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Περίληψη

Σε αυτήν την εργασία μελετούμε την τοπολογία ενός κυκλώμα-
τος ανάγνωσης για χρήση με έναν βιοαισθητήρα. Σκοπός ενός κυκλώματος
ανάγνωσης είναι να μεταφράσει το σήμα του βιοαισθητήρα σε χρήσιμο
σήμα το οποίο μας δίνει κάποια πληροφορία και μπορεί να επεξεργα-
στεί. Ως βιοαισθητήρα, για την παρούσα εργασία, χρησιμοποιούμε το Ion-
Sensitive FET (ISFET), το οποίο είναι ένα τρανζίστορ τύπου FET που έχει
τη δυνατότητα να αναγνωρίζει την συγκέντρωση των ιόντων σε ένα διά-
λυμα. Για αυτό το λόγο, το πρώτο κομμάτι της εργασίας αφιερώθηκε στην
δημιουργία ενός μοντέλου για το ISFET, το οποίο να είναι κατάλληλο για
χρήση σε πρόγραμμα προσομοίωσης. Το μοντέλο αυτό βασίζεται στις φυσι-
κές και χημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο διάλυμα που αφορά
το ISFET.

Τα χαρακτηριστικά ενός κυκλώματος ανάγνωσης πρέπει να είναι
η υψηλή ανάλυση και αναγνωρισιμότητα, η ανθεκτικότητα στον θόρυβο
και η δυνατότητα για μαζική παραγωγή. Αυτοί οι λόγοι μας οδηγούν στην
χρήση ενός Βρόχου Κλειδώματος Φάσης (PLL). Αυτό το κύκλωμα ικανο-
ποιεί τις προδιαγραφές που θέσαμε για το κύκλωμα ανάγνωσης και μπορεί
να γίνει ενσωμάτωση του βιοαισθητήρα σε αυτό. Το PLL αποτελείται από
έναν ανιχνευτή φάσης, ένα φίλτρο και έναν ταλαντωτή ελεγχόμενο από
τάση. Κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία παρουσιάζεται και μελετάται στην
παρούσα διπλωματική.

Συγκεκριμένα, για τον ανιχνευτή φάσης γίνεται χρήση του κυκλώ-
ματος Gilbert Cell, το οποίο έχει δείξει ικανοποιητικά αποτελέσματα όταν
χρησιμοποιείται για ανάγνωση των σημάτων του ISFET. Επίσης, παρου-
σιάζουμε την τοπολογία ενός ταλαντωτή ελεγχόμενου από τάση ο οποίος
βασίζεται στον ταλαντωτή δακτυλίου. Τέλος, γίνεται η σύνθεση αυτών των
επιμέρους στοιχείων με σκοπό την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κυκλώ-
ματος ανάγνωσης. Η μελέτη έγινε με χρήση προσομοίωσης τύπου SPICE
και τα αποτελέσματα και οι προσομοίωση παρουσιάζονται στο τελευταίο
κεφάλαιο.
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Abstract

In this thesis we examine the topology of a readout circuit for
biosensing applications. The purpose of the readout circuit is to convert
the biosensor’s signal to a useful signal that can be measured and provide
information. For the current thesis we use the Ion-Sensitive FET as biosensor,
which is a FET type transistor and has the property of recognizing the ion
concentration of a solution. For this reason, the first part of the thesis is
devoted to developing a model for the ISFET, which should be suitable
for use in simulation software. This model is based on the physical and
chemical reactions that take place in the solution that is in touch with the
ISFET.

The characteristics of a readout circuit should be high resolution,
noise rejection and the potential of mass production. For these reasons
we chose the Phase Locked Loop (PLL) topology. This circuit satisfies the
specifications we set for the readout circuit and the ISFET sensor can be
adapted to it. The PLL circuit consists of a Phase Detector, a filter and a
Voltage Controlled Oscillator (VCO). Each one of these circuits is presented
and analyzed in this thesis.

For the phase detector, the Gilbert Cell block is used, which has
shown promising results in sensing ISFET’s signals. Also, we present the
topology of a VCO, based on the ring oscillator. Finally, these individual
circuits are combined in order to create a robust readout circuit. The study
was completed using SPICE based simulation software and the results and
simulations are presented in the last chapter.



4

Ευχαριστίες

Η παρούσα διπλωματική εκπονήθηκε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για την εκπόνησή αυτής θα
ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέπων καθηγητή κ. Αλέξιο Μπίρμπα για
την καθοδήγηση στην διάρκεια της μελέτης μου και για την ευκαιρία που
μου έδωσε να ασχοληθώ με μια τόσο ενδιαφέρουσα ερευνητική περιοχή.
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διδακτορικό φοιτητή κ. Γιαννακίδη
Κωνσταντίνο για το χρόνο που αφιέρωσε και την προθυμία του να με βοη-
θήσει στα στάδια της διπλωματικής. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την
οικογένειά μου και τους φίλους μου για την στήριξή τους σε όλα τα έτη
των σπουδών μου.

Με τιμή,

Φωλιάδης Αναστάσιος



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Βιοαισθητήρες 7
1.1 Τρανσίστορ Επίδρασης Πεδίου (FET) . . . . . . . . . . . . . 8
1.2 Ion-Sensitive Field Effect Transistor (ISFET) . . . . . . . . . 9
1.3 BioFETs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.3.1 EnFET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.3.2 ImmunoFET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3.3 GenFET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.4 Κύκλωμα ανάγνωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2 Gilbert Cell 19
2.1 Ενισχυτής Ενός Σταδίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.2 Διαφορικός Ενισχυτής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.3 Gilbert Cell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.4 Αρχή της διαγραμμμικότητας (Translinear Principle) . . . . 25
2.5 ISFET Gilbert Cell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3 Ταλαντωτής 33
3.1 Πύλες NOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.2 Ταλαντωτής Δακτυλίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.3 Ταλαντωτής Ελεγχόμενος από τάση . . . . . . . . . . . . . . 36

4 Βρόχος Κλειδώματος Φάσης 41
4.1 Ανιχνευτής Φάσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.2 Κατωδιαβατό Φίλτρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.3 Μαθηματικό μοντέλο του PLL . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.4 ISFET PLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

5



6

5 Προσομοιώσεις & Αποτελέσματα 51
5.1 ISFET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.2 Gilbert Cell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.3 PLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.4 Συμπεράσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Βιβλιογραφία 63



ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1

ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Ο βιοαισθητήρας θεωρείται ένα σύστημα ανίχνευσης, δηλαδή o
σκοπός ενός τέτοιου συστήματος είναι η ανίχνευση κάποιας διαδικασίας.
Αυτό γίνεται μέσω μιας αλλοίωσης των παραμέτρων του συστήματος, την
οποία προκαλεί ή εν λόγω διαδικασία. Ανάλογα με την εφαρμογή, υπάρ-
χουν διαφόρων ειδών συστήματα ανίχνευσης και για πολλούς διαφορετι-
κούς τομείς.

Το πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας αφιερώνεται στη μελέτη
και προσομοίωση της συμπεριφοράς ενός βιοαισθητήρα. Βιοαισθητήρας εί-
ναι μία συσκευή η οποία έχει την δυνατότητα να μετατρέπει βιολογικές
ή χημικές πληροφορίες σε άλλης μορφής σήματα. Στόχος αυτής της με-
τατροπής είναι να γίνει δυνατή η επεξεργασία αυτών των σημάτων και
η ανάγνωσή τους, με αυτοματοποιημένο τρόπο. Συνήθης μετατροπή, είναι
η μετατροπή της πληροφορίας σε ηλεκτρικό σήμα. Στην παρούσα εργα-
σία θα ασχοληθούμε με τέτοιου είδους αισθητήρες, οι οποίοι ονομάζονται
ηλεκτροχημικοί.

Από τότε που δημιουργήθηκε ο πρώτος ηλεκτροχημικός βιοαισθη-
τήρας το 1962 από τους Clark LC Jr και Lyons C [1] έχει γίνει αρκετή προ-
σπάθεια για την δημιουργία τέτοιων λειτουργικών συστημάτων, τα οποία
εκμεταλλεύονται τις ιδιότητες των βιολογικών διεργασιών. Η έρευνα πάνω
σε τέτοιου είδους αισθητήρες έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω της
προόδου στους τομείς της στερεάς κατάστασης της ύλης, ηλεκτροχημείας,
βιοχημείας, βιομηχανικής και επεξεργασίας σημάτων. Η συνεργασία αυ-
τών των τομέων έχει οδηγήσει στην δημιουργία διάφορων βιοαισθητήρων.
Ένας τρόπος είναι μέσω κάποιων τροποποιήσεων στο γνωστό τρανζίστορ
επίδρασης πεδίου (Field Effect Transistor) ή FET. Μέσω αυτών των τρο-
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8 Βιοαισθητήρες

(αʹ) Διατομή (βʹ) Σύμβολο

Σχήμα 1.1: MOSFET

ποποιήσεων είναι δυνατή η δημιουργία αισθητήρων διαφόρων ειδών όπου
στοχεύουν σε διαφορετικές διεργασίες. Για αυτό το λόγο παρακάτω γίνε-
ται μία παρουσίαση του τρανζίστορ FET, στο οποίο βασίζονται οι αισθη-
τήρες που μελετήσαμε.

1.1 Τρανσίστορ Επίδρασης Πεδίου (FET)

Το FET είναι ένα τρανζίστορ το οποίο χρησιμοποιεί ηλεκτρικό
πεδίο για να ελέγχει και να μεταβάλει την αγωγιμότητα ενός καναλιού σε
ημιαγωγικό υλικό. Συνήθως έχουν τρεις ακροδέκτες:
• Την Πηγή (Source)
• Τον Απαγωγό (Drain)
• Την Πύλη (Source)

Επίσης υπάρχει και ένας τέταρτος ακροδέκτης, ο ακροδέκτης σώματος ή
υποστρώματος (Βody) ο οποίος σπανίως χρησιμοποιείται. Υπάρχουν δια-
φόρων ειδών FET, ανάλογα με το τρόπο μόνωσης ανάμεσα στο κανάλι και
την πύλη. MOSFET ονομάζονται τα τρανζίστορ που χρησιμοποιούν μονωτή
για αυτό το σκοπό. Στην παρούσα εργασία αρκεί η μελέτη του MOSFET,
το οποίο θα είναι η βάση για την δημιουργία του βιοαισθητήρα. Στο σχήμα
1.1 φαίνεται η διατομή και το σύμβολό του.

Το ρεύμα που ρέει μέσω του τρανζίστορ (ID), είναι συνάρτηση
της τάσης στους ακροδέκτες του. Συγκεκριμένα, για την γραμμική περιοχή
λειτουργίας του:

ID = Coxµ
W

L
[(Vgs − Vt)Vds −

1

2
V 2
ds] (1.1)

Όπου Cox είναι η χωρητικότητα του οξειδίου ανά επιφάνεια, W
και L είναι το πλάτος και το μήκος του καναλιού αντίστοιχα και µ είναι η
κινητικότητα των φορέων. Όταν το ρεύμα που ρέει εν μέσω του τρανζίστορ
είναι όπως την εξίσωση 1.1 θα λέμε ότι το τρανζίστορ είναι στην γραμμική
περιοχή. Αυτό συμβαίνει όταν η τάση στην βάση του ξεπεράσει ένα όριο.
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Πριν γίνει αυτό, το τρανζίστορ θα βρίσκεται στην ενεργή περιοχή (ή περιοχή
κόρου), όπου το ρεύμα του θα είναι

ID =
Coxµ

2

W

L
(Vgs − Vt)

2 (1.2)

Τέλος, Vt είναι η τάση κατωφλιού του τρανζίστορ. Έτσι ονομά-
ζεται η ελάχιστη διαφορά τάσης ανάμεσα σε Πύλη και Πηγή έτσι ώστε
να δημιουργηθεί αγώγιμο κανάλι στο τρανζίστορ, δηλαδή να εισέλθει στην
ενεργή περιοχή λειτουργίας του. Η τάση αυτή ορίζεται ως εξής:

Vt =
ΦM − ΦSi

q
− Qox +QSS +QB

COX
− 2ϕf (1.3)

Όπου ΦM και ΦSi είναι το έργο εξαγωγής του μετάλλου της πύλης
και του πυριτίου αντίστοιχα. QOX είναι το συσσωρευμένο φορτίο στο οξεί-
διο, QSS στην διεπαφή οξειδίου-πυριτίου και QB στο πυρίτιο. Η εξίσωση
αυτή είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς οι βιοαισθητήρες που βασίζονται
σε τρανζίστορ επίδρασης πεδίου, πρακτικά μεταβάλλουν την τάση κατω-
φλιού.

1.2 Ion-Sensitive Field Effect Transistor (ISFET)

Η πιο απλή μορφή αισθητήρα που βασίζεται σε FET είναι αυτή
του ISFET που δημιουργήθηκε το 1970 από τον P. Bergveld [2]. Όπως
υποδεικνύει και η ορολογία, το ISFET είναι ένα τρανζίστορ τύπου FET,
το οποίο είναι ευαίσθητο στην συγκέντρωση των ιόντων. Είναι απλά ένα
MOSFET του οποίου έχει αφαιρεθεί σύνδεση της βάσης και έχει αντικα-
τασταθεί από υδατικό διάλυμα το οποίο έρχεται σε επαφή με το οξείδιο
της βάσης.

Η συγκέντρωση των ιόντων στο διάλυμα ορίζει και το pH αυτού
του διαλύματος, για αυτό το λόγο τα ISFET χρησιμοποιούνται ως αισθητή-
ρες pH. Για να μπορέσουμε να αναλύσουμε την απόκριση του αισθητήρα
στις μεταβολές του pH θα πρέπει να κάνουμε ανάλυση στη συμπεριφορά
του διαλύματος.

Ξέρουμε πως με την παρουσία δυναμικού σε ένα διάλυμα, οι φο-
ρείς συγκεντρώνονται στην επιφάνεια του διαλύματος. Έτσι, δημιουργείται
ένα επίπεδο, σε αυτές τις επιφάνειες, το οποίο καταλαμβάνεται από ιόντα.
Οι επιφάνειες αυτές, στην συγκεκριμένη εφαρμογή, είναι το ηλεκτρόδιο και
η επιφάνεια της πύλης του ISFET. Tα ιόντα του διαλύματος όμως, είναι
μεγαλύτερα σε μέγεθος από τα φορτία στην πύλη του τρανζίστορ, το οποία
είναι ελεύθερα ηλεκτρόνια. Έτσι δεν αρκεί το ένα επίπεδο ιόντων για να
ισοσταθμίσει το φορτίο των ηλεκτρονίων. Για αυτό το λόγο δημιουργείται
και ένα δεύτερο επίπεδο το οποίο ονομάζεται επίπεδο διάχυσης. Όπως
είναι προφανές, τα δύο αυτά επίπεδα ισοδυναμούν με επιφανειακή χωρη-
τικότητα, δηλαδή με πυκνωτές, επειδή σε κάθε μεριά του επιπέδου είναι
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Σχήμα 1.2: Επίπεδο Helmholz

αντίθετα φορτισμένα σωματίδια. Το πρώτο επίπεδο ονομάζεται επίπεδο
Helmholz και το δεύτερο Gouy-Chapman. Το 1924 ο Stern O. ήταν αυτός
που συνδύασε αυτά τα δύο μοντέλα, για την δημιουργία ενός πλήρους μο-
ντέλου, το οποίο ονομάζεται Double-Layer Model ή Gouy-Chapman-Stern
model [3].

Στο επίπεδο Helmholz υπάρχουν δύο υποεπίπεδα, το OHP (Outer
Helmholz Plane) και το IHP (Inner Helmholz Plane). Σε κάθε ιόν μέσα στο
διάλυμα, δημιουργείται γύρω του ένα κέλυφος από μόρια νερού, το οποίο
ονομάζεται κέλυφος ενυδάτωσης. Λόγω αυτού, τα ιόντα δεν μπορούν να
πλησιάσουν απεριόριστα την επιφάνεια και το κοντινότερο επίπεδο που
φτάνουν λέγεται OHP. Σε μερικές περιπτώσεις όμως, τα ιόντα μπορούν να
απελευθερωθούν από το κέλυφος αυτό και να πλησιάσουν ακόμα περισσό-
τερο την επιφάνεια, το κοντινότερο επίπεδο σε αυτή την περίπτωση λέγεται
IHP. Το επίπεδο Helmholz και τα υποεπίπεδα φαίνονται στο σχήμα 1.2

Η θεωρία που παρουσιάσαμε μέχρι τώρα, παρόλο που δίνει μία
ακριβή περιγραφή των ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων, θεωρεί πως
δεν γίνονται χημικές αντιδράσεις μέσα στο διάλυμα, κάτι που δεν ισχύει
όμως στην πραγματικότητα. Χημικές αντιδράσεις στην επιφάνεια της πύ-
λης, ανάμεσα στα μόρια της πύλης και του διαλύματος μπορεί να προκα-
λέσουν μεταβολές στο φορτίο του μονωτή. Ο τρόπος για να μελετήσουμε
αυτές τις μεταβολές είναι με τη χρήση του μοντέλου δέσμευσης θέσης (Site-
Binding Model) [4].

Αρχικά κάνουμε την υπόθεση πως οι χημικές αντιδράσεις μπορούν
να γίνουν μόνο σε αποστάσεις μικρότερες του OHP. Σύμφωνα με αυτό
το μοντέλο, μόρια του νερού αντιδρούν με τον μονωτή σε συγκεκριμένες
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Σχήμα 1.3: Μοντέλο δέσμευσης θέσης

θέσεις όπως φαίνεται στο σχήμα 1.3. Μέσω των χημικών αντιδράσεων που
λαμβάνουν χώρα σε εκείνο το σημείο μπορούμε να υπολογίσουμε το φορτίο
της επιφάνειας του μονωτή.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως το υλικό του μονωτή παί-
ζει ρόλο στις χημικές αντιδράσεις, παρόλα αυτά η θεωρία που αναλύ-
ουμε ισχύει για οποιοδήποτε υλικό. Χαρακτηριστικά υλικά μονωτή είναι
Si3N4, Al2O3, Ta2O5 και άλλα. Το πιο συνηθισμένο είναι το οξείδιο του
πυριτίου (SiO2) το οποίο θεωρήσαμε και εμείς για τις προσομοιώσεις.
Αυτό που αλλάζει για κάθε υλικό είναι η πυκνότητά του και οι σταθερές
διάστασης οξέως και βάσης.

Με το μοντέλο δέσμευσης θέσης, λοιπόν, προκύπτει η επιφανειακή
πυκνότητα φορέων στο μονωτή:

σOx = qNs

[H+]
Kα

e
− qψ0

[H+] − Kb
[H+]

e
qψ0
kbT

1 + [H+]
Kα

e
− qψ0

[H+] + Kb
[H+]

e
qψ0
kbT

(1.4)

Όπου οι μεταβλητές είναι:
• [H+]: Η συγκέντρωση των ιόντων στο διάλυμα
• Kα: Σταθερά διάστασης οξέως
• ψ0: Η διαφορά δυναμικού από το ηλεκτρόδιο μέχρι τη βάση του τραν-
σίστορ

• KB: Σταθερά διάστασης βάσης
• NS: Η πυκνότητα του μονωτή

Από αυτή την εξίσωση είναι προφανές πως το υλικό επηρεάζει την
απόκριση του αισθητήρα, όπως σημειώσαμε και πριν. Επίσης γνωρίζουμε
πως pH = −log10[H+], άρα η τιμή του pH είναι άμεσα συνδεδεμένη με την
επιφανειακή πυκνότητα φορέων στον μονωτή, και κατά συνέπεια, όπως θα
δούμε αργότερα, με την τάση στην βάση του ISFET.
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Επίσης η συγκέντρωση φορέων στο διπλό επίπεδο σύμφωνα με το
μοντέλο Gouy-Chapman-Stern είναι:

σ0 =
√

8ϵ0kBTc0sinh(
qψ0

2kbT
) (1.5)

Ακόμα, λόγω της αρχής διατήρησης του φορτίου ισχύει ότι

σ0 + σOx = 0 (1.6)

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, τα δύο επίπεδα που δη-
μιουργούνται αντιστοιχούν σε χωρητικότητες, η μία είναι η χωρητικότητα
Helmholz και ορίζεται ως εξής:

CHelm =
ϵIHP ϵOHP

dIHP ϵOHP + ϵIHP dOHP
WL (1.7)

όπου ϵIHP και ϵOHP είναι η διηλεκτρική σταθερά του IHP και OHP αντί-
στοιχα και dIHP και dOHP είναι το πλάτος των δύο επιπέδων.

Επίσης, η χωρητικότητα του επιπέδου Gouy-Chapman, αν γραμ-
μικοποιήσουμε την συνάρτηση sinh είναι:

CGouy =
∂σ0
∂ψ0

=

√
8ϵ0kBTc0
2kbT

(1.8)

Οι δύο χωρητικότητες μπορούν να μοντελοποιηθούν σαν δύο πυ-
κνωτές στην σειρά, με ισοδύναμη χωρητικότητα ίση μέ:

Ceq =
CHelmCGouy

CHelm + CGouy
(1.9)

Τέλος έχοντας όλα αυτά γνωστά, μπορούμε να υπολογίσουμε την
διαφορά δυναμικού ψ0 ανάμεσα στο ηλεκτρόδιο και την πύλη. Από την

Σχήμα 1.4: Μοντέλο του ISFET
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Σχήμα 1.5: Πραγματική Δομή του ISFET

εξίσωση 1.4 και γνωρίζοντας ότι ψ0 = σOx
Ceq
, αφού σOx είναι το φορτίο που

είναι συγκεντρωμένο στο διπλό επίπεδo, προκύπτει η τελική εξίσωση για
την διαφορά τάσης ανάμεσα στο ηλεκτρόδιο και την πύλη. Επίσης, παρα-
τηρώντας την εξίσωση 1.4 βλέπουμε πως προκύπτει ότι το ψ0 είναι μία μη
γραμμική συνάρτηση του εαυτού του και του pH. Αυτό σημαίνει πως θα
το μοντελοποιήσουμε με μία μη γραμμική πηγή τάσης. Η μοντελοποίηση
του ISFET ολοκληρώθηκε [5] με την γνώση του ψ0 και το τελικό μοντέλο
φαίνεται στο σχήμα 1.4. Επίσης στο σχήμα 1.5 βλέπουμε την πραγματική
δομή του.

1.3 BioFETs

Στην ανάλυσή καταλήξαμε πως το ISFET είναι ευαίσθητο σε με-
ταβολές του pH. Στην πραγματικότητα, είναι ευαίσθητο σε οποιαδήποτε
ηλεκτρική μεταβολή που γίνεται στο διάλυμα, οπότε οποιαδήποτε χημική
αντίδραση που μπορεί να προκαλέσει κάποια ηλεκτρική μεταβολή μπορεί
να ανιχνευθεί από τον αισθητήρα. Αυτό δίνει την δυνατότητα δημιουργίας
αισθητήρων που ανιχνεύουν διαφορετικές βιολογικές διαδικασίες.

1.3.1 EnFET

Η ονομασία EnFET προκύπτει από τη λέξη ”enzyme” (ένζυμο) και
είναι μια συσκευή που προτάθηκε το 1976 από τους Janata και Moss [6].
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Ονομάζεται έτσι λόγω του ότι η λειτουργία του βασίζεται στην ακινητο-
ποίηση ενός ενζύμου πάνω στον μονωτή της πύλης του ISFET. Η επίτευξη
αυτού γίνεται με διάφορους τρόπους [7] οι περιγραφή των οποίων ξε-
φεύγει από τα πλαίσια της εργασίας. Σκοπός του είναι ο προσδιορισμός
της συγκέντρωσης ενός αναλύτη στο διάλυμα. Ο αναλύτης αντιδρά με το
ένζυμο που βρίσκεται πάνω στην πύλη και μέσω αυτής της αντίδρασης
παράγονται ιόντα. Η αλλαγή στην συγκέντρωση των ιόντων σημαίνει και
αλλαγή στο pH η οποία γίνεται αντιληπτή από το ISFET. Θεωρητικά η δη-
μιουργία ενός τέτοιου βιοαισθητήρα είναι δυνατή με οποιοδήποτε ένζυμο,
πρακτικά όμως η φύση παρέχει περιορισμένο αριθμό ενζύμων που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σε τέτοια διαδικασία. Μια πολύ σημαντική πρακτική
εφαρμογή του EnFET, είναι η δημιουργία ενός συστήματος ελέγχου της
γλυκόζης στο αίμα διαβητικών. Άλλες ακόμα εφαρμογές έχουν ελεγχθεί,
παρόλα αυτά όμως η πρακτική εφαρμογή των EnFETs δεν έχει ακόμα
επιτευχθεί.

1.3.2 ImmunoFET

Ακολουθώντας παρόμοια αρχή με το EnFET, το 1978 προτάθηκε
από τον Schenck [8] η ιδέα για άμεση αναγνώριση ανοσολογικών διαδικα-
σιών (Immunoassays) μέσω των αντιδράσεων ανάμεσα σε αντισώματα και
αντιγόνα. Στην περίπτωση αυτή, τα αντισώματα ακινητοποιούνται στην
πύλη του ISFET. Εφόσον τα αντισώματα και τα αντιγόνα είναι ηλεκτρικά
φορτισμένα μόρια, οποιαδήποτε αντίδραση μεταξύ τους θα είναι, θεωρη-
τικά, ανιχνεύσιμη από το ISFET. Στην πραγματικότητα όμως, παρόλο που
έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για υλοποίηση αυτής τις ιδέας, τα απο-
τελέσματα ήταν μη ικανοποιητικά λόγω θεμελιωδών δυσκολιών.

1.3.3 GenFET

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της έρευνας πάνω στο ανθρώ-
πινο γονιδίωμα¹, παρακίνησε την χρήση του DNA και RNA ως στοιχεία
ανάγνωσης. Η ανάγνωση αυτών, προσφέρει την δυνατότητα για διάγνωση
γενετικών ασθενειών κ.α. Οι περισσότερες τεχνικές διάγνωσης DNA βασί-
ζονται στην διαδικασία υβριδισμού του DNA. Κατά την διαδικασία αυτή,
γίνεται αναγνώριση ενός άγνωστου DNA μέσα σε ένα μείγμα πολλών δια-
φορετικών νουκλεϊκών οξέων. Η αναγνώριση γίνεται μέσω ενός δείκτη²
δημιουργώντας μία μορφή διπλής έλικας, με το συμπληρωματικό του νου-
κλεϊκό οξύ.

Όπως και σε όλες τις περιπτώσεις χρήσης του ISFET για αισθη-
τήρα BioFET, έτσι και εδώ γίνεται ακινητοποίηση του δείκτη πάνω στην
πύλη του ISFET. Ο δείκτης που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το εί-

¹Human Genome
²Probe
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δος του DNA που θέλουμε να αναγνωριστεί. Η διαδικασία ένωσης μέσω
του υβριδισμού μετατρέπεται με αυτόν τον τρόπο σε μετρήσιμο, από το
ISFET, σήμα.

1.4 Κύκλωμα ανάγνωσης

Όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα η ανακάλυψη του ISFET,
έχει πυροδοτήσει την δημιουργία διαφόρων ειδών αισθητήρων, οι οποίοι
βασίζονται σε διαφορετικά βιολογικά αναγνωριστικά στοιχεία. Κάποιοι εί-
ναι σε αρκετά ανεπτυγμένο στάδιο ενώ άλλοι βρίσκονται ακόμα σε αρχικά
στάδια της ανάπτυξής τους. Σε κάθε περίπτωση είναι πολλά τα εμπόδια
που πρέπει να ξεπεραστούν έτσι ώστε να φτάσουμε στον πρώτο εμπορικό
βιοαισθητήρα βασισμένο σε ISFET.

Ένα από τα σημεία που έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη
ενός αισθητήρα, είναι το κύκλωμα ανάγνωσης. Το κύκλωμα ανάγνωσης
είναι αυτό το οποίο μπορεί να μεταφράσει σήμα που προκύπτει από το
ISFET, σε χρήσιμο σήμα που μπορεί να υποστεί επεξεργασία. Επίσης ση-
μαντικό είναι, το κύκλωμα αυτό να έχει μικρή κατανάλωση, καθώς τέτοιες
συσκευές το πιθανότερο είναι να χρησιμοποιούνται με τη χρήση μπαταρίας.
Ακόμα, πρέπει το κύκλωμα να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αναγνωρι-
στική ικανότητα, δηλαδή να μπορεί να αναγνωρίσει αποτελεσματικά και
με ακρίβεια την εκάστοτε βιοχημική διεργασία.

Τέτοια κυκλώματα έχουν δημιουργηθεί και μελετηθεί πριν την
υλοποίηση των ISFET. Αρχικοί τύποι βιοαισθητήρων χρησιμοποιούσαν τρία
ηλεκτρόδια μέσω των οποίων λαμβανόταν η πληροφορία για το διάλυμα.
Αυτά τα ηλεκτρόδια μετέφραζαν την πληροφορία αυτή σε ηλεκτρικό σήμα
μέσω ενός κυκλώματος ανάγνωσης. Ένα τέτοιο κύκλωμα φαίνεται στο
σχήμα 1.6. Το σύστημα του βιοαισθητήρα είναι το στοιχείο με τους ακρο-
δέκτες ”AE,RE,WE”, οι οποίοι αντιστοιχούν στα τρία ηλεκτρόδια. Στο συ-
γκεκριμένο κύκλωμα, όπως και στην συνήθη περίπτωση, γίνεται μέτρηση

Σχήμα 1.6: Κύκλωμα Ανάγνωσης
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του ρεύματος (Amperometric sensor) και χρήση ποτενσιοστάτη για τον
έλεγχο των ηλεκτροδίων του πειράματος. Συνοπτικά η λειτουργία του έχει
ως εξής [9]: Η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στα ηλεκτρόδια WE και RE
μετριέται από τον ενισχυτή 2 (Amp2). Ο ενισχυτής 1 (Αmp1) δημιουργεί
ανάδραση στο ηλεκτρόδιο ΑΕ το οποίο ρυθμίζει την τάση των άλλων δύο
ηλεκτροδίων. Ένας ολοκληρωτής μετατρέπει την έξοδο του αισθητήρα σε
τάση και η έξοδος αυτού δειγματοληπτείται και τροφοδοτείται στον ψη-
φιακοαναλογικό μετατροπέα (A/D). H άνοδος των μικροϋπολογιστών μας
δίνει την δυνατότητα να κάνουμε αποτελεσματικά ψηφιακή επεξεργασία
και ανάλυση του σήματος εξόδου άρα πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι το
σήμα θα δειγματοληπτηθεί.

Η ανάπτυξη του ISFET δημιουργεί νέες προοπτικές για την δη-
μιουργία κυκλωμάτων ανάγνωσης, τα οποία εκμεταλλεύονται τις ιδιότητες
των τρανζίστορ FET. Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά είναι η δυ-
νατότητα ολοκλήρωσης των κυκλωμάτων. Παρ’όλο που η δημιουργία των
ISFET με τεχνολογία CMOS δεν έχει επιτευχθεί μαζικά, έχουν προταθεί
σχέδια καθώς και μοντέλα [10] για την υλοποίηση του ISFET σε ολοκλη-
ρωμένο, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.7 .

Είναι προφανές πως η ολοκλήρωση του ISFET είναι πολύ σημα-
ντικό βήμα και για την υλοποίηση κυκλωμάτων ανάγνωσης. Η τεχνική αυτή,
επιτρέπει την μαζική παραγωγή των κυκλωμάτων με μικρό κόστος και την
μακροχρόνια ανθεκτικότητα. Μία υλοποίηση ονομάζεται CIMP¹ και προτά-
θηκε το 2003 [11]. Το κύκλωμα αυτό αποτελείται από ένα ζευγάρι CMOS
στο οποίο το ένα από τα δύο στοιχεία MOSFET έχει αντικατασταθεί από
ένα αντίστοιχο ISFET. Είναι παρόμοια τοπολογία με ενός ψεύδο-NMOS
αντιστροφέα. Ένας τελεστικός ενισχυτής συνδέεται στην έξοδο του αντι-
στροφέα και παρέχει ανατροφοδότηση από τον απαγωγό στην πύλη του
ISFET. Ο τελεστικός ενισχυτής πέρα από την χρησιμότητά του στην ανά-

¹complementary ISFET/MOSFET pair

(αʹ) Δομή CMOS (βʹ) Μοντέλο CMOS

Σχήμα 1.7: CMOS
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Σχήμα 1.8: Κύκλωμα CIMP

δραση κρατάει σταθερή την πόλωση των τρανζίστορ. Το κύκλωμα φαίνε-
ται στο σχήμα 1.8. Οποιαδήποτε μεταβολή στην πύλη του ISFET προκαλεί
απόκριση της ανάδρασης και αλλαγή της τάσης εξόδου. Αυτό με τη σειρά
του προκαλεί αλλαγή στο ρεύμα του pMOS έτσι ώστε ο κόμβος τον απαγω-
γών να έχει τάση V1. Εν τέλει, η τάση εξόδου είναι ανάλογη, τουλάχιστον
σε μία γραμμική περιοχή, με την τιμή του pH. Βλέπουμε πως αυτό το
κύκλωμα μπορεί να υλοποιηθεί πλήρως από τρανζίστορ MOS άρα είναι
δυνατή η ολοκλήρωσή του με τεχνολογία CMOS.

Καταλήγουμε λοιπόν πως είναι σημαντικό για το κύκλωμα ανά-
γνωσης να μπορεί να υλοποιηθεί σε τεχνολογία CMOS και επίσης, όπως
είπαμε και πριν, να μπορεί η έξοδος να δειγματοληπτηθεί από κάποιον
A/D μετατροπέα. Ένα κομμάτι της εργασίας αυτής το αφιερώσαμε στην
δημιουργία ενός Gilbert Cell με την χρήση του αισθητήρα ISFET. Ένα τέ-
τοιο κύκλωμα αυξάνει την ευαισθησία της εξόδου και την ανθεκτικότητα
στον θόρυβο, όπως θα εξηγηθεί και παρακάτω και έχει χρησιμοποιηθεί ως
κύκλωμα ανάγνωσης. Επίσης, μπορεί να υλοποιηθεί πλήρως με τρανζίστορ
MOSFET. Η επόμενη ενότητα θα αφιερωθεί στην παρουσίαση του Gilbert
Cell.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2

GILBERT CELL

Gilbert Cell είναι ένα κασκοδικό κύκλωμα το οποίο χρησιμοποιεί-
ται ως αναλογικός πολλαπλασιαστής ή ως μίκτης συχνοτήτων [12]. Τοπο-
λογίες τέτοιων κυκλωμάτων υπάρχουν αρκετές παρ’όλα αυτά η βασική
αρχή σε όλες τις περιπτώσεις είναι ίδια. Επίσης, η ίδια αυτή βασική αρχή
είναι εφαρμόσιμη σε πολλούς τύπους τρανζίστορ, όμως εδώ μας ενδιαφέ-
ρουν οι περιπτώσεις των τρανζίστορ FET, επειδή όπως είπαμε μπορούν
να ολοκληρωθούν με τεχνολογία CMOS. Η εφαρμογές του είναι πάρα πολ-
λές και χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στον τομέα των επικοινωνιών ως
διαμορφωτής. Ακόμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανιχνευτής φάσης ή ως
πύλη ΧOR. Βασικό στοιχείο του Gilbert Cell είναι ο διαφορικός ενισχυτής
όπου, όπως και το Gilbert Cell, έχει πάρα πολλές εφαρμογές στην σύγχρονη
μικροηλεκτρονική. Πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι η απόρριψη
και ανθεκτικότητά του στον θόρυβο, μια ιδιότητα που μεταφέρει και στο
Gilbert Cell. Θεωρείται από της πιο σπουδαίες κυκλωματικές εφευρέσεις
και παρόλο που απαιτεί διπλάσιο χώρο από το αντίστοιχο κύκλωμα μιας
εισόδου, τα πλεονεκτήματα του υπερέχουν.

Για να φτάσουμε σε σημείο να κατανοήσουμε πλήρως την λειτουρ-
γία του Gilbert Cell πρέπει να εξηγήσουμε τον διαφορικό ενισχυτή και κατά
συνέπεια τον απλό ενισχυτή [13]. Η δομή αυτού του κεφαλαίου λοιπόν θα
είναι ως εξής: αρχικά θα γίνει μία εισαγωγή στον ενισχυτή ενός σταδίου με
χρήση MOSFET, έπειτα θα εξηγηθεί η λειτουργία του διαφορικού ενισχυτή
με βάση τον απλό ενισχυτή. Στη συνέχεια, και με χρήση του διαφορικού
ενισχυτή θα δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα Gilbert Cell και
θα αναλύσουμε την λειτουργία του. Τέλος, θα εξηγήσουμε πως θα μας φα-
νεί χρήσιμο το κύκλωμα αυτό, στις εφαρμογές βιοαισθητήρων ως κύκλωμα
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ανάγνωσης.

2.1 Ενισχυτής Ενός Σταδίου

Η ανάγκη για ενίσχυση ενός αναλογικού σήματος προήλθε από
το γεγονός ότι πολλά σήματα μπορεί να έχουν μικρό πλάτος στα αρχικά
στάδια της δημιουργίας τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να οδη-
γήσουν συνδεδεμένα φορτία. Αυτό περιορίζει την δυνατότητά μας να τα
αναλύσουμε και να τα επεξεργαστούμε. Ο ενισχυτής επιλύει αυτό το πρό-
βλημα και για αυτό το λόγο θεωρείται από τα πιο χρήσιμα κυκλώματα
στην επιστήμη της ηλεκτρονικής. Χρησιμοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό
και πρακτικά οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή περιέχει και ένα στοιχείο
ενίσχυσης.

Οι ενισχυτές ενός σταδίου χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα την
συνδεσμολογία τους, δηλαδή ανάλογα του ποια θεωρείται είσοδος και ποια
έξοδος. Για την παρούσα εργασία θα αναλύσουμε την τοπολογία κοινής
πηγής¹ καθώς αυτή θα μας χρειαστεί για την υλοποίηση του Gilbert Cell
και επίσης είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη. Στην τοπολογία κοινής
πηγής το σήμα εισόδου συνδέεται με τον ακροδέκτη της βάσης και το σήμα
εξόδου λαμβάνεται από τον ακροδέκτη του απαγωγού. Μία απλή υλοποί-
ηση αυτής της τοπολογίας φαίνεται στο σχήμα 2.1. Στο ίδιο σχήμα είναι
και το αντίστοιχο κύκλωμα μικρού σήματος στο οποίο έχουμε αγνοήσει τις
χωρητικότητες καθώς θεωρούμε ότι λειτουργούμε το κύκλωμα σε μικρές
συχνότητες.

Αν ονομάσουμε ID το ρεύμα που ρέει στον απαγωγό του τρανζί-
στορ, τότε η τάση στον ακροδέκτη Vout είναι VDD−IDRD. Οπότε, ανάλογα
με την περιοχή που λειτουργεί το τρανζίστορ (γραμμική ή κόρου) αλλάζει
και η μορφή της εξόδου, σε κάθε περίπτωση πάντως, εξαρτάται από την

¹Common-Source

(αʹ) Κύκλωμα κοινής βάσης (βʹ) Αντίστοιχο κύκλωμα μικρού σήματος

Σχήμα 2.1
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(αʹ) Τάση εισοδου-Ρεύμα (βʹ) Τάση εισόδου-Τάση Εξόδου

Σχήμα 2.2

τάση εισόδου. Αν δούμε την εξίσωση του ρεύματος θα διαπιστώσουμε πως
η αύξηση της τάσης στην βάση προκαλεί αντίστοιχη αύξηση στο ρεύμα του
απαγωγού και κατά συνέπεια μείωση της τάσης Vout. Το ποσοστό μείωσης
όπως θα δείξουμε, εξαρτάται από τις ενδογενείς ιδιότητες του τρανζίστορ
και από την τάση RD. Στο σχήμα 2.2 φαίνονται το ρεύμα και η τάση εξόδου
συναρτήσει της τάσης εισόδου.

Όταν η τάση εισόδου είναι ανάμεσα στις τιμές Vth και Vin1 τότε
το τρανζίστορ βρίσκεται στην γραμμική περιοχή. Όπως βλέπουμε από τα
διαγράμματα, σε αυτήν την περίπτωση, η τάση εξόδου είναι αντιστρόφως
ανάλογη της τάσης εισόδου. Η κλίση της καμπύλης θα μας δώσει το κέρδος
τάσης του τρανζίστορ. Άρα

A =
∂Vout
∂Vin

(2.1)

και εφόσον είμαστε στην γραμμική περιοχή το ρεύμα δίνεται από την
εξίσωση 1.1 άρα τελικά προκύπτει το κέρδος

A = −gmRD (2.2)

όπου το μέγεθος gm ονομάζεται διαγωγιμότητα του τρανζίστορ και έχει
τιμή

gm =
∂ID
∂VGS

= Coxµ
W

L
(Vgs − Vt) (2.3)

Βλέπουμε πως το κέρδος έχει αρνητικό πρόσημο, κάτι που περι-
μέναμε λόγω της αντίστροφης σχέσης ανάμεσα σε τάση εξόδου και τάση
εισόδου. Αυτό το γεγονός θα το εκμεταλλευτούμε στο επόμενο κεφάλαιο
για την δημιουργία ενός ταλαντωτή. Προς το παρών είναι κάτι που δεν
μας απασχολεί. Εν τέλει, καταλήγουμε πως το κέρδος του τρανζίστορ ενός
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σταδίου εξαρτάται από τις διαστάσεις του και από την αντίσταση που
συνδέεται στον απαγωγό του.

2.2 Διαφορικός Ενισχυτής

Ο διαφορικός ενισχυτής αποτελείται από δύο όμοιους ενισχυτές
ενός σταδίου και επίσης η έξοδος λαμβάνεται διαφορικά. Δηλαδή το σήμα
μετριέται ανάμεσα σε δύο κόμβους που έχουν ίση και αντίθετη τάση, σε
αντίθεση με το σήμα όπου μετριέται σε σχέση με την γη. Όπως αναφέρθηκε
και προηγουμένως, η διαφορική μέτρηση έχει την ιδιότητα να απορρίπτει
τον ενδογενή θόρυβο ενός κυκλώματος. Αυτό συμβαίνει γιατί ο θόρυβος
επηρεάζει την τάση και στους δύο κόμβους με τον ίδιο τρόπο, άρα η δια-
φορική μέτρηση τον απορρίπτει. Ακόμα ένα θετικό είναι η αύξηση στην
μέγιστη δυνατή τάση εξόδου.

Ένα κύκλωμα διαφορικού ενισχυτή που βασίζεται στον ενισχυτή
κοινής πύλης φαίνεται στο σχήμα 2.3. Είναι σημαντικό και οι δύο κλάδοι
να είναι όμοιοι, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πάντα, αλλά στην πράξη θεω-
ρούμε ότι συμβαίνει. Επειδή το ρεύμα που περνάει από κάθε τρανζίστορ
είναι ανάλογο της τάσης στην βάση του, χρησιμοποιούμε μία πηγή ρεύμα-
τος έτσι ώστε το ρεύμα να γίνει ανεξάρτητο της τάσης. Να σημειώσουμε
πως και η είσοδος είναι διαφορικό σήμα. Άρα ως είσοδος θεωρείται το
σήμα (Vin1 − Vin2) και ως έξοδος το σήμα (Vout1 − Vout2). Τέλος, να πούμε
πως η πηγή ρεύματος συνήθως υλοποιείται με ένα τρανζίστορ το οποίο
έχει σταθερή τάση στην βάση του.

Για να μελετήσουμε την συμπεριφορά του διαφορικού ενισχυτή
ας υποθέσουμε πως η τάση Vin1 − Vin2 μεταβάλλεται από το −∞ έως
το +∞. Αρχικά, όταν δηλαδή το Vin1 είναι πολύ μικρότερο από το Vin2,
το τρανζίστορ 1 είναι ”off” ενώ το τρανζίστορ 2 είναι ”on”. Άρα όλο το
ρεύμα ISS θα διέρχεται από το τρανζίστορ 2 και θα προκαλεί μία πτώση
τάσης στην RD2. Αντιθέτως, δεν θα υπάρχει πτώση τάσης στην RD1. Όσο

Σχήμα 2.3: Διαφορικός Ενισχυτής
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Σχήμα 2.4: Διαφορική είσοδος-Διαφορική έξοδος

αυξάνεται το Vin1 και μειώνεται το Vin2 θα αρχίσει να διέρχεται ρεύμα
από το τρανζίστορ 1, και το ρεύμα της πηγής ρεύματος θα διαμοιράζεται
στους δύο κόμβους. Κάποια στιγμή, όλο το ρεύμα θα διέρχεται από τον
πρώτο κόμβο, καθώς το τρανζίστορ 2 θα είναι στην αποκοπή. Σε αυτή την
περίπτωση δεν υπάρχει πτώση τάσης στην RD2. Γραφικά, η συμπεριφορά
του κυκλώματος φαίνεται στο σχήμα 2.4. Είναι προφανές από το σχήμα
πως η γραμμική περιοχή είναι αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με τον ενισχυτή
ενός σταδίου.

Μπορούμε να υπολογίσουμε το κέρδος αυτού του κυκλώματος
στην γραμμική περιοχή. Αρχικά, να πούμε πως ως είσοδος μπορεί να θε-
ωρηθεί η διαφορά των ρευμάτων (ID1 − ID2) που ρέει στα δύο τρανζίστορ
καθώς το ρεύμα σε κάθε κλάδο είναι ανάλογο της τάσεως στις βάσεις των
τρανζίστορ.
Το ρεύμα εισόδου είναι:

ID1 − ID2 =

√
µCox

W

L
ISS(Vin1 − Vin2) (2.4)

To κέρδος τάσης τελικά προκύπτει:

Av =

√
µCox

W

L
ISSRD (2.5)

2.3 Gilbert Cell

Η μελέτη του διαφορικού ζεύγους θα μας φανεί χρήσιμη για την
δημιουργία ενός Gilbert Cell block. Πρακτικά αυτό είναι ένα κύκλωμα ενί-
σχυσης όπου το κέρδος του μπορεί να μεταβάλλεται με βάση μια δεύτερη
εξωτερική τάση. Με χρήση λοιπόν, του διαφορικού ενισχυτή θα φτιάξουμε
ένα τέτοιο κύκλωμα το οποίο λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής.

Είδαμε, πως το κέρδος τάσης του διαφορικού ενισχυτή εξαρτά-
ται από το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα. Άρα, για να δημιουργήσουμε
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Σχήμα 2.5: Διαφορικά ζεύγη με μεταβαλλόμενο κέρδος

έναν ενισχυτή με μεταβλητό κέρδος αρκεί στον ενισχυτή του σχήματος
2.3 να μεταβάλλουμε το ρεύμα ISS . Με αυτό τον τρόπο, θα μεταβάλλε-
ται το ρεύμα που ρέει στα τρανζίστορ και κατά συνέπεια η πτώση τάσης
στις αντιστάσεις. Κάτι τέτοιο είναι εύκολο να γίνει καθώς είπαμε πως
η πηγή ρεύματος πρακτικά είναι ένα τρίτο τρανζίστορ, άρα η μεταβολή
στην τάση της πύλης του, μεταβάλλει και το ρεύμα που το διαρρέει. Πα-
ρατηρούμε πως με αυτόν τον τρόπο το κέρδος του ενισχυτή έχει πάντα
το ίδιο πρόσημο (αρνητικό), για όλες τις τιμές του ρεύματος ISS . Όταν
το ρεύμα θα είναι μηδενικό τότε και το κέρδος θα είναι μηδενικό, καθώς
δεν υπάρχει πτώση τάσης στις αντιστάσεις. Αντιθέτως θα έχει μία μέγιστη
τιμή η οποία περιορίζεται τις ενδογενείς ιδιότητες του κυκλώματος. Για να
μπορούμε να μεταβάλλουμε το κέρδος από αρνητικές σε θετικές τιμές θα
χρησιμοποιήσουμε άλλο ένα όμοιο διαφορικό κύκλωμα, στο οποίο επίσης
μεταβάλλουμε το ρεύμα που το διαρρέει. Το κύκλωμα αυτό φαίνεται στο
σχήμα 2.5.

Στο κύκλωμα αυτό έχουμε δύο διαφορικές εξόδους. Στόχος είναι
να τις συνδυάσουμε σε μία διαφορική έξοδο. Για να γίνει αυτό βλέπουμε
πως αρκεί να αθροίσουμε τα ρεύματα σε κάθε κλάδο. Δηλαδή, ξέροντας

Σχήμα 2.6: Απλή τοπολογία Gilbert Cell
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ότι

Vout = Vout1 + Vout2 = RDID1 −RDID2 +RDID4 −RDID3 (2.6)

Βλέπουμε ότι μπορεί να προκύψει μία διαφορική είσοδος αν αθροί-
σουμε τα ρεύματα των κλάδων 2,4 και 1,3. Οπότε αρκεί να βραχυκυκλώ-
σουμε τα σημεία αυτά και τελικά να προκύψει το κύκλωμα του σχήματος
2.6.

Όπως είπαμε, αυτή είναι μία από τις πολλές τοπολογίες Gilbert
Cell. Είναι η πρώτη που ανακαλύφθηκε και είναι πολύ βασική για την κα-
τανόηση πιο σύνθετων κυκλωμάτων. Επίσης, αναφέραμε πως η ανάλυση
του Gilbert Cell μπορεί να γίνει και μελετώντας τα ρεύματα στους κόμβους
του. Τέλος, να πούμε πως στην δημιουργία ολοκληρωμένων, αποφεύγουμε
την χρήση αντιστάσεων επειδή είναι δύσκολες στην ολοκλήρωση και πιά-
νουν πολύ χώρο. Οι αντιστάσεις μπορούν να να αντικατασταθούν από ένα
τρανζίστορ.

Άρα λοιπόν, το κύκλωμα Gilbert Cell που καλούμαστε να μελετή-
σουμε αποτελείται μόνο από τρανζίστορ MOSFET. Μπορούμε να κάνουμε
χρήση της αρχής της διαγραμμικότητας¹, για να υπολογίσουμε τα ρεύματα
που ρέουν στους κλάδους του.

2.4 Αρχή της διαγραμμμικότητας (Translinear Principle)

Η αρχή της διαγραμμικότητας λέει πως σε έναν κλειστό βρόχο με
ζυγό αριθμό διαγραμμικών στοιχείων, όπου ίσος αριθμός αυτών είναι δια-
τεταγμένα ωρολογιακά και ανθωρολογιακά, το γινόμενο των ρευμάτων εν
μέσω των ωρολογιακών στοιχείων, είναι ίσο με το γινόμενο των ρευμάτων
των ανθωρολογιακών στοιχείων.

Ο όρος διαγραμμικός και η αρχή της διαγραμμικότητας προτάθηκε
από τον B. Gilbert το 1975 [14] και αναφέρεται σε στοιχειά τα οποία
παρουσιάζουν εκθετική σχέση ανάμεσα στο ρεύμα και στην τάση τους.
Υπενθυμίζουμε πως για το τρανζίστορ MOSFET ισχύει [13]

I = I0e
κ
Vg
Vt (e

−Vs
Vt − e

−Vd
Vt ) (2.7)

Όπου οι τάσεις Vg, Vs, Vd είναι οι τάσεις στην πύλη στην πηγή και στον
απαγωγό αντίστοιχα. Vt είναι η θερμική τάση, ~26mV σε θερμοκρασία
δωματίου και I0 ένα ρεύμα που εξαρτάται από τις διαστάσεις του τραν-
ζίστορ και τον αριθμό των φορέων. Η σταθερά κ έχει τιμή που εξαρτάται
από την χωρητικότητα του οξέως στην βάση του τρανζίστορ.

Αν αναδιατάξουμε λίγο την εξίσωση 2.7, τότε μπορούμε να δη-
μιουργήσουμε δύο ρεύματα. Το If που εξαρτάται μόνο από τις τάσεις Vg
και Vs και το Ir που εξαρτάται από τις τάσεις Vg και Vd. Δηλαδή:

¹Αγγλική ορολογία: Translinear Principle, Θα χρησιμοποιούμε τον όρο ”διαγραμμικός”
για να αναφερόμαστε στον όρο ”translinear”
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If = I0e
κVg−Vs
Vt (2.8)

Ir = I0e
κVg−Vd

Vt (2.9)

Όπου
I = If − Ir (2.10)

Βλέπουμε λοιπόν πως λόγω της εκθετικής σχέσης του ρεύματος με όλες
τις τάσεις, το τρανζίστορ MOSFET θεωρείται διαγραμμικό στοιχείο. Να
σημειώσουμε πως η εξίσωση 2.7 ισχύει μόνο για όταν το τρανζίστορ είναι
”off”. Όταν η τάση στην βάση ξεπεράσει την τάση κατωφλιού, η σχέση
μεταξύ τάσης και ρεύματος γίνεται τετραγωνική. Άρα, φροντίζουμε τα
τρανζίστορ στο κύκλωμα να λειτουργούν στην περιοχή αποκοπής.

Θα προσπαθήσουμε τώρα να αποδείξουμε την αρχή της διαγραμ-
μικότητας. Στην γενική περίπτωση θα θεωρούμε πως ένα διαγραμμικό
στοιχείο θα έχει ρεύμα της μορφής

I = λIse
n V
Vt (2.11)

Κάτι που ισχύει εν μέρει για τα τρανζίστορ MOSFET.
Ας θεωρήσουμε τον βρόχο του σχήματος 2.7, ο οποίος αποτελείται

από διαγραμμικά στοιχεία. Το μεγάλο βέλος στο κέντρο δείχνει την ωρο-
λογιακή φορά. Ορολογικά στοιχεία είναι αυτά που μειώνεται η τάση τους
κατά την ωρολογιακή φορά και ανθωρολογιακή είναι αυτά που αυξάνεται
η τάση τους κατά την ωρολογιακή φορά. Εφόσον μιλάμε για έναν κλειστό

Σχήμα 2.7: Διαγραμμικός βρόχος
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βρόχο, το άθροισμα των τάσεων που προκαλούν μείωση, θα είναι ίσο με
το άθροισμα των τάσεων που προκαλούν αύξηση. Άρα:

∑
clockwise

Vn =
∑

counterclockwise

Vn (2.12)

Αντικαθιστουμε από την εξίσωση 2.11 την τάση συναρτήσει του ρεύματος
και τελικά προκύπτει:

∑
clockwise

Vt
n
log

In
λnIs

=
∑

counterclockwise

Vt
n
log

In
λnIs

(2.13)

Απαλοίφοντας τα όμοια στοιχεία, και γνωρίζοντας πως το γινόμενο λογα-
ρίθμων είναι ίσο με το λογάριθμο του αθροίσματος, προκύπτει η αρχή της
διαγραμμικότητας.

∏
clockwise

In =
∏

counterclockwise

In (2.14)

Υπενθυμίζουμε, πως αυτή η εξίσωση ισχύει μόνο όταν έχουμε όμοια τρανζί-
στορ, και επίσης ίσο αριθμό ωρολογιακών και ανθωρολογιακών στοιχείων.
Αυτή η αρχή είναι πολύ χρήσιμη καθώς μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε
οποιαδήποτε συνάρτηση ανάμεσα στα ρεύματα ενός κυκλώματος. Για πα-
ράδειγμα η συνάρτηση η οποία βρίσκει το τετράγωνο ενός αριθμού μπορεί
να υλοποιηθεί με 2 τρανζίστορ. Επίσης, παρόλο που το ρεύμα του τρανζί-
στορ MOSFET δεν ακολουθεί πιστά την μορφή της εξίσωσης 2.11, μπορεί
να αποδειχτεί ότι η αρχή εφαρμόζεται κατά παρόμοιο τρόπο.

Αρχικά ας θεωρήσουμε πως τα στοιχεία του σχήματος 2.7 είναι
MOSFET. Οι τάσεις που μας απασχολούν στον βρόχο, αφορούν το ρεύμα
If της εξίσωσης 2.8. Αναδιατάσσοντας τους όρους της εξίσωσης αυτής, για
τα ωρολογιακά στοιχεία, έχουμε:

e
Vn
Vt =

λnI0
In

e
κ
Vn−1
Vt (2.15)

ενώ για τα ανθωρολογιακά:

e
Vn
Vt = (

In
λnI0

)
1
κ e

Vn−1
κVt (2.16)

Άρα, γνωρίζοντας αυτές τις εξισώσεις μπορούμε να φτιάξουμε τον
διαγραμμικό βρόχο. Κάθε φορά που συναντάμε ένα ωρολογιακό στοιχείο
θα υψώνουμε στην κ και θα πολλαπλασιάζουμε με την ποσότητα λnI0

In
.

Αντίθετα, όταν συναντάμε ένα ανθωρολογιακό στοιχείο, θα υψώνουμε στην
δύναμα 1

κ και θα πολλαπλασιάζουμε με την ποσότητα ( In
λnI0

)
1
κ . Βλέπουμε

πως υπάρχει η σταθερά κ η οποία δεν μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε
την αρχή της διαγραμμικότητας. Για να τα απαλείψουμε θα πρέπει κάθε
φορά που υψώνουμε στην δύναμη κ τότε στον επόμενο κόμβο να υψώνουμε
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στην δύναμη 1
κ . Αυτό σημαίνει πως τα στοιχεία θα πρέπει να διατάσσονται

εναλλάξ ωρολογιακά και ανθωρολογιακά. Αυτή λοιπόν είναι η συνθήκη έτσι
ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αρχή της διαγραμμικότητας
στα τρανζίστορ MOSFET. Το κύκλωμα που θα μελετήσουμε θα είναι ένα
κύκλωμα Gilbert Cell το οποίο υπακούει σε αυτή την αρχή.

Ας δούμε λοιπόν το κύκλωμα του σχήματος 2.8. Αυτό το κύκλωμα
αποτελείται από τρανζίστορ pMOS. Τα τρανζίστορ M1 και Μ2 διαρρέο-
νται από ρεύμα που ορίζουμε 2Iy και τα τρανζίστορ Μ3 και Μ4 από ρεύμα
που το ορίζουμε ως (1 +X)Ix και (1−X)Ix αντίστοιχα. Το x ονομάζεται
συντελεστής διαμόρφωσης του ρεύματος. Ο βρόχος από την πύλη του τραν-
ζίστορ M3 έως την πύλη του τρανζίστορ Μ4 είναι ένας κλειστός βρόχος
και μπορούμε να εφαρμόσουμε την αρχή της διαγραμμικότητας σε αυτόν.
Θεωρούμε πως I1 είναι το ρεύμα που ρέει στο τρανζίστορ Μ1 και I2 το
ρεύμα που ρέει στο τρανζίστορ Μ2. Προφανώς θα ισχύει 2Iy = I1 + I2.
Άρα έχουμε

I4I2 = I1I3 (2.17)

και κατά συνέπεια

(1−X)Ix(2Iy − I1) = (1 +X)IxI1 (2.18)

Σχήμα 2.8: Διαγραμμικό Gilbert Cell
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και τελικά προκύπτει
I1 = (1−X)Iy (2.19)

με παρόμοιο τρόπο καταλήγουμε

I2 = (1 +X)Iy (2.20)

Στους απαγωγούς των τρανζίστορ M4 και Μ3 τα ρεύματα αθροίζονται
δηλαδή έχουμε

I+ = I3 + I2 = (1 +X)(Ix + Iy) (2.21)

και
I− = I4 + I1 = (1−X)(Ix + Iy) (2.22)

Ρεύμα εισόδου είναι το

Iin = (1 +X)Ix − (1−X)Ix = 2xIx (2.23)

και ρεύμα εξόδου
Iout = I+ − I− = 2x(Ix + Iy) (2.24)

και τελικά οδηγούμαστε πως ο δείκτης διαμόρφωσης είναι

x =
Iin
2Ix

(2.25)

Και τελικά το κέρδος του ρεύματος εισόδου είναι

A =
Ix + Iy
Ix

(2.26)

2.5 ISFET Gilbert Cell

Βασιζόμενοι στο κύκλωμα που παρουσιάσαμε μπορούμε να δη-
μιουργήσουμε ένα κύκλωμα το οποίο βασίζεται στον αισθητήρα ISFET
[15]. Έχει αποδειχθεί πως το ISFET είναι ένα διαγραμμικό στοιχείο, δη-
λαδή το ρεύμα του και η τάση του ακολουθούν εκθετική σχέση. Ας δούμε
το κύκλωμα του σχήματος 2.9. Στο κύκλωμα αυτό βλέπουμε πως έχουμε
δύο ISFET στους δύο κλάδους εισόδου. Το ISFET2 βρίσκεται σε ένα διά-
λυμα με σταθερό pH ενώ το ISFET1 βρίσκεται στο διάλυμα του οποίου το
pH θέλουμε να μετρήσουμε. Φροντίζουμε και τα δύο ISFET να λειτουρ-
γούν στην περιοχή αποκοπής. Επίσης υπάρχει και ένα σύστημα εξόδου,
που αποτελείται από τα τρανζίστορ M5 και Μ6 το οποίο χρησιμεύει στο
να μετατρέψει το διαφορικό ρεύμα σε ρεύμα ενός κλάδου.

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης Gilbert Cell για αυτή την εφαρμογή
είναι πολλά. Καταρχήν προσφέρει, λόγω της διαφορικής φύσης του, αν-
θεκτικότητα στον θόρυβο και στις μεταβολές της θερμοκρασίας. Επίσης,
μπορούμε να ρυθμίσουμε το κέρδος του ρεύματος ανάλογα τις ανάγκες
της εκάστοτε εφαρμογής.
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Σχήμα 2.9: ISFET based Gilbert Cell

Βασιζόμενοι στο κύκλωμα του σχήματος 2.8 βλέπουμε πως το
ρεύμα εισόδου είναι αυτό που διέρχεται από τα δύο ISFET. Θεωρούμε
το ρεύμα τους ως IpH1 και ως IpH2 αντίστοιχα. Αυτά τα δύο ρεύματα,
στην γενική περίπτωση όπου το pH των δύο διαλυμάτων θα διαφέρει, θα
είναι διαφορετικά. Η διαφορά αυτή θα εξαρτάται, εφόσον τα δύο ISFET
είναι όμοια, από την διαφορά του pH των δύο διαλυμάτων. Αν δηλαδή
θεωρήσουμε το ρεύμα του ISFET2:

IpH2 = IDC (2.27)

τότε
IpH1 = IDC + I∆pH (2.28)

άρα εν τέλει
Iin = IpH1 − IpH2 = I∆pH (2.29)

που οδηγεί στον ορισμό τους συντελεστή διαμόρφωσης

x =
I∆pH

2Ix
(2.30)

και τελικά στο ρεύμα εξόδου

Iout = AI∆pH (2.31)

Άρα το ρεύμα εξόδου μεταβάλλεται γραμμικά με την μεταβολή
του pH, τουλάχιστον σε μία περιοχή ενδιαφέροντος. Το σύστημα αυτό έχει
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όλες τις προδιαγραφές που απαιτούμε από ένα σύστημα ανάγνωσης. Κα-
ταρχήν είναι υλοποιήσιμο με τεχνολογία ολοκλήρωσης και επίσης έχει πολύ
μικρή κατανάλωση καθώς όλες οι συσκευές πρέπει να λειτουργούν στην
περιοχή αποκοπής.

Μέσω αυτής της ανάλυσης οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως το
Gilbert Cell δίνει την δυνατότητα ανάγνωσης και ενίσχυσης των σημάτων
του ISFET. Το σήμα εξόδου του μπορεί εύκολα να οδηγήσει έναν ADC
με σκοπό να υποστεί ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση σε ένα μικρο-
ϋπολογιστικό σύστημα. Το Gilbert Cell αποτελεί το πρώτο κομμάτι του
κυκλώματος ανάγνωσης που μελετήσαμε. Στο επόμενο κεφάλαιο παρου-
σιάζουμε ένα άλλο απαραίτητο κομμάτι, τον Ταλαντωτή Ελεγχόμενο από
Τάση.
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3

ΤΑΛΑΝΤΩΤΗΣ

Στο παρών κεφάλαιο θα μελετήσουμε την λειτουργία ενός τα-
λαντωτή, και θα δημιουργήσουμε έναν ταλαντωτή ελεγχόμενο από τάση.
Οι ταλαντωτές είναι βασικό στοιχείο πολλών ηλεκτρονικών συσκευών. Οι
εφαρμογές τους είναι αμέτρητες και χρησιμοποιούνται για διαμορφωτές
της πληροφορίας σε κινητά δίκτυα, μέχρι την δημιουργία παλμών σε μι-
κροϋπολογιστικές συσκευές. Κάθε μία εφαρμογή απαιτεί και διαφορετική
τοπολογία που ικανοποιεί κάποιες προδιαγραφές.

Σκοπός ενός ταλαντωτή είναι να παράγει μία έξοδο, τάση συ-
νήθως, η οπόια ταλαντώνεται με συγκεκριμένη συχνότητα η οποία είναι
καλά ορισμένη. Υπάρχουν δύο τρόποι για την δημιουργία ενός ταλαντωτή.
Ο ένας τρόπος είναι με την χρήση κυκλώματος που περιέχει πυκνωτή και
πηνίο. Ξέρουμε πως η ύπαρξη αυτών τον δύο στοιχείων στο ίδιο κύκλωμα
προκαλεί ταλάντωση, άρα ορίζοντας τις τιμές τους και την τοπολογία του
κυκλώματος, μπορούμε να ορίσουμε την συχνότητα της ταλάντωσης. Αυτή
η μέθοδος χρησιμοποιείται συνήθως για μεγάλες συχνότητες, στα επίπεδα
των RF, όμως η ολοκλήρωση στοιχείων επαγωγής, παρουσιάζει δυσκολίες.

Η άλλη μέθοδος, είναι η χρήση κυκλωματος το οποίο έχει θετική
ανάδραση. Η θετική ανάδραση ενισχύει το σήμα απεριόριστα με αποτέ-
λεσμα την πρόκληση ταλάντωσης. Θα γίνει χρήση πυλών NOT για την
υλοποίηση αυτού του κυκλώματος. Επειδή δεν χρειαζόμαστε πολύ υψηλή
συχνότητα ταλάντωσης για την εφαρμογή, και επίσης ένα κύκλωμα αποτε-
λούμενο από πύλες, μπορεί να ολοκληρωθεί εύκολα, θα χρησιμοποιήσουμε
αυτή τη μέθοδο για την υλοποίηση του ταλαντωτή

Στο παρόν κεφάλαιο θα μελετήσουμε πώς θα γίνει αυτή η υλο-
ποίηση και με χρήση αυτής της τοπολογίας θα δημιουργήσουμε έναν τα-
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Σχήμα 3.1: Πύλη ΝΟΤ

λαντωτή ελεγχόμενο από τάση.

3.1 Πύλες NOT

Για να δημιουργήσουμε τον ταλαντωτή, θα χρειαστούμε πύλες
ΝΟΤ. Οπότε, στην ενότητα αυτή, θα παρουσιάσουμε πως δημιουργούμε
μία τέτοια πύλη. Η λειτουργία της πύλης NOT είναι να αντιστρέψει την
τάση που λαμβάνει στην είσοδό της. Για λόγους που προαναφάραμε, θα
χρησιμοποιήσουμε πύλες με λογική CMOS λόγω της εύκολης ολοκλήρωσης.

Η δημιουργία μιας πύλης NOT με αυτήν την λογική επιτυγχάνεται
με χρήση ενός pMOS και ενός nMOS τρανζίστορ. Ο τρόπος σύνδεσής τους
φαίνεται στο σχήμα 3.1

Όταν η τάση στο σημείο Α θα είναι σε υψηλή στάθμη, όπου υψηλή
στάθμη εννοούμε την τάση τροφοδοσίας, τότε το τρανζίστορ pMOS θα είναι
στην αποκοπή ενώ το τρανζίστορ nMOS θα άγει. Άρα δημιουργείται αγώ-
γιμο κανάλι ανάμεσα στην έξοδο (Out) και την γείωση. Οπότε η τιμή της
τάσης εξόδου θα είναι μηδενική. Αντίθετα, όταν η τιμή της τάσης εισόδου
είναι μηδενική, τότε θα άγει μόνο το τρανζίστορ pMOS. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση αγώγιμο κανάλι δημιουργείται ανάμεσα στην έξοδο και την τάση
τροφοδοσίας, άρα η τιμή της τάσης εξόδου είναι υψηλή. Βλέπουμε λοιπόν
πως η έξοδος του κυκλώματος αυτού, είναι αντίθετη από την είσοδο, άρα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πύλη NOT.

3.2 Ταλαντωτής Δακτυλίου

Η γενική μορφή του ταλαντωτή δακτυλίου φαίνεται στο σχήμα
3.2αʹ. Για να προκληθεί θετική ανάδραση ο αριθμός Ν, δηλαδή ο αριθμός
των σταδίων πρέπει να είναι περιττός. Για να υπολογίσουμε την συχνό-
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(αʹ) (βʹ)

Σχήμα 3.2: Ταλαντωτής Δακτυλίου

τητα ταλάντωσης του ταλαντωτή χρησιμοποιούμε το μοντέλο του σχήματος
3.2βʹ. Θεωρούμε δηλαδή ότι το κάθε στάδιο μπορεί να μοντελοποιηθεί με
έναν πυκνωτή και μία χωρητικότητα σε σειρά συνδεδεμένους με ένα στάδιο
διαγωγιμότητας. Η συνάρτηση μεταφοράς του κάθε σταδίου είναι:

A1 = A2 = ... = AN =
−gmR

1 + jωRC
(3.1)

Επίσης, σύμφωνα με το κριτήριο του Barkhausen, για να προκληθεί ταλά-
ντωση πρέπει να ισχύει:

|A1A2...AN | = 1 (3.2)

Δηλαδή το συνολικό κέρδος του βρόχου πρέπει να έιναι ίσο με τη μονάδα.
Αφού έχουμε θεωρήσει ότι όλοι οι αντιστροφείς είναι όμοιοι, τότε αρκεί
το κέρδος του κάθε σταδίου να είναι 1, έτσι ώστε να ισχύει το κριτή-
ριο του Barkhausen. Αυτό ισχύει για τον αντιστροφέα που παρουσιάσαμε,
βασισμένο σε τεχνολογία CMOS. Η συχνότητα ταλάντωσης του ταλαντωτή
καθορίζεται από τα μεγέθη R και C τα οποία είναι δεδομένα για έναν συ-
γκεκριμένο αντιστροφέα. Πρακτικά η συχνότητα εξαρτάται από τον χρόνο
καθυστέρησης της πύλης, δηλαδή τον χρόνο που απαιτείται από την στιγμή
που θα αλλάξει η είσοδός της μέχρι την στιγμή που θα αλλάξει η έξοδος.
Όσο πιο μικρός είναι αυτός ο χρόνος τόσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα
ταλάντωσης. Επίσης η συχνότητα ταλάντωσης καθορίζεται και από τον
αριθμό των σταδίων στον ταλαντωτή. Περισσότερα στάδια προκαλούν με-
γαλύτερη καθυστέρηση άρα και μικρότερη συχνότητα ταλάντωσης. Συγκε-
κριμένα, και εφόσον θεωρούμε πως όλα τα στάδια είναι όμοια, η συχνότητα
δίνεται:

fosc =
1

2Ntd
(3.3)

Όπου td είναι η καθυστέρηση της μίας πύλης και N ο αριθμός των σταδίων.
Αν έχουμε λοιπόν συγκεκριμένο αριθμό σταδίων, μπορούμε να κα-

θορίσουμε την συχνότητα ταλάντωσης, αλλάζοντας την καθυστέρηση του
κάθε σταδίου. Στην εφαρμογή που θέλουμε να υλοποιήσουμε, δεν χρειαζό-
μαστε πολύ μεγάλη συχνότητα ταλάντωσης άρα χρησιμοποιούμε πυκνωτές
στην έξοδο του κάθε σταδίου έτσι ώστε να ορίσουμε μια σχετικά μικρή τιμή
συχνότητας. Οι πυκνωτές πρακτικά αυξάνουν την καθυστέρηση της πύλης
επειδή απαιτούν και αυτοί κάποιο χρόνο φόρτισης.



36 Ταλαντωτής

Θα προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε την συχνότητα ταλάντωσης
του ταλαντωτή για να βρούμε από τι εξαρτάται. Το δύσκολο κομμάτι σε
αυτή την διαδικασία είναι ο υπολογισμός της καθυστέρησης td.

Υποθέτουμε πως το κάθε στάδιο ξεκινάει την αλλαγή της εξόδου
μόλις η έξοδος του προηγούμενου σταδίου ξεπεράσει το μισό της τάσης
τροφοδοσίας. Το αποτέλεσμα είναι η καθυστέρηση να ορίζεται ως την αλ-
λαγή της τάσης εξόδου VSW δια τον συντελεστή απόκλισης ISS/CL [16].
Όπου ISS είναι το ρεύμα που διαρρέει το κάθε στάδιο και CL η χωρητι-
κότητα που οδηγεί το κάθε στάδιο. Άρα τελικά η συχνότητα γίνεται:

fosc =
ISS

2NVSWCL
(3.4)

Άρα βλέπουμε πως, όπως είπαμε και προηγουμένως, η συχνότητα εξαρτά-
ται από τις χωρητικότητες που οδηγεί το κάθε στάδιο, και συγκεκριμένα
είναι αντιστρόφως ανάλογη με αυτές.

3.3 Ταλαντωτής Ελεγχόμενος από τάση

Στις περισσότερες εφαρμογές θέλουμε η συχνότητα ταλάντωσης
να είναι μεταβλητή. Δηλαδή να μπορεί να αλλάξει με κάποιο εξωτερικό
σήμα. Το σήμα αυτό είναι μια εξωτερική τάση ελέγχου, άρα έτσι προκύπτει
ένας ταλαντωτής ελεγχόμενος από τάση (VCO). Ένας ιδανικός VCO είναι
ένα κύκλωμα του οποίου η συχνότητα ταλάντωσης έχει γραμμική εξάρτηση
από την τάση ελέγχου.

ωosc = ω0 +KV COVcont (3.5)

Όπου ω0 είναι η συχνότητα ταλάντωσης για μηδενική είσοδο και KV CO

ονομάζεται κέρδος του VCO και είναι η κλίση της ευθείας που συνδέει την
συχνότητα εξόδου με την τάση εισόδου, σχήμα 3.3. Τα σημεία ω2 και ω1

καθορίζουν το εύρος του ταλαντωτή.

Σχήμα 3.3: Συχνότητα ταλάντωσης VCO
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Ξέροντας πως η συχνότητα ταλάντωσης ενός σήματος είναι η πα-
ράγωγος της φάσης του, δηλαδή

ω =
∂ϕ

∂t
(3.6)

σημαίνει πως η έξοδος του VCO είναι:

Vout = Acos(

∫
ωoutdt+ ϕ0) = Acos[(ω0 +KV COVcont)t+ ϕ0] (3.7)

Από αυτή την εξίσωση φαίνεται πως ο VCO μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
ως διαμορφωτής FM.

Για να δημιουργήσουμε έναν VCO πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας
κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει. Αρχικά, θέλουμε το εύρος
κλειδώματος του ταλαντωτή να είναι όσο πιο μεγάλο γίνεται, δηλαδή να
μπορεί το κύκλωμα να παράγει ένα μεγάλο εύρος συχνοτήτων. O ορισμός
αυτού του εύρους εξαρτάται από την εκάστοτε εφαρμογή. Ταυτόχρονα,
θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε την επίδραση του θορύβου στην συχνότητα
εξόδου. Για να γίνει αυτό πρέπει να μειώσουμε το κέρδος του VCO, κάτι
που έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι θέλουμε να αυξήσουμε το εύρος.
Άρα ο ορισμός του κέρδους είναι μία διαδικασία που εξαρτάται από την
εφαρμογή και από τις υποχωρήσεις που είναι διατεθειμένος να κάνει ο
εκάστοτε μηχανικός.

Ακόμα, θέλουμε το κέρδος να είναι σταθερό σε όλο το εύρος των
συχνοτήτων, δηλαδή η σχέση μεταξύ εισόδου και εξόδου να είναι γραμμική.
Αυτό σπάνια συμβαίνει στην πράξη και συνήθως το κέρδος είναι μεγάλο
στο κέντρο της περιοχής κλειδώματος και μειώνεται στα άκρα του. Παρά

Σχήμα 3.4: Κύκλωμα ελέγχου καθυστέρησης
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την μη γραμμικότητα εμείς θεωρούμε συνήθως πως είναι σταθερό καθώς
ελαχιστοποιούμε τις μεταβολές του.

Τέλος θέλουμε η έξοδος να έχει μεγάλο πλάτος έτσι ώστε να είναι
λιγότερο ευαίσθητη στον θόρυβο και ακόμα να είναι σήμα μιας συχνότητας,
δηλαδή να έχει απόλυτα ημιτονοειδή μορφή.

Όπως είδαμε από το προηγούμενο κεφάλαιο, για να μεταβληθεί
η συχνότητα της ταλάντωσης θα πρέπει να μεταβληθεί η καθυστέρηση του
κάθε σταδίου και όπως φαίνεται από την εξίσωση 3.4, η καθυστέρηση
εξαρτάται από το ρεύμα που διαρρέει το κάθε στάδιο. Επίσης είπαμε
πως θα χρησιμοποιήσουμε πύλες ΝΟΤ για τον ταλαντωτή, βασισμένες σε
CMOS τεχνολογία.

Δημιουργούμε ένα στάδιο το οποίο θα μπορεί να μεταβάλει την
καθυστέρηση της πύλης NOT [17]. Αυτό φαινεται στο σχήμα 3.4. Τα τραν-
ζίστορ M2 και Μ1 αποτελελούν την πύλη NOT. Τα τρανζίστορ Μ3 και Μ4
λειτουργούν σαν καταβόθρα και πηγή ρεύματος αντίστοιχα. Η καθυστέ-
ρηση αλλάζει, αλλάζοντας τον ρυθμό με τον οποίο φορτίζεται η χωρητι-
κότητα της πύλης, άρα με την τιμή του ρεύματος που την διαρρέει. Οι
τάσεις VPbias και VNbias καθορίζουν τα ρεύματα των τρανζίστορ M3 και
Μ4. Τέλος, το κύκλωμα που αποτελείται από τα τρανζίστορ M9,M10,M11
χρησιμοποιείται για να προσφέρει την κατάλληλη πόλωση των τρανζίστορ
Μ3 και Μ4. Τα ρεύματα των τρανζίστορ Μ9 και Μ11 είναι τα ίδια και
ρυθμίζονται από την τάση ελέγχου VC . Όλο το σύστημα Μ3,Μ4,Μ9,Μ10
και Μ11 αποτελεί έναν καθρέφτη ρεύματος, άρα τα ρεύματα των τρανζί-

Σχήμα 3.5: Ταλαντωτής Ελεγχόμενος από Τάση
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στορ Μ9 και Μ11 καθρεπτίζονται στα τρανζίστορ Μ3,Μ4. Αυτό σημαίνει
πως έτσι ορίζεται το ρεύμα που φορτίζει και εκφορτίζει την πύλη, και ο
καθορισμός αυτού του ρεύματος, καθορίζει και την καθυστέρηση.

Αυτό το κύκλωμα θα μας βοηθήσει να φτιάξουμε έναν ταλαντωτή
ελεγχόμενο από τάση. Αφού μπορούμε να φτιάξουμε κύκλωμα το οποίο
θα μεταβάλλει την καθυστέρηση, μπορούμε με τον ίδιο τρόπο να φτιά-
ξουμε κύκλωμα με μεταβλητή συχνότητα. Ο τρόπος φαίνεται στο σχήμα
3.5. Στο εσωτερικό βλέπουμε έναν ταλαντωτή δακτυλίου, αποτελούμενο
από τρεις αντιστροφείς, και το στάδιο που περιεγράψαμε πριν καθορίζει
την καθυστέρηση του μεσσαίου αντιστροφέα. Αρκεί να μεταβάλλουμε μόνο
την καθυστέρηση αυτού, καθώς η μεταβολή προκαλεί μεταβολή στην συνο-
λική καθυστέρηση του βρόχου και κατά συνέπεια αλλαγή στην συχνότητα
ταλάντωσης.

Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης του VCO, έχουμε πλέον αναλύ-
σει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την δημιουργία ενός βρόχου
κλειδώματος φάσης. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζουμε πως γίνεται
ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων για την δημιουργία του PLL και πως
ενσωματώνεται ο αισθητήρας ISFET σε αυτό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4
ΒΡΟΧΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

ΦΑΣΗΣ

Ένας βρόχος κλειδώματος φάσης (PLL) χρησιμοποιείται για να
συγχρονίσει ένα ταλαντωτή, σε συχνότητα, με ένα εξωτερικό σήμα. Στην
κατάσταση όπου η συχνότητα εισόδου είναι ίση με την συχνότητα εξόδου
θα λέμε ότι το κύκλωμα είναι κλειδωμένο. Κάθε αλλαγή στην συχνότητα
του εξωτερικού σήματος γίνεται αντιληπτή από το PLL, λόγω της ύπαρξης
βρόχου που προκαλεί ανάδραση, και έτσι μεταβάλλει κατά τον ίδιο τρόπο
την συχνότητα του σήματος εισόδου. Είναι μία πολύ χρήσιμη συσκευή για
τους τομείς της επεξεργασίας σηματών και τηλεπικοινωνιών. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως συνθέτης συχνοτήτων ή ακόμα για την απόρριψη θορύ-
βου.
Τα δομικά στοιχεία του PLL φαίνονται στο σχήμα 4.1 και είναι
• Ανιχνευτής Φάσης (PD)
• Κατωδιαβατό φίλτρο (Loop Filter)
• Ταλαντωτής Ελεγχόμενος από Τάση (VCO)

Ο ανιχνευτής φάσης είναι ένα στοιχείο το οποίο σκοπό έχει να ανιχνεύει
την διαφορά φάσης ανάμεσα σε δύο σήματα στην είσοδό του. Η έξοδός
του, επιθυμούμε να είναι ανάλογη της διαφοράς φάσης των δύο σημάτων
εισδύσει.

ud = Kdθe (4.1)

Όπου θe είναι η διαφορά φάσης των δύο σημάτων και Kd ονομάζεται το
κέρδος του PD¹. Αυτό το σήμα αποτελείται από μία DC συνιστώσα και

¹Phase Detector
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Σχήμα 4.1: Βρόχος Κλειδώματος Φάσης

ένα υπερτιθέμενο ΑC σήμα. Το κατωδιαβατό φίλτρο χρησιμοποιείται για
να απορρίψει τις υψηλές αρμονικές, οι οποίες είναι αναπόφευκτες, στην
έξοδο του PD και να διατηρήσει μόνο την DC συνιστώσα.

Όταν η διαφορά φάσης θe είναι διάφορη του μηδενός τότε η έξοδος
του ανιχνευτή φάσης θα είναι και αυτή μη μηδενική. Κατά συνέπεια, θα
δημιουργείται ένα πεπερασμένο σήμα το οποίο θα εισέρχεται ως είσοδος
στο VCO. Αυτό, θα παράγει μία έξοδο τέτοια ώστε να ισορροπήσει ο βρόχος
και να μηδενιστεί η διαφορά φάσης, ή να μείνει σταθερή. Πολύ σημαντική
είναι η ιδιότητα του PLL να αναγνωρίζει σήμα το οποίο είναι βυθισμένο σε
θόρυβο. Αυτό συμβαίνει επειδή στην έξοδο του PD παράγεται μία τάση, η
οποία έχει μέση τιμή ίση με την διαφορά φάσης των δύο σημάτων. Έτσι,
με κατάλληλη συχνότητα αποκοπής του φίλτρου, ο θόρυβος δεν έχει καμία
επιρροή στην λειτουργία του VCO.

Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το PLL ως σύστημα ανάγνωσης των
σημάτων του ISFET. Για να το κάνουμε αυτό, αρχικά θα παρουσιάσουμε
την λειτουργία του PLL υπό κανονικές συνθήκες και στη συνέχεια θα εν-
σωματώσουμε τις αλλαγές που γίνονται λόγω της ύπαρξης του ISFET.

4.1 Ανιχνευτής Φάσης

Όπως είπαμε, σκοπός του ανιχνευτή φάσης είναι να αναγνωρίζει
τη διαφορά φάσης ανάμεσα στις δύο εισόδους του, παράγοντας μία έξοδο
η οποία είναι ανάλογη αυτής της τιμής. Μια απλή μέθοδος για να γίνει
αυτό είναι με την χρήση πολλαπλασιαστή.
Ας θεωρήσουμε πως η είσοδος είναι της μορφής

u1 = A1sin(ω1t+ θ1) (4.2)

και η έξοδος
u2 = A2sin(ω2t+ θ2) (4.3)

Άρα

ud = KA1A2cos(ω1t− ω2t+ θ1 − θ2) + higher harmonics (4.4)
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Όπου K είναι το κέρδος του πολλαπλασιαστή. Οι ανώτερες αρμονικές
θα απορριφθούν από το φίλτρο, άρα στη συνέχεια της αγνοούμε. Όταν
ο βρόχος είναι σε κατάσταση κλειδώματος τότε ω1 = ω2 άρα η τιμή της
εξόδου του PD εξαρτάται μόνο από την διαφορά φάσης θe = θ1−θ2. Ακόμα,
για μικρές τιμές της διαφορά φάσης, το ημίτονο είναι γραμμική συνάρτηση,
άρα τελικά η έξοδος είναι:

ud = KA1A2θe = Kdθe (4.5)

Δηλαδή μια γραμμική συνάρτηση της διαφοράς φάσης.
Στην περίπτωση που το σύστημα δεν είναι σε κατάσταση κλει-

δώματος τότε παραμένει ένας όρος ο οποίος έχει συχνότητα ίση με την
διαφορά των συχνοτήτων των δύο εισόδων. Αυτός ο όρος θα έχει μία DC
συνιστώσα η οποία θα εξαρτάται από την διαφορά φάσης. Άρα και σε
αυτή την περίπτωση η έξοδος του φίλτρου, και είσοδος του VCO, είναι μη
μηδενική και θα εξαρτάται από το θe. Η επιλογή της συχνότητας αποκο-
πής πρέπει να είναι τέτοια έτσι ώστε να λαμβάνεται και αυτή η περίπτωση
υπόψιν.

Στο κεφάλαιο 2, αναφέραμε πως το Gilbert Cell μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί ως πολλαπλασιαστής δύο σημάτων, άρα μία από τις εφαρμογές
του είναι και ανιχνευτής φάσης οπότε εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το
block για την δημιουργία του PLL. Γενικά, ως ανιχνευτές φάσης μπορούν
να χρησιμοποιηθούν πύλες XOR, JK-FlipFlop και άλλα.

4.2 Κατωδιαβατό Φίλτρο

Το κατωδιαβατό φίλτρο χρησιμοποιείται για να απορρίψει τις
υψηλές αρμονικές στην έξοδο του PD και να παρέχει στο VCO μία σταθερή
τάση. Η πιο απλή περίπτωση κατωδιαβατού φίλτρου είναι ένα κύκλωμα
αποτελούμενο από μία αντίσταση και έναν πυκνωτή. Το κύκλωμα φαίνεται
στο σχήμα 4.2. Ο πυκνωτής παρουσιάζει αντίσταση και μπλοκάρει τα σή-
ματα χαμηλών συχνοτήτων. Αντίθετα στις υψηλές συχνότητες η αντίσταση
του πυκνωτή μειώνεται. Η κρουστική απόκριση αυτού του κυκλώματος
είναι:

Vout
Vin

=
1

1 + jωRC
(4.6)

Σχήμα 4.2: Κατωδιαβατό Φίλτρο
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To μέγεθος RC ονομάζεται σταθερά χρόνου (τ) του κυκλώματος και είναι
το μέγεθος που καθορίζει την συχνότητα αποκοπής του φίλτρου. Δηλαδή

fc =
1

2πRC
(4.7)

Το κύκλωμα αυτό θεωρείται κύκλωμα πρώτης τάξης. Υπάρχουν και άλ-
λες τοπολογίες φίλτρων αλλά η συγκεκριμένη αρκεί για τις ανάγκες της
εφαρμογής μας.

4.3 Μαθηματικό μοντέλο του PLL

Θα χρησιμοποιήσουμε το Gilbert Cell ως πολλαπλασιαστή λοιπόν,
και το φίλτρο πρώτης τάξης. Αρχικά θεωρούμε πως το PLL βρίσκεται σε
κατάσταση κλειδώματος, μελετούμε πως συμπεριφέρεται ο βρόχος σε αυτή
την περίπτωση και καταλήγουμε στην συνάρτηση μεταφοράς ανάμεσα στην
φάση της εισόδου και την φάση της εξόδου.

H(s) =
Θ2(s)

Θ1(s)
(4.8)

Όπου Θ1(s) και Θ2(s) είναι οι μετασχηματισμοί Laplace των φάσεων των
δύο εισόδων. Για να πάρουμε μία έκφραση για την συνάρτηση H(s) πρέπει
να ξέρουμε τις συναρτήσεις μεταφοράς κάθε επιμέρους block του PLL. Θα
συμβολίζουμε με κεφαλαία γράμματα τις εκφράσεις των μετασχηματισμών
Laplace, και με μικρά την αντίστοιχη συνάρτηση στον χρόνο

Όπως αποδείξαμε, όταν το PLL είναι σε φάση κλειδώματος, τότε
η έξοδος του PD προσεγγίζεται από:

ud = Kdθe (4.9)

άρα στο πεδίο Laplace
Ud(s) = KdΘe(s) (4.10)

Η συνάρτηση μεταφοράς του φίλτρου φαίνεται στην εξίσωση 4.6 και εδώ
για ευκολία θα την συμβολίζουμε F (s). Γνωρίζουμε πως η φάση ενός σή-
ματος ισοδυναμεί με το ολοκλήρωμα της μεταβολής της συχνότητας, άρα
ξέροντας την έξοδο του VCO από την εξίσωση 3.5, η μεταβολή της συχνό-
τητας της εξόδου του VCO είναι

∆ω2 = K0uf (t) (4.11)

άρα
θ2(t) =

∫
∆ω2(t)dt = K0

∫
uf (t)dt (4.12)

H ολοκλήρωση στο πεδίο του χρόνου, αντιστοιχεί με διαίρεση με τον συ-
ντελεστή s στο πεδίο Laplace. Άρα:

Θ2(s) =
K0

s
Uf (s) (4.13)
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Η έξοδος του φίλτρου είναι

Uf (s) = F (s)Ud(s) = F (s)Kd[Θ1(s)−Θ2(s)] (4.14)

Άρα, αντικαθιστώντας στην εξίσωση 4.13 προκύπτει η συνάρτηση μεταφο-
ράς

Θ2

Θ1
(s) =

K0KdF (s)

s+K0KdF (s)
(4.15)

Σε αυτή την εξίσωση αντικαθιστούμε την συνάρτηση μεταφοράς του φίλ-
τρου και προκύπτει τελικά

Θ2

Θ1
(s) =

K0Kd
RC

s2 + s 1
RC + K0Kd

RC

(4.16)

Επίσης η συνάρτηση μεταφοράς του σφάλματος ανάμεσα στις δύο φάσεις
θe είναι

Θe

Θ1
(s) =

S
RC

s2 + s 1
RC + K0Kd

RC

(4.17)

Συνήθως τις συναρτήσεις μεταφοράς τις γράφουμε στην μορφή

Denominator = s2 + 2ζωn + ω2
n

Σχήμα 4.3: Διάγραμμα Bode της συνάρτησης μεταφοράς
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Άρα για την συνάρτηση μεταφοράς του PLL έχουμε

ωn =

√
K0Kd

RC
, ζ =

ωn

2K0Kd
(4.18)

όπου ζ ονομάζεται ο συντελεστής απόσβεσης και ωn η φυσική συχνότητα
του βρόχου. Αυτά τα δύο μεγέθη καθορίζουν το πως συμπεριφέρεται ο
βρόχος και αυτό το βλέπουμε στο σχήμα 4.3.

Τώρα θα δούμε την μεταβατική συμπεριφορά του βρόχου. Δηλαδή
πως θα συμπεριφερθεί σε μία αλλαγή της φάσης εισόδου. Αυτό σημαίνει
πως η είσοδος θ1 θα έχει την μορφή

θ1(t) = u(t)∆ϕ (4.19)

όπου u(t) είναι η συνάρτηση βήματος και ∆ϕ το μέγεθος της αλλαγής στην
φάση. Ο μετασχηματισμός Laplace μας δίνει

Θ1(s) = ∆ϕ/s (4.20)

Και τελικά το σφάλμα προκύπτει από την αντικατάσταση στην εξίσωση
4.17

Θe(s) =
∆ϕ

s

s2

s2 + 2sζωn + ω2
n

(4.21)

ξέροντας τις τιμές ζ και ωn από τις τιμές του βρόχου. Κάνοντας τον αντί-
στροφο μετασχηματισμό Laplace παίρνουμε το σφάλμα, το οποίο φαίνε-
ται στο σχήμα 4.4. Συγκεκριμένα, από την θεωρία του μετασχηματισμού

Σχήμα 4.4: Σφάλμα του PLL
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Laplace ξέρουμε ότι ισχύει

θe(∞) = lim
s−>0

sΘe(s) (4.22)

Το οποίο δίνει αποτέλεσμα μηδέν. Άρα το σφάλμα ανάμεσα στην φάση
του σήματος εισόδου και την φάση του σήματος εξόδου τείνει στο μηδέν.

Η άλλη περίπτωση είναι η συχνότητα της εισόδου να αλλάζει με
την μορφή ράμπας, δηλαδή

ω1 = ω′
0 +∆ωt (4.23)

Όπου ∆ω είναι ο ρυθμός με τον οποίο αλλάζει η συχνότητα. Είπαμε πως
η φάση είναι το ολοκλήρωμα της μεταβολής της συχνότητας άρα η φάση
θ1 είναι

θ1 = ∆ω
t2

2
(4.24)

Και στο πεδίο Laplace γίνεται

Θ1(s) =
∆ω

s3
(4.25)

Και τέλος αντικαθιστώντας στην εξίσωση 4.17 και παίρνοντας τον αντί-
στροφο μετασχηματισμό Laplace προκύπτει η έκφραση του σφάλματος
στον χρόνο.

θe(∞) = lim
s−>0

sΘe(s) =
∆ω

ω2
n

(4.26)

Στην πραγματικότητα έχουμε γραμμικοποιήσει το sin(θe) έτσι ώστε να γί-
νει θe άρα για πολύ μεγάλε τιμές της μεταβολής δεν θα ισχύει η παραπάνω
σχέση, και πιθανών ο βρόχος να γίνει ασταθής.

4.4 ISFET PLL

Αφού δημιουργήσαμε το πλήρες μοντέλο του PLL τώρα είμαστε
σε θέση να το χρησιμοποιήσουμε για κύκλωμα ανάγνωσης. Αρχικά ο τρό-
πος που ενσωματώνουμε τα ISFET στο σύστημα είναι μέσω του Gilbert
Cell το οποίο χρησιμοποιήσαμε ως ανιχνευτή φάσης. Οι δύο είσοδοι του
Gilbert Cell θεωρούνται η διαφορά των pH των δύο διαλυμάτων, όπως και
στο κεφάλαιο 2, και η άλλη είσοδος θα είναι η έξοδος του VCO. Η έξο-
δος του VCO θα είναι είσοδος στα τρανζίστορ του Gilbert Cell που ορίζουν
το ρεύμα στου δύο βρόχους, άρα ανάλογα την τιμή αυτής της εισόδου θα
μεταβάλλεται και το ρεύμα εξόδου. Όταν εξετάσαμε το Gilbert Cell ως
κύκλωμα ανάγνωσης, θεωρήσαμε τις εισόδους αυτές σταθερές. Συγκεκρι-
μένα, μπορούμε να θεωρήσουμε πως η έξοδος του Gilbert Cell σε αυτή την
περίπτωση θα είναι

ud = Kdu2∆pH (4.27)
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Όπου u2 υπενθυμίζουμε ότι είναι η έξοδος του VCO.
Η έξοδος του VCO θα είναι ένα σήμα μεταβλητής συχνότητας και

συγκεκριμένου πλάτους. Η έξοδος του Gilbert Cell, θα είναι επίσης ένα
σήμα ίδιας συχνότητας με το u2 αλλά πλάτους που εξαρτάται από την
τιμή ∆pH. Αφού τα σήματα είναι μη αρνητικά, η έξοδος του Gilbert Cell
μπορεί να μοντελοποιηθεί ως μία DC συνιστώσα που εξαρτάται από την
διαφορά pH, συν ένα εναλλασσόμενο σήμα.

ud = K∆pH +Kdu0∆pH (4.28)

Το μεταβαλλόμενο μέρος, φροντίζουμε να απορρίπτεται από το φίλτρο,
άρα τελικά η έξοδος του Gilbert Cell θεωρούμε πως είναι ένα DC σήμα, το
πλάτος του οποίου εξαρτάται από το ∆pH. Τα υπόλοιπα στοιχεία του συ-
στήματος PLL παραμένουν τα ίδια. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε
ISFET στο σύστημα PLL, είσοδος θεωρείται η διαφορά των pH και ως
έξοδος η συχνότητα της εξόδου του VCO. Άρα

Θ2(s) =
K0KF (s)∆pH

s
(4.29)

εφόσον η φάση είναι η παράγωγης της συχνότητας ισχύει F2(s) = sΘ2(s),
αφού η παράγωγος στον χρόνο είναι πολλαπλασιασμός με τον συντελεστή
s στο πεδίο Laplace. Επίσης, αντικαθιστώντας την συνάρτηση μεταφοράς
του φίλτρου, προκύπτει

F2

∆pH
(s) =

K0K

1 + sRC
(4.30)

Βλέπουμε ότι η σχέση αυτών τον δύο μεγεθών είναι μια συνάρτηση μετα-
φοράς πρώτης τάξης η οποία έχει πόλο την τιμή −1/RC άρα είναι πάντα
ευσταθής.

Εργαζόμενοι όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, θεωρούμε
πως η τιμή του pH μεταβάλλεται. Αρχικά θεωρούμε πως αυτή η μετα-
βολή είναι μία βηματική μεταβολή. Άρα προκύπτει πως ο μετασχηματισμός
Laplace της συχνότητας εξόδου του VCO είναι

F2(s) =
K0K∆pH

s(1 + sRC)
(4.31)

Άρα παίρνοντας τον αντίστροφο μετασχηματισμό θα βρούμε την τελική
τιμή της συχνότητας, η οποία είναι

f2(∞) = lim
s−>0

sF2(s) = K0K∆pH (4.32)

Άρα η τιμή της εξαρτάται από την μεταβολή της τιμής του pH του ενός
διαλύματος. Αυτό ήταν και το ζητούμενο στην δημιουργία του PLL ως
σύστημα ανάγνωσης. Η μεταβολές στην συχνότητα είναι εύκολα αναγνω-
ρίσιμες από ένα ψηφιακό σύστημα, άρα το PLL έχει χρησιμότητα σε μια
τέτοια εφαρμογή.
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Ενδιαφέρον θα είχε να δούμε τι συμβαίνει στην περίπτωση όπου
το pH έχει μία μεταβολή τύπου ράμπας. Σε αυτήν την περίπτωση θα ισχύει

F2(s) =
K0K∆pH

s2(1 + sRC)
(4.33)

Άρα η τελική τιμή της συχνότητας θα τείνει στο άπειρο. Αυτό σημαίνει πως
ακολουθεί τις μεταβολές του pH. Εν τέλει καταλήγουμε πως η χρήση του
PLL ως κύκλωμα ανάγνωσης του ΙSFET είναι κάτι εφικτό. Η έξοδός του
έχει άμεση σχέση με τις μεταβολές του pH στα διαλύματα. Επίσης ο κλει-
στός βρόχος σημαίνει και ανθεκτικότητα στον θόρυβο, κάτι που είναι πολύ
σημαντικό σε τέτοιες εφαρμογές, καθώς ο θόρυβος μέσα σε ένα διάλυμα
είναι πολύ μεγάλος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ &
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της
προσομοίωσης των κυκλωμάτων που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα
κεφάλαια. Οι προσομοιώσεις έγιναν χρησιμοποιώντας το εργαλείο Spectre
και την τεχνολογία tsmc 65nm. Παρόλο που η ολοκλήρωση του ISFET
απαιτεί πολύ μεγαλύτερο χώρο, η χρήση του μοντέλου που δημιουργήσαμε
παράγει σωστά θεωρητικά αποτελέσματα.

5.1 ISFET

Αρχικά δημιουργήσαμε το κύκλωμα του ISFET που φαίνεται στο
σχήμα 1.4. Για την δημιουργία της εξαρτημένης πηγής έγινε χρήση της
γλώσσας προσομοίωσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων, Verilog. Παρακάτω φαί-
νονται τα αποτελέσματα ενός ISFET το οποίο είναι συνδεδεμένο με μία
αντίσταση 1ΚΩ στον απαγωγό του και στη συνέχεια στην τάση τροφοδο-
σίας.

51
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Σχήμα 5.1: Τάση ηλεκτροδίου συναρτήσει ρεύματος ISFET

Εδώ βλέπουμε το ρεύμα που διαρρέει τον βιοαισθητήρα συναρτή-
σει της τάσης του ηλεκτροδίου και για pH = 7. Το ρεύμα έχει πολύ μικρή
τιμή, της τάξεως των mA, για αυτό είναι απαραίτητη η ενίσχυσή του για
την αναγνώριση του σήματος.
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Σχήμα 5.2: pH συναρτήσει τάσης απαγωγού

Για τάση ηλεκτροδίου ίση με 1.5V olt, βλέπουμε την τάση του απα-
γωγού συναρτήσει του pH του διαλύματος. Και πάλι εδώ φαίνεται η ανά-
γκη για ενίσχυση του σήματος, καθώς το εύρος στην τάση του απαγωγή
είναι πολύ μικρό.
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5.2 Gilbert Cell

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα που
προέκυψαν από την προσομοίωση του κυκλώματος Gilbert Cell. Το κύ-
κλωμα αυτό φαίνεται στο σχήμα 5.3. H τάση τροφοδοσίας ορίστηκε στα
2V. Οι προσομοιώσεις έγιναν για τρεις διαφορικές τιμές του pH αναφοράς.

Σχήμα 5.3: Κύκλωμα προσομοίωσης Gilbert Cell
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Σχήμα 5.4: Έξοδος συναρτήσει pH
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Σχήμα 5.5: Έξοδος συναρτήσει pH
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Σχήμα 5.6: Έξοδος συναρτήσει pH

Βλέπουμε πως σε όλες τις περιπτώσεις η κυματομορφή είναι γραμ-
μική, τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές ενδιαφέροντος.
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5.3 PLL

Σε αυτή την ενότητα βλέπουμε την συχνότητα εξόδου του PLL συ-
ναρτήσει των τιμών του pH μέτρησης. To κύκλωμα φαίνεται στο σχήμα 5.7.
Tα αποτελέσματα των προσομοιώσεων φαίνονται στις παρακάτω σελίδες

Σχήμα 5.7: Κύκλωμα προσομοίωσης PLL



PLL 59

Σχήμα 5.8: Συχνότητα συναρτήσει pH
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Σχήμα 5.9: Συχνότητα συναρτήσει pH
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Σχήμα 5.10: Συχνότητα συναρτήσει pH



62 Προσομοιώσεις & Αποτελέσματα

5.4 Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων του κυκλώματος PLL, μας
δείχνουν μία, κατά τμήματα, γραμμική σχέση ανάμεσα στο pH και την συ-
χνότητα εξόδου. Ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή θα πρέπει να θέσουμε
και το κατάλληλο pH στο διάλυμα αναφοράς, έτσι ώστε να λειτουργούμε
σε μία γραμμική περιοχή. Η τελική υλοποίηση ενός τέτοιου κυκλώματος
απαιτεί την ολοκλήρωση του ISFET κάτι που δεν έχει επιτευχθεί ακόμα
σε μαζική κλίμακα.

Επίσης, η μελέτη που κάναμε για το ISFFT μπορεί να εφαρμοστεί
και σε άλλου είδους αισθητήρες, οι οποίοι παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο
1. Το κύκλωμα του PLL μας παρέχει ανθεκτικότητα στον θόρυβο και οι
μεταβολές στην συχνότητα μπορούν να εντοπιστούν με ευκολία από ένα
υπολογιστικό σύστημα. Η ανθεκτικότητα στον θόρυβο είναι πολύ σημα-
ντική καθώς ο θόρυβος που προέρχεται από το διάλυμα είναι πολύ με-
γάλος και επίσης αυξάνεται επειδή το διάλυμα βρίσκεται στην πύλη του
τρανζίστορ.

Η δημιουργία τέτοιων κυκλωμάτων ανάγνωσης ανοίγει διεξόδους
για την μαζική χρήση βιοαισθητήρων. Η εύκολη πλέον ενσωμάτωση μικρο-
ϋπολογιστών σε τέτοια κυκλώματα παρέχει πολλές προοπτικές. Η επε-
ξεργασία του σήματος του αισθητήρα μπορεί να μας παρέχει άμεσα την
πληροφορία που χρειαζόμαστε και που πιθανών, σε βιοχημικές εφαρμο-
γές, να είναι κρίσιμης σημασίας. Επίσης σε μία εποχή που η χρήση του
Internet of Things αυξάνεται με εκθετικό βαθμό, ένα ολοκληρωμένο κύ-
κλωμα μπορεί να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που παρέχει το IoT. Σε
κάθε περίπτωση η επίτευξη της ολοκλήρωσης του ISFET είναι το επόμενο
βήμα στην δημιουργία τέτοιων κυκλωμάτων ανάγνωσης.
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