αζπκκεηξία. 

2.4  Θόρσβος  Φάσης ( Phase  Noise)  

2.4 .1  Γενική θεώρηση και  μοντέλα θορύβοσ  

ηα ζύγρξνλα ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα, είηε είλαη ζπζηήκαηα αζύξκαηεο 

επηθνηλσλίαο, είηε ζπζηήκαηα νπηηθώλ ηειεπηθνηλσληώλ θαη γεληθόηεξα ζπζηήκαηα 

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηαιαλησηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ζπλνιηθή απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Έλα από ηα 

πην ζεκαληηθά είλαη απηό ηνπ ζνξύβνπ θάζεο. Η παξνπζίαζή ηνπ ζην πεδίν ηνπ 

ρξόλνπ είλαη γλσζηή σο jitter. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ρ. 14, ε ύπαξμε ζνξύβνπ 

θάζεο ζε έλα πεξηνδηθό ζήκα γίλεηαη αληηιεπηή σο ρξνληθή κεηαηόπηζε ησλ ζεκείσλ  

κεηάβαζεο από ηε κέζε ηηκή ηνπ ζήκαηνο (zero crossings). Η επίδξαζε ηνπ ζνξύβνπ 

θάζεο ζε αζύξκαηα ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα κπνξεί λα έρεη απνηέιεζκα ζε 

ιάζε δηακόξθσζεο/απνδηακόξθσζεο, παξεκβνιή γεηηνληθνύ θαλαιηνύ (Adjacent 

Channel Interference-ACI) θ.α. [43]. Η επίδξαζε ηνπ ζνξύβνπ θάζεο ζηα νπηηθά 

ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα, κπνξεί λα απνθέξεη ζθάικαηα ζηε κεηάδνζε 

δεδνκέλσλ ζηνλ πνιππιέθηε, θαζώο θαη ζθάικαηα ζηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ απνπιέθηε.    

ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ (ρ. 14), ε αβεβαηόηεηα γηα ην κέγεζνο ηνπ ρξνληθνύ 

δηαζηήκαηνο κεηαμύ δηαδνρηθώλ κεηαβάζεσλ ηεο θπκαηνκνξθήο από ην ζεκείν 

κέζεο ηηκήο εθθξάδεηαη σο time jitter. Σν πξόβιεκα πνπ έρεη λα θάλεη κε απηό είλαη ε 

ζπζσξεπηηθή ηδηόηεηά ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, εάλ κηα κέηξεζε γηα ηε δηαδνρηθή 

κεηάβαζε ηεο θπκαηνκνξθήο έρεη αβεβαηόηεηα time jitter   , ηόηε νη επόκελεο 

κεηξήζεηο γηα ηηο δηαδνρηθέο κεηαβάζεηο επηβαξύλνληαη από ηηο αβεβαηόηεηεο   όισλ 

ησλ πξνεγνύκελσλ κεηξήζεσλ [34]. Κάηη ηέηνην ππνδεηθλύεη όηη ην time jitter έρεη 

ζπζσξεπηηθή ηδηόηεηα θαη δελ έρεη άλσ όξην ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ. 

ηελ πεξίπησζε εκηηνλνεηδνύο ηαιαλησηή, απνδεηθλύεηαη όηη ην time jitter 

ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ αθνινπζεί ηε ραξαθηεξηζηηθή ηνπ ρ. 15. ην πξναλαθεξόκελν 

ινγαξηζκηθό δηάγξακκα παξαηεξνύληαη δύν ραξαθηεξηζηηθέο πεξηνρέο. Η κία έρεη 

θιίζε 0.5 θαη ην time jitter δίλεηαη από ηνλ ηύπν     , όπνπ θ είλαη ζηαζεξά πνπ 

εμαξηάηαη από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπθιώκαηνο. ηε δεύηεξε πεξηνρή κε θιίζε  
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ρ. 14. Αλαπαξάζηαζε ηνπ ζνξύβνπ θάζεο εκηηνλνεηδνύο ζήκαηνο ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ. Η πνζνηηθή 

πεξηγξαθή ηνπ ζην πεδίν  ηνπ ρξόλνπ νλνκάδεηαη time jitter.  

 

ρ. 15.  Time jitter 

 

ίζε κε 1, ην time jitter πξνζεγγίδεηαη από ηνλ ηύπν      , όπνπ δ είλαη ζηαζεξά 

πνπ εμαξηάηαη θαη απηή από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπθιώκαηνο.  

Γεληθά είλαη επηζπκεηό ην time jitter λα απμάλεη κε ηνλ ίδην ξπζκό πνπ 

απμάλεη θαη ε ζπρλόηεηα ώζηε ν ιόγνο time jitter πξνο πεξίνδν λα παξακέλεη 

ζηαζεξόο. Γηα ην ιόγν απηό νξίδνπκε θαη ην jitter θάζεο (phase jitter) σο εμήο: 

   
02


   

  


                                            (2.23) 
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ρ. 16. Θόξπβνο θάζεο γύξσ από θνξέα ζπρλόηεηαο σo. Η πνζνηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζνξύβνπ θάζεο 

είλαη ζρεηηθή σο πξνο ηελ ηζρύ θαη ηελ απόζηαζε Γσ από ηνλ θνξέα, γηα 1 Hz εύξνο δώλεο. 

 

 

ρ. 17. ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ραξαθηεξηζηηθώλ πεξηνρώλ ηεο ππθλόηεηαο θαζκαηηθήο ηζρύνο 

(PSD)  

όπνπ Σ είλαη ε πεξίνδνο ηνπ εκηηνλνεηδνύο ζήκαηνο, θαη 𝜔0 είλαη ε γσληαθή 

ζπρλόηεηα ηνπ. 

ην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο (ρ. 16), ν ζόξπβνο θάζεο εκθαλίδεηαη σο 

δηαζπνξά ηεο ηζρύνο ηνπ θνξέα ζπρλόηεηαο σ0 ζε παξαπιήζηεο ζπρλόηεηεο. Η ηηκή 
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ηνπ, είλαη έλαο δείθηεο ηεο θαζαξόηεηαο ηνπ θάζκαηνο ηνπ ηαιαλησηή. Δμαηηίαο ηνπ 

ζνξύβνπ ζηελ έμνδν ηνπ ηαιαλησηή, ην θάζκα εμόδνπ ηνπ δελ εκθαλίδεη κηα απιή 

θξνπζηηθή κνξθή ζηελ ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο αιιά γύξσ από απηή ππάξρεη κηα 

θαηαλνκή ζνξύβνπ όπσο παξνπζηάδεηαη ζην ρ. 16, θαη νξίδεηαη σο ν ιόγνο ηεο 

ηζρύνο ηνπ ζνξύβνπ κηαο πιεπξηθήο ζπληζηώζαο ζε ζπρλόηεηα απόθιηζεο από ην 

θνξέα (offset) κε εύξνο δώλεο 1 Hz, πξνο ηελ ηζρύ ηνπ θνξέα (carrier). Ο παξαπάλσ 

νξηζκόο παξνπζηάδεηαη ζηελ εμίζσζε (2.27). 

                     
 0 ,1

10 log
sideband

carrier

P Hz

P

 


 
    

 
L                             (2.24) 

όπνπ ην  0 ,1sidebandP Hz   αληηπξνζσπεύεη ηελ ηζρύ κηαο πιεπξηθήο ζπληζηώζαο 

ζε απόθιηζε (offset)  από ηνλ θνξέα, ζε κηα κέηξεζε εύξνπο δώλεο 1 Hz θαη ην

carrierP  ηελ ζπλνιηθή ηζρύ ζε όιν ην θάζκα ηζρύνο.  

 Η πνζνηηθή αλαπαξάζηαζή ηνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο ππθλόηεηαο 

θαζκαηηθήο ηζρύνο (Power Spectral Density-PSD) θαη ε πνζνηηθή πεξηγξαθή ηνπ 

είλαη ζρεηηθή σο πξνο ηελ ηζρύ ηνπ θνξέα γσληαθήο ζπρλόηεηαο 𝜔0 θαη ηεο ζρεηηθήο 

απόζηαζεο γσληαθήο ζπρλόηεηαο 𝛥𝜔 από απηόλ (ρ. 17). Γηαθξίλνληαη 

ραξαθηεξηζηηθέο πεξηνρέο ζνξύβνπ θάζεο, νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πσο 

δηάθνξα είδε ζνξύβνπ, όπσο ν ιεπθόο ζόξπβνο (white noise), o 1/f ζόξπβνο (flicker 

noise), ν θξνπζηηθόο ζόξπβνο (shot noise), ηα νπνία κεηαηξέπνληαη ζε ζόξπβν θάζεο. 

ην δηάγξακκα, ην νπνίν είλαη ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα, παξαηεξνύκε δηαθνξεηηθέο 

θιίζεηο αλάινγα κε ηελ απόθιηζε 𝛥𝜔 από ηνλ θνξέα. Γηα κηθξέο όπσο θαη γηα 

κεγάιεο απνθιίζεηο παξαηεξνύκε έλα ζρεδόλ επίπεδν ζόξπβν. Γηα κεζαίεο 

απνθιίζεηο δηαθξίλνπκε δύν πεξηνρέο, κία κε θιίζε 
1

𝑓2
 (όπνπ 𝑓 ε ζπρλόηεηα) θαη κία 

κε θιίζε 
1

 𝑓3
. Σν ζεκείν κεηάβαζεο αλάκεζα ζηηο δύν πεξηνρέο νλνκάδεηαη 𝜔1/𝑓3.  

Γηα ηε θπζηθή εμήγεζε θαη ηελ πνζνηηθή αλάιπζε ηνπ ζνξύβνπ θάζεο έρνπλ 

παξνπζηαζηεί δηάθνξεο ζεσξίεο ζηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα, όπσο ε εμήγεζε πνπ 

έρεη δώζεη ν Leeson [44], κε ηε ρξήζε Γξακκηθνύ Υξνληθά Ακεηάβιεηνπ (Linear 

Time Invariant-LTI) κνληέινπ, γηα ηνλ ζόξπβν θάζεο. Απόξξνηα ηεο ζεσξίαο απηήο 

είλαη ε παξαθάησ εκηεκπεηξηθή ζπλάξηεζε γηα ηε ππθλόηεηα θαζκαηηθήο ηζρύνο 

PSD, γλσζηή θαη σο ν ηύπνο ηνπ Leeson (Leeson’s formula): 
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L                 (2.25)                           

όπνπ k  είλαη ε ζηαζεξά ηνπ Boltzmann, T ε ζεξκνθξαζία ζε βαζκνύο Kelvin, Ps 

είλαη ε ηζρύο ηνπ θνξέα γσληαθήο ζπρλόηεηαο 0 ,  είλαη ε απόζηαζε γσληαθήο 

ζπρλόηεηαο από ηνλ θνξέα 0 , LQ  είλαη ν ζπληειεζηήο πνηόηεηαο ηνπ θπθιώκαηνο 

ζπληνληζκνύ κε θνξηίν, θαη F είλαη εκπεηξηθόο ζπληειεζηήο πνπ εμάγεηαη κε 

κεηξήζεηο. Σν κνληέιν απηό αλ θαη είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθό ζηελ πνηνηηθή 

αλάιπζε ηνπ ζνξύβνπ θάζεο, εληνύηνηο αδπλαηεί λα ηνλ πξνβιέςεη πνζνηηθά Σα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο παξαπάλσ ζεσξίαο κπνξνύλ λα ζπλνςηζηνύλ παξαθάησ: 

Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ζνξύβνπ ζηνπο ηαιαλησηέο έρεη λα θάλεη κε ρξνληθά 

κεηαβαιιόκελεο δηεξγαζίεο θαη γηα απηό ν ππνινγηζκόο ηνπ ζνξύβνπ θάζεο δελ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ηαιαλησηή σο ρξνληθά ακεηάβιεηνπ 

ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, ε ζεώξεζε ηνπ γξακκηθνύ ρξνληθά ακεηάβιεηνπ ζπζηήκαηνο, 

αδπλαηεί λα εμεγήζεη ην κεραληζκό ςαιηδηζκνύ ηνπ πιάηνπο ηαιάλησζεο κηαο θαη ν 

ηειεπηαίνο έρεη λα θάλεη κε κε γξακκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ηαιαλησηώλ. Δπηπιένλ, 

δελ κπνξεί λα εμεγεζεί ε κεηαηξνπή ηνπ ζνξύβνπ ρακειήο ζπρλόηεηαο, όπσο ν 1/f 

ζόξπβνο, ζε ζόξπβν θάζεο. Σέινο, ν εκπεηξηθόο παξάγνληαο F εμάγεηαη από 

κεηξήζεηο θαη γηα απηό ην παξαπάλσ κνληέιν δελ είλαη ηθαλό λα πξνβιέςεη ην 

ζόξπβν θάζεο πξηλ ηελ πινπνίεζε ηνπ ηαιαλησηή. Γη’ απηό έρνπλ αλαπηπρζεί θαη 

παξνπζηαζηεί πην εμειηγκέλεο ζεσξίεο, όπσο απηήο ηνπ Hajimiri [34] θαη ηνπ Demir 

[45],[46].  

ην κνληέιν ηνπ Hajimiri πηνζεηείηαη γξακκηθή ρξνληθά κεηαβαιιόκελε 

(Linear Time Variant-LTV) αληηκεηώπηζε γηα ην ζόξπβν θάζεο ηνπ ηαιαλησηή, 

θαζώο θαη εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο θπθινζηαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πεγώλ ζνξύβνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζηαηηζηηθέο ηδηόηεηεο θάζε πεγήο ζνξύβνπ κεηαβάιινληαη 

πεξηνδηθά ζύκθσλα κε ηε πεξίνδν ηαιάλησζεο. Οη ζεσξήζεηο ηνπ κνληέινπ ηνπ 

Hajimiri ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 

I. Ο ιεπθόο ζόξπβνο αληηκεησπίδεηαη ζαλ ηπραία δείγκαηα ζην πεδίν ηνπ 

ρξόλνπ, ηα νπνία είλαη αζπζρέηηζηα κεηαμύ ηνπο. 

II. Ο ζόξπβνο θάζεο εμαξηάηαη από ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ εκθαλίδεηαη ε πεγή 

ζνξύβνπ, όζν αθνξά ηελ θπκαηνκνξθή ηεο ηαιάλησζεο. Πην αλαιπηηθά, 

ζόξπβνο πνπ εκθαλίδεηαη ζην κέγηζην ηεο θπκαηνκνξθήο ηαιάλησζεο, 

δεκηνπξγεί κόλν ζόξπβν ζην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο θαη δελ ζπλεηζθέξεη ζην  
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ρ. 18.  Αλάιπζε ησλ δηαηαξαρώλ ζε νξζνγώληα θαη εθαπηνκεληθή ζπληζηώζα, ζύκθσλα κε ην 

κνληέιν ζνξύβνπ ηνπ Hajimiri.  

ζόξπβν θάζεο, ελώ ζόξπβνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηα ζεκεία δηαζηαύξσζεο κε ηε κέζε 

ηηκή ηνπ ζήκαηνο ζπλεηζθέξεη κόλν ζε ζόξπβν θάζεο. 

Δάλ ζεσξήζνπκε έλαλ LC ηαιαλησηή σο ζύζηεκα δεύηεξεο ηάμεο, ζην νπνίν 

ε ηαιάλησζή ηνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ  ηάζε ζηα άθξα ηνπ ππθλσηή θαη ην ξεύκα 

πνπ δηαξξέεη ην πελίν, κπνξνύκε λα εμάγνπκε ην δηάγξακκα ξεύκαηνο ηνπ πελίνπ σο 

ζπλάξηεζε ηεο ηάζεο ηνπ ππθλσηή. Σν δηάγξακκα είλαη κηα θιεηζηή θακπύιε όπσο 

παξνπζηάδεηαη ζην ρ. 18 θαη ην ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαιαλησηή νδεύεη πάλσ ζε 

απηό θαη ηε δηαηξέρεη ζε ρξόλν όζν θαη ε πεξίνδνο ηαιάλησζεο. Κάζε δηαηαξαρή 

κπνξεί λα αλαιπζεί ζε δύν ζπληζηώζεο, κηα εθαπηνκεληθή ε νπνία κεηαβάιεη ηε 

θάζε ηεο ηαιάλησζεο θαη κία αθηηληθή ε νπνία κεηαβάιεη κόλν ην πιάηνο ηεο 

ηαιάλησζεο. Η πξώηε ζπληζηώζα ζπλεηζθέξεη κόλν ζε ζόξπβν θάζεο, ελώ ε 

δηαηαξαρή από ηε δεύηεξε απνζβέλεηαη κε ηελ πάξνδν κεξηθώλ πεξηόδσλ. 

Γηα ηελ πνζνηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζνξύβνπ θάζεο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο θάζε 

θπθινζηαηηθήο πεγήο ζνξύβνπ νξίδεηαη ε ζπλάξηεζε επαηζζεζίαο ζε θξνπζηηθή 

δηέγεξζε (Impulse Sensitivity Function-ISF), ε νπνία κεηξά ηελ επαηζζεζία ηεο 

θάζεο ηνπ ηαιαλησηή όηαλ δηαηαξάζζεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ από έλα εμσηεξηθό ζήκα 

(ξεύκα θξνπζηηθήο δηέγεξζεο) κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηαιάλησζεο. Γηα ηελ εύξεζε ηεο ISF, ε δηαηαξαρή ζηε θάζε εθηηκάηαη κεηά από 

αξθεηέο πεξηόδνπο ηαιάλησζεο έηζη ώζηε ε απόθξηζε ηνπ ηαιαλησηή λα επαλέιζεη 

ζηε κόληκε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο (steady state). Από ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία 

επξίζθεηαη ε κεηαβνιή ηεο θάζεο ηνπ ηαιαλησηή γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή 



53 

 

 

ρ. 19.  Αλάιπζε ησλ δηαηαξαρώλ ζύκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Demir. 

ζηε δηάξθεηα κηαο πεξηόδνπ. Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή 

ηεο πεξηόδνπ ηαιάλησζεο θαη έηζη επηηπγράλεηαη ε εμαγσγή ηεο ISF γηα 

ζπγθεθξηκέλε πεγή ζνξύβνπ.     

Σν κνληέιν ηνπ Hajimiri ζε ζρέζε κε απηό ηνπ Leeson πξνβιέπεη κε 

κεγαιύηεξε αθξίβεηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηαιαλησηώλ, όζν αθνξά ην ζόξπβν 

θάζεο. Έλα από ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ είλαη ε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηνπ ζε πιήζνο 

ηνπνινγηώλ. Ο πνζνηηθόο ππνινγηζκόο ηνπ ζνξύβνπ θάζεο γίλεηαη κε ηελ αξσγή 

θπθισκαηηθνύ εμνκνησηή ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ (transient analysis). Βαζηθό 

κεηνλέθηεκά ηνπ είλαη ε αδπλακία αληηκεηώπηζεο ηνπ flicker ζνξύβνπ. Δπηπιένλ, έρεη 

θξηζεί αθξηβέο κόλν γηα ηνπνινγίεο ηαιαλησηώλ όπνπ ν ζόξπβνο εκθαλίδεηαη 

ζηαηηθόο θαη γηα απηό δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε quadrature ηαιαλησηέο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε παξαπάλσ αληηκεηώπηζε ηνπ ζνξύβνπ θάζεο έρεη ηε κνξθή 

κεζνδνινγίαο εμνκνίσζεο θαη δελ είλαη αλαιπηηθόο, ζπζηεκαηηθόο ηξόπνο κειέηεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο.     

ην κνληέιν ηνπ Demir [45], [46] ε ηάζε εμόδνπ ηνπ ηαιαλησηή ζεσξείηαη σο 

κηα ηπραία ζηαηηζηηθή δηεξγαζία. Ο ιόγνο γηα ηελ παξαπάλσ ζεώξεζε είλαη ην 

γεγνλόο πσο δελ ππάξρεη θάπνηα εμσηεξηθή βάζε ρξόλνπ ώζηε λα νξηζζεί ε 

θπθινζηαηηθή πεξίνδνο. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζνξύβνπ θάζεο πηνζεηείηαη κε 

γξακκηθή αλάιπζε δηαηαξαρώλ, πνπ απνηεινύληαη από ζπληζηώζεο απόθιηζεο θάζεο 

θαη πξνζζεηηθέο ηξνρηαθέο ζπληζηώζεο. Η ζπληζηώζα απόθιηζεο θάζεο είλαη 

ππεύζπλε γηα ηε κεηαηόπηζε ηεο θάζεο ηνπ ηαιαλησηή θαη έρεη αζξνηζηηθή ηδηόηεηα. 

Έηζη εάλ απνκαθξπλζεί ε πεγή ηεο δηαηαξαρήο, ην ζθάικα θάζεο παξακέλεη ζηαζεξό 

θαη ακεηάβιεην. Αληίζεηα, ε ηξνρηαθή ζπληζηώζα δελ έρεη αζξνηζηηθή δπλαηόηεηα 
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θαη γη’ απηό ε επίδξαζή ηεο ζην ζύζηεκα ηαιάλησζεο είλαη κεδεληθή κεηά ηελ 

απνκάθξπλζε ηεο δηαηαξαρήο.  

ε αληηζηνηρία κε ην δηάγξακκα δηαηαξαρώλ ηνπ ρ. 18, ην δηάγξακκα 

ηξνπνπνηείηαη ζε απηό ηνπ ρ. 19. Με ηελ έληνλε θακπύιε ζεσξείηαη ε ηξνρηά ηνπ 

ηαιαλησηή ρσξίο πεγέο ζνξύβνπ. Με ηελ επίδξαζε πεγώλ ζνξύβνπ, ν ηαιαλησηήο 

δελ αθνινπζεί ηελ πξναλαθεξόκελε ηξνρηά αιιά θάπνηα από έλα ζύλνιν δπλαηώλ 

ηξνρηώλ. Έζησ όηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηαιαλησηή αληηζηνηρεί, ρσξίο λα έρνπκε 

ζπκπεξηιάβεη ηηο πεγέο ζνξύβνπ, ζηελ ζέζε Α. Δκθαληδόκελεο κηαο δηαηαξαρήο ην 

ζύζηεκα κεηαπίπηεη ζηελ θαηάζηαζε Β ή Γ όπνπ ππεύζπλε γηα ηελ κεηάπησζε από 

ην Β ζην Γ είλαη ε ηξνρηαθή ζπληζηώζα ελώ γηα ηελ κεηάπησζε από ην Α ζην Β είλαη 

ε ζπληζηώζα απόθιηζεο θάζεο. 

Σν κνληέιν ηνπ Demir απνδίδεη πην αθξηβή απνηειέζκαηα ζε ζύγθξηζε κε ην 

αληίζηνηρν ηνπ Hajimiri. Γηα quadrature ηαιαλησηέο νη εμηζώζεηο ηνπ Hajimiri 

απνηπγράλνπλ ελώ ην κνληέιν ηνπ Demir εμαθνινπζεί λα δίλεη ηα ζσζηά 

απνηειέζκαηα. Η αλάιπζε κε ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ ηνπ Demir κπνξεί λα γίλεη 

κόλν κε ηε ρξήζε ππνινγηζηηθώλ κεζόδσλ θαη γηα απηό δελ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην 

ζρεδηαζηή λα θαηαλνήζεη ηνλ κεραληζκό παξαγσγήο ζνξύβνπ θάζεο.  

2.4 .2  Θόρσβος  υάσης  κατανεμημένοσ ταλαντωτή   

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή, νη C.J. White θαη A. 

Hajimiri [47] έρνπλ απνδείμεη όηη ν ζόξπβνο θάζεο, ζύκθσλα κε ηε γεληθή ζεσξεηηθή 

αλάιπζε ηνπ Hajimiri [34], ηζνύηαη κε: 

                   )
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fiZ
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nrmseff
                         (2.26) 

όπνπ 0Z  είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε ηεο ζπλνιηθήο γξακκήο κεηαθνξάο, V ην 

πιάηνο ηαιάλησζεο, fin 2 ε ππθλόηεηα θαζκαηηθήο ηζρύνο θάζε πεγήο ζνξύβνπ, θαη 

2

,rmseff ε ελεξγόο ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο δηακόξθσζεο ζνξύβνπ (Noise Modulating 

Function-NMF) θάζε πεγήο ζνξύβνπ [34].  

Γηα ηε εμαγσγή ηεο παξαπάλσ καζεκαηηθήο ζρέζεο ζεσξήζεθε θαηαλεκεκέλνο 

ηαιαλησηήο ηερλνινγίαο CMOS. ηελ είζνδό ηνπ εθαξκόδεηαη θξνπζηηθή δηαηαξαρή 

ξεύκαηνο θαη κε ππνινγηζηηθό ηξόπν επξίζθεηαη ε ISF γηα ηελ πεξίπησζε 

εκηηνλνεηδνύο ηαιάλησζεο. Λακβάλνληαο ππόςε κόλν πεγέο ιεπθνύ ζνξύβνπ, από- 
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ρ. 20.  Ιζνδύλακν θύθισκα θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή. Η πεγή ξεύκαηνο Ιn(t) ζπκβνιίδεη ηε 

δηαηαξαρή ξεύκαηνο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ISF. 

δεηθλύεηαη ε ζρέζε (2.26).  

 Βαζηθό ζπκπέξαζκα ηεο εξγαζίαο [47] είλαη όηη γηα ηε ζρεδίαζε 

θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή κε ρακειό ζόξπβν θάζεο, νη απώιεηεο ηζρύνο ιόγσ ησλ 

αληηζηάζεσλ πξνζαξκνγήο πξέπεη λα ειαρηζηνπνηνύληαη. Δπνκέλσο ζα πξέπεη νη 

ραξαθηεξηζηηθέο εκπεδήζεηο ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο λα είλαη κηθξήο ηηκήο, όπσο 

γίλεηαη θαηαλνεηό θαη από ηε ζρέζε (2.26). Σέινο, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ζεώξεζεο 

απινύ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή, ν ζόξπβνο θάζεο είλαη αλεμάξηεηνο θαηά κεγάιν 

βαζκό από ηηο απώιεηεο ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο πύιεο θαη απαγσγνύ.  
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3  

Μελέτη και υλοποίηση γραμμών μεταφοράς 
σε υπόστρωμα πυριτίου 

 

Σην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνπκε κηα αλαιπηηθή δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνύ ηωλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ παξακέηξωλ ζπκκεηξηθώλ δηαθνξηθώλ γξακκώλ κεηαθνξάο. Η αλαιπηηθή 

δηαδηθαζία εμαγωγήο ηωλ ραξαθηεξηζηηθώλ παξακέηξωλ ηνπο επηηξέπεη ηε κειέηε ηεο 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο κεζνδνινγίαο είλαη όηη 

ε εμαγωγή ηωλ ραξαθηεξηζηηθώλ παξακέηξωλ γίλεηαη ρωξίο ηε ρξήζε επαλαιεπηηθώλ 

αιγνξίζκωλ.      

Αξρηθά παξνπζηάδνπκε ηε βαζηθή ζεωξία ηωλ γξακκώλ κεηαθνξάο απιήο ηνπνινγίαο 

πινπνηεκέλωλ ζε ππόζηξωκα ππξηηίνπ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Σηε 

ζπλέρεηα, αλαιύνπκε ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζακε γηα ηελ εμαγωγή ηωλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

παξακέηξωλ ζπκκεηξηθώλ δηαθνξηθώλ γξακκώλ κεηαθνξάο. Τέινο, εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηε ζπκπεξηθνξά δηαθνξηθώλ γξακκώλ κεηαθνξάο κηθξνηαηλίαο πινπνηεκέλωλ ζε 

ππόζηξωκα ππξηηίνπ. Τα ζπκπεξάζκαηα απηά απνηεινύλ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηωλ ζπκκεηξηθώλ δηαθνξηθώλ γξακκώλ κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε 

ζρεδίαζε ηνπ δηαθνξηθνύ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαληωηή.   

   

3.1  Γπαμμέρ μεηαθοπάρ  

Οη δηαζπλδέζεηο ελόο νινθιεξσκέλνπ θπθιώκαηνο, θάησ από ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο, ζπκπεξηθέξνληαη σο γξακκέο κεηαθνξάο. Γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο πινπνηεκέλσλ ζε ππόζηξσκα ππξηηίνπ, ζηηο 

παξαθάησ ελόηεηεο, παξνπζηάδνπκε πεξηιεπηηθά ηε βαζηθή ζεσξία θαη ηα θπζηθά 

θαηλόκελα πνπ δηέπνπλ ηελ απόθξηζε ζπρλόηεηαο ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζηηο 

παξαθάησ αλαιύζεηο ζεσξείηαη όηη δελ ππάξρνπλ απώιεηεο αθηηλνβνιίαο θαη όηη o 

ηξόπνο κεηάδνζεο ζήκαηνο ζηηο γξακκέο κεηαθνξάο είλαη ΤΔΜ ή εκη-ΤΔΜ (quasi-

TEM). 
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Σρ. 1. Ιζνδύλακν θύθισκα γξακκήο κεηαθνξάο κνλάδαο κήθνπο Γy 

 

3 .1 .1  Βαζική θεωπία γπαμμών μεηαθοπάρ   

Κάζε ζπλδπαζκόο κεηαμύ δύν παξάιιεισλ αγσγώλ, όπνπ ν έλαο κεηαθέξεη 

ζήκα θαη ν άιινο απνηειεί ηε γείσζε (ζεκείν αλαθνξάο), κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

γξακκή κεηαθνξάο ραξαθηεξηζηηθήο εκπέδεζεο Z0 θαη θαζπζηέξεζεο (delay) td. Ο 

αγσγόο γείσζεο κπνξεί λα είλαη έλα θαιώδην, κηα δνκή αγσγώλ ή έλα επίπεδν 

γείσζεο (ground plane). 

Χξεζηκνπνηώληαο ηηο εμηζώζεηο ηνπ Maxwell, κπνξεί λα ππνινγηζηεί ην 

ειεθηξηθό θαη ην καγλεηηθό πεδίν γύξσ από ηνπο αγσγνύο θαη λα βξεζνύλ ε ζηαζεξά 

κεηάδνζεο γ (propagation constant) θαη ε ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε Z0 (characteristic 

impedance) ηεο γξακκήο κεηαθνξάο. Οη παξαπάλσ παξάκεηξνη ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο παξακέηξνπο ηεο γξακκήο πνπ είλαη ε αληίζηαζε R αλά κνλάδα 

κήθνπο (Ω/m), ε απηεπαγσγή L αλά κνλάδα κήθνπο (H/m), ε ρσξεηηθόηεηα C αλά 

κνλάδα κήθνπο (F/m) θαη ε αγσγηκόηεηα G αλά κνλάδα κήθνπο (1/Ω*m). Με βάζε 

ηηο παξακέηξνπο RLGC κπνξνύκε λα νξίζνπκε ηζνδύλακν θύθισκα αλά κνλάδα 

κήθνπο, όπσο απηό πνπ θαίλεηαη ζην Σρ. 1. Τν κνληέιν απηό αλαθέξεηαη ζηε 

βηβιηνγξαθία σο RLGC κνληέιν θαη νη εμηζώζεηο πνπ ζρεηίδνπλ ηηο ηάζεηο θαη ηα 

ξεύκαηα νλνκάδνληαη εμηζώζεηο ηνπ ηειέγξαθνπ [48]. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζην 

αλαθεξόκελν κνληέιν δελ έρνπλ ιεθζεί ππόςε θαηλόκελα απσιεηώλ ιόγσ 

αθηηλνβνιίαο. 

Οη ζρέζεηο ησλ ηάζεσλ θαη ησλ ξεπκάησλ γηα ην θύθισκα ηνπ Σρ. 1 είλαη: 

                          
𝑖 𝑦 ,𝑡 −𝑖(𝑦+𝛥𝑦 ,𝑡)

𝛥𝑦
= 𝐺 ∙ 𝑣 𝑦 ′, 𝑡 + 𝐶 ∙

𝜕𝑣(𝑦 ′,𝑡)

𝑑𝑡
                           (3.1)                                                

          
𝑣 𝑦 ,𝑡 −𝑣(𝑦+𝛥𝑦 ,𝑡)

𝛥𝑦
=

𝑅

2
∙ (𝑖 𝑦, 𝑡 + 𝑖 𝑦 + 𝛥𝑦, 𝑡 ) +

𝐿

2
∙
𝜕(𝑖 𝑦 ,𝑡 +𝑖 𝑦+𝛥𝑦 ,𝑡 )

𝑑𝑡
              (3.2)         

Γηα απεηξνειάρηζην ηκήκα ηεο γξακκήο κεηαθνξάο (𝛥𝑦 → 0), νη εμηζώζεηο (3.1) θαη 

(3.2) έρνπλ αλάγνληαη ζηελ παξαθάησ κνξθή: 
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𝜕𝑖

𝜕𝑦
= −𝐺𝑣 − 𝐶

𝜕𝑣

𝜕𝑡
                                              (3.3) 

                                                        
𝜕𝑣

𝜕𝑦
= −𝑅𝑖 − 𝐿

𝜕𝑖

𝜕𝑡
                                                (3.4) 

όπνπ ηόζν ην ξεύκα όζν θαη ε ηάζε είλαη ζπλαξηήζεηο ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο ζέζεο 

πάλσ ζηε γξακκή κεηαθνξάο. Με παξαγώγηζε ησλ εμηζώζεσλ (3.3) θαη (3.4) σο πξνο 

ην ρξόλν θαη ηε ζέζε θαη κε αληηθαηαζηάζεηο ζηηο εμηζώζεηο (3.3) θαη (3.4) έρνπκε: 

                                         
𝜕2𝑣

𝜕𝑦2 = 𝑅𝐺𝑣 +  𝑅𝐶 + 𝐿𝐺 
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝐿𝐶

𝜕2𝑣

𝜕𝑡2                              (3.5) 

                                         
𝜕2𝑖

𝜕𝑦2
= 𝑅𝐺𝑖 +  𝑅𝐶 + 𝐿𝐺 

𝜕𝑖

𝜕𝑡
+ 𝐿𝐶

𝜕2𝑖

𝜕𝑡2
                               (3.6) 

Η γεληθή ιύζε ησλ εμηζώζεσλ (3.5) θαη (3.6) είλαη κηα κηγαδηθή εθζεηηθή ζπλάξηεζε. 

Γηα ηελ πεξίπησζε εκηηνλνεηδνύο δηέγεξζεο, νη ηάζεηο θαη ηα ξεύκαηα θαηά κήθνο 

ηεο γξακκήο ζα είλαη θαη απηά εκηηνλνεηδνύο κνξθήο: 

    𝑣 𝑦, 𝑡 = 𝑣 𝑦 𝑒𝑗 (𝜔𝑡+𝜑 𝑦 )                                        (3.7) 

                                                 𝑖 𝑦, 𝑡 = 𝑖 𝑦 𝑒𝑗 (𝜔𝑡+𝜓 𝑦 )                                         (3.8) 

όπνπ νη ζπλαξηήζεηο 𝑣 𝑦 , 𝑖 𝑦 , 𝜑 𝑦 , 𝜓 𝑦  εμαξηώληαη από ηε ζέζε πάλσ ζηε 

γξακκή κεηαθνξάο. Με αληηθαηάζηαζε ησλ (3.7), (3.8) ζηηο (3.5), (3.6) έρνπκε: 

                                                
𝜕2𝑣

𝜕𝑦2 = 𝑣 𝑅 + 𝑗𝜔𝐿  𝐺 + 𝑗𝜔𝐶                                        (3.9) 

                                                
𝜕2𝑖

𝜕𝑦2 = 𝑖 𝑅 + 𝑗𝜔𝐿  𝐺 + 𝑗𝜔𝐶                                       (3.10) 

Οη παξαπάλσ εμηζώζεηο είλαη δεπηέξαο ηάμεσο θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ηάζεο, ε 

ιύζεο είλαη ηεο κνξθήο: 

                                                𝑣 𝑦 = 𝐾0𝑒
−𝛾𝑦 + 𝐾1𝑒

𝛾𝑦                                         (3.11) 

    𝛾 =   𝑅 + 𝑗𝜔𝐿 (𝐺 + 𝑗𝜔𝐶) ≜ 𝑎 + 𝑗𝛽                              (3.12) 

Η ζηαζεξά  γ νλνκάδεηαη ζηαζεξά κεηάδνζεο θαη είλαη κηγαδηθό κέγεζνο, εμαξηώκελν 

από ηε ζπρλόηεηα. Τν πξαγκαηηθό κέξνο ηεο ζηαζεξάο κεηάδνζεο νλνκάδεηαη 

ζηαζεξά απόζβεζεο α θαη αληηπξνζσπεύεη ηηο απώιεηεο ηεο γξακκήο κεηαθνξάο. Έρεη 

κνλάδεο κέηξεζεο Np/κνλάδα κήθνπο. Η ζηαζεξά β νλνκάδεηαη ζηαζεξά θάζεο θαη 

αληηπξνζσπεύεη ηε κεηαηόπηζε ηεο θάζεο ελόο ζήκαηνο θαηά κήθνο ηεο γξακκήο 

κεηαθνξάο. Έρεη κνλάδεο κέηξεζεο rad/κνλάδα κήθνπο.  

Η ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε ηεο γξακκήο κεηαθνξάο νξίδεηαη σο: 

          𝛧0 =
𝑅+𝑗𝜔𝐿

𝛾
=  

𝑅+𝑗𝜔𝐿

𝐺+𝑗𝜔 𝐶
                                      (3.13) 

Δίλαη κηγαδηθή θαη εμαξηάηαη από ηε ζπρλόηεηα. 
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Σρ. 2. Γξακκή κεηαθνξάο ηεξκαηηζκέλε κε θνξηίν εκπέδεζεο ZL. 

 

  Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ηδαληθήο γξακκήο κεηαθνξάο (όπνπ ζεσξείηαη όηη δελ 

έρεη απώιεηεο) ηζρύεη όηη R=G=0 θαη νη εμηζώζεηο (3.12) θαη (3.13) ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε είλαη: 

                                      𝛾 = 𝑗𝜔 𝐿𝐶 => 𝑎 = 0 𝜅𝛼𝜄 𝛽 = 𝜔 𝐿𝐶                            (3.14)        

                                                          𝑍0 =  𝐿 𝐶                                                    (3.15) 

Η θαζπζηέξεζε αλά κνλάδα κήθνπο κπνξεί λα βξεζεί από ηελ πξώηε παξάγσγν ηεο 

ζηαζεξάο θάζεο: 

           𝑡𝑑 =
𝜕𝛽

𝜕𝜔
=  𝐿𝐶                                                (3.16)  

Σε πεξίπησζε πνπ γξακκή κεηαθνξάο, ραξαθηεξηζηηθήο εκπέδεζεο Z0, κηγαδηθήο 

ζηαζεξάο απόζβεζεο γ θαη θπζηθνύ κήθνπο ℓ ζπλδεζεί κε θνξηίν ZL, όπσο 

παξνπζηάδεηαη θαη ζην Σρ. 2, απνδεηθλύεηαη όηη ε εκπέδεζε εηζόδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

γξακκήο κεηαθνξάο-θνξηίνπ ηζνύηαη κε [48]: 

                                                𝛧𝑖𝑛  ℓ = 𝑍0
𝑍𝐿+𝑍0tanh (𝛾ℓ)

𝑍0+𝑍𝐿tanh (𝛾ℓ)
                                       (3.17) 

Έλα από ηα ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεδίαζεο 

νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ πςειήο ηαρύηεηαο/ζπρλόηεηαο είλαη πόηε κηα 

δηαζύλδεζε πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε σο γξακκή κεηαθνξάο.  

Σηελ πεξίπησζε ςεθηαθώλ θπθισκάησλ πςειήο ηαρύηεηαο, πξνηείλεηαη ε 

ρξήζε κνληέισλ γξακκώλ κεηαθνξάο γηα ηηο δηαζπλδέζεηο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ηζρύεη [49]: 

        𝑡𝑑 ≥
𝑡𝑟

10
                                                    (3.18) 

όπνπ 𝑡𝑟  είλαη ν ρξόλνο αλόδνπ/θαζόδνπ ηνπ ςεθηαθνύ ζήκαηνο.  

 Σηελ πεξίπησζε όδεπζεο εκηηνλνεηδνύο ζήκαηνο, πξνηείλεηαη ε ρξήζε 

κνληέισλ γξακκώλ κεηαθνξάο γηα ηηο δηαζπλδέζεηο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηζρύεη ην 

κήθνο ηεο δηαζύλδεζεο λα είλαη κεγαιύηεξν από ην έλα έθην ηνπ κήθνπο θύκαηνο 

[50].    
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Σρ. 3. Δπαγσγή θνηλνύ θαη δηαθνξηθνύ ξπζκνύ κεηαμύ δύν ζπδεπγκέλσλ επαγσγώλ 

 

Σρ. 4. Ιζνδύλακν θύθισκα δηαθνξηθήο γξακκήο κεηαθνξάο γηα κηα κνλάδα κήθνπο.  

 

  

3.1 .2  Γιαθοπικέρ  γπαμμέρ μεηαθοπάρ   

Σηε πεξίπησζε δηαθνξηθώλ γξακκώλ κεηαθνξάο, κπνξεί λα ππάξρεη ρσξεηηθή 

θαη επαγσγηθή δεύμε κεηαμύ ησλ γξακκώλ ζήκαηνο. Απηά ηα είδε δεύμεο πξέπεη λα 

ιεθζνύλ ππόςε ζην ηζνδύλακν θπθισκαηηθό κνληέιν ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο. Η 

ρσξεηηθή δεύμε κνληεινπνηείηαη σο κηα ρσξεηηθόηεηα κεηαμύ ησλ αγσγώλ. Η 

επαγσγηθή δεύμε εηζέξρεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή δεύμεο 𝑘 (coupling factor), 

θαη ζπλδέεηαη κε ηελ ακνηβαία επαγσγή M κεηαμύ ησλ δύν αγσγώλ κέζσ ηεο ζρέζεο 

                      𝑘 =
𝑀

 𝐿1𝐿2
                                                       (3.19) 

Δάλ ζεσξήζνπκε ηελ πξαθηηθή πεξίπησζε ησλ ζπκκεηξηθώλ γξακκώλ κεηαθνξάο, 

δει. L1=L2=L ηόηε 𝑘 = 𝑀 𝐿 . Ο ζπληειεζηήο δεύμεο έρεη εύξνο ηηκώλ 𝑘 ∈ [−1, 1] θαη 

εμαξηάηαη από ηε γεσκεηξία πνπ έρεη ην δηαθνξηθό δεύγνο κεηαθνξάο.  
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 Σε ζπκθσλία κε ηε ζεσξία δηαθνξηθήο ιεηηνπξγίαο (differential mode) θαη 

θνηλνύ ξπζκνύ (common mode), νξίδνληαη ε επαγσγή δηαθνξηθνύ ξπζκνύ 𝐿𝑑𝑚 θαη ε 

αληίζηνηρε θνηλνύ ξπζκνύ 𝐿𝑐𝑚 , ζύκθσλα κε ην Σρ. 3. Γηα ηε ζπκκεηξηθή πεξίπησζε 

όπνπ L1=L2=L έρνπκε: 

            𝐿𝑑𝑚 = 2𝐿(1 − 𝑘)                                           (3.20) 

            𝐿𝑐𝑚 =
𝐿

2
(1 + 𝑘)                                              (3.21) 

Με ηνλ ηξόπν απηό νξίδνπκε ην ηζνδύλακν θύθισκα κνλαδηαίνπ ηκήκαηνο 

δηαθνξηθήο γξακκήο κεηαθνξάο (Σρ. 4). Ο ππθλσηήο 𝐶𝐶  αληηπξνζσπεύεη ηε 

ρσξεηηθόηεηα κεηαμύ ησλ αγσγώλ, 𝐶𝑔  είλαη ε ρσξεηηθόηεηα θάζε γξακκήο σο πξνο 

ηε γείσζε, ελώ ν ζπληειεζηήο δεύμεο ζηελ πεξίπησζε απηή παίξλεη ηηκέο 𝑘 ∈ [0, 1]. 

Οη απώιεηεο ζην δηειεθηξηθό κέζν εηζάγνληαη κε ηε δηαγσγηκόηεηα 𝐺. Η ηειεπηαία 

ππνδηαηξείηαη ζηε δηαγσγηκόηεηα 𝛼 ∙ 𝐺 (0 < 𝑎 < 1) ε νπνία είλαη παξάιιειε κε ηε 

ρσξεηηθόηεηα 𝐶𝐶  , θαη δύν επηπιένλ ρσξεηηθόηεηεο νη νπνίεο είλαη παξάιιειεο ζε 

θάζε ρσξεηηθόηεηα 𝐶𝑔  θαη ηε γείσζε, όπσο εκθαλίδνληαη ζην ζπκκεηξηθό ηζνδύλακν 

ππνθύθισκα ηνπ Σρ. 4. Σε πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζπκκεηξηθώλ δηαθνξηθώλ γξακκώλ 

κεηαθνξάο, νη δηειεθηξηθέο απώιεηεο είλαη πνιύ κηθξέο (𝛼 → 1), θαη έηζη 

ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ε ρσξεηηθόηεηα 𝐺 παξάιιεια ζηε 𝐶𝑐 .  

 Γηα ην πξναλαθεξόκελν ζύζηεκα δηαθνξηθήο γξακκήο κεηαθνξάο, ζηελ 

πεξίπησζε πνιύ κηθξώλ απσιεηώλ κπνξνύκε λα νξίζνπκε ηηο παξαθάησ 

παξακέηξνπο, ζε αληηζηνηρία κε ηελ πεξίπησζε ηεο απιήο γξακκήο κεηαθνξάο: 

                                              𝛧0𝑑𝑚 =  
𝐿𝑑𝑚

𝐶𝑑𝑚
=  

2𝐿(1−𝑘)

𝐶𝑐+𝐶𝑔 2 
                                        (3.22) 

                               𝑡𝑑𝑚 =  𝐿𝑑𝑚𝐶𝑑𝑚 =  2𝐿 1 − 𝑘 (𝐶𝐶 + 𝐶𝑔 2 )                       (3.23) 

                                               𝛧0𝑐𝑚 =  
𝐿𝑐𝑚

𝐶𝑐𝑚
=  

𝐿(1+𝑘)

4𝐶𝑔
                                          (3.24) 

                                        𝑡𝑐𝑚 =  𝐿𝑐𝑚𝐶𝑐𝑚 =  𝐿 1 + 𝑘 𝐶𝑔                                   (3.25) 
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Σρ. 5. Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ δπλακηθώλ γξακκώλ ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πεξηηηνύ ηξόπνπ (odd mode) κεηάδνζεο δηαθνξηθήο γξακκήο κεηαθνξάο. Οη αγσγνί δηαξξένληαη από 

αληηπαξάιιεια ξεύκαηα. Μέξνο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ αγσγώλ, ελώ ε 

απόζηαζε d κεηαμύ ησλ αγσγώλ θαζνξίδεη πνζνηηθά ηε δεύμε. Γηα κεγάιεο ηηκέο ηεο απόζηαζεο νη 

αγσγνί έρνπλ ζπκπεξηθνξά απιώλ γξακκώλ κεηαθνξάο.  

 

Σρ. 6. Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ δπλακηθώλ γξακκώλ ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

άξηηνπ ηξόπνπ (even mode) κεηάδνζεο δηαθνξηθήο γξακκήο κεηαθνξάο. Οη αγσγνί δηαξξένληαη από 

παξάιιεια ξεύκαηα. Οη δπλακηθέο γξακκέο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ βξίζθνληαη εθηόο ηεο πεξηνρήο 

δεύμεο ησλ αγσγώλ.  
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε αθξηβήο ζπκπεξηθνξά ησλ δηαθνξηθώλ γξακκώλ 

κεηαθνξάο νξίδεηαη κε ηελ ύπαξμε δύν ιύζεσλ ησλ εμηζώζεσλ ηνπ ηειέγξαθνπ, νη 

νπνίεο νλνκάδνληαη πεξηηηόο (odd mode) θαη άξηηνο ηξόπνο (even mode) ιεηηνπξγίαο 

(Σρ. 5 θαη 6) [51]. Έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ξπζκό πνπ ε δηαθνξηθή γξακκή 

δηεγείξεηαη. Δάλ ν ξπζκόο είλαη δηαθνξηθόο ηόηε επηθξαηεί ν πεξηηηόο ηξόπνο θαη, 

όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο απιήο γξακκήο κεηαθνξάο, νξίδεηαη ε ραξαθηεξηζηηθή 

εκπέδεζε 𝛧𝑜𝑑𝑑  θαη ε κηγαδηθή ζηαζεξά κεηάδνζεο 𝛾𝑜𝑑𝑑 . Αληίζηνηρα, γηα ηελ 

πεξίπησζε ηνπ άξηηνπ ηξόπνπ νξίδεηαη ε ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε 𝛧𝑒𝑣𝑒𝑛  θαη ε 

κηγαδηθή ζηαζεξά κεηάδνζεο 𝛾𝑒𝑣𝑒𝑛 . Η δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ησλ ξπζκώλ 

ιεηηνπξγίαο (δηαθνξηθόο θαη θνηλόο ξπζκόο) θαη ηνπ ηξόπνπ κεηάδνζεο έρεη λα θάλεη 

κε ην γεγνλόο όηη ε ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε 𝛧𝑜𝑑𝑑  είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε 

ελόο κόλν αγσγνύ σο πξνο ηε γείσζε, όηαλ ε δηαθνξηθή γξακκή κεηαθνξάο νδεγείηαη 

δηαθνξηθά, ελώ 𝛧0𝑑𝑚  είλαη ε δηαθνξηθή εκπέδεζε πνπ θαίλεηαη κεηαμύ ησλ δύν 

αγσγώλ ηεο γξακκήο κεηαθνξάο θαη δελ ππάξρεη ζύζηεκα αλαθνξάο (γείσζε). 

Αληίζηνηρα, δηαθνξνπνηείηαη ε 𝛧𝑒𝑣𝑒𝑛  από ηελ 𝛧0𝑐𝑚 , αιιά ζηελ πεξίπησζε απηή 

ππάξρεη ζύζηεκα αλαθνξάο. Η ζρέζε κεηαμύ ησλ παξαπάλσ κεγεζώλ είλαη: 

             𝑍0𝑑𝑚 = 2𝑍𝑜𝑑𝑑                                               (3.26) 

                                                          𝑍0𝑐𝑚 =
𝑍𝑒𝑣𝑒𝑛

2
                                                (3.27) 

3.1 .3  Δπίδπαζη ηος ςποζηπώμαηορ –  Φαινόμενο 

απγού κύμαηορ ( Slow wave effect )  

Η ηαρύηεηα όδεπζεο ελόο ζήκαηνο ζε κηα γξακκή κεηαθνξάο δίλεηαη από ηε ζρέζε: 

       𝑣 =
𝑐

 휀𝑟𝜇𝑟
                                                   (3.28) 

Σηε ζρέζε απηή 𝑐 = 3 ∙ 108 𝑚 𝑠𝑒𝑐  είλαη ε ηαρύηεηα ηνπ θσηόο ζην θελό, 휀𝑟  είλαη ε 

ζρεηηθή δηειεθηξηθή ζηαζεξά θαη 𝜇𝑟  είλαη ε ζρεηηθή καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα. Γηα 

ηελ πεξίπησζε ηεο ηερλνινγίαο ππξηηίνπ 𝜇𝑟 = 1 θαη ε ζρεηηθή δηειεθηξηθή ζηαζεξά 

εθθπιίδεηαη ζηελ 휀𝑟
𝑒𝑓𝑓

, αθνύ ν ρώξνο πνπ πεξηβάιιεη ηε γξακκή κεηαθνξάο δελ είλαη 

νκνγελήο. Ο ζπληειεζηήο  휀𝑟
𝑒𝑓𝑓

 νλνκάδεηαη παξάγνληαο επηβξάδπλζεο (slowing 

factor). Γηα ηελ πεξίπησζε γξακκήο κεηαθνξάο ζε ηερλνινγία ππξηηίνπ όπνπ ε 

γξακκή είλαη απνκνλσκέλε από ην ππόζηξσκα ππξηηίνπ (π.ρ. γείσζε ζην πξώην 

επίπεδν κεηάιινπ), ν παξάγνληαο επηβξάδπλζεο εμαξηάηαη από ηε ζρεηηθή δηειεθηξη- 
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Σρ. 7. Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε γξακκήο κεηαθνξάο ζε δηακόξθσζε Ground-Signal-Ground (GSG). 

Παξνπζηάδνληαη ηα ηζνδύλακα θπθισκαηηθά ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξάο ηεο.    

 

θή ζηαζεξά ηνπ SiO2 θαη γηα απηό  휀𝑟 ,𝑆𝑖𝑂2
≅ 2. Γειαδή, ε ηαρύηεηα ηνπ ζήκαηνο 

είλαη θαηά 50% κηθξόηεξε από απηή ηνπ θσηόο.  

 Η αγσγηκόηεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο ππξηηίνπ παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζε RF 

εθαξκνγέο όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γξακκέο κεηαθνξάο. Τππηθέο ηηκέο ηεο 

αληίζηαζεο ππνζηξώκαηνο 𝜌𝑠𝑢𝑏  είλαη 10-20 𝛺 ∙ 𝑐𝑚. Πην ζπγθεθξηκέλα, όηαλ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ηνπνινγίεο γξακκώλ κεηαθνξάο όπνπ ην ππόζηξσκα βξίζθεηαη 

κεηαμύ ηνπ αγσγνύ θαη ηεο γείσζεο (π.ρ. ζε γξακκέο κηθξνηαηλίαο κε κεηαιιηθή 

επηθάλεηα γείσζεο θάησ από ην ππόζηξσκα) εκθαλίδεηαη ην θαηλόκελν αξγνύ 

θύκαηνο (slow wave mode) ζε εύξνο πεξηνρήο ζπρλνηήησλ. Η εμήγεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλόο όηη ην ππόζηξσκα παξνπζηάδεη έλα κνλνπάηη 

ρακειήο αληίζηαζεο γηα ηηο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξνύλ λα εηζρσξήζνπλ ζε κεγάιν βάζνο κέζα ζε απηό. Η 

ρσξεηηθόηεηα πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ αγσγό είλαη αλάινγε ηεο απόζηαζήο ηνπ από ην 

ππόζηξσκα θαη παίξλεη κεγάιεο ηηκέο. Αληίζεηα, ην καγλεηηθό πεδίν εηζρσξεί κέζα 

ζην ππόζηξσκα κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη δηαρσξηζκόο κεηαμύ καγλεηηθνύ θαη 

ειεθηξηθνύ πεδίνπ. Έηζη, ην γηλόκελν 𝐿𝐶 απμάλεη θαη επνκέλσο απμάλεη ε 

θαζπζηέξεζε ηεο γξακκήο κεηαθνξάο.  

 Η αληίζηαζε ηνπ ππνζηξώκαηνο παίδεη ζεκαληηθό ξόιν θαη ζηηο απώιεηεο πνπ 

έρεη ε γξακκή κεηαθνξάο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Σρ. 7 κε 𝑅𝑠𝑢𝑏  θαη 
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𝐶𝑠𝑢𝑏  κνληεινπνηνύληαη ε αληίζηαζε θαη ε ρσξεηηθόηεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο σο πξνο 

ηε γείσζε, 𝐶𝑐  είλαη ε ρσξεηηθόηεηα πνπ εκθαλίδεηαη κεηαμύ αγσγνύ θαη γείσζεο θαη 

𝑅𝑠 είλαη ε αληίζηαζε ηνπ αγσγνύ. Γηα 𝑑 < , ε ηνπνινγία αλαθέξεηαη σο 

ζπλεπίπεδνο θπκαηνδεγόο (Coplanar Waveguide-CPW) θαη ηζρύεη 𝐶𝑐 ≥ 𝐶𝑝 . Οη 

δπλακηθέο γξακκέο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ πεξηνξίδνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ SiO2 θαη 

γηα απηό νη απώιεηεο ιόγν ηεο αληίζηαζεο ππνζηξώκαηνο είλαη πεξηνξηζκέλεο, ελώ ε 

ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε ηεο γξακκήο κεηαθνξάο εμαξηάηαη από ηελ 𝐶𝑐  θαη έρεη 

ζρεηηθά κηθξέο ηηκέο. Γηα 𝑑 ≥ , ε γξακκή κεηαθνξάο ζπκπεξηθέξεηαη σο microstrip, 

νη δπλακηθέο γξακκέο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ δηαπεξλνύλ κέξνο ηνπ ππνζηξώκαηνο 

θαη νη απώιεηεο από ηελ αληίζηαζε ππνζηξώκαηνο απμάλνπλ, ελώ ε ραξαθηεξηζηηθή 

εκπέδεζε ηεο γξακκήο κεηαθνξάο εμαξηάηαη από ηελ εκπέδεζε ηνπ ππνζηξώκαηνο. 

Η ηηκή ηεο 𝐶𝑠𝑢𝑏  είλαη αλεμάξηεηε από ηε λόζεπζε ηνπ ππνζηξώκαηνο ππξηηίνπ ελώ ε 

𝑅𝑠𝑢𝑏 εμαξηάηαη από απηή (𝑅𝑠𝑢𝑏 ~𝜌𝑠𝑢𝑏 ). Γηα ην δηθηύσκα ηνπ ππνζηξώκαηνο ε 

ζπρλόηεηα απνθνπήο 𝑓𝑐  νλνκάδεηαη ζπρλόηεηα δηειεθηξηθήο ραιάξσζεο θαη ηζνύηαη 

κε: 

                                                    𝑓𝑐 =
1

2𝜋𝑅𝑠𝑢𝑏 𝐶𝑠𝑢𝑏
                                                    (3.29) 

Γηα ζπρλόηεηεο 𝑓 ≪ 𝑓𝑐  ηόηε κόλν ην ππόζηξσκα κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί σο κηα 

αληίζηαζε ελώ ζε πεξηνρέο θνληά ζηε ζπρλόηεηα δηειεθηξηθήο ραιάξσζεο ε ρξήζε 

ηεο 𝐶𝑠𝑢𝑏  είλαη αλαγθαία. 

 

3.1 .4  Δπιδεπμικό θαινόμενο  

 Τν επηδεξκηθό θαηλόκελν ζηελ πεξίπησζε ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηεο αύμεζε ηεο σκηθήο αληίζηαζεο ηνπ αγσγνύ θαη επνκέλσο ηελ 

αύμεζε ησλ απσιεηώλ. Σην Σρ. 8 παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε ηνπ επηδεξκηθνύ 

θαηλνκέλνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο microstrip γξακκήο κεηαθνξάο, ζηελ απιή θαη ζηε 

δηαθνξηθή πεξίπησζε. Σηελ πεξίπησζε ηεο δηαθνξηθήο γξακκήο ε θαηαλνκή ηνπ 

ξεύκαηνο ζηνπο αγσγνύο εμαξηάηαη από ην ξπζκό δηέγεξζεο: δηαθνξηθό ή θνηλνύ 

ξπζκνύ. Γηα λα επηηύρνπκε κείσζε ηεο σκηθήο αληίζηαζεο ηεο γξακκήο ζα πξέπεη λα 

κεγηζηνπνηήζνπκε ηελ επηθάλεηα ηνπ αγσγνύ πνπ ζπλεηζθέξεη ζηε ξνή ξεύκαηνο. 

Έηζη ζηελ πεξίπησζε ηεο απιήο γξακκήο κεηαθνξάο απμάλνπκε ην πιάηνο ηνπ 

αγσγνύ, ελώ ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαθνξηθήο γξακκήο πξέπεη λα επηιέμνπκε γηα ηε 
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ζρεδίαζε ηεο δηαθνξηθήο γξακκήο ην επίπεδν κεηάιινπ πνπ έρεη ην κεγαιύηεξν 

πάρνο. Σηηο ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο ππξηηίνπ ην πην πάλσ κέηαιιν έρεη ην κεγαιύηεξν 

πάρνο θαη γη’ απηό πξνηηκάηαη ζηε ζρεδίαζε. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηαθνξηθνύ 

ξπζκνύ, έλα κηθξό κέξνο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ δηέξρεηαη από ην ππόζηξσκα θαη γη’ 

απηό νη απώιεηεο ιόγσ ηεο αληίζηαζεο ππνζηξώκαηνο είλαη κηθξέο θαη 

πεξηνξηζκέλεο. 

 

(α) 

 

(β) 

 

(γ) 

Σρ. 8. Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ επηδεξκηθνύ θαηλνκέλνπ ζηελ πεξίπησζε (α) απιήο γξακκήο 

κεηαθνξάο, (β) δηαθνξηθήο γξακκήο δηαθνξηθνύ ξπζκνύ, θαη (γ) δηαθνξηθήο γξακκήο κεηαθνξάο 

θνηλνύ ξπζκνύ.   
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Σρ. 9. Γηάγξακκα ηνπ επηδεξκηθνύ βάζνπο δρ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζπρλόηεηα ιακβάλνληαο ππόςε ην 

πεπεξαζκέλν πιάηνο w ηνπ αγσγνύ. 

 

Σρ. 10. Γηάγξακκα ηεο αληίζηαζεο αγσγνύ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζπρλόηεηα ιακβάλνληαο ππόςε ην 

επηδεξκηθό θαηλόκελν. 

 

 Γηα ηελ πνζνηηθή πεξηγξαθή ηνπ επηδεξκηθνύ θαηλνκέλνπ νξίδεηαη ην 

επηδεξκηθό βάζνο (skin depth) ηνπ αγσγνύ [52]. Απηό αληηπξνζσπεύεη ην βάζνο ηνπ 

αγσγνύ (κεηξώληαο από ηελ επηθάλεηά ηνπ) πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ αγσγηκόηεηά ηνπ. 

Σηελ πεξίπησζε αγσγνύ απείξνπ πάρνπο θαη γηα ζπρλόηεηα 𝑓, ην επηδεξκηθό βάζνο 𝛿 

είλαη ίζν κε: 
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               𝛿 =
1

 𝜋𝑓𝜇𝜍
                                                    (3.30) 

Με 𝜇 ζπκβνιίδεηαη ε καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα ηνπ κέζνπ κεηάδνζεο (𝜇 = 𝜇0) θαη 

𝜍 = 1 𝜌  είλαη ε αγσγηκόηεηα ηνπ κεηάιινπ.  

Γηα αγσγό πεπεξαζκέλνπ πιάηνπο 𝑤 απνδεηθλύεηαη όηη ην ελεξγό επηδεξκηθό βάζνο 

είλαη ίζν κε: 

                                                      𝛿𝜒 = 𝛿(1 − 𝑒−
𝑤

𝛿 )                                              (3.31) 

Η γξαθηθή παξάζηαζε ηεο παξαπάλσ ζρέζεο παξνπζηάδεηαη ζην Σρ. 9. Σηε 

ζπρλόηεηα 𝑓 = 𝑓𝛿 , ην ελεξγό επηδεξκηθό βάζνο γίλεηαη κηθξόηεξν από ην πιάηνο 𝑤 

ηνπ αγσγνύ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αληίζηαζεο ηνπ αγσγνύ γίλεηαη ρξήζε ηεο 

παξαθάησ ζρέζεο: 

          𝑅 = 𝜌
ℓ

𝛢
= 𝜌

ℓ

𝛿𝜒 ∙𝑡
                                                (3.32) 

Με 𝐴 ζπκβνιίδεηαη ε ελεξγόο επηθάλεηα ηνπ αγσγνύ, ελώ κε 𝑡 ην πάρνο ηνπ. Όπσο 

θαίλεηαη θαη ζην Σρ. 10, γηα ζπρλόηεηα𝑓 < 𝑓𝛿 , ε αληίζηαζε ηνπ αγσγνύ είλαη ίζε κε 

ηε DC ηηκή ηεο, ελώ γηα 𝑓 ≥ 𝑓𝛿  ε αληίζηαζε είλαη αλάινγε ηεο ηεηξαγσληθήο ξίδαο 

ηεο ζπρλόηεηαο (𝑅~ 𝑓).  

 Σηελ πεξίπησζε ηεο δηαθνξηθήο γξακκήο κεηαθνξάο θαη κε δηαθνξηθή 

δηέγεξζε ζεκαληηθόο παξάγνληαο ζηε δηακόξθσζε ηνπ επηδεξκηθνύ βάζνπο παίδεη ην 

πάρνο ηνπ αγσγνύ. Οη Yo θαη Eisenstadt [52] πξνζεγγίδνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ πάρνπο 

ηνπ αγσγνύ ζην επηδεξκηθό βάζνο ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: 

                                                          𝛿𝑦 = 𝛿𝜒
𝑤

𝑡
                                                      (3.33) 

            𝛿𝑒𝑓𝑓 = 𝛿𝜒 + 𝛿𝑦 = 𝛿𝜒(1 +
𝑤

𝑡
)                                    (3.34) 

 Σπκπεξαζκαηηθά, γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο γεσκεηξίαο ηεο γξακκήο 

κεηαθνξάο, ζηελ πεξίπησζε δηαθνξηθήο ηνπνινγίαο ε επηινγή γίλεηαη κε γλώκνλα ην 

πάρνο ηεο, ελώ ζηελ πεξίπησζε απιήο (single-ended) ηνπνινγίαο επηδηώθεηαη ε 

κείσζε ηεο αληίζηαζεο κε ξύζκηζε ηνπ πιάηνπο 𝑤.  

 Τέινο, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ επηδεξκηθνύ βάζνπο ηνπ ππνζηξώκαηνο πξέπεη 

λα παξαηεξήζνπκε όηη κπνξεί λα ππνινγηζηεί βάζε ηνπ ηύπνπ (3.30). Δπεηδή ε 

αγσγηκόηεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο είλαη πνιύ κηθξόηεξε από απηήλ ησλ κεηάιισλ ηεο 

ηερλνινγίαο ππξηηίνπ, ην επηδεξκηθό βάζνο είλαη πνιύ κεγαιύηεξν από απηό ησλ 

κεηάιισλ θαη ζπλήζσο νη ηηκέο πνπ παίξλεη είλαη κεγαιύηεξεο από ην ζπλνιηθό πάρνο 

ηνπ ππνζηξώκαηνο.   
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3.1 .5  Τπόποι  λειηοςπγίαρ γπαμμήρ μικποηαινίαρ 

απλήρ ηοπολογίαρ  ( s ingle -ended) .   

Η αληίζηαζε πνπ έρεη ην εκηαγσγηθό ππόζηξσκα παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξακκήο κεηαθνξάο. Ο Hasegawa [53] έρεη κειεηήζεη ηελ 

επίδξαζε ηνπ εκηαγσγηθνύ ππνζηξώκαηνο γηα ηελ πεξίπησζε γξακκήο κεηαθνξάο 

κηθξνηαηλίαο (microstrip) ζε ππόζηξσκα Si-SiO2. Σηελ παξάγξαθν απηή 

παξνπζηάδνπκε πεξηιεπηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπκπεξηθνξά απηνύ ηνπ είδνπο 

ηεο γξακκήο κεηαθνξάο. 

Σύκθσλα κε ην [53], ππάξρνπλ ηξεηο ηξόπνη-πεξηνρέο ιεηηνπξγίαο (modes of 

operation) γηα ηελ πεξίπησζε γξακκήο κεηαθνξάο, απιήο αξρηηεθηνληθήο, 

πινπνηεκέλεο ζε ππόζηξσκα SiO2-Si. Απηνί νη ηξόπνη είλαη νη παξαθάησ: 

α) Γηειεθηξηθόο εκί-ΤΔΜ ηξόπνο (dielectric quasi-TEM mode). Όπσο 

παξνπζηάδεηαη θαη ζην Σρ. 11α, νη δπλακηθέο γξακκέο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ 

εηζρσξνύλ ζην ππόζηξσκα θαη θηάλνπλ σο ηε κεηαιιηθή επηθάλεηα ηεο γείσζεο. 

Χαξαθηεξηζηηθό ηνπ αλαθεξόκελνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο είλαη ε πςειή ηηκή ηεο 

εκπέδεζεο. Απηό νθείιεηαη ζην όηη ε ηζνδύλακε ρσξεηηθόηεηα ηεο γξακκήο 

κεηαθνξάο είλαη ζρεηηθά κηθξή, αθνύ ε απόζηαζε ηεο γξακκήο σο πξνο ηε γείσζε 

είλαη κεγάιε (π.ρ. 700 κm). Η εηζρώξεζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ ζην ππόζηξσκα έρεη 

σο κεηνλέθηεκα ηελ αύμεζε ησλ απσιεηώλ ηεο γξακκήο κεηαθνξάο. Σε απηή ηελ 

πεξηνρή ιεηηνπξγίαο νη γξακκέο κεηαθνξάο ζπκπεξηθέξνληαη ζρεδόλ αλεμάξηεηα ηεο 

ζπρλόηεηαο ιεηηνπξγίαο (κε ιακβάλνληαο ππόςε ην επηδεξκηθό θαηλόκελν ζηνλ 

αγσγό).      

β) Τξόπνο ιεηηνπξγίαο αξγνύ θύκαηνο (slow-wave mode). Όπσο 

παξνπζηάδεηαη θαη ζην Σρ. 11β, νη δπλακηθέο γξακκέο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ δελ 

εηζρσξνύλ ζην εκηαγσγηθό ππόζηξσκα, ελώ ην καγλεηηθό πεδίν εηζρσξεί ζε κεγάιν 

βαζκό. Ο δηαρσξηζκόο ησλ δύν πεδίσλ έρεη σο απνηέιεζκα νη ηηκέο ηεο 

ρσξεηηθόηεηαο θαη ηεο επαγσγήο πνπ έρεη ε γξακκή κεηαθνξάο λα είλαη κεγάιεο, 

νπόηε ζύκθσλα θαη κε ηε ζρέζε (3.16) ε θαζπζηέξεζε 𝑡𝑑  λα παίξλεη κεγάιεο ηηκέο. 

Τν θαηλόκελν αξγνύ θύκαηνο εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή κεξηθώλ GHz ζπρλόηεηαο 

ιεηηνπξγίαο θαη εμαξηάηαη από ηνλ ζπληειεζηή αληίζηαζεο 𝜌𝑠𝑢𝑏  ηνπ ππνζηξώκαηνο. 

Οη απώιεηεο ηεο γξακκήο κεηαθνξάο είλαη ζρεηηθά κηθξέο, αθνύ ην ειεθηξηθό πεδίν 

δελ εηζρσξεί ζε βάζνο ζην εκηαγσγηθό ππόζηξσκα.   
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(α) 

 

(β) 

 

(γ) 

Σρ. 11. Αλαπαξάζηαζε ησλ πεδίσλ γξακκήο κηθξνηαηλίαο (microstrip) ζηνπο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο 

ιεηηνπξγίαο ηεο. (α) Quasi-TEM mode, (β) Slow-wave mode θαη (γ) Skin effect mode. 
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Σρ. 12. Γηαηνκή ηερλνινγίαο ππξηηίνπ γηα ηε κειέηε γξακκήο κεηαθνξάο κηθξνηαηλίαο ζε ππόζηξσκα 

SiO2-Si. Παξνπζηάδνληαη νη παξάκεηξνη γηα ηελ πνζνηηθή κειέηε ηεο αλαθνξάο [48].  

 

 γ) Τξόπνο ιεηηνπξγίαο επηδεξκηθνύ θαηλνκέλνπ (Skin effect mode). Σε απηό 

ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο (Σρ. 11γ), ην ππόζηξσκα ζπκπεξηθέξεηαη σο αγσγόο κε κηθξό 

επηδεξκηθό βάζνο θαη γηα απηό παξαηεξείηαη αύμεζε ησλ απσιεηώλ θαη εμάξηεζε 

ηνπο κε ηε ζπρλόηεηα. Ο πεξηνξηζκόο ηνπ ειεθηξηθνύ θαη ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ 

ζηελ πεξηνρή ηνπ SiO2 έρεη σο απνηέιεζκα ε ρσξεηηθόηεηα ηεο γξακκήο κεηαθνξάο 

λα έρεη κεγάιεο ηηκέο ελώ ε επαγσγή ηεο ζρεηηθά κηθξέο. Γηα ην ιόγν απηό ε 

ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε (3.13) έρεη κηθξέο ηηκέο ζε απηό ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο.  

 Γηα ηελ πνζνηηθή πεξηγξαθή ησλ παξαπάλσ, ζύκθσλα κε ην [53], ζεσξνύκε 

ηε δηαηνκή ηερλνινγίαο ππξηηίνπ, όπσο απηή ηνπ Σρ. 12. Με 𝑑1 ζπκβνιίδεηαη ην 

πάρνο ηνπ SiO2, θαη κε 𝑑2 ην πάρνο ηνπ ππνζηξώκαηνο ππξηηίνπ. Λακβάλνληαο 

ππόςε ηε ζρέζε (3.30), ε ζπρλόηεηα όπνπ εκθαλίδεηαη επηδεξκηθό θαηλόκελν ζην 

ππόζηξσκα είλαη ίζε κε: 

                                                         𝑓𝛿 =
𝜌𝑠𝑢𝑏

𝜋𝜇 𝑑2
2                                                       (3.35) 

Με 𝜇 ζπκβνιίδεηαη ε καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο. Γηα πεξηνρή 

ζπρλνηήησλ 𝑓 < 𝑓𝛿  ην καγλεηηθό πεδίν δηαπεξλά ην ππόζηξσκα. Η δηειεθηξηθή 

ζηαζεξά ραιάξσζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο είλαη ίζε κε (3.29): 

                                           𝑓𝑐 =
1

2𝜋𝑅𝑠𝑢𝑏 𝐶𝑠𝑢𝑏
=

1

2𝜋𝜌𝑠𝑢𝑏 휀𝑠𝑢𝑏
                                        (3.36)  

Γηα  𝑓 > 𝑓𝑐  ην ππόζηξσκα έρεη δηειεθηξηθή ζπκπεξηθνξά θαη ν ηξόπνο κεηάδνζεο 

είλαη εκη-ΤΔΜ.  

 Η δηειεθηξηθή ζηαζεξά ραιάξσζεο ηνπ επηπέδνπ SiO2 είλαη ίζε κε:  

                                                    𝑓𝑠 =
𝑑1

𝑑2
∙

1

2𝜋𝜌𝑠𝑢𝑏 휀1
                                                 (3.37) 
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Γηα 𝑓 < 𝑓𝑠  ην ππόζηξσκα ζα έρεη σκηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε ζπρλόηεηα 𝑓𝛿  

θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο κεηαθνξάο. Γηα 𝑓 < 𝑓𝛿  εκθαλίδεηαη ην 

θαηλόκελν αξγνύ θύκαηνο, ελώ γηα 𝑓 > 𝑓𝛿  εκθαλίδεηαη ην επηδεξκηθό θαηλόκελν ηνπ 

ππνζηξώκαηνο.  

Χξεζηκνπνηώληαο ηηο ζρέζεηο (3.35)-(3.37), κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ 

πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηεο γξακκήο κεηαθνξάο ζε ζρέζε κε ηα ηερλνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαζέζηκεο ηερλνινγίαο ππξηηίνπ. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ 𝑑1 =

5.75 𝜇𝑚, 𝑑2 = 535 𝜇𝑚,  휀𝑟𝑠𝑢𝑏 = 11.7, 휀1 = 4, θαη 𝜌𝑠𝑢𝑏 = 20 𝛺 ∙ 𝑐𝑚 έρνπκε ηηο 

παξαθάησ ηηκέο γηα ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ζπρλόηεηεο ιεηηνπξγίαο: 

𝑓𝛿 ≅ 177 𝐺𝐻𝑧 

𝑓𝑐 ≅ 7.68 𝐺𝐻𝑧 

𝑓𝑠 = 224 𝑀𝐻𝑧 

Χαξαθηεξηζηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη ε ζπρλόηεηα 𝑓𝛿  έρεη εμαηξεηηθά κεγάιε ηηκή 

δηόηη ε αγσγηκόηεηα ηνπ ππνζηξώκαηνο είλαη πνιύ κηθξή. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα 

ην επηδεξκηθό θαηλόκελν ππνζηξώκαηνο λα κελ εκθαλίδεηαη ζε ηερλνινγίεο ππξηηίνπ 

κε  𝜌𝑠𝑢𝑏 = 10 − 20 𝛺 ∙ 𝑐𝑚. Δπίζεο νη δηαζηάζεηο 𝑑1 θαη 𝑑2 ηέηνησλ ηερλνινγηώλ 

πεξηνξίδνπλ ηελ εκθάληζε θαηλνκέλνπ αξγνύ θύκαηνο θάησ από ηελ πεξηνρή ηνπ 1 

GHz. Έηζη ε ζπκπεξηθνξά ηεο γξακκήο κηθξνηαηλίαο απιήο αξρηηεθηνληθήο 

πεξηνξίδεηαη ζηελ εκθάληζε θαηλνκέλνπ αξγνύ θύκαηνο θαη εκη-ΤΔΜ ηξόπνπ 

κεηάδνζεο. Γηα ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, ε πεξηνρή κεηαμύ 𝑓𝑠 θαη 𝑓𝑐  είλαη 

κεηαβαηηθή πεξηνρή κεηαμύ ησλ δύν παξαπάλσ ηξόπσλ κεηάδνζεο.  

 Σπκπεξαζκαηηθά, ην επηδεξκηθό θαηλόκελν ππνζηξώκαηνο κπνξεί λα 

εκθαληζηεί ζε ηερλνινγίεο ππξηηίνπ πνπ ην ππόζηξσκα ηνπο έρεη πςειή αγσγηκόηεηα. 

Παξάδεηγκα ηέηνησλ ηερλνινγηώλ είλαη νη ζπκβαηηθέο ηερλνινγίεο CMOS γηα 

ςεθηαθέο εθαξκνγέο (standard digital CMOS). Δπίζεο, νη απώιεηεο ιόγσ ηεο σκηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ ππνζηξώκαηνο πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη. Γη’ απηό ζηελ  πεξίπησζε 

γξακκώλ κεηαθνξάο single-ended αξρηηεθηνληθήο, νη πξνηεηλόκελεο ηνπνινγίεο είλαη 

stripline ή ηνπνινγία coplanar waveguide. Σηελ πεξίπησζε δηαθνξηθώλ γξακκώλ 

κεηαθνξάο ηνπνινγίαο κηθξνηαηλίαο, ην θαηλόκελν δεύμεο ηνπ πεξηηηνύ ηξόπνπ 

κεηάδνζεο πξνθαιεί ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ κεηαμύ ησλ αγσγώλ, 

πεξηνξίδνληαο ηηο απώιεηεο ιόγσ αγσγηκόηεηαο ηνπ ππνζηξώκαηνο εηο βάξνο ηεο 

ραξαθηεξηζηηθήο εκπέδεζεο πεξηηηνύ ηξόπνπ. Ο πεξηηηόο ηξόπνο κεηάδνζεο 

παξνπζηάδεη δειαδή παξόκνηα ζπκπεξηθνξά κε απηή ηνπ ηξόπνπ κεηάδνζεο ζηελ 
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πεξίπησζε ησλ ζπλεπίπεδσλ θπκαηνδεγώλ single-ended ηνπνινγίαο. Γη’ απηό θαη νη 

ζπκκεηξηθέο γξακκέο κηθξνηαηλίαο κε κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε ηερλνινγίεο 

ππξηηίνπ όπνπ o αξηζκόο ησλ επηπέδσλ κεηάιινπ (θαη επνκέλσο ην πάρνο ηνπ SiO2) 

είλαη ζρεηηθά κηθξόο. 

3.2  Γιαθοπικέρ  γπαμμέρ μεηαθοπάρ ςλοποιημένερ  

ζε  ςπόζηπωμα πςπιηίος  

Τα νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα πςειήο ηαρύηεηαο/ζπρλόηεηαο απαηηνύλ 

αθξηβή ραξαθηεξηζκό θαη κνληεινπνίεζε ησλ εζσηεξηθώλ γξακκώλ δηαζύλδεζεο. 

Σύκθσλα κε ην [16], κηα από ηηο πξνθιήζεηο ησλ επόκελσλ εηώλ ζηε ηερλνινγία ησλ 

εκηαγσγώλ ζα είλαη ν νηθνλνκηθά απνδνηηθόο ραξαθηεξηζκόο θαη κνληεινπνίεζε ησλ 

δηαζπλδέζεσλ ζε ππόζηξσκα ππξηηίνπ. Η πξώηε αλαθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά 

γξακκώλ κεηαθνξάο απιήο αξρηηεθηνληθήο (θαη ζπγθεθξηκέλα γξακκώλ 

κηθξνηαηλίαο-microstrip) ζε ππόζηξσκα SiO2-Si έρεη παξνπζηαζηεί από ηνλ 

Hasegawa [53], ην 1971. Από ηόηε κέρξη ζήκεξα, έρεη παξνπζηαζηεί ζεκαληηθή 

επηζηεκνληθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο ηδηόηεηεο, ηνλ ραξαθηεξηζκό γξακκώλ ζε 

πιαθίδην ππξηηίνπ (on-wafer characterization), ηε κνληεινπνίεζε θαη ηελ εμνκνίσζή 

ηνπο [54]-[63].  

Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ δηαθνξηθώλ, ζπδεπγκέλσλ γξακκώλ κεηαθνξάο έρεη 

κεγάιε αμία ν ραξαθηεξηζκόο θαη ε κνληεινπνίεζε ηνπο, επεηδή ηπγράλνπλ επξείαο 

ρξήζεο ζε δηαθνξηθέο θπθισκαηηθέο δηαηάμεηο, όπσο κείθηεο, εληζρπηέο ρακεινύ 

ζνξύβνπ (Low Noise Amplifiers-LNAs), θαζώο θαη ζε ςεθηαθά θπθιώκαηα πςειώλ 

ηαρπηήησλ όπσο νη πνιππιέθηεο θαη απνπιέθηεο νπηηθώλ ζπζηεκάησλ. Γηα ηελ 

πεξίπησζε ηνπ αθξηβνύο ραξαθηεξηζκνύ θαη ηεο εμαγσγήο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

παξακέηξσλ ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί είηε πνιιαπιέο δνκέο 

δηαθνξεηηθνύ κήθνπο [64]-[66], πνιύπινθνο εμνπιηζκόο [67], ή ηερληθέο πνπ 

βαζίδνληαη ζε επαλαιεπηηθνύο αιγνξίζκνπο [68]. 

Σηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο, παξνπζηάδνπκε κηα θαηλνύξγηα κέζνδν 

γηα ηελ εμαγσγή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ παξακέηξσλ ζπκκεηξηθώλ, δηαθνξηθώλ 

γξακκώλ κεηαθνξάο. Βαζίδεηαη ζηε ζεσξία παξακέηξσλ ζθέδαζεο κεηθηνύ ξπζκνύ 

(mixed-mode S-parameter theory), πνπ έρεη παξνπζηαζηεί από ηνπο Bockelman θαη 

Eisenstadt [69]-[73]. Με παξόκνην ηξόπν κε ηνπο πξνεγνύκελνπο εξεπλεηέο, 

νξίδνπκε ηνλ πίλαθα αγσγηκόηεηαο κεηθηνύ ξπζκνύ (mixed-mode admittance matrix) 
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θαη εμάγνπκε εμίζσζε πνπ ζρεηίδεη ηηο παξακέηξνπο ζθέδαζεο κεηθηνύ ξπζκνύ κε 

ηνλ πίλαθα αγσγηκόηεηαο ηξόπσλ κεηάδνζεο (modal admittance matrix). Βαζηζκέλνη 

ζηε ζρέζε απηή εμάγνπκε ζε θιεηζηή κνξθή ζρέζεηο γηα ηηο ραξαθηεξηζηηθέο 

εκπεδήζεηο θαη ζηαζεξέο κεηάδνζεο πεξηηηνύ (odd mode) θαη άξηηνπ ηξόπνπ (even 

mode). Τέινο, εμάγνπκε ηηο παξακέηξνπο R , L , G , C [48] θάζε ηξόπνπ έηζη ώζηε 

λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα κνληεινπνίεζεο ησλ ζπδεπγκέλσλ δηαθνξηθώλ γξακκώλ 

κεηαθνξάο. Τν πιενλέθηεκα ηεο κεζόδνπ είλαη όηη ε δηαδηθαζία εμαγσγήο σλ 

παξακέηξσλ είλαη αλαιπηηθή, δειαδή δελ ρξεζηκνπνηνύληαη επαλαιεπηηθνί 

αιγόξηζκνη ή δηαδηθαζίεο βειηηζηνπνίεζεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζην [67]. Μεηά ηε 

κέηξεζε ησλ παξακέηξσλ ζθέδαζεο κεηθηνύ ξπζκνύ κε ηε ρξήζε ηεηξάζπξνπ 

αλαιπηή θπθισκάησλ κεηθηνύ ξπζκνύ (Pure Mode Vector Network Analyzer-

PMVNA) [71] ή κε ηε ρξήζε θαλνληθνύ ηεηξάζπξνπ αλαιπηή θπθισκάησλ, 

κπνξνύκε λα εμάγνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο. Γηα λα 

επαιεζεύζνπκε ηε κέζνδν, ζπγθξίλνπκε κεηξήζεηο πνπ εμήρζεζαλ κε δηαθνξεηηθή 

κέζνδν [66] κε απνηειέζκαηα εμνκνίσζεο ηεο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ. Γηα ηελ 

πεξίπησζε απηή, ρξεζηκνπνηήζακε εκπνξηθά δηαζέζηκν ειεθηξνκαγλεηηθό 

εμνκνησηή [74] γηα λα εμάγνπκε ηηο παξακέηξνπο ζθέδαζεο κεηθηνύ ξπζκνύ ηεο 

δνκήο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην [66].  

Δπηπιένλ ζαλ κειέηε πεξίπησζεο, θάλακε εμαγσγή, κε ηε ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνκαγλεηηθνύ εμνκνησηή, ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ παξακέηξσλ δηαθνξηθώλ 

γξακκώλ κηθξνηαηλίαο (microstip) πινπνηεκέλσλ ζε ηερλνινγία ππξηηίνπ. Οη 

δηαθνξηθέο γξακκέο εμνκνηώζεθαλ σο πξνο ηηο θπζηθέο παξακέηξνπο (πιάηνο 

αγσγώλ θαη θάζεηε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο) κέρξη ηα 20 GHz. Τα απνηειέζκαηα είλαη 

ζε ζπκθσλία κε ηε ζεσξία ησλ δηαθνξηθώλ γξακκώλ κεηαθνξάο, πινπνηεκέλσλ ζε 

ππόζηξσκα SiO2-Si. 
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Σρ. 13 Single-ended ηεηξάζπξν 

 

Σρ. 14 Ιζνδύλακν δίζπξν κεηθηνύ ξπζκνύ 

3.2 .1  Θεωπία  

 

Α. Βαζική θεωπία παπαμέηπων ζκέδαζηρ μεικηού πςθμού  

Θεσξνύκε ην ηεηξάζπξν ηνπ Σρ.13 κε ηηο single-ended παξακέηξνπο 

ζθέδαζεο, όπσο νξίδνληαη ζε απηό. Σύκθσλα κε ην [69], γηα λα ραξαθηεξηζηεί ην 

ηεηξάζπξν κε ηνπο όξνπο ηνπ δηαθνξηθνύ θαη ηνπ θνηλνύ ξπζκνύ, ζα πξέπεη λα 

ζεσξεζεί σο ηδαληθό δίζπξν κε δηαθνξηθέο θαη θνηλνύ ξπζκνύ ζύξεο, όπσο απηό πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην Σρ. 14.  Πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη νη ζύξεο ηνπ Σρ. 13 πξνθύπηνπλ 

από ηνλ ζπλδπαζκό ησλ ζπξώλ πνπ έρεη ην ηεηξάζπξν. Γηα παξάδεηγκα, νη ζύξεο 1 

θαη 3 ηνπ Σρ.13 νξίδνπλ ηε ζύξα κεηθηνύ ξπζκνύ 1 ζην Σρ.14, ελώ νη ζύξεο 2 θαη 4 

ηνπ Σρ.13 νξίδνπλ ηε ζύξα 2 ηνπ Σρ.14. Οη Bockelman θαη Eisenstadt ζηελ εξγαζία 

ηνπο [69], έρνπλ νξίζεη ηηο παξακέηξνπο ζθέδαζεο κεηθηνύ ξπζκνύ σο: 
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                           (3.38) 

Με dm θαη cm πξνζδηνξίδνληαη ηα κεγέζε δηαθνξηθνύ θαη θνηλνύ ξπζκνύ, ddS είλαη 

νη παξάκεηξνη ζθέδαζεο δηαθνξηθνύ ξπζκνύ, ccS νη παξάκεηξνη ζθέδαζεο θνηλνύ 

ξπζκνύ, θαη dcS , cdS είλαη νη παξάκεηξνη ζθέδαζεο κεηαηξνπήο ξπζκνύ (mode 

conversion S-parameters). Η ζρέζε κεηαμύ ησλ απιώλ παξακέηξσλ ζθέδαζεο θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ κεηθηώλ, γηα ηε ζεκεηνινγία ησλ Σρ.13 θαη Σρ.14, έρεη απνδεηρηεί 

όηη είλαη: 

                                                    T

stdmm MSMS                                               (3.39) 

όπνπ M είλαη πίλαθαο κεηαηξνπήο θαη έρεη ηηκή: 

                                              

























1010

0101

1010

0101

2

1
M                                         (3.40) 

Πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ε ζρέζε (3.39) θαη ν πίλαθαο κεηαηξνπήο M  

εμαξηώληαη από ηνλ ηξόπν αξίζκεζεο ησλ ζπξώλ ζην δίθηπν ηεζζάξσλ ζπξώλ ηνπ 

Σρ.13. Δάλ ε αξίζκεζε αιιάμεη, ηόηε νη ζρέζεηο (3.39) θαη (3.40) είλαη δηαθνξεηηθέο, 

όπσο γηα παξάδεηγκα ζηε ζεκείσζε εθαξκνγήο (application note) [75]. Δπίζεο, όηαλ 

ην ηεηξάζπξν είλαη ζπκκεηξηθό (π.ρ. ζπκκεηξηθέο ζπδεπγκέλεο γξακκέο κεηαθνξάο) 

ηόηε νη πίλαθεο ζθέδαζεο κεηαηξνπήο ξπζκνύ dcS , cdS είλαη κεδεληθνί. 

 

Β. Οπιζμόρ ηος πίνακα αγωγιμόηηηαρ μεικηού πςθμού         

Θεσξνύκε ην ηεηξάζπξν ηνπ Σρ. 13, αιιά αληί γηα θύκαηα ζε θάζε ζύξα, 

ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο ηάζεηο θαη ξεύκαηα. Από ηε βαζηθή θπθισκαηηθή ζεσξία, ε 

ζρέζε κεηαμύ ηάζεσλ θαη ξεπκάησλ νξίδεηαη [48]: 

       stdstdstd VYI                                                   (3.41) 

       stdstdstd IZV                                                   (3.42) 

όπνπ stdV  είλαη ην 4x1 δηάλπζκα ηάζεο, stdI είλαη ην 4x1 δηάλπζκα ξεύκαηνο, θαη 

stdY θαη stdZ  είλαη νη 4x4 πίλαθεο αγσγηκόηεηαο θαη εκπέδεζεο αληίζηνηρα. Η ζρέζε 

κεηαμύ ηνπ πίλαθα αγσγηκόηεηαο θαη ηνπ πίλαθα ζθέδαζεο stdS  είλαη [48]: 
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1

stdstd0std SISIYY
 )()(                                          (3.43) 

Σηελ παξαπάλσ εμίζσζε I  είλαη ν 4x4 κνλαδηαίνο πίλαθαο θαη 0Y είλαη ν πίλαθαο 

ραξαθηεξηζηηθήο αγσγηκόηεηαο αλαθνξάο. Σηελ πεξίπησζε ελόο πξαθηηθνύ 

ζπζηήκαηνο κέηξεζεο (π.ρ. θάζε ζύξα έρεη ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε 50Ω), ην 

πίλαθαο ηζνύηαη κε: 

                                                                  IY0 
0

1

z
                                                                  (3.44) 

κε  500z  ζε πξαθηηθέο πεξηπηώζεηο. Από ηνλ νξηζκό ησλ ηάζεσλ γηα ην 

δηαθνξηθό θαη ηνλ θνηλό ξπζκό, νη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ πνζνηήησλ κεηθηνύ ξπζκνύ 

θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ απινύ (single-ended) ηζνύηαη κε: 

                                             311 vvvdm                     422 vvvdm                                    (3.45) 

                                             
2
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                          (3.46) 

  
2
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2
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2

vv
vcm


                   (3.47) 

   311 iiicm        422 iiicm                 (3.48) 

Οη παξαπάλσ ζρέζεηο κπνξνύλ λα γξαθνύλ σο δηαλύζκαηα. Γηα ηηο ζρέζεηο ησλ 

ηάζεσλ: 

                              stdmm VAV 
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A                (3.49) 

Με αληίζηνηρν ηξόπν, γηα ηηο ζρέζεηο ησλ ξεπκάησλ: 

                             stdmm IBI 
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B                 (3.50) 

Οξίδνληαο ηνλ πίλαθα αγσγηκόηεηαο κεηθηώλ παξακέηξσλ:  
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mmmmmm VYI                                              (3.51) 

θαη ζπλδπάδνληαο ηηο εμηζώζεηο (3.41), (3.43), (3.49)-(3.51), ε ζρέζε κεηαμύ ηνπ 

πίλαθα αγσγηκόηεηαο κεηθηνύ ξπζκνύ θαη ησλ single-ended παξακέηξσλ ζθέδαζεο 

είλαη: 

                                    11)()(   ASISIYBY stdstd0mm                           (3.52) 

Με αληίζηνηρν ηξόπν, ε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηνλ πίλαθα εκπέδεζεο κεηθηνύ ξπζκνύ 

θαη single-ended παξακέηξσλ ζθέδαζεο stdS ηζνύηαη: 

                                     11 )()(   BZSISIAZ 0stdstdmm                          (3.53) 

Δπηπιένλ, νη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ πηλάθσλ κεηθηνύ ξπζκνύ κπνξεί πιένλ λα εμαρζεί 

εύθνια ζπλδπάδνληαο ηηο εμηζώζεηο (3.39), (3.52) θαη (3.53): 

T
MZBZAZBZAMS mmmmmm   )()( 0

11

0

1           (3.54)     

T
MAYBZIIAYBZMS mmmmmm   )()( 1

0

-11

0          (3.55) 

Γ. Σσέζη μεηαξύ ηος πίνακα αγωγιμόηηηαρ μεικηού πςθμού και ηος πίνακα 

αγωγιμόηηηαρ ηπόπος για ηην πεπίπηωζη ζςμμεηπικών ζςζεςγμένων γπαμμών 

μεηαθοπάρ.  

Οη ζπκκεηξηθέο ζπδεπγκέλεο γξακκέο κεηαθνξάο είλαη κηα από ηηο πην βαζηθέο 

θαηεγνξίεο γξακκώλ κεηαθνξάο δηόηη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πνιιέο εθαξκνγέο. Γη’ 

απηό ν αθξηβήο θαη γξήγνξνο ραξαθηεξηζκόο ηνπο είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ζηελ 

αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πςειώλ ζπρλνηήησλ.   

Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ζπδεπγκέλσλ ζπκκεηξηθώλ γξακκώλ κεηαθνξάο 

ππάξρνπλ δύν ηξόπνη κεηάδνζεο, ν πεξηηηόο ηξόπνο θαη ν άξηηνο [51],[76]-[78]. 

Χξεζηκνπνηώληαο ηε ζεκεηνινγία ησλ ζπξώλ ηνπ Σρ.13, νη ηάζεηο θαη ηα ξεύκαηα 

πεξηηηνύ θαη άξηηνπ ηξόπνπ νξίδνληαη σο: 
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                          (3.56) 
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                (3.57) 

Οη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ πνζνηήησλ κεηθηνύ ξπζκνύ θαη ηόπνπ κεηάδνζεο 

κπνξνύλ λα γξαθνύλ ζε κνξθή δηαλπζκαηηθώλ εμηζώζεσλ: 
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Οξίδνληαο ηνλ πίλαθα αγσγηκόηεηαο ηξόπνπ σο: 

                                             m
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mmm V
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YY
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                                  (3.60) 

όπνπ ooY  θαη eeY  είλαη νη 2x2 πίλαθεο αγσγηκόηεηαο πεξηηηνύ θαη άξηηνπ ηξόπνπ, θαη 

oeY , eoY  είλαη νη πίλαθεο κεηαηξνπήο ηξόπνπ κεηάδνζεο. Γηα ηελ πεξίπησζε 

ζπκκεηξηθήο ζπδεπγκέλεο γξακκήο κεηαθνξάο, νη πίλαθεο κεηαηξνπήο είλαη 

κεδεληθνί, επεηδή ππάξρνπλ κόλν δπν ηξόπνη κεηάδνζεο ρσξίο ζπληειεζηέο ζύδεπμεο 

κεηαμύ ηνπο. Απηό νξίδεη ε επίιπζε ησλ εμηζώζεσλ γηα ηε ζπκκεηξηθή πεξίπησζε 

[77].  

Σπλδπάδνληαο ηηο εμηζώζεηο (3.51),(3.58)-(3.60) ε ζρέζε κεηαμύ ηνπ πίλαθα 

αγσγηκόηεηαο κεηθηνύ ξπζκνύ θαη ηνπ πίλαθα αγσγηκόηεηαο ηξόπνπ κεηάδνζεο είλαη: 

                  CYDY mmm  1                                               (3.61) 

Ο ζπλδπαζκόο ησλ εμηζώζεσλ (3.55), (3.61) έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εμίζσζε πνπ 

ζπλδέεη ηνλ πίλαθα αγσγηκνηήησλ ηξόπνπ κε ηνλ πίλαθα ζθέδαζεο κεηθηνύ ξπζκνύ: 

   CA)SI()SI(YBDY
1111

0

1

m   T

mm

T

mm MMMM      (3.62) 

 Πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη παξόκνηα ζρέζε κεηαμύ ηνπ πίλαθα αγσγηκόηεηαο 

ηξόπνπ mY  θαη ησλ απιώλ παξακέηξσλ ζθέδαζεο stdS  κπνξεί λα εμαρζεί, εάλ 

ρξεζηκνπνηεζνύλ νη εμηζώζεηο (3.43), (3.56)-(3.57). Η εμίζσζε (3.62) είλαη έλαο 

απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο λα ζπλδεζνύλ νη παξάκεηξνη ζθέδαζεο κεηθηνύ ξπζκνύ (πνπ 

είλαη έλλνηα πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε ζρεδίαζε θπθισκάησλ δηαθνξηθήο ιεηηνπξγίαο 
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[69], [79]) κε ηα ραξαθηεξηζηηθά κεηάδνζεο ηεο ζπκκεηξηθήο ζπδεπγκέλεο γξακκήο. 

Γη’ απηό από ηελ πιεπξά ηνπ ζρεδηαζηή θπθισκάησλ πςειώλ ζπρλνηήησλ, πνπ 

πξέπεη λα ζρεδηάδεη θπθιώκαηα κε ηερληθέο κεηθηνύ ξπζκνύ, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο γηα ηηο δηαθνξηθέο γξακκέο κεηαθνξάο έηζη 

ώζηε λα έρεη ζπλνρή ζηε κεζνδνινγία κεηθηνύ ξπζκνύ.  

Σε απηό ην ζεκείν, πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

αζύκκεηξσλ γξακκώλ κεηαθνξάο, νη ζρέζεηο (3.56)-(3.57) δελ ηζρύνπλ a priori [77] 

θαη επνκέλσο δελ ηζρύεη ε ζρέζε (3.62). Γη’ απηό θαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

άιιεο κέζνδνη [60], [63] γηα λα εμαρζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά κεηάδνζεο ησλ 

γξακκώλ κεηαθνξάο.  

Τέινο, ε εμίζσζε (3.62) έρεη θπζηθή ζεκαζία όηαλ ππάξρεη κεηάδνζε 

θύκαηνο, όπσο ζηε πεξίπησζε ησλ ζπκκεηξηθώλ γξακκώλ κεηαθνξάο. Όηαλ 

ISS
1

std   T

mm MM ηόηε δελ ππάξρεη θπζηθή ζύλδεζε κεηαμύ ησλ ζπξώλ ηνπ 

ηεηξάζπξνπ. Δπίζεο, κπνξεί λα απνδεηρηεί εύθνια όηη   0det  stdSI  γηα θάζε 

θύθισκα κε κεηάδνζε θύκαηνο.  

Γ. Πποζδιοπιζμόρ ηων σαπακηηπιζηικών παπαμέηπων μεηάδοζηρ και ηων 

ζςνηελεζηών  R , L , G , C    

Γηα γξακκή κεηαθνξάο δύν ζπξώλ (single-ended), νη αλαιπηηθέο εμηζώζεηο 

πνπ ζρεηίδνπλ ηνλ πίλαθα αγσγηκόηεηαο θαη ηε ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε θαη 

ζηαζεξά κεηάδνζεο [76], κεηαηξέπνληαο ηνλ πίλαθα  DCBA  ηεο γξακκήο 

κεηαθνξάο ζηνλ ηζνδύλακν πίλαθα αγσγηκόηεηαο. Αληίζηνηρα, γηα ζπκκεηξηθή 

ζπδεπγκέλε γξακκή κεηαθνξάο, ν πίλαθαο αγσγηκόηεηαο θάζε ηξόπνπ κεηάδνζεο 

(πεξηηηνύ θαη άξηηνπ ηξόπνπ) θαζνξίδεηαη ζεσξώληαο ην γεγνλόο όηη νη πίλαθεο 

κεηαηξνπήο ηξόπνπ ηεο εμίζσζεο (3.60) είλαη κεδεληθνί θαη όηη νη πίλαθεο 

αγσγηκόηεηαο ησλ ηξόπσλ κεηάδνζεο έρνπλ κνξθή ηζνδύλακε κε απηή ηεο 

πεξίπησζεο ηνπ απινύ δίζπξνπ: 
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όπνπ ch

oddZ , 
ch

evenZ  είλαη νη ραξαθηεξηζηηθέο εκπεδήζεηο πεξηηηνύ θαη άξηηνπ ηξόπνπ 

κεηάδνζεο αληίζηνηρα, odd , even είλαη νη ζηαζεξέο κεηαθνξάο κεηάδνζεο πεξηηηνύ 

θαη άξηηνπ ηξόπνπ, θαη  είλαη ην θπζηθό κήθνο ησλ ζπκκεηξηθώλ ζπδεπγκέλσλ 

γξακκώλ κεηαθνξάο. Από ηηο εμηζώζεηο (3.64), (3.65) κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηηο 

παξακέηξνπο θάζε ηξόπνπ κεηάδνζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

κεηάδνζεο ηνπ πεξηηηνύ ηξόπνπ, ε ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε θαη ζηαζεξά κεηάδνζεο 

ηζνύληαη κε: 
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Τέινο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ R , L , G , C  παξακέηξσλ θάζε ηξόπνπ 

κεηάδνζεο, ρξεζηκνπνηνύκε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη νξηζζεί ηελ αλαθνξά [54]. Γηα 

παξάδεηγκα, νη  R , L , G , C  παξάκεηξνη γηα ηνλ πεξηηηό ηξόπν κεηάδνζεο είλαη: 

                                                               }Re{ ch
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3.2 .2Δπαλήθεςζη ηηρ  μεθόδος και  αποηελέζμαηα  

Γηα λα επαιεζεύζνπκε ηε κέζνδν, πξαγκαηνπνηήζακε έλα ζύλνιν 

εμνκνηώζεσλ πνπ αθνξνύζαλ ζπκκεηξηθέο ζπδεπγκέλεο γξακκέο κεηαθνξάο 

κηθξνηαηλίαο (microstrip) θαη ηα απνηειέζκαηα ηα ζπγθξίλακε κε ηηο κεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ αλαθνξά [66]. Ο ιόγνο ηεο ζύγθξηζεο είλαη λα επαιεζεπηεί 

ε νξζόηεηα ηεο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ πξνζδηνξηζκνύ ησλ παξακέηξσλ ησλ 
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γξακκώλ κεηαθνξάο. Δπίζεο, έγηλε κηα δεύηεξε κειέηε βάζε απηήο ηεο κεζόδνπ γηα 

ηελ απόθξηζε ζπρλόηεηαο ησλ δηαθνξηθώλ γξακκώλ κεηαθνξάο κηθξνηαηλίαο, 

ρξεζηκνπνηώληαο εκπνξηθά δηαζέζηκε ηερλνινγία ππξηηίνπ.  

Γηα ηελ πξώηε πεξίπησζε, ε δνκή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ αλαθνξά [66], 

εμνκνηώζεθε ζε έλα εκπνξηθά δηαζέζηκν ειεθηξνκαγλεηηθό εμνκνησηή [74]. 

Απνηειείηαη από δύν ζπκκεηξηθέο γξακκέο κεηαθνξάο κηθξνηαηλίαο κε πιάηνο 

αγσγώλ 10 κm, θάζεηε απόζηαζε 5 κm, πάρνο αγσγώλ 665 nm, θαη αγσγηκόηεηα ίζε 

κε 23.15x10
6
 S/m. Κάησ από ηηο γξακκέο ππάξρεη ζηξώκα SiO2 πάρνπο 500 nm, θαη 

θάησ από απηό ππόζηξσκα ππξηηίνπ πςειήο αγσγηκόηεηαο κε αληίζηαζε 0.0125 Ω-

cm θαη πάρνο 500 κm. Σην πεξηβάιινλ εμνκνίσζεο ζεσξήζεθε επίπεδν γείσζεο 

άπεηξσλ δηαζηάζεσλ θάησ από ην ππόζηξσκα ππξηηίνπ έηζη ώζηε λα κεησζεί ν 

ρξόλνο εμνκνίσζεο. Η ζεώξεζε ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ εμνκνησηή είλαη απνδεθηή 

δηόηη ε δνκή πνπ κεηξήζεθε είρε γξακκέο γείσζεο 100 κm καθξηά από ηηο γξακκέο 

ζήκαηνο θαη ζην ίδην επίπεδν κε απηέο [66], έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ζπλεπίπεδνη 

ηξόπνη κεηάδνζεο θύκαηνο (coplanar modes). Σύκθσλα κε ηελ αλαθνξά [80], ζε 

δνκέο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ππόζηξσκα ππξηηίνπ, όηαλ απνθεύγνληαη νη ζπλεπίπεδνη 

ηξόπνη κεηάδνζεο ηόηε νη δύν κέζνδνη αλαθνξάο ηεο γείσζεο δίλνπλ απνηειέζκαηα 

κε κηθξέο απνθιίζεηο. 

 

Σρ. 15 Σύγθξηζε ηεο ζηαζεξάο απόζβεζεο πεξηηηνύ (odd-mode) θαη άξηηνπ (even-mode) ηξόπνπ 

κεηαμύ ηεο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ θαη ηεο κεζόδνπ [66]. 
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Σρ. 16 Σύγθξηζε ηεο ζηαζεξάο θάζεο πεξηηηνύ θαη άξηηνπ ηξόπνπ κεηαμύ ηεο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ 

θαη ηεο κεζόδνπ [66].  

 

Οη παξάκεηξνη ηνπ πεξηηηνύ θαη άξηηνπ ηξόπνπ κεηάδνζεο θύκαηνο 

παξνπζηάδνληαη ζηα Σρ. 15-18. Τα απνηειέζκαηα ησλ εμνκνηώζεσλ έρνπλ εμαρζεί κε 

ηε ρξήζε ησλ εμηζώζεσλ (3.62)-(3.67), ελώ νη κεηξήζεηο πξνέξρνληαη ζύκθσλα κε 

ηελ αλαθνξά [66]. Τα ζθάικαηα κεηαμύ κέηξεζεο κε ηε κέζνδν [66] θαη εμνκνίσζεο 

κε ηε πξνηεηλόκελε κέζνδν είλαη ζρεηηθά κηθξά, έηζη ώζηε λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα 

όηη ε πξνηεηλόκελε κέζνδνο είλαη νξζή θαη έρεη ζπλνρή.  

 

 

 

Σρ. 17 Σύγθξηζε ηνπ κέηξνπ ραξαθηεξηζηηθήο εκπέδεζεο πεξηηηνύ θαη άξηηνπ ηξόπνπ κεηαμύ ηεο 

πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ θαη ηεο κεζόδνπ [66].  
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Σρ. 18 Σύγθξηζε ηεο θάζεο ραξαθηεξηζηηθήο εκπέδεζεο πεξηηηνύ θαη άξηηνπ ηξόπνπ κεηαμύ ηεο 

πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ θαη ηεο κεζόδνπ [66].  

 

Σρ. 19 Τξηζδηάζηαην δηάγξακκα ηεο θπζηθήο δνκήο γηα ηε δεύηεξε κειέηε πεξίπησζεο.  

 

 

Σρ. 20. Μέηξν θαη θάζε ραξαθηεξηζηηθήο εκπέδεζεο πεξηηηνύ ηξόπνπ  
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Σρ. 21. Μέηξν θαη θάζε ραξαθηεξηζηηθήο εκπέδεζεο άξηηνπ ηξόπνπ 

 

 

Γηα ηε δεύηεξε κειέηε πεξίπησζεο, ρξεζηκνπνηήζακε ηε δνκή ηεο ηερλνινγίαο 

ππξηηίνπ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Σρ.19. Τν κήθνο ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο είλαη 1.5 

mm. Τν πιάηνο θαη ε θάζεηε απόζηαζε κεηαμύ ησλ αγσγώλ είλαη κεηαβαιιόκελα, 

ώζηε λα κειεηεζνύλ ην θαηλόκελν δεύμεο κεηαμύ ησλ αγσγώλ.  

Σηε πξώηε εμνκνίσζε ην πιάηνο ησλ αγσγώλ είλαη 6 κm θαη ε απόζηαζή ηνπο 

είλαη 10 κm. Τν εύξνο ζπρλόηεηαο γηα ηελ εμνκνίσζε απηή είλαη από 1 έσο 20 GHz. 

Η ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε πεξηηηνύ θαη άξηηνπ ηξόπνπ κεηάδνζεο παξνπζηάδνληαη 

ζηα Σρ. 20 θαη Σρ. 21.  

Όπσο ήηαλ αλακελόκελν, ε ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε πεξηηηνύ ηξόπνπ είλαη 

κηθξόηεξε από ηε ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε άξηηνπ ηξόπνπ, ιόγσ ηεο επηθξαηνύζαο 

ρσξεηηθήο δεύμεο κεηαμύ ησλ αγσγώλ. Πξέπεη λα ηνληζηεί ην γεγνλόο νη θάζεηο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ εκπεδήζεσλ κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά κέρξη ηελ πεξηνρή ησλ 6 

GHz, ιόγσ ηνπ θαηλόκελνπ αξγνύ θύκαηνο (slow wave mode), όπσο αλαθέξεηαη θαη 

ζηελ αλαθνξά [52] γηα ηελ πεξίπησζε απιήο γξακκήο κεηαθνξάο πινπνηεκέλεο ζε 

ππόζηξσκα ππξηηίνπ. Από ην Σρ. 21 παξαηεξνύκε όηη ν άξηηνο ηξόπνο κεηάδνζεο, ζε 

ζύγθξηζε κε ηνλ πεξηηηό ηξόπν, εμαξηάηαη ζε κεγαιύηεξν βαζκό από ην θαηλόκελν 

αξγνύ θύκαηνο. Η ζπκπεξηθνξά απηή βαζίδεηαη ζην γεγνλόο ζηε πεξίπησζε ηνπ 

άξηηνπ ηξόπνπ κεηάδνζεο, νη δπλακηθέο γξακκέο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ πεδίνπ 

εηζρσξνύλ ζε κεγαιύηεξε πεξηνρή ηνπ ππνζηξώκαηνο ππξηηίνπ από όηη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ πεξηηηνύ ηξόπνπ κεηάδνζεο. Απηό εμεγεί θαη ηε κεγάιε δηαθνξά ζηηο  
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Σρ. 22. Σηαζεξά απόζβεζεο θαη ζηαζεξά θάζεο πεξηηηνύ ηξόπνπ κεηάδνζεο 

 

Σρ. 23. Σηαζεξά απόζβεζεο θαη ζηαζεξά θάζεο άξηηνπ ηξόπνπ κεηάδνζεο 

 

Σρ.24. Παξάκεηξνο R ησλ ηξόπσλ κεηάδνζεο 
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Σρ. 25. Παξάκεηξνο G ησλ ηξόπσλ κεηάδνζεο 

 

Σρ. 26. Παξάκεηξνο L ησλ ηξόπσλ κεηάδνζεο 

 

Σρ. 27. Παξάκεηξνο C ησλ ηξόπσλ κεηάδνζεο 
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ηηκέο ηεο απόζβεζεο κεηαμύ ησλ δύν παξαπάλσ ηξόπσλ κεηάδνζεο, όπσο 

παξνπζηάδνληαη θαη ζηα Σρ. 22 θαη 23.   

Τα πξναλαθεξόκελα απνηειέζκαηα κπνξνύλ λα εμεγεζνύλ επηπιένλ θαη κε ηελ 

αλάιπζε ησλ R , L , G , C  παξακέηξσλ θάζε ηξόπνπ κεηάδνζεο. Σην Σρ. 24, ε 

παξάκεηξνο R ηνπ άξηηνπ ηξόπνπ κεηάδνζεο είλαη κεγαιύηεξε από ηελ αληίζηνηρε 

ηνπ πεξηηηνύ θαη απμάλεη κε κεγαιύηεξν ξπζκό ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο, ιόγσ ηνπ 

επηδεξκηθνύ θαηλόκελνπ. Σην Σρ. 25, νη αγσγηκόηεηεο πξνο ηε γείσζε ησλ ηξόπσλ 

κεηάδνζεο θαηαδεηθλύνπλ ην γεγνλόο όηη νη απώιεηεο ζην ππόζηξσκα είλαη 

κεγαιύηεξεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξηηνπ ηξόπνπ κεηάδνζεο δηόηη ην ειεθηξηθό πεδίν 

εηζρσξεί ζε κεγαιύηεξε πεξηνρή ππνζηξώκαηνο ππξηηίνπ, ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε 

πεξηηηνύ ηξόπνπ. Σηα Σρ. 26 θαη 27, παξνπζηάδεηαη ην γεγνλόο όηη νη παξάκεηξνη L , 

C ησλ ηξόπσλ κεηάδνζεο επεξεάδνληαη θαζνξηζηηθά από ην θαηλόκελν δεύμεο 

κεηαμύ ησλ αγσγώλ.  

Σε έλα δεύηεξν ζελάξην εμνκνίσζεο κεηαβάιιακε ην πιάηνο ησλ αγσγώλ θαη 

ηελ απόζηαζε κεηαμύ ηνπο. Τα απνηειέζκαηα δείρλνπλ ηελ αλακελόκελε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ εκπεδήζεσλ πνπ έρνπλ νη ηξόπνη κεηάδνζεο (Σρ. 

28 θαη 29). Σπγθεθξηκέλα, ε αύμεζε ηεο απόζηαζεο κεηαμύ ησλ αγσγώλ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο εκπέδεζεο πεξηηηνύ ηξόπνπ θαη ηε 

κείσζε ηνπ άξηηνπ, αθνύ κεηώλνληαη ηα θαηλόκελα δεύμεο. Δπηπξόζζεηα, ε αύμεζε 

ηνπ πιάηνπο ησλ αγσγώλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

εκπεδήζεσλ κηαο θαη κεηώλεηαη ε σκηθή αληίζηαζε ησλ αγσγώλ. Η ζηαζεξά 

κεηάδνζεο πεξηηηνύ ηξόπνπ επεξεάδεηαη πεξηζζόηεξν από ηε κεηαβνιή ηεο 

απόζηαζεο ησλ αγσγώλ, ζε ζρέζε κε ηε ζηαζεξά κεηάδνζεο άξηηνπ ξπζκνύ (Σρ. 30-

33). Ο ιόγνο ηεο παξαπάλσ εμάξηεζεο έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηξόπν πνπ δεκηνπξγείηαη 

ην ειεθηξηθό πεδίν κεηαμύ ησλ αγσγώλ ζηνπο δύν δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο 

κεηάδνζεο. Σηελ πεξίπησζε ηνπ πεξηηηνύ ηξόπνπ ην ειεθηξηθό πεδίν ζρεκαηίδεηαη 

θπξίσο ζηελ πεξηνρή αλάκεζα ζηνπο αγσγνύο θαη γηα απηό κεηαβνιέο ηεο πεξηνρήο 

απηήο απνθέξνπλ κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο παξακέηξνπο κεηάδνζεο ηνπ 

πεξηηηνύ ηξόπνπ. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξηηνπ ηξόπνπ κεηάδνζεο, ην 

ειεθηξηθό πεδίν ζρεκαηίδεηαη θπξίσο εθηόο ηεο πεξηνρήο απηήο θαη γηα απηό θαη δελ 

ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Τέινο, κεηαβνιέο ζην 

πιάηνο ησλ αγσγώλ επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηηο παξακέηξνπο κεηάδνζεο.  
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Σρ. 28. Πιάηνο ραξαθηεξηζηηθήο εκπέδεζεο πεξηηηνύ ηξόπνπ ζε ζρέζε κε ηελ απόζηαζε ησλ αγσγώλ 

θαη ην πιάηνο ηνπο 

 

Σρ. 29. Πιάηνο ραξαθηεξηζηηθήο εκπέδεζεο άξηηνπ ηξόπνπ ζε ζρέζε κε ηελ απόζηαζε ησλ αγσγώλ 

θαη ην πιάηνο ηνπο 

 

Σρ. 30. Σπληειεζηήο απόζβεζεο πεξηηηνύ ηξόπνπ ζε ζρέζε κε ηελ απόζηαζε ησλ αγσγώλ θαη ην 

πιάηνο ηνπο 
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Σρ. 31. Σηαζεξά θάζεο πεξηηηνύ ηξόπνπ ζε ζρέζε κε ηελ απόζηαζε ησλ αγσγώλ θαη ην πιάηνο ηνπο 

 

Σρ. 32. Σπληειεζηήο απόζβεζεο άξηηνπ ηξόπνπ ζε ζρέζε κε ηελ απόζηαζε ησλ αγσγώλ θαη ην πιάηνο 

ηνπο 

 

Σρ. 33. Σηαζεξά θάζεο άξηηνπ ηξόπνπ ζε ζρέζε κε ηελ απόζηαζε ησλ αγσγώλ θαη ην πιάηνο ηνπο 
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3.3  Σςμπεπάζμαηα  

Από ηελ παξαπάλσ κειέηε ζπκκεηξηθήο δηαθνξηθήο γξακκήο κεηαθνξάο 

κηθξνηαηλίαο πινπνηεκέλεο ζε ππόζηξσκα ππξηηίνπ, εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηεο σο ππνςήθηα ηνπνινγία γηα ηε κεηάδνζε δηαθνξηθώλ 

ζεκάησλ.  

Η απόζηαζε κεηαμύ ησλ αγσγώλ ηεο δηαθνξηθήο γξακκήο κεηαθνξάο 

θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκό ηόζν ηηο απώιεηεο πεξηηηνύ ηξόπνπ, όζν θαη ην κέγεζνο 

ηεο ραξαθηεξηζηηθήο εκπέδεζεο πεξηηηνύ ηξόπνπ. Μεηώλνληαο ηελ απόζηαζε κεηαμύ 

ησλ αγσγώλ επηηπγράλεηαη κείσζε ησλ απσιεηώλ αιιά θαη κείσζε ηεο 

ραξαθηεξηζηηθήο εκπέδεζεο πεξηηηνύ ξπζκνύ 𝑍𝑜𝑑𝑑 . Τν απνηέιεζκα απηό είλαη 

απόξξνηα ηνπ γεγνλόηνο όηη όζν πην θνληά είλαη νη αγσγνί ηεο δηαθνξηθήο γξακκήο 

κεηαθνξάο, ηόζν ην ειεθηξηθό πεδίν ηείλεη λα ζπγθεληξώλεηαη ζηελ πεξηνρή SiO2 

κεηαμύ ησλ αγσγώλ θαη λα κελ πεξλάεη από ην ππόζηξσκα εηδηθήο αληίζηαζεο ξsub. 

Με απηό ηνλ ηξόπν πεξηνξίδνληαη νη απώιεηεο ιόγν ππνζηξώκαηνο, αιιά απμάλεη ε 

ρσξεηηθόηεηα δεύμεο κεηαμύ ησλ αγσγώλ. Σε ζπκθσλία κε ηε ζρέζε (3.13), ε 

αύμεζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο κεηαμύ ησλ αγσγώλ έρεη σο απόξξνηα ηελ κείσζε ηεο 

ραξαθηεξηζηηθήο εκπέδεζεο.  

Σηελ πεξίπησζε ηνπ πεξηηηνύ ηξόπνπ κεηάδνζεο, ην πάρνο ηνπ δηειεθηξηθνύ 

SiO2 παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηηο απώιεηεο ιόγν ππνζηξώκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

όηαλ ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ αγσγώλ είλαη ζρεηηθά κεγαιύηεξε από απηή ηνπ πάρνπο 

ηνπ επηπέδνπ ηνπ SiO2, ηόηε κέξνο ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ 

ησλ αγσγώλ δηαπεξλά ην ππόζηξσκα ηνπ ππξηηίνπ κε απνηέιεζκα ηελ ύπαξμε 

απσιεηώλ. Έηζη γηα ηε ζρεδίαζε δηαθνξηθώλ γξακκώλ κεηαθνξάο κηθξνηαηλίαο, ε 

ρξήζε ηνπ πςειόηεξνπ επηπέδνπ κεηάιινπ (top metal layer) είλαη ε πξνηηκεηέα. 

Δλαιιαθηηθά, εάλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επηινγήο ηερλνινγίαο ππξηηίνπ ηόηε πάρνο 

ηνπ SiO2 κπνξεί λα είλαη θαη θξηηήξην επηινγήο. Όζν πην πνιιά επίπεδα κεηάιινπ 

έρεη ε ηερλνινγία ππξηηίνπ, ηόζν κεγαιύηεξν ελδέρεηαη λα είλαη ην πάρνο ηνπ 

επηπέδνπ SiO2 θαη επνκέλσο ιηγόηεξεο νη απώιεηεο ιόγν ππνζηξώκαηνο, γηα δεδνκέλε 

απόζηαζε κεηαμύ ησλ αγσγώλ.  

Έλα από ηα εξσηήκαηα πνπ ζπλαληνύληαη ζηελ επηινγή ηεο ηνπνινγίαο 

δηαθνξηθώλ γξακκώλ κεηαθνξάο είλαη εάλ αληί γηα δηαθνξηθέο γξακκέο κηθξνηαηλίαο 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δηαθνξηθνί ζπλεπίπεδνη θπκαηνδεγνί (CPW), είηε κε 

δπλαηόηεηα δεύμεο κεηαμύ ηνπο, είηε κε κέηαιιν γείσζεο κεηαμύ ησλ αγσγώλ. 
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Έρνληαο ππόςε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ κεηαμύ αγσγώλ ηνπ ίδηνπ 

επηπέδνπ κεηάιινπ ζηελ πεξηνρή ηνπ SiO2 γίλεηαη αληηιεπηό όηη θαη πάιη νη απώιεηεο 

ιόγν ππνζηξώκαηνο κπνξεί λα κελ είλαη αλαπόθεπθηεο. Τν ειεθηξηθό πεδίν κεηαμύ 

ησλ αγσγώλ θαη ηεο ζπλεπίπεδεο γείσζεο κπνξεί λα δηαπεξλά ην ππόζηξσκα 

ππξηηίνπ θαη άξα λα ηίζεηαη ζέκα απσιεηώλ. Δάλ ε απόζηαζε κεηαμύ ηεο ζπλεπίπεδεο 

γείσζεο θαη ησλ αγσγώλ είλαη ζπγθξίζηκε ή κηθξόηεξε από απηή ηνπ πάρνπο ηνπ 

SiO2 ηόηε ελώ κεηώλνληαη νη απώιεηεο ιόγν ππνζηξώκαηνο, ε ραξαθηεξηζηηθή 

εκπέδεζε πεξηηηνύ ηξόπνπ ηεο δηαθνξηθήο CPW γξακκήο ελδέρεηαη λα έρεη ρακειή 

ηηκή. Αληίζηνηρα, αύμεζε ηεο απόζηαζεο ηεο ζπλεπίπεδεο γείσζεο απμάλεη ηε 

ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε πεξηηηνύ ηξόπνπ αιιά ππάξρνπλ απώιεηεο ιόγν 

ππνζηξώκαηνο. Σπκπεξαζκαηηθά, όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαθνξηθώλ 

γξακκώλ κηθξνηαηλίαο κε γείσζε θάησ από ην ππόζηξσκα ππξηηίνπ, ππάξρεη 

αληαιιαγή (trade off) κεηαμύ ηηκήο ραξαθηεξηζηηθήο εκπέδεζεο θαη απσιεηώλ.   

Τέινο, γηα ηελ πεξίπησζε δηαθνξηθώλ γξακκώλ κεηαθνξάο κηθξνηαηλίαο κε 

γείσζε ζην πξώην επίπεδν κεηάιινπ είλαη πξνθαλέο όηη γηα ηερλνινγίεο ππξηηίνπ 

όπνπ ην πάρνο ηνπ SiO2 είλαη κηθξό, αλ θαη δελ ηίζεηαη ζέκα απσιεηώλ ιόγσ 

ππνζηξώκαηνο, ε ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε πεξηηηνύ ηξόπνπ είλαη αξθεηά ρακειή 

δηόηη ε απόζηαζε κεηαμύ ηεο γείσζεο θαη ησλ αγσγώλ είλαη κηθξή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4   

Βαθμονόμηση ηλεκτρομαγνητικού εξομοιωτή 

 

 Σην παξόλ θεθάιαην παξνπζηάδνπκε κηα ηερληθή βαζκνλόκεζεο (calibration) 

ειεθηξνκαγλεηηθνύ εμνκνησηή, πνπ έρεη σο ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο αθξίβεηαο ζε πεξηνρέο 

πςειώλ ζπρλνηήησλ. Γηα ηελ βαζκνλόκεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπεηξνεηδείο επαγσγνί, 

δηαζέζηκνη ζηελ ηερλνινγία ππξηηίνπ πνπ πινπνηήζεθε ν δηαθνξηθόο θαηαλεκεκέλνο 

ηαιαλησηήο. Τν απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο βαζκνλόκεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

εμνκνίσζε ησλ δηαθνξηθώλ γξακκώλ κηθξνηαηλίαο ηνπ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην θεθάιαην 5.   

4.1  Ειζαγωγή  

Όπσο είλαη γλσζηό, ηα νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα λέαο γεληάο απαηηνύλ ηε 

ρξήζε παζεηηθώλ ζηνηρείσλ θαη δνκώλ πςειώλ ζπρλνηήησλ, όπσο γξακκέο 

κηθξνηαηλίαο (microstrip lines), δνκέο ζπλεπίπεδσλ θπκαηνδεγώλ (coplanar 

waveguides) θ.α. Η κνληεινπνίεζε ησλ δνκώλ απηώλ πξέπεη ζπκκνξθώλεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα λα είλαη απνδεθηή, όπσο: 

 πςειή αθξίβεηα ραξαθηεξηζκνύ ζην απαηηνύκελν εύξνο δώλεο,  

 ύπαξμε παξακεηξηθώλ κνληέισλ σο πξνο ηηο θπζηθέο δηαζηάζεηο ησλ 

δνκώλ απηώλ 

 ελζσκάησζε ηεο επίδξαζεο ησλ κεηαβνιώλ ηεο ηερλνινγίαο (process 

variations). 

ρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ραξαθηεξηζκνύ θαη ηε δεκηνπξγία παξακεηξηθώλ 

κνληέισλ, έρνπλ δεκνζηεπζεί αξθεηέο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, όπσο αλαθνξηθά νη 

[57]-[66]. ηελ πεξίπησζε όκσο ησλ ηερλνινγηώλ ππξηηίνπ ρακεινύ θόζηνπο, ν 

ραξαθηεξηζκόο θαη ε κνληεινπνίεζε γξακκώλ κεηαθνξάο δελ είλαη πάληα δηαζέζηκα 

από ηνλ πάξνρν ηεο ηερλνινγίαο ππξηηίνπ. Ο ιόγνο κπνξεί λα είλαη ην πςειό θόζηνο 
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αλάπηπμεο παξακεηξηθώλ κνληέισλ γηα ηέηνηεο δνκέο, αθνύ απαηηείηαη κεγάιν 

πιήζνο δηαηάμεσλ, πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο θπζηθέο δηαζηάζεηο. Γη’ απηό ην ιόγν 

πνιινί ζρεδηαζηέο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ πςειώλ ηαρπηήησλ θαηαθεύγνπλ 

ζηε ρξήζε ινγηζκηθνύ ειεθηξνκαγλεηηθήο εμνκνίσζεο, όπσο ηα [74], [81].  

Οη ειεθηξνκαγλεηηθνί εμνκνησηέο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ζρεδηαζηέο λα 

ραξαθηεξίδνπλ ηηο πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο. Δύν από ηνπο πην γλσζηνύο 

ειεθηξνκαγλεηηθνύο εμνκνησηέο είλαη νη Agilent Momentum [74] θαη Ansoft HFSS 

[81].  

 Ο πξώηνο εμνκνησηήο είλαη 2.5 δηαζηάζεσλ θαη βαζίδεηαη ζηε Μέζνδν ησλ 

Ρνπώλ (Method of Moments-MOM) θαη ζηε πξνζέγγηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

κεηάιισλ κεγάινπ πάρνπο κε ηελ εθαξκνγή εκηεκπεηξηθώλ αιγνξίζκσλ. 

Χαξαθηεξηζηηθό ηνπ εμνκνησηή απηνύ είλαη ν κηθξόο ρξόλνο επίιπζεο ησλ δνκώλ 

ππό εμνκνίσζε θαη ην ρακειό ππνινγηζηηθό θνξηίν. 

 Ο δεύηεξνο εμνκνησηήο είλαη 3 δηαζηάζεσλ θαη έρεη ηε δπλαηόηεηα 

εμνκνίσζεο πνιύπινθσλ δνκώλ κε ηε ρξήζε ηεο Μεζόδνπ Πεπεξαζκέλσλ ηνηρείσλ 

(Finite Element Method-FEM). Χαξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ε πςειή αθξίβεηα αιιά 

θαη ν κεγάινο ρξόλνο επίιπζεο ησλ δνκώλ ππό εμνκνίσζε θαη ην πςειό 

ππνινγηζηηθό θνξηίν.        

Απαηηνύλ σο δεδνκέλα εηζόδνπ ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά όπσο ηελ 

αγσγηκόηεηα θαη ηε δηειεθηξηθή ζηαζεξά ηνπ ππνζηξώκαηνο ππξηηίνπ, ηελ 

αγσγηκόηεηα ησλ αγσγώλ, ηηο θάζεηεο δηαζηάζεηο ηεο δηάηαμεο πξνο εμνκνίσζε θ.α. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά δίδνληαη από ηνλ πάξνρν ηεο ηερλνινγίαο ππξηηίνπ αιιά 

ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνπλ κηθξέο απνθιίζεηο σο πξνο ηηο ηηκέο ηνπο. Κάηη ηέηνην 

νδεγεί ζηελ απόθιηζε κεηαμύ εμνκνίσζεο θαη πξαγκαηηθόηεηαο. Επίζεο ηα 

αξηζκεηηθά ζθάικαηα ησλ εμνκνησηώλ θαη νη πξνζεγγίζεηο ησλ αιγνξίζκσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ (π.ρ. πξνζέγγηζε κεηάιινπ κεγάινπ πάρνπο-Thick Metal 

approximation ζηνλ εμνκνησηή Agilent Momentum), ζπλεηζθέξνπλ ζην ζθάικα 

κεηαμύ εμνκνίσζεο θαη πξαγκαηηθόηεηαο.   

Ωο έλαπζκα από ηα παξαπάλσ, παξνπζηάδνπκε κηα κεζνδνινγία βειηίσζεο 

ηεο αθξίβεηαο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ εμνκνησηή. Η κεζνδνινγία βαζίδεηαη ζηε 

κεηαβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ηερλνινγίαο ππξηηίνπ έηζη ώζηε λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ην ζθάικα κεηαμύ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ 

εμνκνησηή θαη ησλ κεηξήζεσλ ηεο δνκήο ππό εμνκνίσζε, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο 

πςειήο ζπρλόηεηαο. ηε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ρξεζηκνπνηνύκε ζπεηξνεηδείο 
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επαγσγνύο πνπ δηαζέηεη ε δηαζέζηκε ηερλνινγία ππξηηίνπ. Επηιέμακε νκάδα 

ζπεηξνεηδώλ επαγσγώλ νη νπνίνη δελ έρνπλ αζπίδα γείσζεο (ground shield) ζηελ 

πεξηνρή κεηαμύ ηνπ ππνζηξώκαηνο θαη ηνπ SiO2. Επηπιένλ έρνπλ κεγάιεο ηηκέο 

επαγσγήο θαη δηαζηάζεηο έηζη ώζηε ηα θαηλόκελα δεύμεο κεηαμύ ηνπ κεηάιινπ θαη 

ηνπ ππνζηξώκαηνο λα είλαη ηζρπξά. Επίζεο ε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ην κέηαιιν ηνπ 

επαγσγνύ δελ έρεη επίπεδν επηθάιπςεο (passivation layer), ζύκθσλα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερλνινγίαο ππξηηίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε. Σα ηζνδύλακα 

θπθιώκαηα ησλ επαγσγώλ πξνέξρνληαη από απνηέιεζκα κεηξήζεσλ, ζύκθσλα κε 

ηνλ πάξνρν ηεο ηερλνινγίαο, θαη γηα απηό απνηεινύλ αλαθνξά ζηελ αθξίβεηα ηνπ 

ειεθηξνκαγλεηηθνύ εμνκνησηή. Σν απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη έλα 

δηαθνξνπνηεκέλν θάζεην πξνθίι (vertical profile) ηεο δηαζέζηκεο ηερλνινγίαο 

ππξηηίνπ, ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ αλαθέξεη ν πάξνρνο ηερλνινγίαο. Σν 

δηαθνξνπνηεκέλν πξνθίι κπνξεί πιένλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηπηώζεηο 

εμνκνίσζεο παζεηηθώλ δνκώλ, αληίζηνηρεο κε απηή ησλ ζπεηξνεηδώλ επαγσγώλ. 

Σέηνηεο είλαη νη δηαθνξηθέο γξακκέο κηθξνηαηλίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

πεξίπησζε ζρεδίαζεο ηνπ δηαθνξηθνύ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζην θεθάιαην 5, κηαο θαη ηα θπζηθά θαηλόκελα πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

είλαη ηα ίδηα κε απηά ησλ επαγσγώλ [82].    

 

ρ. 1. ρεκαηηθό δηάγξακκα ηζνδύλακνπ θπθιώκαηνο ηνπ ζπεηξνεηδνύο επαγσγνύ ππό εμνκνίσζε. Σα 

ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξάκεηξν αγσγηκόηεηαο Y12 είλαη θπθισκέλα κε ηειείεο, ελώ ηα 

ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξάκεηξν Y11 (Z11 όηαλ ε Θύξα 2 είλαη γεησκέλε) είλαη θπθισκέλα από 

ηε δηαθεθνκκέλε γξακκή. 
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4.2  Κςκλωμαηικέρ  εξιζώζειρ  

ην ρ. 1 παξνπζηάδεηαη ην ηζνδύλακν θύθισκα ζπεηξνεηδνύο επαγσγνύ. Με 

LS θαη RS ππνδειώλνληαη ε απηεπαγσγή (self-inductance) θαη ε αληίζηαζε ηνπ 

επαγσγνύ, αληίζηνηρα. Με Cp ππνδειώλεηαη ε παξαζηηηθή ρσξεηηθόηεηα δεύμεο 

κεηαμύ ησλ ζπεηξώλ ηνπ επαγσγνύ, κε Cox1 θαη Cox2 νη ρσξεηηθόηεηεο κεηαμύ ηνπ 

αγσγνύ θαη ηνπ ππνζηξώκαηνο ππξηηίνπ ιόγσ ηνπ ζηξώκαηνο SiO2, Csub1 θαη Csub2 

παξαζηηηθέο ρσξεηηθόηεηεο ηνπ ππνζηξώκαηνο ππξηηίνπ, θαη Rsub1 θαη Rsub2 είλαη νη 

ηζνδύλακεο αληηζηάζεηο ιόγσ σκηθώλ απσιεηώλ ηνπ ππνζηξώκαηνο ππξηηίνπ. Σν 

ζεσξνύκελν δίζπξν δελ είλαη ακνηβαίν (reciprocal), ιόγσ ηεο αζπκκεηξίαο ηνπ 

ζπεηξνεηδνύο επαγσγνύ. Επηιύνληαο σο πξνο ηελ παξάκεηξν Y12 έρνπκε: 

                                            
SS

PSPS

LjR

CRjCL
YY










2

2112

1
                                     (4.1) 

όπνπ   είλαη ε γσληαθή ζπρλόηεηα. Πξέπεη λα ηνληζηεί ην γεγνλόο όηη ε παξαπάλσ 

παξάκεηξνο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά από ηα LS, RS θαη Cp. Η ακνηβαία απηεπαγσγή 

LS ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ επαγσγνύ θαη ηε δηειεθηξηθή ζηαζεξά ησλ 

πιηθώλ πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ. Η αληίζηαζε RS ζρεηίδεηαη κε ηηο σκηθέο απώιεηεο θαη 

ην επηδεξκηθό θαηλόκελν (skin effect). Σέινο, ν ππθλσηήο Cp ζρεηίδεηαη κε ηε 

ρσξεηηθή δεύμε κεηαμύ ησλ ζεηξώλ ηνπ επαγσγνύ θαη εμαξηάηαη από ηηο δηαζηάζεηο 

ηνπ θαη ηε δηειεθηξηθή ζηαζεξά ησλ πιηθώλ πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ.  

  Θεσξώληαο ηελ παξάκεηξν αγσγηκόηεηαο Y11 (ή ηζνδύλακα ηελ εκπέδεζε 

Z11 όηαλ ε ζύξα 2 είλαη ζπλδεκέλε ζηε γείσζε), θαη ην γεγνλόο όηη ε παξάκεηξνο 

αγσγηκόηεηαο Y12 είλαη παξάιιειε κε ην ππνθύθισκα πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα ζηνηρεία 

Cox1, Rsub1 θαη Csub1, νξίδνπκε ηελ παξάκεηξν '

11Y   σο: 

                                              )Re()Re()Re( 1211

'

11 YYY                                          (4.2) 

          )Im()Im()Im( 1211

'

11 YYY                                          (4.3) 

ε νπνία εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά από ηηο παξακέηξνπο Cox1, Rsub1 θαη Csub1. Η 

ρσξεηηθόηεηα νμεηδίνπ Cox1 εμαξηάηαη από ηε δηειεθηξηθή ζηαζεξά θαη ην ύςνο ηνπ 

ζηξώκαηνο SiO2 πνπ βξίζθεηαη θάησ από ηνλ επαγσγό, ελώ ε αληίζηαζε Rsub1 θαη 

Csub1 εμαξηώληαη από ηελ αληίζηαζε, ηε δηειεθηξηθή ζηαζεξά θαη ην ύςνο ηνπ 

ππνζηξώκαηνο ππξηηίνπ.  

 

 



99 

 

4.3  Διαδικαζία βαθμονόμηζηρ  και  θεωπήζειρ  

Γηα ηε δηαδηθαζία βαζκνλόκεζεο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ εμνκνησηή 

ρξεζηκνπνηήζακε απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ρ. 2. Εηζάγακε ην δπζδηάζηαην 

ζρέδην (layout) ηνπ ζπεηξνεηδνύο επαγσγνύ ζηνλ ειεθηξνκαγλεηηθό εμνκνησηή θαη 

νξίζακε αξρηθέο ηηκέο γηα ηηο ζηαζεξέο ησλ πιηθώλ θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπο, ζύκθσλα 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξόρνπ ηεο ηερλνινγίαο ππξηηίνπ. Οη ηηκέο απηέο είλαη πνπ 

ζα κεηαβιεζνύλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηακέηξεζεο. ην πξώην βήκα ηεο 

δηαδηθαζίαο εμαγάγνπκε ηελ παξάκεηξν Y12 θαη κε ηε ρξήζε κεζόδνπ 

βειηηζηνπνίεζεο θιίζεο (gradient optimization method) πνπ παξέρεηαη από ην 

ινγηζκηθό εμνκνίσζεο, εμάγνπκε ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ RS, LS θαη Cp πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζηελ απόθξηζε ηεο παξακέηξνπ Y12 (πξαγκαηηθό θαη θαληαζηηθό κέξνο) 

ζην εύξνο ζπρλόηεηαο ελδηαθέξνληνο. Οη ηηκέο πνπ έρνπλ εμαρζεί ζπγθξίλνληαη κε ηηο 

αληίζηνηρεο ηνπ κνληέινπ πνπ πξνέξρεηαη από κεηξήζεηο, θαη κε δεδνκέλν έλα 

ζρεηηθό ζθάικα κεηαμύ ησλ ηηκώλ ππό ζύγθξηζε, παίξλνπκε απόθαζε γηα κεηαβνιή 

ηεο ηηκήο αγσγηκόηεηαο ηνπ επαγσγνύ θαη ηεο δηειεθηξηθήο ζηαζεξάο ηνπ ζηξώκαηνο 

SiO2 θάησ από απηόλ.  

ε δεύηεξν ζηάδην, εμάγνπκε ηελ παξάκεηξν '

11Y  θαη κε ηελ ίδηα κέζνδν 

βειηηζηνπνίεζεο, εμάγνπκε ηηο ηηκέο ησλ Cox1, Rsub1 θαη Csub1, θαη ηηο ζπγθξίλνπκε κε 

ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηζνδύλακνπ θπθιώκαηνο πνπ πξνέξρεηαη από κεηξήζεηο. 

Αλάινγα κε ην ζρεηηθό ζθάικα, αιιάδνπκε ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ 

ππνζηξώκαηνο. 

Μεηά από απηή ηελ επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία, ζπγθξίλνπκε ηνλ ζπληειεζηή 

πνηόηεηαο ηνπ ηζνδύλακνπ θπθιώκαηνο ηνπ επαγσγνύ πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο 

βαζκνλόκεζεο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ εμνκνησηή κε απηόλ ηνπ ηζνδύλακνπ 

θπθιώκαηνο πνπ έρεη ν επαγσγόο σο απνηέιεζκα κεηξήζεσλ. Εάλ ην ζρεηηθό ζθάικα 

δελ είλαη απνδεθηό ηόηε ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη, κε πην κηθξά ζρεηηθά 

ζθάικαηα ζηα ζεκεία απόθαζεο ηεο δηαδηθαζίαο δηακέηξεζεο. Σέινο, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί όηη ε παξαπάλσ κεζνδνινγία δελ απαηηεί ηελ εμαγσγή ησλ ζηνηρείσλ Cox2, 

Rsub2 θαη Csub2, δηόηη νη ζπεηξνεηδείο επαγσγνί ήηαλ βειηηζηνπνηεκέλνη σο πξνο ηε 

ζύξα 1 γηα εθαξκνγέο πςειώλ ζπρλνηήησλ. 



100 

 

 

ρ. 2 Δηαδηθαζία βαζκνλόκεζεο ειεθηξνκαγλεηηθνύ εμνκνησηή 
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ρ. 3 πληειεζηήο πνηόηεηαο ζπεηξνεηδνύο επαγσγνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηαδηθαζία 

βαζκνλόκεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζπρλόηεηα. Η δηαθεθνκκέλε γξακκή είλαη ν ζπληειεζηήο 

πνηόηεηαο πξηλ ηε δηαδηθαζία βαζκνλόκεζεο, ε ζπκπαγήο γξακκή είλαη κεηά ηε βαζκνλόκεζε θαη ε 

αζηεξνεηδήο γξακκή αληηζηνηρεί ζην ζπληειεζηή πνηόηεηαο ηνπ κνληέινπ πνπ πξνέξρεηαη από 

κεηξήζεηο.    

 

ρ. 4 πληειεζηήο πνηόηεηαο ζπεηξνεηδνύο επαγσγνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηαδηθαζία 

βαζκνλόκεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζπρλόηεηα, ζηε ρεηξόηεξε πεξίπησζε ηεο κεζνδνινγίαο. Η 

δηαθεθνκκέλε γξακκή είλαη ν ζπληειεζηήο πνηόηεηαο πξηλ ηε δηαδηθαζία βαζκνλόκεζεο, ε ζπκπαγήο 

γξακκή είλαη κεηά ηε βαζκνλόκεζε θαη ε αζηεξνεηδήο γξακκή αληηζηνηρεί ζην ζπληειεζηή πνηόηεηαο 

ηνπ κνληέινπ πνπ πξνέξρεηαη από κεηξήζεηο.    

 

4.4  Αποηελέζμαηα μεθόδος     

Εθαξκόζακε ηελ πξναλαθεξόκελε κέζνδν ζε ηερλνινγία ππξηηίνπ 0.35 κm SiGe 

BiCMOS πνπ ππνζηεξίδεη ηέζζεξα επίπεδα κεηάιινπ. Σν ππόζηξσκα ππξηηίνπ έρεη 

αληίζηαζε πεξίπνπ 19 cm θαη πάρνο 725 κm. Σν ζηξώκα SiO2 έρεη πάρνο 4 κm. 
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Σν ηέηαξην επίπεδν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί από ην εξγνζηάζην ηεο ηερλνινγίαο σο ην 

επίπεδν ζρεδίαζεο ηνπ επαγσγνύ. Γηα ηελ πξναλαθεξόκελε δηαδηθαζία 

βαζκνλόκεζεο, ρξεζηκνπνηήζακε ζπεηξνεηδή επαγσγό 2.75 ζηξνθώλ κε επαγσγή 3.7 

nH θαη κε πιάηνο αγσγνύ 10 κm θαη απόζηαζε κεηαμύ ζπεηξώλ 3 κm. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο εκθαλίδνληαη ζην ρ. 3 γηα πεξηνρή ζπρλνηήησλ 1 έσο 

6 GHz. Οη κεηαβνιέο πνπ έγηλαλ ζην θάζεην πξνθίι ηεο ηερλνινγίαο είλαη νη 

παξαθάησ: 

 Μεηαβνιή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ ηέηαξηνπ κεηάιινπ από 28 ∙ 10−9 𝛺 ∙

𝑐𝑚 ζε 31.9 ∙ 10−9 𝛺 ∙ 𝑐𝑚.  

 Μεηαβνιή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο ππξηηίνπ από 19 𝛺 ∙ 𝑐𝑚 

ζε 21.8 𝛺 ∙ 𝑐𝑚.  

Σν κέζν ζρεηηθό ζθάικα ζην ζπληειεζηή πνηόηεηαο πξηλ ηε βαζκνλόκεζε θαη 

ηε κέηξεζε είλαη 13.4%. Μεηά ηε δηαδηθαζία βαζκνλόκεζεο ην ζρεηηθό ζθάικα έρεη 

κεησζεί ζην 0.6%. Γηα λα επαιεζεύζνπκε ηελ αμηνπηζηία ηεο πξνηεηλόκελεο 

κεζνδνινγίαο, εμνκνηώζακε έλα ζύλνιν επαγσγώλ ηεο δηαζέζηκεο ηερλνινγίαο 

ππξηηίνπ. Η ρεηξόηεξε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο βξέζεθε γηα ηελ 

πεξίπησζε ζπεηξνεηδνύο επαγσγνύ 3.75 ζπεηξώλ κε επαγσγή 7.3 nH. Σν απνηέιεζκα 

παξνπζηάδεηαη ζην ρ. 4. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην κέζν ζρεηηθό ζθάικα ηνπ 

ζπληειεζηή πνηόηεηαο πξηλ ηε βαζκνλόκεζε θαη ηεο κέηξεζεο είλαη 13.6% θαη ην 

αληίζηνηρν ζθάικα κεηά ηελ βαζκνλόκεζε θαη ηεο κέηξεζεο είλαη 2.7%. 

Χαξαθηεξηζηηθό ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο είλαη ην γεγνλόο όηη ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό ζηελ αύμεζε ηεο αθξίβεηαο είρε ε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηεο εηδηθήο 

αληίζηαζεο ηνπ κεηάιινπ, ελώ ε κεηαβνιή ηεο εηδηθήο αληίζηαζεο ηνπ 

ππνζηξώκαηνο δελ επέθεξε κεγάιεο αιιαγέο ζηε κείσζε ηνπ κέζνπ ζρεηηθνύ 

ζθάικαηνο θαηά ην δεύηεξν βήκα ηεο δηαδηθαζίαο βαζκνλόκεζεο.  

Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε ην γεγνλόο όηη νη παξαπάλσ επαγσγνί είραλ 

ζρεδηαζηεί θαη κνληεινπνηεζεί γηα ρξήζε ζηελ πεξηνρή ηεο ζπρλόηεηαο ησλ 2 GHz 

θαη νη κεηξήζεηο ηνπ πάξνρνπ ηεο ηερλνινγίαο ππξηηίνπ είλαη ζε ζρεηηθά ρακειή 

πεξηνρή ζπρλνηήησλ. Γη’ απηό θαη ην ηζνδύλακν θύθισκα ηνπ επαγσγνύ είλαη απιήο 

κνξθήο. ε πεξηπηώζεηο όπνπ ην ηζνδύλακν θύθισκα είλαη κεγαιύηεξεο 

πνιππινθόηεηαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ αληίζηνηρεο κεζνδνινγίεο 

βαζκνλόκεζεο κε απηή πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ έηζη ώζηε λα ιακβάλνληαη ππόςε 

όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα ζηνηρεία ηνπ ηζνδύλακνπ θπθιώκαηνο. Επίζεο, εάλ είλαη 
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δπλαηή ε ύπαξμε παζεηηθώλ ζηνηρείσλ (επαγσγνί, γξακκέο κεηαθνξάο) πνπ λα έρνπλ 

κεηξεζεί ζηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ ελδηαθέξνληνο ηόηε  αλακέλεηαη θαιύηεξε 

δπλαηόηεηα βαζκνλόκεζεο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ εμνκνησηή θαη απνηειέζκαηα 

κεγαιύηεξεο αθξίβεηαο γηα απηή ηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ.  
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  5  

Πλήρως ολοκληρωμένος διαφορικός 
κατανεμημένος ταλαντωτής ελεγχόμενος από 

τάση 

 

Σην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνπκε ηελ πινπνίεζε ηνπ πιήξωο νινθιεξωκέλνπ δηαθνξηθνύ 

θαηαλεκεκέλνπ ηαιαληωηή ζε ηερλνινγία ππξηηίνπ 0.35κm SiGe BiCMOS .Η επηινγή ηνπ ηύπνπ 

δηαθνξηθώλ γξακκώλ κεηαθνξάο έγηλε ζύκθωλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ θεθαιαίνπ 3.Επίζεο, 

γηα ηελ αύμεζε ηεο αθξίβεηαο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ εμνκνηωηή εθαξκόζηεθε ε ηερληθή ηεο 

βαζκνλόκεζεο ηνπ θεθαιαίνπ 4. Γηα ηε ξύζκηζε ηεο ζπρλόηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ηεο 

κεηαβνιήο θαζπζηέξεζεο κε ηελ αξωγή ζεηηθήο αλάδξαζεο. Η ηερληθή απηή πηνζεηήζεθε από 

ηνπο ηαιαληωηέο δαθηπιίνπ θαη παξνπζηάδεηαη ωο έλαο ελαιιαθηηθόο ηξόπνο ξύζκηζεο κηθξνύ 

εύξνπο ηεο ζπρλόηεηαο (fine frequency tuning).Σηε ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε αληηζηνηρεί ζε 

εύξνο 420 MHz. Ο ζόξπβνο θάζεο είλαη -98dBc/Hz ζε 1 MHz απόζηαζε από ηνλ θνξέα ηωλ 

14.25 GHz. Επίζεο πινπνηήζεθε απνκνλωηήο εμόδνπ έηζη ώζηε λα απνκνλώζεη ηελ έμνδν ηνπ 

ηαιαληωηή από ην ζύζηεκα κέηξεζήο ηνπ. Η ηζρύο εμόδνπ κεηξήζεθε ζηα -17.5dBm θαη ε 

ζπλνιηθή θαηαλάιωζε ηνπ νινθιεξωκέλνπ θπθιώκαηνο (ηαιαληωηή, απνκνλωηή, θαη 

θπθιώκαηα ειέγρνπ) είλαη 138.1 mW. Χξεζηκνπνηήζεθαλ δύν δηαθνξεηηθέο ηάζεηο 

ηξνθνδνζίαο, κηα ηωλ 3.2V θαη κηα ηωλ 4.2V.       

5.1  Εισαγωγή   

Η αλάγθε γηα επξπδσληθέο ηειεπηθνηλσλίεο ρακεινύ θόζηνπο έρεη σο 

θαηαδεηθλύεη ηελ πηνζέηεζε ηερλνινγηώλ ππξηηίνπ γηα ηε ζρεδίαζε RF ζπζηεκάησλ. 

Μέζα ζε απηό ην πιαίζην, ε ηερλνινγία SiGe BiCMOS θαηέρεη πεξίνπηε ζέζε γηαηί 

ζπλδπάδεη δηπνιηθά ηξαλδίζηνξ εηεξνεπαθώλ (Heterojuction Bipolar Transistors-

HBTs) ηερλνινγίαο ππξηηίνπ-γεξκαλίνπ (SiGe) κε ςεθηαθά θπθιώκαηα ηερλνινγίαο 

CMOS ζην ίδην πιαθίδην ππξηηίνπ, απνθέξνληαο κείσζε ηνπ θόζηνπο πινπνίεζεο. 

Σρεηηθά κε ηελ RF απόδνζε, ε ηερλνινγία  SiGe πξνζθέξεη απόθξηζε ζπρλόηεηαο, 

επίπεδα ζνξύβνπ θαη γξακκηθόηεηα ζπγθξίζηκε κε απηή ησλ εκηαγσγώλ III/V, ελώ 
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επηηπγράλεη ρακειό θόζηνο πινπνίεζεο θαη κεγαιύηεξε δπλαηόηεηα νινθιήξσζεο 

[17]. 

Η απόδνζε ησλ νινθιεξσκέλσλ παζεηηθώλ ζηνηρείσλ (ζπεηξνεηδείο επαγσγνί 

θαη κεηαβιεηνί ππθλσηέο)  δελ αθνινπζεί ηε ηερλνινγηθή εμέιημε πνπ απνθέξεη ε 

ιηζνγξαθηθή ζκίθξπλζε (lithographic scaling) ή ε επίηαμε γεξκαλίνπ ζηα ελεξγά 

ζηνηρεία ηεο ηερλνινγίαο ππξηηίνπ. Ωο απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο, γηα 

ηελ πεξίπησζε ησλ ηαιαλησηώλ κε έιεγρν από ηάζε, νη ηνπνινγίεο πνπ βαζίδνληαη 

ζε ζπγθεληξσκέλα ζηνηρεία (lumped elements) κπνξεί λα κελ επηηπγράλνπλ ηελ 

απαηηνύκελε ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο, δηόηη ηα παζεηηθά ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην 

θύθισκα ζπληνληζκνύ κπνξεί λα έρνπλ ρακειό ζπληειεζηή απόδνζεο [82]. Οη 

ηνπνινγίεο θαηαλεκεκέλσλ ηαιαλησηώλ μεπεξλνύλ απηή ηε δπζθνιία, αθνύ ε 

θαηαλεκεκέλε θύζε ηνπο, ηνπο επηηξέπεη  ηε ιεηηνπξγία ζε πςειόηεξεο ζπρλόηεηεο 

ζε ζύγθξηζε κε ηηο ηνπνινγίεο ζπγθεληξσκέλσλ ζηνηρείσλ, γηα δεδνκέλε ηερλνινγία 

ππξηηίνπ [30], [31].  

Οη Kleveland et al. [83] ήηαλ νη πξώηνη πνπ παξνπζίαζαλ ηε δπλαηόηεηα 

πινπνίεζεο θαηαλεκεκέλσλ ηαιαλησηώλ ζε ηερλνινγία ππξηηίνπ. Σρεδίαζαλ έλα 

θαηαλεκεκέλν εληζρπηή κνλήο αξρηηεθηνληθήο (single-ended) ζε ηερλνινγία 0.18 κm 

RF CMOS θαη γηα ηελ επίηεπμε ηαιάλησζεο ζύλδεζαλ εμσηεξηθά ηελ είζνδν κε ηελ 

έμνδν ηνπ εληζρπηή, επηηπγράλνληαο ηαιάλησζε ζπρλόηεηαο 17 GHz. Σηε 

ζπγθεθξηκέλε όκσο πινπνίεζε δε ππήξρε εζσηεξηθόο κεραληζκόο ξύζκηζεο ηεο 

ζπρλόηεηαο θαη νη ηεξκαηηζκνί ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο ήηαλ εθηόο ηνπ πιαθηδίνπ 

ππξηηίνπ.  

Οη Wu θαη Hajimiri [31] έρνπλ παξνπζηάζεη θπθισκαηηθή αλάιπζε γηα ηελ 

πεξίπησζε ζρεδίαζεο θαηαλεκεκέλσλ ηαιαλησηώλ single-ended αξρηηεθηνληθήο θαη 

πξόηεηλαλ έλα θαηλνύξγην ηξόπν ξύζκηζεο ηεο ζπρλόηεηαο, γλσζηό σο ηζνξξνπεκέλε 

κεηαβνιή θαζπζηέξεζεο (delay balanced current steering tuning). Η αλάιπζε απηή, 

ζηελ πεξίπησζε πινπνίεζεο κε HBTs, δελ ιακβάλεη ππόςε ηε πεπεξαζκέλε 

απμεηηθή αληίζηαζε βάζεο θαη ηελ πεπεξαζκέλε αγσγηκόηεηα εμόδνπ. Η παξάιεηςε 

απηή έρεη σο απνηέιεζκα ζεκαληηθή απόθιηζε κεηαμύ κεηξήζεσλ θαη ζεσξίαο γηα 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα SiGe HBTs ιεηηνπξγνύλ ζηελ πεξηνρή πςεινύ ξεύκαηνο 

πόισζεο θαη ζε κηθξνθπκαηηθέο ζπρλόηεηεο. Αθόκα, θαη ζε απηή ηελ πινπνίεζε ε 

ζύλδεζε κεηαμύ εηζόδνπ θαη εμόδνπ έγηλε εθηόο πιαθηδίνπ ππξηηίνπ, κε ηε ρξήζε 

κεγάισλ ππθλσηώλ AC ζύδεπμεο.  
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Οη Guckenberger θαη Kornegay [39] έρνπλ παξνπζηάζεη δηαθνξηθό 

θαηαλεκεκέλν ηαιαλησηή, ζρεδηάδνληαο δηαθνξηθό θαηαλεκεκέλν εληζρπηή θαη 

ζπλδένληαο ηελ είζνδν κε ηελ έμνδό ηνπ κε θαιώδηα ζύλδεζεο (bond wires). Ωο 

ηερληθή ξύζκηζεο ηεο ζπρλόηεηαο ρξεζηκνπνίεζαλ ηε ηερληθή κεηαβνιήο ηνπ 

ξεύκαηνο πόισζεο ηνπ δηαθνξηθνύ δεύγνπο, αιιά ε ηζρύο εμόδνπ κεηαβαιιόηαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ξύζκηζεο ηεο ζπρλόηεηαο.  

Σηελ παξνύζα δηαηξηβή, παξνπζηάδνπκε ηνλ πξώην πιήξσο νινθιεξσκέλν 

δηαθνξηθό θαηαλεκεκέλν ηαιαλησηή, ειεγρόκελν από ηάζε (Differential Distributed 

Voltage Controlled Oscillator-DDVCO). O ηαιαλησηήο είλαη πινπνηεκέλνο ζε 

ηερλνινγία ππξηηίνπ 0.35 κm SiGe BiCMOS κε κέγηζηε ζπρλόηεηα κεηάβαζεο 

(maximum transit frequency-fT) 60 GHz. Η ηερλνινγία έρεη δηαζέζηκα ηέζζεξα 

επίπεδα κεηάιινπ, κε ην ηέηαξην κέηαιιν λα έρεη κεγαιύηεξν ύςνο ζε ζρέζε κε ηα 

άιια (Thick Metal option), έηζη ώζηε λα επηηξέπεη ηε ζρεδίαζε γξακκώλ κεηαθνξάο 

ζε κηθξνθπκαηηθέο ζπρλόηεηεο.  

Αξρηθά, επεθηείλνπκε ηελ αλάιπζε, πνπ παξνπζηάζηεθε ζην [31], γηα ηελ 

πεξίπησζε δηαθνξηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη πεξηιακβάλνπκε ηελ επίδξαζε ηεο 

πεπεξαζκέλεο απμεηηθήο αληίζηαζεο βάζεο, θαζώο θαη ηε πεπεξαζκέλε αγσγηκόηεηα 

εμόδνπ ησλ SiGe HBTs. Δπηπιένλ, πξνηείλνπκε σο ελαιιαθηηθή ηερληθή ξύζκηζεο 

ηεο ζπρλόηεηαο, ηελ ηερληθή κεηαβνιήο ηεο θαζπζηέξεζεο κε ηε ρξήζε ζεηηθήο 

αλάδξαζεο [32]. Τέινο, πξνηείλνπκε κηα κεζνδνινγία ζρεδίαζεο, ε νπνία ζπλδέεη 

ηνπο πεξηνξηζκνύο θπζηθήο ζρεδίαζεο κε ηηο θπθισκαηηθέο παξακέηξνπο, έηζη ώζηε 

λα ππάξρεη επνπηεία ζρεδίαζεο (design insight) θαη λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία 

ζρεδίαζεο.  

Σηελ παξάγξαθν 5.2 παξνπζηάδνπκε ηελ θπθισκαηηθή αλάιπζε θαη ηε 

ηερληθή ξύζκηζεο ηεο ζπρλόηεηαο, ζηελ παξάγξαθν 5.3 παξνπζηάδνπκε ζέκαηα 

θπζηθήο πινπνίεζεο ηνπ ηαιαλησηή θαη ζηελ παξάγξαθν 5.4 ηε κεζνδνινγία 

ζρεδίαζεο θαη ηα κεηξήζηκα απνηειέζκαηα ηεο πινπνίεζεο.  

5.2  Κςκλωμαηική ανάλςζη διαθοπικήρ  

ηοπολογίαρ   

Σε αληηζηνηρία κε ηελ πεξίπησζε ηεο κνλήο αξρηηεθηνληθήο, πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζην δεύηεξν θεθάιαην, ν δηαθνξηθόο θαηαλεκεκέλνο ηαιαλησηήο ζρεκαηίδεηαη κε ηε 

ζύλδεζε δηαθνξηθήο εηζόδνπ θαη εμόδνπ ελόο δηαθνξηθνύ θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή, 
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ρξεζηκνπνηώληαο ππθλσηέο AC δεύμεο, όπσο ζην Σρ. 1. Η αλάιπζε αλνηρηνύ 

βξόγρνπ ηνπ ηαιαλησηή αληηζηνηρεί ζηελ αλάιπζε κηθξνύ ζήκαηνο ηνπ δηαθνξηθνύ 

θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή. Δπεηδή ε αλάιπζε απηή είλαη παξόκνηα κε εθείλε ηεο  

 

Σρ. 1. Σρεκαηηθό δηάγξακκα δηαθνξηθνύ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή. 

 

Σρ. 2. Ηκηθύθισκα δηαθνξηθνύ ξπζκνύ ελόο εληζρπηηθνύ ζηαδίνπ. 

  

κνλήο αξρηηεθηνληθήο, ζα εζηηάζνπκε ζηα ζεκεία ηεο δηαθνξηθήο πεξίπησζεο, όπνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ηξαλδίζηνξ SiGe HBTs. 

 

Α. Ανάλςζη μικπού ζήμαηορ διαθοπικού πςθμού 

 Θεσξνύκε έλα ζύλνιν από δηαθνξηθνύο εληζρπηέο ζπλδεδεκέλνπο κε 

δηαθνξηθέο γξακκέο κεηαθνξάο ζε απνζηάζεηο όπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζην Σρ.1. 

Γηα λα εμάγνπκε ηελ εμίζσζε ηνπ δηαθνξηθνύ θέξδνπο ηάζεο, πξέπεη λα ζεσξήζνπκε 
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θαη ην δηαθνξηθό εκηθύθισκα [84] θάζε εληζρπηηθήο βαζκίδαο, όπσο απηό ηνπ Σρ. 2. 

Η ζρέζε κεηαμύ ηεο εμόδνπ ηνπ k  εληζρπηηθνύ ζηαδίνπ θαη ηεο εηζόδνπ ηνπ dm

inu ηνπ 

δηαθνξηθνύ θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή είλαη: 

               dm
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dm
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                   (5.1) 

όπνπ mg  είλαη ε δηαγσγηκόηεηα κηθξνύ ζήκαηνο ηνπ SiGe HBT, MIMt  είλαη ε 

θαζπζηέξεζε ησλ ππθλσηώλ κεηάιινπ-κνλσηή-κεηάιινπ (Metal Insulator Metal-

MIM) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ AC δεύμε ηεο δηαθνξηθήο εηζόδνπ θαη εμόδνπ, 

  είλαη ε γσληαθή ζπρλόηεηα, dm

CZ είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε δηαθνξηθνύ 

ηξόπνπ ηεο ‘θνξηηζκέλεο’ δηαθνξηθήο γξακκήο κεηαθνξάο ζπιιέθηε, odd

b  είλαη ε 

ζηαζεξά κεηάδνζεο πεξηηηνύ ηξόπνπ (odd-mode) ηεο δηαθνξηθήο γξακκήο κεηαθνξάο 

βάζεο, θαη b είλαη ε απόζηαζε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην Σρ. 1. Παίξλνληαο ππόςε ηα 

παξαθάησ: 

 Γίλεηαη ππέξζεζε ζήκαηνο ζηε δηαθνξηθή γξακκή κεηαθνξάο ζπιιέθηε.  

 Η δηαθνξηθή γξακκή κεηαθνξάο βάζεο ηεξκαηίδεηαη κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή 

ηεο εκπέδεζε πεξηηηνύ ηξόπνπ ζην άθξν ηεο, όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην 

Σρ. 1. 

 Η δηαθνξηθή έμνδνο ηνπ θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή ‘βιέπεη’ θνξηίν ίζν κε ηε 

ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε δηαθνξηθνύ ξπζκνύ ηεο γξακκήο κεηαθνξάο 

βάζεο. 

κπνξνύκε λα εμάγνπκε ηελ εμίζσζε δηαθνξηθνύ θέξδνπο ηάζεο dm

VA , κε αληίζηνηρε 

καζεκαηηθή ζεώξεζε όπσο απηή πνπ παξνπζηάζηεθε ζην θεθάιαην 2 : 
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όπνπ dm

bZ  είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε δηαθνξηθνύ ξπζκνύ ηεο ‘θνξηηζκέλεο’ 

γξακκήο κεηαθνξάο βάζεο, n είλαη ν αξηζκόο ησλ ζηαδίσλ ελίζρπζεο (ηέζζεξα ζηε 

παξνύζα πινπνίεζε), odd

c είλαη ε ζηαζεξά κεηάδνζεο πεξηηηνύ ξπζκνύ ηεο 

‘θνξηηζκέλεο’ δηαθνξηθήο γξακκήο κεηαθνξάο ηνπ ζπιιέθηε, θαη c είλαη ε 

απόζηαζε κεηαμύ ησλ ζπλδέζεσλ δηαδνρηθώλ ζηαδίσλ ελίζρπζεο, όπσο απηή 

παξνπζηάδεηαη ζην Σρ.1.  
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Πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη νη δηαθνξηθέο εκπεδήζεηο ησλ γξακκώλ 

κεηαθνξάο ζπιιέθηε θαη βάζεο είλαη δηπιάζηεο από ηελ αληίζηνηρε εκπέδεζε 

πεξηηηνύ ηξόπνπ [85]: 

      odd

c

dm

c ZZ 2                                                        (5.3) 

     odd

b

dm

b ZZ 2                                                         (5.4) 

 

Β. Δπίδπαζη ηηρ πεπεπαζμένηρ ανηίζηαζηρ βάζηρ μικπού ζήμαηορ και ηηρ 

πεπεπαζμένηρ αγωγιμόηηηαρ εξόδος ηος SiGe HBT 

Ωο ‘θόξηηζε’ ηεο γξακκήο κεηαθνξάο νξίδεηαη ε κεηαβνιή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο (ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε θαη ζηαζεξά κεηάδνζεο) ιόγσ ηεο 

‘απνξξόθεζεο’ ζπγθεληξσκέλσλ ζηνηρείσλ (π.ρ. αληηζηάζεηο, ππθλσηέο). Σηε 

παξνύζα πεξίπησζε, ηα ραξαθηεξηζηηθά πεξηηηνύ ηξόπνπ ησλ δηαθνξηθώλ γξακκώλ 

κεηαθνξάο βάζεο θαη ζπιιέθηε επεξεάδνληαη από ηα παξαζηηηθά ζηνηρεία ηα νπνία 

έρνπλ ζεκεησζεί κε δηαθεθνκκέλεο γξακκέο ζην Σρ.2. Σην ζεκείν απηό επεθηείλνπκε 

ηελ ηδέα ηεο απνξξόθεζεο παζεηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πεξίπησζε αληίζηαζεο, κε 

ηξόπν παξόκνην κε απηόλ ηεο απνξξόθεζεο ρσξεηηθόηεηαο, όπσο παξνπζηάζηεθε 

από ηνπο Wu θαη Hajimiri [31].  

Δηδηθόηεξα γηα ηε δηαθνξηθή γξακκή βάζεο, ε πεπεξαζκέλε αληίζηαζε κηθξνύ 

ζήκαηνο r θαη ε ρσξεηηθόηεηα βάζεο-εθπνκπνύ beC  επεξεάδνπλ ηε ραξαθηεξηζηηθή 

εκπέδεζε πεξηηηνύ ηξόπνπ (odd-mode characteristic impedance) odd

bZ θαη ηελ 

αληίζηνηρε ζηαζεξά κεηάδνζεο (odd-mode propagation constant) odd

b ζύκθσλα κε ηηο 

παξαθάησ εμηζώζεηο: 
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             (5.6) 

όπνπ odd

bR , odd

bL , odd

bG , θαη odd

bC  είλαη νη παξάκεηξνη πεξηηηνύ ηξόπνπ ηεο κε 

‘θνξηηζκέλεο’ δηαθνξηθήο γξακκήο κεηαθνξάο βάζεο ζύκθσλα κε ηηο εμηζώζεηο ηνπ 

ηειέγξαθνπ [48]. 
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Καηά αλαινγία, ε πεπεξαζκέλε αγσγηκόηεηα or θαη ε ρσξεηηθόηεηα 

ζπιιέθηε-ππνζηξώκαηνο csC επεξεάδνπλ ηε ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε πεξηηηνύ 

ηξόπνπ odd

cZ θαη ηε ζηαζεξά κεηάδνζεο πεξηηηνύ ηξόπνπ odd

c ηεο θνξηηζκέλεο 

δηαθνξηθήο γξακκήο κεηαθνξάο ζπιιέθηε ζύκθσλα κε ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: 
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όπνπ odd

cR , odd

cL , odd

cG , θαη odd

cC  είλαη νη παξάκεηξνη πεξηηηνύ ηξόπνπ γηα ηε κε 

‘θνξηηζκέλε’ δηαθνξηθή γξακκή κεηαθνξάο ηνπ ζπιιέθηε.  

Γηα λα εξεπλήζνπκε ηελ επίδξαζε ηεο ‘θόξηηζεο’ ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο 

ιόγσ ηεο απνξξόθεζεο αληίζηαζεο από απηέο θαη λα επαιεζεύζνπκε ηηο εμηζώζεηο 

(5.5)-(5.8), επηρεηξήζακε ην παξαθάησ πείξακα, πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε 

ειεθηξνκαγλεηηθνύ εμνκνησηή. Δμνκνηώζακε κνλή γξακκή κεηαθνξάο δύν ζπξώλ, 

κε ηε ρξήζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ εμνκνησηή [81] θαη εμαγάγακε ηηο R, L, G, C 

παξακέηξνπο ηεο ζηα 14 GHz, ρξεζηκνπνηώληαο ηε κεζνδνινγία πνπ έρεη 

παξνπζηαζηεί ζηε δεκνζίεπζε [54]. Η γξακκή κεηαθνξάο έρεη κήθνο 700 κm, 2.8 κm 

ύςνο θαη πιάηνο 4 κm. Κάησ από απηή ππάξρεη ζηξώκα SiO2 πάρνπο 4 κm ελώ θάησ 

από ην ζηξώκα SiO2 ππάξρεη ππόζηξσκα ππξηηίνπ κε πάρνο 725 κm, αληίζηαζε 19 

cm  θαη ζρεηηθή δηειεθηξηθή ζηαζεξά 7.11r . Δπηπιένλ ζπλδέζακε κεηαβιεηή 

αληίζηαζε ζην θέληξν ηεο γξακκήο θαη εμαγάγακε ηε ραξαθηεξηζηηθή ηεο εκπέδεζε 

θαη ζηαζεξά κεηάδνζεο ζηε ζπρλόηεηα ησλ 14 GHz σο ζπλάξηεζε ηεο κεηαβιεηήο 

αληίζηαζεο, ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία [54]. Δπηπιένλ, ζπλζέζακε ηηο εμηζώζεηο 

(4.5) θαη (4.6) ρξεζηκνπνηώληαο ηηο R, L, G, C παξακέηξνπο ηεο κε ‘θνξηηζκέλεο’ 

γξακκήο, ηε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο αληίζηαζεο θαη ηνπ κήθνπο ηεο γξακκήο, ελώ 

ζεσξήζακε όηη δελ ππάξρεη επίδξαζε ρσξεηηθνύ θνξηίνπ.  

Τα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηα Σρ. 3 θαη 4. Δίλαη 

θαλεξό όηη ηα ζεσξεηηθά θαη πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ζπκθσλνύλ κεηαμύ ηνπο. Σε 

αληηδηαζηνιή κε ηελ επίδξαζε ρσξεηηθνύ θνξηίνπ, ην νπνίν επεξεάδεη θπξίσο ην 

πξαγκαηηθό κέξνο ηεο ραξαθηεξηζηηθήο εκπέδεζεο θαη ηε ζηαζεξά θάζεο (phase 

shift) ηεο ‘θνξηηζκέλεο’ γξακκήο κεηαθνξάο [31], ε επίδξαζε σκηθνύ θνξηίνπ ζπλί-   
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Σρ. 3. Χαξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε ζε ζπλάξηεζε κε ην σκηθό θνξηίν. Οη ζπκπαγείο γξακκέο 

παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα εμνκνίσζεο, ελώ νη αζηεξνεηδή ζεκεία παξνπζηάδνπλ ζεσξεηηθά 

απνηειέζκαηα. 

 

Σρ. 3. Σηαζεξά απόζβεζεο θαη ζηαζεξά θάζεο ζε ζπλάξηεζε κε ην σκηθό θνξηίν. Οη ζπκπαγείο 

γξακκέο παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα εμνκνίσζεο, ελώ νη αζηεξνεηδή ζεκεία παξνπζηάδνπλ 

ζεσξεηηθά απνηειέζκαηα. 

ζηαηαη ζην θαληαζηηθό κέξνο ηεο ραξαθηεξηζηηθήο εκπέδεζεο θαη ζηε ζηαζεξά 

απόζβεζεο (attenuation constant). Οη παξαπάλσ δηαπηζηώζεηο δηαδξακαηίδνπλ 

θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε ζρεδίαζε θαηαλεκεκέλσλ εληζρπηώλ θαη ηαιαλησηώλ, όηαλ 

ρξεζηκνπνηνύληαη SiGe HBTs θαη ιεηηνπξγνύλ κε κεγάιεο ππθλόηεηεο ξεύκαηνο [17]. 

Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ε αθξηβήο πξνζαξκνγή εκπέδεζεο είλαη δύζθνιν λα 

επηηεπρζεί, ελώ ππάξρεη κείσζε ηνπ θέξδνπο ηάζεο ηνπ θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή 

ιόγσ ησλ κεγάισλ απσιεηώλ ζηηο γξακκέο κεηαθνξάο. Γη’ απηό, ηόζν ε επίδξαζε 

ρσξεηηθνύ θνξηίνπ, όζν θαη ε επίδξαζε σκηθνύ θνξηίνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεδίαζεο θαη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα κεγέζε ησλ 
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Σρ. 5. Σρεκαηηθό δηάγξακκα ηεο ηδέαο ηνπ ζπγρξνληζκνύ γξακκώλ. 

 

ελεξγώλ ζηνηρείσλ θαη ζηε πόισζή ηνπο κε ξεύκα. 

Τα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πξνεγνύκελνπ πεηξάκαηνο δελ πεξηνξίδνληαη κόλν ζηε 

πεξίπησζε κνλώλ γξακκώλ κεηαθνξάο. Η ιεηηνπξγία πεξηηηνύ ηξόπνπ κηαο 

δηαθνξηθήο γξακκήο κεηαθνξάο έρεη ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε απηή ηεο κνλήο [51], 

[69]. Ωο εθ ηνύηνπ, νη εμηζώζεηο (5.5)-(5.8), ηζρύνπλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηαθνξηθνύ 

θαηαλεκεκέλνπ εληζρπηή ή ηαιαλησηή.  

Τέινο, ε επίδξαζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο ζπιιέθηε-βάζεο bcC  θαη ηεο 

πεπεξαζκέλεο σκηθήο αληίζηαζεο br  ησλ SiGe HBTs πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε 

ζρεδίαζε έρνπλ παξαιεθζεί ζηελ αλάιπζε πξώηνπ βαζκνύ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην 

θεθάιαην απηό. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο βάζεο-ζπιιέθηε, πξέπεη λα 

ηνλίζνπκε ην γεγνλόο όηη νη απώιεηεο ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο έρνπλ σο απνηέιεζκα 

κηθξό αλάζηξνθν θέξδνο (S12-παξάκεηξνο), θαη γη’ απηό ε ρσξεηηθόηεηα bcC κπνξεί 

λα παξαιεηθζεί. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πεπεξαζκέλεο σκηθήο αληίζηαζεο br , 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ SiGe HBTs κε πνιιαπιό αξηζκό βάζεσλ, έηζη ώζηε ε επίδξαζε 

ηεο αληίζηαζεο απηήο ζηελ απόδνζε ηνπ θπθιώκαηνο λα είλαη κηθξή (ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ HBTs κε δύν βάζεηο θαη ε ζπλνιηθή 

σκηθή αληίζηαζή ηνπο ήηαλ πεξίπνπ ζηα 10 Ω. Έηζη, γηα αλάιπζε πξώηνπ βαζκνύ,  ε 

επίδξαζή ηεο κπνξεί λα κε ιεθζεί ππόςε.  
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Γ. Σςνθήκη ηαλάνηωζηρ και ζςγσπονιζμόρ γπαμμών μεηαθοπάρ   

Η αξρή ηεο ππέξζεζεο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

θαηαλεκεκέλσλ εληζρπηώλ θαη ηαιαλησηώλ, επηβάιιεη σο ζπλζήθε ην ζπγρξνληζκό 

ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο ζπιιέθηε θαη βάζεο. Αο ζεσξήζνπκε ην Σρ. 5 όπνπ 

παξνπζηάδνληαη δύν δηαδνρηθά εληζρπηηθά ζηάδηα. Γηα λα έρνπκε ηέιεηα ππέξζεζε 

ησλ εληζρπκέλσλ ζεκάησλ ζηε δηαθνξηθή γξακκή κεηαθνξάο ηνπ ζπιιέθηε, νη 

ρξόλνη πνπ απαηηνύληαη γηα έλα ζήκα ζηε δηαθνξηθή γξακκή βάζεο λα νδεύζεη κέζσ 

ηνπ κνλνπαηηνύ 1 (path 1)  θαη ηνπ κνλνπαηηνύ 2 (path 2) πξέπεη λα είλαη ίδηνη. Με 

ηξόπν ζύκθσλν κε απηόλ ηεο ζπλζήθεο ζπγρξνληζκνύ πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ 

πινπνίεζε [31], ε πξνεγνύκελε ζεώξεζε νδεγεί ζηε παξαθάησ ζπλζήθε: 

  b

odd

bc

odd

c                                                    (5.9) 

Γηα ηε πεξίπησζε ηνπ δηαθνξηθνύ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο, κπνξεί εύθνια λα απνδεηρζεί 

όηη γηα λα ππάξρεη ηαιάλησζε, ε αλαγθαία ζπλζήθε (θξηηήξην Barkhausen) είλαη ε 

παξαθάησ: 

           1dm

VA                                                        (5.10) 

                                                           2 dm

VA ,                                                (5.11) 

Σηε πεξίπησζε ηνπ δηαθνξηθνύ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή ε ζπλζήθε ηαιάλησζεο 

είλαη:  

                   1)//(
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            (5.12) 

όπνπ mG  είλαη ε δηαγσγηκόηεηα κεγάινπ ζήκαηνο. Η εμίζσζε (5.12) θαηαδεηθλύεη 

όηη ε ζπλνιηθή δηαθνξά θάζεο κεηαμύ δηαθνξηθήο εηζόδνπ θαη εμόδνπ πξέπεη λα είλαη 

180° ζηε ζπρλόηεηα ελδηαθέξνληνο. Γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο παξαπάλσ δηαπίζησζεο, 

πξέπεη λα αλαιπζεί ην κνλνπάηη κεηάδνζεο πνπ είλαη ππεύζπλν ζην θέξδνο αλνηρηνύ 

βξόγρνπ, όπσο παξνπζηάδεηαη ζην Σρ. 6. Η δηαθνξά θάζεο κεηαμύ ηεο αξρήο θαη ηνπ 

ηέινπο ηνπ κνλνπαηηνύ πξέπεη λα είλαη 180° θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαθνξέο θάζεο ηεο 

γξακκήο κεηαθνξάο ηνπ ζπιιέθηε θαη ηεο βάζεο ζύκθσλα κε ηε παξαθάησ ζπλζήθε: 
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                (5.13) 

Από ηηο ζρέζεηο (5.9) θαη (5.13) πξνθύπηεη: 
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Σρ. 6. Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ δηαθνξηθνύ ηζνδύλακνπ αλνηρηνύ βξόγρνπ ηνπ θαηαλεκεκέλνπ 

ηαιαλησηή. Με δηαθεθνκκέλε γξακκή παξνπζηάδεηαη ην κνλνπάηη όδεπζεο κεηαμύ εηζόδνπ θαη 

εμόδνπ.  

 

Απηή είλαη ε ζπλζήθε ζπγρξνληζκνύ ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο, όηαλ ε θαζπζηέξεζε 

ησλ ππθλσηώλ ΜΙΜ ιακβάλεηαη ππόςε ζηε ζρεδίαζε. Δάλ απηή ε ζηαζεξά ρξόλνπ 

δελ ιεθζεί ππόςε ηόηε ε δηαθνξά θάζεο ηνπ θέξδνπο αλνηρηνύ βξόγρνπ ζα είλαη 

180° ζε ζπρλόηεηα κηθξόηεξε από απηή πνπ αλακέλεηαη. Θεσξώληαο δε θαη ηελ 

εμάξηεζε από ηε ζπρλόηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ έρνπλ νη γξακκέο κεηαθνξάο, 

όπσο νη εμηζώζεηο (5.5)-(5.8) νξίδνπλ, ε ζπλζήθε ηνπ ζπγρξνληζκνύ παξαβηάδεηαη κε 

απνηέιεζκα ε ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε θαη ε ζηαζεξά κεηάδνζεο πεξηηηνύ ηξόπνπ 

λα είλαη δηαθνξεηηθέο από απηέο πνπ αλακέλνληαη.   

 

Γ. Τεσνική πύθμιζηρ ηηρ ζςσνόηηηαρ. Μεηαβολή καθςζηέπηζηρ με σπήζη 

θεηικήρ ανάδπαζηρ.  

Γηα ηε ξύζκηζε ηεο ζπρλόηεηαο θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή, έρνπλ πξνηαζεί 

δηάθνξεο ηερληθέο, όπσο απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 2. Η ηδέα πίζσ από ηηο 

ηερληθέο απηέο είλαη ε κεηαβνιή ηεο θαζπζηέξεζεο ηνπ ηζνδύλακνπ θπθιώκαηνο 

αλνηρηνύ βξόγρνπ, πνπ νδεγεί ζε κεηαβνιή ηεο ζπρλόηεηαο ηαιάλησζεο. Η κεηαβνιή 

απηή επηηπγράλεηαη κε κία από ηηο παξαθάησ πξνζεγγίζεηο: 

 Μεηαβνιή ηεο θαζηθήο ηαρύηεηαο ησλ ‘θνξηηζκέλσλ’ γξακκώλ κεηαθνξάο 

[31]. 

 Μεηαβνιή ηνπ ελεξγνύ κήθνπο ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο [31]. 
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Σρ. 7. Δθαξκνγή ηεο ηερληθήο ξύζκηζεο κε ηελ εηζαγσγή ζεηηθήο αλάδξαζεο ζην δηαθνξηθό ζηάδην 

ελίζρπζεο. 

 

 Μεηαβνιή ηεο θαζπζηέξεζεο ηνπ εληζρπηηθνύ ζηαδίνπ [39]. 

Σηε παξνύζα πινπνίεζε εζηηάζακε ζηε ηξίηε ηερληθή, ε νπνία είλαη γλσζηή θαη σο 

κεηαβνιή ξεύκαηνο πόισζεο (current starvation method). Η αλαθεξόκελε ηερληθή 

έρεη σο κεηνλέθηεκα ηε κεηαβνιή ηνπ πιάηνπο ηαιάλησζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ξύζκηζεο. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ην ξεύκα πόισζεο ηνπ δηαθνξηθνύ 

δεύγνπο ελίζρπζεο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ επηβαιιόκελε ηάζε ειέγρνπ, θαη γη’ 

απηό ην δηαθνξηθό πιάηνο ηαιάλησζεο ζηελ έμνδν ηνπ ζηαδίνπ ελίζρπζεο δελ είλαη 

ζηαζεξό. Γηα λα επηηύρνπκε ζηαζεξή ηζρύ εμόδνπ, πηνζεηήζακε ηε ηερληθή ξύζκηζεο 

ηεο ζπρλόηεηαο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηνπο ηαιαλησηέο δαθηπιίνπ, γλσζηή σο 

κεηαβνιή θαζπζηέξεζεο κε ρξήζε ζεηηθήο αλάδξαζεο [32]. Σηελ παξνύζα 

πινπνίεζε θάζε ζηάδην ελίζρπζεο ηξνπνπνηήζεθε ζύκθσλα κε ην Σρ. 7. Η 

θπθισκαηηθή αξρηηεθηνληθή είλαη παξόκνηα κε απηή ησλ δηαθνξηθώλ ηαιαλησηώλ 

δαθηπιίνπ. Η αιιαγή ζηελ πηνζέηεζή ηεο έρεη λα θάλεη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

αληηζηάζεσλ ζηα άθξα ησλ ζπιιεθηώλ (ζηε πεξίπησζε ησλ ηαιαλησηώλ δαθηπιίνπ) 

κε δηαθνξηθή γξακκή κεηαθνξάο, πνπ έρεη ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε odd

cZ . Τν 

δηαζηαπξσκέλν δεύγνο, πνπ απνηειείηαη από ηα ηξαλδίζηνξ Q3 θαη Q4, παξνπζηάδεη 

αξλεηηθή αληίζηαζε 4,31 mg . Η αληίζηαζε απηή είλαη αληηζηξόθσο αλάινγε κε ην 

ξεύκα πόισζεο ηνπ δηαζηαπξσκέλνπ δεύγνπο. Όηαλ ε ηάζε ειέγρνπ (κέζσ ηνπ 
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δηαθνξηθνύ δεύγνπο Q5,6) κεηαηνπίδεη ξεύκα από ην δηαθνξηθό δεύγνο ζην 

δηαζηαπξσκέλν, ε αξλεηηθή αληίζηαζε ηνπ ηειεπηαίνπ αιιάδεη κέρξη θαη ηε ηηκή 

max,1 mg , όπνπ max,mg είλαη ε κέγηζηε δηαγσγηκόηεηα ησλ ηξαλδίζηνξ Q3 θαη Q4 

ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ εμίζσζε: 

   TUNEm I
kT

q
g max,                                                  (5.15) 

όπνπ TUNEI  είλαη ην ξεύκα ειέγρνπ, όπσο εκθαλίδεηαη ζην Σρ. 7. Απνηέιεζκα ηεο 

κεηαβνιήο είλαη ε αιιαγή ηεο θαζπζηέξεζεο ηνπ ζπλνιηθνύ δηαθνξηθνύ ζηαδίνπ 

ελίζρπζεο, θαη κάιηζηα ειεγρόκελε από ηε ηάζε ειέγρνπ [32]. Τν ζπλνιηθό όκσο 

ξεύκα πνπ ζπλεηζθέξεη ζην δηαθνξηθό πιάηνο παξακέλεη ζηαζεξό, δει.  

TUNEBIASSWING III                                                (5.16) 

Σρεηηθά κε ηνλ ιόγν ησλ ξεπκάησλ BIASI θαη TUNEI , πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη 

ελώ είλαη θαλεξό όηη έλαο κεγάινο ιόγνο ξεπκάησλ απνθέξεη κεγάιν εύξνο ξύζκηζεο 

ζπρλόηεηαο, ππάξρνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ζπγρξνληζκό ησλ γξακκώλ. 

Μεηαηνπίδνληαο έλα κεγάιν ξεύκα TUNEI  κεηαμύ ηνπ δηαθνξηθνύ θαη ηνπ 

δηαζηαπξσκέλνπ δεύγνπο, πξνθαιεί κεγάιε κεηαβνιή ηνπ ζεκείνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δηαθνξηθνύ εληζρπηή. Απνηέιεζκα απηνύ είλαη ε παξαβίαζε ηεο ζπλζήθεο 

ζπγρξνληζκνύ (5.9), πξνθαιώληαο αηειή ππέξζεζε ησλ θπκάησλ πάλσ ζηε 

δηαθνξηθή γξακκή κεηαθνξάο ηνπ ζπιιέθηε. Δπίζεο, αιιάδνπλ νη ραξαθηεξηζηηθέο 

παξάκεηξνη πεξηηηνύ ηξόπνπ ησλ ‘θνξηηζκέλσλ’ γξακκώλ κεηαθνξάο, όπσο 

παξνπζηάδνληαη ζηηο εμηζώζεηο (5.5)-(5.8). Τα δύν παξαπάλσ θαηλόκελα έρνπλ 

απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ ζνξύβνπ θάζεο ηνπ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή ιόγσ 

αηεινύο πξνζαξκνγήο ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο από ηηο αληηζηάζεηο ηεξκαηηζκνύ, ή 

αθόκα θαη έιιεηςε ηαιάλησζεο ιόγσ ηεο παξαβίαζεο ηνπ θξηηεξίνπ ηαιάλησζεο θαη 

ηεο ζπλζήθεο (5.13). Γηα λα απνθεπρζνύλ ζεκαληηθά ζθάικαηα ζπγρξνληζκνύ 

κεηαμύ ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο, ην κήθνο ησλ ηξαλδίζηνξ Q3,4 ηέζεθε ζηελ ειάρηζηε 

θαηαζθεπαζηηθή ηνπ ηηκή. Δπηπιένλ, ν ιόγνο TUNEBIAS II επηιέρζεθε έηζη ώζηε ην 

ζθάικα ζπγρξνληζκνύ λα είλαη αξθεηά κηθξό. Σηε παξνύζα πινπνίεζε ε ηηκή ηνπ 

ιόγνπ κήθνπο εθπνκπώλ κεηαμύ δηαθνξηθνύ θαη δηαζηαπξσκέλνπ δεύγνπο είλαη 

mmLL ee  8.0/6/ 4,32,1  , ελώ ν ιόγνο ησλ ξεπκάησλ mAmAII TUNEBIAS 3.0/3.2/  . 
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Σρ. 8. Γηάγξακκα GDSII ηνπ DDVCO. Η έμνδνο ηνπ ηαιαλησηή ιακβάλεηαη από ηε δηαθνξηθή γξακκή 

κεηαθνξάο βάζεο. 

5.3  Θεωπήζειρ  και  μεθοδολογία θςζικήρ  

ζσεδίαζηρ  

Η ζρεδίαζε ελόο πιήξσο νινθιεξσκέλνπ δηαθνξηθνύ θαηαλεκεκέλνπ 

ηαιαλησηή απαηηεί ηε ζεώξεζε δηαθόξσλ παξακέηξσλ πνπ ε θπζηθή ζρεδίαζε 

επηβάιιεη, όπσο νη θαηαζθεπαζηηθνί θαλόλεο, ε πιήξεο νινθιήξσζε, θαη ε 

ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο. Απηνί νη πεξηνξηζκνί 

πξέπεη λα ζπζρεηηζηνύλ κε ηηο παξακέηξνπο ηνπ θπθιώκαηνο θαη ζέηνπλ όξηα ζην 

εύξνο ησλ ηηκώλ ηνπο. Δάλ δελ ιεθζνύλ ππόςε από ην ζηάδην θπθισκαηηθήο 

ζρεδίαζεο, ηόηε ην απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη έλα ζρέδην πνπ λα κελ είλαη θπζηθά 

πινπνηήζηκν.  

Γηα ην ιόγν απηό, παξνπζηάδνπκε κηα κεζνδνινγία ζρεδίαζεο πνπ ιακβάλεη 

ππόςε ηηο πξναλαθεξζείζεο ζεσξήζεηο. Δπίζεο παξαζέηνπκε ζέκαηα ζρεδίαζεο 

ζρεηηθά κε ηε πιήξε νινθιήξσζε ηνπ ηαιαλησηή.    
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Α. Πεπιγπαθή ηος κύπιος μέποςρ ηος ηαλανηωηή 

Σην Σρ. 8 παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα GDSII ηνπ πξνηεηλόκελνπ δηαθνξηθνύ 

θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή. Όπσο πεξηγξάςακε ζηελ παξάγξαθν 4.2 θαη εκθαλίδεηαη 

ζην Σρ. 1, ε δηαθνξηθή γξακκή κεηαθνξάο ζπιιέθηε ζπλδέεηαη κε ηε δηαθνξηθή 

γξακκή κεηαθνξάο βάζεο κε ηελ αξσγή ππθλσηώλ δεύμεο. Έρνληαο σο ζηόρν ηελ 

νινθιήξσζε ππθλσηώλ κεγάιεο ηηκήο θαη θαιή απόθξηζε ζπρλόηεηαο, 

ρξεζηκνπνηήζακε ππθλσηέο Μεηάιινπ Μνλσηή Μεηάιινπ (Metal-Insulator-Metal 

MIM) ζε παξάιιειε ζύλδεζε. Γηα ηε κνληεινπνίεζε ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο 

ρξεζηκνπνηήζακε έλαλ εκπνξηθά δηαζέζηκν ειεθηξνκαγλεηηθό εμνκνησηή [81]. 

Πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ε επηινγή ηνπ είδνπο ησλ δηαθνξηθώλ γξακκώλ κεηαθνξάο 

(microstip ή coplanar) έγηλε κε βάζε ην γεγνλόο όηη ε ζρεδίαζε ηνπ ηαιαλησηή 

απαηηεί γξακκέο κεηαθνξάο κε ηζνξξνπεκέλεο ηηκέο (trade off) κεηαμύ ηεο 

ραξαθηεξηζηηθήο εκπέδεζεο πεξηηηνύ ηξόπνπ θαη κηθξώλ απσιεηώλ ζηε πεξηνρή 

ζπρλόηεηαο ελδηαθέξνληνο. Ο ιόγνο γηα απηή ηε ζεώξεζε ζηεξίδεηαη ζην όηη νη 

γξακκέο κεηαθνξάο πξέπεη λα ‘θνξησζνύλ’ κε ρσξεηηθόηεηεο κεγάιεο ηηκήο έηζη 

ώζηε λα επηηεπρζεί απνδεθηή ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε πεξηηηνύ ηξόπνπ θαη ε 

απαηηνύκελε δηαθνξά θάζεο [31], ελώ νη γξακκέο λα θαηαιακβάλνπλ ζρεηηθά κηθξή 

επηθάλεηα ππξηηίνπ. Δπηπιένλ, νη γξακκέο κεηαθνξάο πξέπεη λα έρνπλ κηθξέο 

απώιεηεο έηζη ώζηε ν ηαιαλησηήο λα έρεη κεγάιν πιάηνο ηαιάλησζεο. 

Ηιεθηξνκαγλεηηθέο εμνκνηώζεηο έδεημαλ όηη ε δηαθνξηθή ζπδεπγκέλε coplanar 

γξακκή κεηαθνξάο έρεη ρακειή ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε ζηε ζπρλόηεηα 

ελδηαθέξνληνο. Ο ιόγνο είλαη ν ζπλδπαζκόο ηνπ κεηάιινπ ύςνπο 2.8 κm ζην πάλσ 

κέξνο ηεο ηερλνινγίαο θαη ην ιεπηό ζηξώκα SiO2 θάησ από απηό. Δπίζεο, ε 

δηαθνξηθή γξακκή microstrip κε ην πξώην επίπεδν κεηάιινπ σο πεπεξαζκέλε γείσζε 

παξνπζηάδεη κηθξή εκπέδεζε πεξηηηνύ ξπζκνύ, επεηδή ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ 

γξακκώλ ζήκαηνο θαη ηεο γείσζεο είλαη πνιύ κηθξή (πεξίπνπ 2.5 κm). Έρνληαο 

ππόςε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ θεθαιαίνπ 3, επηιέμακε microstrip γξακκέο κε 

αλαθνξά γείσζεο ην θάησ κέξνο (backplate) ηνπ πιαθηδίνπ ππξηηίνπ, νη νπνίεο έρνπλ 

ζρεηηθά κεγάιεο απώιεηεο αιιά ειεγρόκελεο κέζσ ηεο απόζηαζεο ησλ δηαθνξηθώλ 

ζεκάησλ ηεο γξακκήο κεηαθνξάο. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζακε ηε κεζνδνινγία 

βαζκνλόκεζεο ειεθηξνκαγλεηηθνύ εμνκνησηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 4. 

Πξέπεη λα ηνλίζνπκε ην γεγνλόο όηη νη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο είλαη ζρεηηθέο κε ηε 

ηερλνινγία ππξηηίνπ πνπ είρακε ζηε δηάζεζε καο θαη γη’ απηό κπνξεί λα ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθέο επηινγέο ζε ζρέζε κε ηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο ππξηηίνπ.  
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Σρεηηθά κε ηηο θπξηώζεηο (bends) ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο, έρεη απνδεηρζεί όηη 

ε κεηάδνζε ζήκαηνο παξακέλεη αλεπεξέαζηε από ηέηνηνπ είδνπο αζπλέρεηεο [86], 

επεηδή νη δηαζηάζεηο ηνπο είλαη ακειεηέεο ζε ζρέζε κε ην κήθνο θύκαηνο ησλ 

ζεκάησλ πνπ δηαδίδνληαη κέζα από απηέο. Γη’ απηό θπξηώζεηο ησλ 45° θαη 90° δελ 

επεξεάδνπλ ηελ απόδνζε ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο ζηε παξνύζα πεξίπησζε. Δπεηδή 

όκσο νη γξακκέο κεηαθνξάο δξνκνινγήζεθαλ σξνινγηαθά, ππάξρεη αζπκκεηξία 

κήθνπο κεηαμύ ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο γξακκήο ησλ δηαθνξηθώλ γξακκώλ 

κεηαθνξάο. Γηα λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηελ αζπκκεηξία, ζε θάζε άθξε ζρεδηάζακε 

ηελ εζσηεξηθή γξακκή κε θύξησζε 90° θαη ηελ εμσηεξηθή κε θύξησζε 45°.  

Έλα ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο πξνηεηλόκελεο ζρεδίαζεο είλαη ην γεγνλόο 

όηη ην ζήκα εμόδνπ ηνπ ηαιαλησηή εμήρζε από ην ηέινο ηεο δηαθνξηθήο γξακκήο 

κεηαθνξάο ηεο βάζεο, ε νπνία έρεη ζπλδεζεί ζηελ είζνδν ελόο απνκνλσηή. Με απηό 

ηνλ ηξόπν, ην γηλόκελν θέξδνπο-εύξνπο δώλεο αλνηρηνύ βξόγρνπ είλαη ην κέγηζην 

δηαζέζηκν.  

Άιιν έλα ζέκα ζηε ζρεδίαζε ηνπ ηαιαλησηή είλαη νη εζσηεξηθέο αληηζηάζεηο 

ηεξκαηηζκνύ ησλ δηαθνξηθώλ γξακκώλ κεηαθνξάο. Χξεζηκνπνηήζεθαλ αληηζηάζεηο 

κεγάιεο επηθάλεηαο έηζη λα ειαρηζηνπνηεζνύλ ηα ζθάικαηα κε ηαηξηάζκαηνο [87]. 

Γηα ηηο αληηζηάζεηο ηεξκαηηζκνύ ζηελ αληίζεηε, σο πξνο ηε θνξά κεηάδνζεο, 

θαηεύζπλζε δόζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο γξακκέο ηξνθνδνζίαο. Χξεζηκνπνηήζεθε 

ην πξώην επίπεδν κεηάιινπ ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε ρσξεηηθόηεηα δεύμεο κεηαμύ 

ηνπ κεηάιινπ θαη ησλ δηαθνξηθώλ γξακκώλ κεηαθνξάο. 

Τέινο, όιεο νη δηαζπλδέζεηο κεηαμύ γείσζεο, πόισζεο, ηεο ξύζκηζεο 

ζπρλόηεηαο θαη ησλ ζηαδίσλ ελίζρπζεο ζρεδηάζηεθαλ θάζεηα πξνο ηηο γξακκέο 

κεηαθνξάο έηζη ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ε παξεκβνιή κεηαμύ ηνπο.  

 

Β. Μεθοδολογία Σσεδίαζηρ   

Από ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν είλαη θαλεξό όηη ε θπζηθή πινπνίεζε ηνπ 

θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή εμαξηάηαη από έλα ζύλνιν θπζηθώλ θαη ειεθηξηθώλ 

παξακέηξσλ. Γη’ απηό είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνύλ ππόςε όιεο απηνί νη παξάκεηξνη 

από ην θπθισκαηηθό ζηάδην αλάπηπμεο θαη λα ππάξρεη κεζνδνινγία ζρεδίαζεο γηα 

ηελ αξσγή ηνπ ζρεδηαζηή.  

Η απόζηαζε Χ, όπσο παξνπζηάδεηαη ζην Σρ. 8, είλαη ίζε κε: 

                                                   
22

cbX


                                                        (5.17) 
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Σρ. 9 Γηάγξακκα ζρεδίαζεο ηνπ πξνηεηλόκελνπ ηαιαλησηή. Οη θπζηθνί πεξηνξηζκνί ζπλδένληαη κε ηηο 

ειεθηξηθέο παξακέηξνπο ζην θπθισκαηηθό ζηάδην αλάπηπμεο.  
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θαη ζπλδέεη ηα κήθε ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο κε ην κέγεζνο ηνπ εληζρπηηθνύ ζηαδίνπ. 

Η παξαπάλσ κεηαβιεηή πξέπεη λα ειέγρεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπθισκαηηθήο 

ζρεδίαζεο γηαηί ηα ζηάδηα ελίζρπζεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ κεηαμύ ησλ δηαθνξηθώλ 

γξακκώλ κεηαθνξάο ζπιιέθηε θαη βάζεο.  

Οη θπζηθνί παξάκεηξνη ηνπ ζρεδίνπ είλαη: 1) ην κήθνο εθπνκπνύ ησλ 

ηξαλδίζηνξ SiGe HBTs πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην δηαθνξηθό εληζρπηή ηνπ 

εληζρπηηθνύ ζηαδίνπ (Q1,Q2 ηνπ Σρ. 7), 2) ηα πιάηε ησλ αγσγώλ ησλ δηαθνξηθώλ 

γξακκώλ ( cb WW , ), 3) ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ αγσγώλ ησλ δηαθνξηθώλ γξακκώλ (

bc SS , ), 4) ηα κήθε ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο ( bc  , ). Οη ηηκέο ησλ παξαπάλσ 

παξακέηξσλ έρνπλ όξηα πνπ ζέηνπλ νη θαλόλεο ζρεδίαζεο ηεο ηερλνινγίαο ππξηηίνπ 

θαη ε ειεθηξηθή απόδνζή ηνπο ζηε ρεηξόηεξε πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο. Γηα 

παξάδεηγκα, νη θπζηθνί παξάκεηξνη cbc SWW ,, θαη bS έρνπλ ειάρηζηεο ηηκέο απηέο πνπ 

νξίδεη ε ηερλνινγία ππξηηίνπ θαη κέγηζηεο πνπ ππνινγίδνληαη ζεσξώληαο ηε 

ρακειόηεξε δπλαηή ηηκή ηεο ραξαθηεξηζηηθήο εκπέδεζεο πεξηηηνύ ηξόπνπ πνπ 

κπνξνύλ λα έρνπλ νη γξακκέο κεηαθνξάο (π.ρ. 50Ω). Γηα δεδνκέλν ζύλνιν 

παξακέηξσλ ζρεδίαζεο, ε δηαδηθαζία (Σρ. 9) μεθηλά κε ηε πξνζαξκνγή εκπέδεζεο 

ησλ ‘θνξηηζκέλσλ’ γξακκώλ κεηαθνξάο ζηε πεξηνρή ζπρλόηεηαο ελδηαθέξνληνο. 

Απηό επηηπγράλεηαη, ιακβάλνληαο ππόςε ην δηαθνξηθό ξπζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ηζνδύλακνπ θπθιώκαηνο αλνηρηνύ βξόγρνπ, όπσο νξίζηεθε ζηε παξάγξαθν 5.2, θαη 

ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζεσξία παξακέηξσλ αλάθιαζεο κεηθηνύ ξπζκνύ (mixed-mode 

S-parameters) [69] κε θαζνξηζκέλεο ηηκέο θαησθιίνπ γηα ηηο ζηαζεξέο αλάθιαζεο 

ζηα ηέζζεξα άθξα ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο. Σηε ζπλέρεηα, επαιεζεύεηαη ε ζπλζήθε 

ζπγρξνληζκνύ (5.9) ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο ζηε πεξηνρή ζπρλόηεηαο ελδηαθέξνληνο, 

ζύκθσλα κε έλα κέγηζην ζρεηηθό ζθάικα κεηαμύ ηεο αξηζηεξήο θαη δεμηάο πιεπξάο 

ηεο εμίζσζεο (5.9). Έπεηηα, ε ζπλζήθε γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ εληζρπηηθνύ 

ζηαδίνπ ζύκθσλα κε ηελ απόζηαζε Χ επαιεζεύεηαη θαη κε ηε βνήζεηα AC αλάιπζεο 

ειέγρεηαη εάλ ε ζπλζήθε ηαιάλησζεο ηνπ ηζνδύλακνπ αλνηρηνύ βξόγρνπ είλαη νξζή. 

Δάλ αλ ην ηειεπηαίν ηζρύεη, αθνινπζεί αξκνληθή αλάιπζε θαη αλάιπζε ζνξύβνπ 

θάζεο παξακεηξηθά  σο πξνο ηε δηαθνξηθή ηάζε ειέγρνπ.  

Η πξνηεηλόκελε κεζνδνινγία αθνινπζείηαη από ην ζρεδηαζηή γηα 

ζπγθεθξηκέλν ιόγν ξεπκάησλ TUNEBIAS II / . Γη’ απηό, εάλ κεηά ηελ αξκνληθή αλάιπζε 

ην εύξνο ζπρλόηεηαο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθό, ηόηε ν ιόγνο πξέπεη λα απμεζεί, 

έρνληαο ππόςε ηηο ζεσξήζεηο ζρεηηθά κε απηόλ πνπ αλαπηύμακε ζηε παξάγξαθν 5.2. 
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Σρ. 10. Σρεκαηηθό δηάγξακκα ηνπ απνκνλσηή εμόδνπ ησλ 50Ω. Η δηαθνξηθή είζνδόο ηνπ ζπλδέεηαη 

ζην άθξν ηεο δηαθνξηθήο γξακκήο κεηαθνξάο βάζεο θαη νη έμνδνη ησλ 50Ω ζε G-S-G-S-G RF pads.  

Γ. Σσεδίαζη απομονωηή εξόδος  

Η εμαγσγή θαη ρξήζε ηνπ ζήκαηνο ηαιάλησζεο εθηόο πιαθηδίνπ ππξηηίνπ 

κπνξεί λα απαηηεί βαζκίδα απνκνλσηή εμόδνπ. Οη ιόγνη γηα απηό είλαη νη παξαθάησ: 

Πξώηνλ, παξέρεη 50Ω εκπέδεζε εμόδνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξηθή γξακκή 

κεηαθνξάο έρεη ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε δηαθνξεηηθή ησλ 50Ω. Γεύηεξνλ, 

απνκνλώλεη ηνλ ηαιαλησηή από ηελ  επόκελε βαζκίδα ηνπ ζπζηήκαηνο (ζηε 

πεξίπησζε απηή ν εμνπιηζκόο κέηξεζεο). Τξίηνλ, απμάλεη ηελ ηζρύ εμόδνπ ηνπ 

ζήκαηνο ηαιάλησζεο ζύκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλα επίπεδα.  

Γηα ηε δηθή καο πεηξακαηηθή πεξίπησζε, ν ηειεπηαίνο ιόγνο δελ ζεσξήζεθε 

ζθόπηκνο δηόηη ζέιακε λα κειεηήζνπκε ηε κεηαβνιή ηνπ πιάηνπο ηαιάλησζεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ξύζκηζεο ηεο ζπρλόηεηαο. Σρεηηθά κεγάιεο κεηαβνιέο ηνπ πιάηνπο 

ηαιάλησζεο θαηαδεηθλύεη όηη δελ ζπκβαίλεη ηέιεηα ππέξζεζε ζηε δηαθνξηθή γξακκή 

κεηαθνξάο ηνπ ζπιιέθηε θαηά ηε δηάξθεηα ξύζκηζεο ηεο ζπρλόηεηαο, ιόγσ ιαζώλ 

ζπγρξνληζκνύ ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο.  

Ωο απόξξνηα ησλ παξαπάλσ, ζρεδηάζακε απνκνλσηή εμόδνπ πνιιαπιώλ 

ζηαδίσλ, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηε δεκνζίεπζε [88] (Σρ. 10) κε δηαθνξηθή εκπέδεζε 

εηζόδνπ ίζε κε απηή ηεο ‘θνξηηζκέλεο’ γξακκήο κεηαθνξάο βάζεο, δηαθνξηθή 

εκπέδεζε εμόδνπ 100Ω, κεγάιε απνκόλσζε κεηαμύ δηαθνξηθήο εηζόδνπ θαη εμόδνπ, 

θαη ηζρύ εμόδνπ ίζε κε απηή ηνπ δηαθνξηθνύ ηαιαλησηή. Τν ηειεπηαίν επηηεύρζεθε κε 

ηε κείσζε ησλ ξεπκάησλ πόισζεο ηεο ζηα δηαθνξηθά δεύγε, ζε αληηδηαζηνιή κε ηε 

πεξίπησζε ελόο απνκνλσηή πςειήο ηαρύηεηαο ηερλνινγίαο ζπδεπγκέλσλ εθπνκπώλ 

(Emitter Coupled Logic- ECL). Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζακε αληηζηάζεηο κηθξήο ηηκήο 

ζηνπο ζπιιέθηεο ησλ δηαθνξηθώλ εληζρπηώλ. Οη πεγέο ξεπκάησλ πινπνηήζεθαλ κε 

έλα ηξαλδίζηνξ HBT θαη κε αληίζηαζε ζπλδεδεκέλε κεηαμύ ηνπ εθπνκπνύ ηνπ θαη 

ηεο γείσζεο. Η ηάζε ζηε βάζε ηνπ HBT είλαη ειεγρόκελε από κεηαβιεηή πεγή ηάζεο 
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Σρ. 11. Σρεκαηηθό δηάγξακκα ηεο κεηαβιεηήο πεγήο ηάζεο 

όπσο απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Σρ. 11 [89]. Η ηειεπηαία δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηεο 

πεξαηηέξσ κείσζεο ησλ ξεπκάησλ πόισζεο ησλ δηαθνξηθώλ ζηαδίσλ, θαη 

πξνθαιώληαο απόζβεζε πιάηνπο εάλ ρξεηαζηεί. Με απηό ηνλ ηξόπν, ζρεηηθά κεγάιεο 

κεηαβνιέο ηεο δηαθνξηθήο εμόδνπ ηνπ ηαιαλησηή είλαη δπλαηόλ λα αληρλεπηνύλ. 

 

5.4  Αποηελέζμαηα  

Ο ηαιαλησηήο πινπνηήζεθε ζηε ηερλνινγία ππξηηίνπ Austriamicrosystems 

0.35κm SiGe BiCMOS. Η κηθξνθσηνγξαθία ηνπ πιαθηδίνπ ππξηηίνπ παξνπζηάδεηαη 

ζην Σρ. 12. Ο ηαιαλησηήο θαηαιακβάλεη εκβαδόλ 0.9mm0.9mm θαη ην ζπλνιηθό 

πιαθίδην ππξηηίνπ 2mm 2mm ιόγσ θαηαζθεπαζηηθώλ απαηηήζεσλ θαη ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ εμνπιηζκνύ κέηξεζεο. Τν νινθιεξσκέλν κεηξήζεθε κε ηε βνήζεηα 

κηθξνθπκαηηθνύ ζηαζκνύ αθίδσλ (microwave probe station). Η δηαθνξηθή έμνδνο 

κεηξήζεθε κε κηθξνθπκαηηθή αθίδα ηεο εηαηξίαο Cascade δηακόξθσζεο Γείσζεο-

Σήκαηνο-Γείσζεο-Σήκαηνο-Γείσζεο (GSGSG). Μηα ζύξα ηεο ζπλδέζεθε ζηνλ 

αλαιπηή θάζκαηνο Agilent E4440A κε κηθξνθπκαηηθό θαιώδην, ελώ ε άιιε 

ζπλδέζεθε ζε κηα κηθξνθπκαηηθή αληίζηαζε ηεξκαηηζκνύ ησλ 50Ω. Βεινλνεηδείο 

αθίδεο (needle probes) ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο ηξνθνδνζίεο θαη ηα ζήκαηα ειέγρνπ 

ηνπ νινθιεξσκέλνπ. Η ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηνπ ηαιαλησηή είλαη 138.1 mW πνπ  
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Σρ. 12. Μηθξνθσηνγξαθία ηνπ νινθιεξσκέλνπ 

 

Σρ. 13. Φάζκα ηζρύνο ηεο εμόδνπ ηνπ ηαιαλησηή ζε θαλνληθή πόισζε ξεύκαηνο ηνπ απνκνλσηή 

εμόδνπ  

είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ εμνκνίσζε (137.2 mW). Τν θάζκα ηνπ ζήκαηνο εμόδνπ 

ηνπ ηαιαλησηή ζηε θεληξηθή ζπρλόηεηα ησλ 14.25 GHz παξνπζηάδεηαη ζην Σρ. 13. Η 

ηζρύο ζηελ είζνδν ηνπ αλαιπηή θάζκαηνο είλαη -19.9 dBm. Λακβάλνληαο ππόςε ηηο 

απώιεηεο ηνπ εμνπιηζκνύ κέηξεζεο ε ηζρύο εμόδνπ ηνπ απνκνλσηή είλαη -17.5 dBm.  
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Σρ. 14. Θόξπβνο θάζεο ηνπ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή. 

 

Σρ. 15. Σπρλόηεηα ηαιάλησζεο ζε ζρέζε κε ηε δηαθνξηθή ηάζε ειέγρνπ. 

Ο ζόξπβνο θάζεο παξνπζηάδεηαη ζην Σρ. 14. Λόγσ εμσηεξηθώλ παξεκβνιώλ θαη ηεο 

κεγάιεο επαηζζεζίαο ξύζκηζεο (tuning sensitivity), ην ζήκα ηαιάλησζεο δελ είλαη 

ζηαζεξό σο πξνο ηε ζπρλόηεηα. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα, ν αλαιπηήο θάζκαηνο λα 

κε κπνξεί λα αλαθηήζεη ηε ζπρλόηεηα θνξέα κε κεγάιε αθξίβεηα θαη λα εθηειέζεη 

ζσζηά απνδηακόξθσζε θάζεο. Γη’ απηό ην δηάγξακκα ζνξύβνπ θάζεο ηείλεη λα γίλεη  
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Σρ. 16. Ιζρύο εμόδνπ ζε ζρέζε κε ηε ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο. Οη απώιεηεο ηνπ εμνπιηζκνύ κέηξεζεο 

(2.4 dB ζηε πεξηνρή ζπρλνηήησλ ελδηαθέξνληνο) δελ έρεη αθαηξεζεί από ηηο κεηξήζεηο.  

επίπεδν θαη ε κέηξεζε ηνπ ζνξύβνπ θάζεο είλαη κεησκέλεο αθξίβεηαο. Η κέηξεζε ζε 

απηέο ηηο ζπλζήθεο είλαη -98 dBc/Hz ζε απόζηαζε 1 MHz από ην θνξέα. Τν 

πξόβιεκα κέηξεζεο ηνπ ζνξύβνπ θάζεο ζα κπνξνύζε λα επηιπζεί κε ηε ρξήζε PLL 

πςειήο ηαρύηεηαο, έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί ζηαζεξνπνίεζε ζπρλόηεηαο. Τν Σρ. 15 

παξνπζηάδεη ηε ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο ζε ζρέζε κε ηε δηαθνξηθή ηάζε ειέγρνπ. Η 

πεξηνρή ξύζκηζεο ηεο ζπρλόηεηαο είλαη από 13.95 GHz έσο 14.37 GHz. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί όηη ε θακπύιε ηεο ζπρλόηεηαο ηαιάλησζεο ζε ζρέζε κε ηε ηάζε ειέγρνπ 

αθνινπζεί κηα αληίζηξνθε εθζεηηθή ζπκπεξηθνξά, παξόκνηα κε απηή πνπ ην ξεύκα 

TUNEI  αθνινπζεί κε ηε δηαθνξηθή ηάζε ειέγρνπ.  

 Τέινο, γηα λα εξεπλήζνπκε ηηο κεηαβνιέο ηεο ηζρύνο εμόδνπ ζε ζρέζε κε ηε 

ζπρλόηεηα ηαιάλησζεο, κεηξήζακε ηε ηζρύ εμόδνπ γηα δύν πεξηπηώζεηο (Σρ. 16). Η 

πξώηε πεξίπησζε είλαη ζύκθσλα κε ηε ηππηθή ηηκή ξεύκαηνο πόισζεο ηνπ 

απνκνλσηή εμόδνπ, ελώ ε δεύηεξε κε κεησκέλε ηηκή ξεύκαηνο. Τν ηειεπηαίν είλαη 

εθηθηό κε ηε κείσζε ηεο ηάζεο ειέγρνπ ζηε κεηαβιεηή πεγή ηάζεο (Σρ. 11). Σηελ 

πεξίπησζε κε ηε κεησκέλε ηηκή ξεύκαηνο πόισζεο ηνπ απνκνλσηή εμόδνπ, ε 

κέγηζηε απόθιηζε είλαη 0.37 dB. Η ηειεπηαία δίλεη θαιύηεξε εθηίκεζε γηα ηηο 
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κεηαβνιέο πιάηνπο ιόγσ ηεο ζρεδόλ γξακκηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαδίσλ ηνπ 

απνκνλσηή.  
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  6  

Συμπεράσματα και θέματα μελλοντικής 
έρευνας 

 

Σην θεθάιαην απηό ζπλνςίδνπκε ηελ ζπλεηζθνξά ηεο παξνύζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, 

παξαζέηνληαο ηα θπξηόηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ απνξξένπλ από ηε ζρεδίαζε ηνπ πιήξσο 

νινθιεξσκέλνπ δηαθνξηθνύ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή ειεγρόκελνπ από ηάζε, ηε 

βαζκνλόκεζε ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ εμνκνησηή θαη ηε δηαδηθαζία εμαγσγήο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ παξακέηξσλ ζπκκεηξηθώλ δηαθνξηθώλ γξακκώλ πινπνηεκέλσλ ζε ηερλνινγία 

ππξηηίνπ. Επηπξόζζεηα, παξαζέηνπκε, αλνηρηά πξνο δηεξεύλεζε, ζέκαηα ζηελ ελ ιόγσ 

επηζηεκνληθή πεξηνρή.   

         

6.1  Συμπεράσματα  

Η ζρεδίαζε πιήξσο νινθιεξσκέλσλ θαηαλεκεκέλσλ θπθισκάησλ ζε 

ηερλνινγία ππξηηίνπ είλαη εθηθηή. Η κέρξη ηώξα έξεπλα ζηελ πεξηνρή ησλ 

θαηαλεκεκέλσλ ηαιαλησηώλ επηθεληξσλόηαλ κόλν ζηε δπλαηόηεηα πινπνίεζεο θαη 

επαιήζεπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή ρσξίο λα ιακβάλνληαη 

ππόςε ζέκαηα πιήξνπο νινθιήξσζεο.  

Σηελ παξνύζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή παξνπζηάζακε ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξώηνπ πιήξσο νινθιεξσκέλνπ δηαθνξηθνύ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή ειεγρόκελνπ 

από ηάζε. Ο ηαιαλησηήο πινπνηήζεθε ζε ηερλνινγία ππξηηίνπ ρακεινύ θόζηνπο 

(AMS 0.35 κm SiGe BiCMOS). Γηα ηε ξύζκηζε ηεο ζπρλόηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε  

ηερληθή ηεο κεηαβνιήο θαζπζηέξεζεο κε ηελ αξσγή ζεηηθήο αλάδξαζεο. Η ηερληθή 

απηή πηνζεηήζεθε από ηνπο ηαιαλησηέο δαθηπιίνπ θαη παξνπζηάδεηαη σο έλαο 

ελαιιαθηηθόο ηξόπνο ξύζκηζεο κηθξνύ εύξνπο ηεο ζπρλόηεηαο (fine frequency 

tuning). Σηε ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε αληηζηνηρεί ζε εύξνο 420 MHz. Ο ζόξπβνο 

θάζεο είλαη -98 dBc/Hz ζε 1 MHz απόζηαζε από ηνλ θνξέα ησλ 14.25 GHz. Επίζεο 
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πινπνηήζεθε απνκνλσηήο εμόδνπ έηζη ώζηε λα απνκνλώζεη ηελ έμνδν ηνπ ηαιαλησηή 

από ην ζύζηεκα κέηξεζήο ηνπ. Η ηζρύο εμόδνπ κεηξήζεθε ζηα -17.5 dBm θαη ε 

ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ θπθιώκαηνο (ηαιαλησηή, απνκνλσηή, 

θαη θπθιώκαηα ειέγρνπ) είλαη 138.1 mW. Χξεζηκνπνηήζεθαλ δύν δηαθνξεηηθέο 

ηάζεηο ηξνθνδνζίαο, κηα ησλ 3.2 V θαη κηα ησλ 4.2 V.  

Γηα ηε ζρεδίαζε ηνπ δηαθνξηθνύ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή, απαηηήζεθε ε 

κειέηε δηαθνξηθώλ γξακκώλ κεηαθνξάο πινπνηεκέλσλ ζε ππόζηξσκα ππξηηίνπ, ε 

ρξήζε ειεθηξνκαγλεηηθνύ εμνκνησηή γηα ηελ αθξηβή κνληεινπνίεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο, θαζώο θαη ε αλάπηπμε κεζνδνινγίαο πνπ 

ζπλδέεη ηηο θπζηθέο παξακέηξνπο ηνπ ζρεδίνπ κε ηα ελεξγά θαη παζεηηθά ζηνηρεία 

ζην ειεθηξηθό επίπεδν ζρεδίαζεο, έηζη ώζηε λα ην ηειηθό ζρέδην λα είλαη 

πινπνηήζηκν από ηερλνινγηθήο άπνςεο.  

Η κειέηε ησλ δηαθνξηθώλ γξακκώλ κεηαθνξάο έγηλε κε ηελ αξσγή ηεο 

ζεσξίαο ζθέδαζεο κεηθηνύ ξπζκνύ. Έγηλε εμαγσγή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

παξακέηξσλ (ραξαθηεξηζηηθή εκπέδεζε θαη ζηαζεξά κεηάδνζεο άξηηνπ θαη πεξηηηνύ 

ηξόπνπ) θαη κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ γξακκώλ κεηαθνξάο ζην πεδίν ηεο 

ζπρλόηεηαο. Η καζεκαηηθή αλάιπζε πνπ παξνπζηάζηεθε ζην θεθάιαην 3, ζε ζρέζε 

κε ηηο ππάξρνπζεο, έρεη ην πιενλέθηεκα όηη εμάγνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

γξακκώλ κεηαθνξάο ρσξίο ηε ρξήζε επαλαιεπηηθώλ αιγνξίζκσλ ή ηε ζρεδίαζε 

πνιιαπιώλ γξακκώλ κεηαθνξάο δηαθνξεηηθνύ κήθνπο.  

Επίζεο, αλαπηύμακε ηερληθή βαζκνλόκεζεο ειεθηξνκαγλεηηθνύ εμνκνησηή κε 

ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Ωο αλαθνξά γηα ηε 

δηαδηθαζία βαζκνλόκεζεο ρξεζηκνπνηήζακε ζπεηξνεηδείο επαγσγνύο, δηαζέζηκνπο 

ζηελ ηερλνινγία ππξηηίνπ πνπ πινπνηήζεθε ν δηαθνξηθόο θαηαλεκεκέλνο 

ηαιαλησηήο. Τν απνηέιεζκα ηεο βαζκνλόκεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμνκνίσζε 

ησλ δηαθνξηθώλ γξακκώλ κεηαθνξάο ηνπ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή. 

Επηπιένλ, αλαπηύμακε κεζνδνινγία ζρεδίαζεο δηαθνξηθνύ θαηαλεκεκέλνπ 

ηαιαλησηή ε νπνία ιακβάλεη ππόςε ηεο ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθνξηθώλ 

γξακκώλ κεηαθνξάο (κήθνο, πιάηνο, θάζεηε απόζηαζε κεηαμύ ησλ αγσγώλ), θαη ηηο 

δηαζηάζεηο θάζε εληζρπηηθήο βαζκίδαο ηνπ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή ζε ζρέζε κε 

ηελ απόζηαζε κεηαμύ ηεο δηαθνξηθήο γξακκήο κεηαθνξάο ζπιιέθηε θαη βάζεο. Η 

κεζνδνινγία έρεη επαλαιεπηηθή κνξθή θαη ζπλδέεη όιεο ηηο θπζηθέο παξακέηξνπο 

ζην επίπεδν ηεο ειεθηξηθήο ζρεδίαζεο ηνπ ηαιαλησηή. Σην ηέινο ηεο επαλαιεπηηθήο 
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δηαδηθαζίαο, ην ηειηθό απνηέιεζκα είλαη ε εύξεζε ησλ θπζηθώλ παξακέηξσλ 

ζρεδίαζεο έηζη ώζηε ην θπζηθό ζρέδην (layout) ηνπ ηαιαλησηή λα είλαη πινπνηήζηκν.  

Μαδί κε ηνλ δηαθνξηθό θαηαλεκεκέλν ηαιαλησηή, νινθιεξώζεθε θαη 

απνκνλσηήο εμόδνπ πνιιαπιώλ βαζκίδσλ. Με ηνλ ηξόπν απηό απνθεύγνληαη 

αλαθιάζεηο ιόγσ ηνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ησλ 50 Ω θαη επηδεηθλύεηαη ε 

δπλαηόηεηα νινθιήξσζεο ηνπ θαηαλεκεκέλνπ ηαιαλησηή ζε έλα κεγαιύηεξν 

ζύζηεκα ππξηηίνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε θαηαλάισζε ηνπ απνκνλσηή είλαη πνιύ 

κεγαιύηεξε από απηή ηνπ ηαιαλησηή, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη όηη γηα ηελ ίδηα 

πεξηνρή ζπρλόηεηαο ηα θαηαλεκεκέλα θπθιώκαηα κπνξεί λα έρνπλ κηθξόηεξε ηζρύ 

θαηαλάισζεο από ηα αληίζηνηρα κε ζπγθεληξσκέλα ζηνηρεία (lumped element).  

 

6.2  Προτάσεις  γ ια  μελλοντική έρεσνα  

Απώηεξνο ζθνπόο ηεο παξαπάλσ έξεπλαο, θαη γεληθόηεξα ηεο έξεπλαο ζηελ 

πεξηνρή ησλ θαηαλεκεκέλσλ θπθισκάησλ, είλαη ε πηνζέηεζε αξρηηεθηνληθώλ θαη ε 

κειέηε ηνπο έηζη ώζηε λα είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή ηνπο ζηα ζύγρξνλα 

ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα . Η ρξήζε ηνπο ζήκεξα είλαη πην επίθαηξε από πνηέ 

αθνύ λέεο εθαξκνγέο, όπσο αζύξκαηα ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα ζηελ πεξηνρή 

ζπρλνηήησλ ησλ 60 GHz [90], ζπζηήκαηα radar γηα απηνθίλεηα ζηελ πεξηνρή 

ζπρλνηήησλ 77-79 GHz [91]. Πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ απηνύ ππάξρνπλ θάπνηα 

αλνηρηά ζέκαηα, όπσο απηά έρνπλ δηαγλσζζεί θαη ηα νπνία απαηηνύλ ηεο δένπζαο 

κειέηεο θαη έξεπλαο.  

Έλα από απηά είλαη ε κνληεινπνίεζε γξακκώλ κεηαθνξάο θαη γεληθόηεξα 

παζεηηθώλ ζηνηρείσλ ζε πεξηνρέο πςειώλ ζπρλνηήησλ. Οη ππάξρνπζεο πξνζεγγίζεηο 

δελ είλαη ελδεδεηγκέλεο γηα ρξήζε ζηα ζύγρξνλα CAD εξγαιεία αθνύ ρξεζηκνπνηνύλ 

κεγάιν αξηζκό δηαθξηηώλ παζεηηθώλ ζηνηρείσλ γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ απόθξηζε 

ζπρλόηεηαο πνπ έρνπλ νη γξακκέο κεηαθνξάο ζε κεγάιν εύξνο ζπρλνηήησλ. Η 

πξνζέγγηζε απηή θαζηζηά ηελ εμνκνίσζε ζπζηεκάησλ κε κεγάιν αξηζκό γξακκώλ 

κεηαθνξάο αξθεηά ρξνλνβόξα θαη κε κεγάιεο απαηηήζεηο ζε ππνινγηζηηθή ηζρύ.  

Επίζεο, ε δηαδηθαζία ζπλεμνκνίσζεο κεηαμύ θπθισκαηηθνύ θαη 

ειεθηξνκαγλεηηθνύ εμνκνησηή είλαη έλα άιιν εξεπλεηηθό πεδίν πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο. Η ζπλήζεο δηαδηθαζία ηεο εηζαγσγήο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ παξακέηξσλ 



132 

 

πνπ έρνπλ ηα παζεηηθά ζηνηρεία, όπσο νη γξακκέο κεηαθνξάο θαη νη ζπεηξνεηδείο 

επαγσγνί, ζηνλ θπθισκαηηθό εμνκνησηή δελ είλαη πάληα ε πην ξεαιηζηηθή 

αληηκεηώπηζε ζηε ζρεδίαζε νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ πςειώλ ζπρλνηήησλ. 

Φαηλόκελα όπσο απηό ηεο δεύμεο παζεηηθώλ θαη ελεξγώλ ζηνηρείσλ κέζσ ηνπ 

ππνζηξώκαηνο ππξηηίνπ θαη ησλ γξακκώλ ηξνθνδνζίαο είλαη δύζθνιν λα 

εθαξκνζηνύλ ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο πνιιαπιώλ παζεηηθώλ ζηνηρείσλ κέζα ζην 

ίδην πιαθίδην ππξηηίνπ. Επηπιένλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε παξακεηξηθώλ 

κνληέισλ γηα ηα παζεηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία πξνέξρνληαη είηε από απνηειέζκαηα 

κεηξήζεσλ, είηε από απνηειέζκαηα ειεθηξνκαγλεηηθήο εμνκνίσζεο. Έηζη θξίλεηαη 

κείδνλνο ζεκαζίαο ε αλάπηπμε ινγηζκηθνύ πνπ λα ππνζηεξίδεη όρη απιώο ηελ 

εμαγσγή ησλ παξακέηξσλ θπζηθώλ δνκώλ κηθξήο πνιππινθόηεηαο, αιιά λα εμάγεη 

ηε ζπκπεξηθνξά ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο νιόθιεξνπ ηνπ πιαθηδίνπ ππξηηίνπ κέζα 

ζε ινγηθά ρξνληθά όξηα θαη λα επηηξέπεη ηελ ζπλεμνκνίσζε κε θπθισκαηηθό 

εμνκνησηή. 
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