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Περίληψη 
 

Θέμα: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ευρυζωνικού Ενισχυτή 

Χαμηλού Θορύβου Υψηλής Γραμμικότητας» 

 

Αριθμός Διπλωματικής εργασίας: 

 

Φοιτητής:                                                                                 Επιβλέπων Καθηγητής:  

Ηλίας Παναγοδήμος                                                         Γρηγόριος Καλύβας  

 
 

Στη παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται η σχεδίαση και η υλοποίηση σε 
πλακέτα PCB ενός ευρυζωνικού ενισχυτή χαμηλού θορύβου(LNA)  με περιοχή 
λειτουργίας 5-10 GHz με βελτίωση της γραμμικής συμπεριφοράς. Ο ενισχυτής 
αυτός προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δέκτη μικροκυματικών συχνοτήτων 
και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτού. Η σχεδίαση έγινε με την βοήθεια 
του λογισμικού Advanced Design System(ADS) της εταιρίας Keysight, και του 
εργαλείου που αυτό διαθέτει, το Momentum.    
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Abstract 
 

In this diploma thesis, a Low Noise Amplifier which operates from 5 to 10 GHz 

frequency with high linearity is designed. The LNA was implemented in a 

combination of a common base topology followed by a cascode topology. In order to 

achieve greater linearity, the derivative superposition technique was added to the 

design. The transistor was selected to be Infineon’s BFP840FESD which is an 

heterojunction bipolar transistor and the simulations were performed using 

Keysight’s Advanced Design System (ADS). Initially, lumped components were used 

for the design of the LNA, which later were converted to transition lines.  

Electromagnetic simulations were also performed for the design of the PCB using 

ADS’s tool Momentum. For the input and output to be properly matched, a 

Chebyshev Bandpass filter was designed thus we achieved wideband 

performance(S11 and S22 < -10dB).  The gain of the LNA is 10 dB with gain variation of 

1.5 dB and the Noise Figure is lower than 4 dB, Finally, an IP3 of 12 dBm was 

achieved. 
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Κεφάλαιο 1 
 

Εισαγωγή 
 

 

  Ανέκαθεν ο ρόλος της επικοινωνίας στην ανθρώπινη κοινωνία ήταν ζωτικής 

σημασίας. Από τα αρχαία κιόλας χρόνια ο άνθρωπος, ως κοινωνικό ον, αναζητούσε 

τρόπους για να επικοινωνεί  όλο και πιο γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά. Η 

καθημερινή αυτή ανάγκη για επικοινωνία, σε συνδυασμό με την τεχνολογική 

άνθιση στα μέσα του 19ου αιώνα οδήγησαν στην ανάπτυξη της τηλεπικοινωνίας. Τα 

τηλεπικοινωνιακά συστήματα γνώρισαν ραγδαία αύξηση, σε τέτοιο σημείο που την 

σημερινή εποχή η ορθή λειτουργία της κοινωνίας βασίζεται στην σωστή λειτουργία 

των συστημάτων αυτών τα οποία κατακλύζουν την καθημερινότητα μας. Σήμερα, 

μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα και σε αποστάσεις εκατοντάδων χιλιομέτρων 

μακριά. Το Internet, Wi-Fi, οι δορυφορικές επικοινωνίες και τα στρατιωτικά ραντάρ 

είναι μόνο μερικές από τις αμέτρητες εφαρμογές των τηλεπικοινωνιακών 

συστημάτων. Περισσότερο τώρα από ποτέ, ζώντας στην εποχή της πανδημίας του 

COVID-19, οι αρετές της τηλεπικοινωνίες έχουν φανεί όχι απλά χρήσιμες αλλά 

απαραίτητες. 

  Στις περισσότερες τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές χρησιμοποιούνται σήματα των 

οποίων η συχνότητα κυμαίνεται από μερικές εκατοντάδες MHz έως και κάποιες 

εκατοντάδες GHz. Για να είναι εφικτή η σωστή λειτουργία υπάρχουν δύο βασικά 

στελέχη που συνυπάρχουν πάντα σε ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα, ένας πομπός 

και ένας δέκτης. Τόσο ο πομπός όσο και ο δέκτης είναι συνήθως αρκετά πολύπλοκα 

κυκλώματα τα οποία ανάλογα με την εφαρμογή διαφέρουν στα χαρακτηριστικά και 

στην υλοποίηση. 

  Η μετάδοση ενός σήματος ξεκινά από τον πομπό. Εκεί το σήμα κωδικοποιείται και 

προσαρμόζεται στο μέσο μετάδοσης και μέσω μίας κεραίας αποστέλλεται σε μορφή 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Για να μπορέσει το σήμα να μεταδοθεί στον χώρο 

και να φτάσει αποτελεσματικά στον δέκτη ενισχύεται από ειδικούς ενισχυτές 

ισχύος. Ο δέκτης στη συνέχεια λαμβάνει αυτό το σήμα πάλι μέσω ειδικής κεραίας. 

Το ηλεκτρομαγνητικό σήμα πρέπει πάλι να υποστεί κατάλληλη επεξεργασία και 

αποκωδικοποίηση για να μπορέσει να αξιοποιηθεί από τον χρήστη. Ένα τυπικό 

παράδειγμα συνύπαρξης αυτής φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 
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Εικόνα 1.1: Γραφική αναπαράσταση ενός τυπικού συστήματος τηλεπικοινωνίας 

 

  Όπως βλέπουμε και από την παραπάνω εικόνα, αφού το σήμα ληφθεί από τον 

δέκτη και φιλτραριστεί οδηγείται σε έναν ακόμη ενισχυτή. Ο ενισχυτής αυτός 

ονομάζεται ενισχυτής χαμηλού θορύβου και είναι το κύκλωμα που θα απασχολήσει 

την συγκεκριμένη διπλωματική εργασία. Ως είσοδος του ενισχυτή έρχεται το 

ηλεκτρομαγνητικό σήμα, του οποίου η ενίσχυση είναι απαραίτητη για να γίνει 

αξιοποιήσιμο καθώς αυτό έχει υποστεί εξασθένιση κατά την μετάδοση του. 

Επομένως, είναι φανερό πως η σωστή λειτουργία αυτού του κυκλώματος αποτελεί 

κρίσιμο παράγοντα για την σωστή λειτουργία ολόκληρου του δέκτη. Ένα πολύ 

σημαντικό εμπόδιο για την επεξεργασία του σήματος αυτού αποτελεί ο θόρυβος, ο 

οποίος προκαλείται από διάφορους παράγοντες και αλλοιώνει την πληροφορία που 

βρίσκεται κωδικοποιημένη στο σήμα. Άρα κρίνεται απαραίτητο, ο ενισχυτής αυτός 

όντας το πρώτο κυκλωματικό στοιχείο του δέκτη να εισάγει όσο το δυνατόν 

λιγότερο θόρυβο στο σήμα καθώς θα το ενισχύει. Αυτός είναι και ο λόγος που 

ονομάζεται Ενισχυτής Χαμηλού Θορύβου. 

 

 

1.1 Ραδιοφωνικές Συχνότητες και Εφαρμογές 
 

  Όλες οι τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τα 

χαρακτηριστικά τους, χρειάζονται μια συγκεκριμένη μπάντα συχνοτήτων στην οποία 

θα λειτουργούν. Η μπάντα αυτή κάθε φορά καθορίζεται από το είδος της εκάστοτε 

εφαρμογής. 
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  Οι πιο διαδεδομένες και παράλληλα πιο σημαντικές συχνότητες για την μετάδοση 

ηλεκτρομαγνητικών σημάτων ονομάζονται ραδιοφωνικές και το εύρος τους 

εκτίνεται από μερικά KHz(3 KHz) έως και κάποιες εκατοντάδες GHz(300 GHz). Σε 

αυτό το εύρος συχνοτήτων, οι ποικιλία των εφαρμογών που μπορούν να 

υλοποιηθούν είναι εντυπωσιακά μεγάλη. 

 

Εικόνα 1.2: Εφαρμογές στις διάφορες ραδιοφωνικές μπάντες συχνοτήτων 

  Στην παραπάνω εικόνα, εκτός από μερικές εφαρμογές στις διάφορες μπάντες 

συχνοτήτων, βλέπουμε πως όλο το ραδιοφωνικό  φάσμα χωρίζεται και σε οκτώ 
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υποσύνολα. Σε κάθε υποσύνολο επάγονται οι διάφορες τηλεπικοινωνιακές 

εφαρμογές και ορίζεται από τις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής, το μήκος κύματος 

του σήματος και το εύρος ζώνης.  

  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα υπάρχει στο υποσύνολο SHF(Super High Frequency) 

καθώς αποτελεί μια περιοχή συχνοτήτων(3GHz έως 30GHz) με τεράστιες 

δυνατότητες και σημαντικά πλεονεκτήματα. Εφαρμογές όπως δορυφορικές 

επικοινωνίες, Wi-Fi, ψηφιακή τηλεόραση λειτουργούν μέσα στο συγκεκριμένο 

φάσμα συχνοτήτων. Το μήκος κύματος σε αυτές τις συχνότητες είναι τέτοιο που 

διευκολύνει τη μετάδοση του σήματος χωρίς αυτό να επηρεάζεται από κοντινούς 

πομπούς. Επίσης μπορούν να καλυφθούν μεγάλες αποστάσεις κατά την μετάδωση 

του σήματος. Το υποσύνολο SHF, σύμφωνα με την IEEE, χωρίζεται και αυτή σε 

επιμέρους περιοχές που δείχνονται παρακάτω: 

 

Εικόνα 1.3: Περιοχές SHF μπάντας ραδιοσυχνοτήτων 

   

  Στόχος μας, λοιπόν, είναι να σχεδιάσουμε έναν Ενισχυτή Χαμηλού Θορύβου, ο 

οποίος θα μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά στις συχνότητες από 5GHz έως και 

10GHz. Παρατηρώντας την εικόνα 1.3, βλέπουμε πως αυτές οι συχνότητες είναι 

κομμάτι τόσο της C όσο και της X μπάντας συχνοτήτων. Στην συνέχεια 

παρουσιάζονται μερικές από τις εφαρμογές που στηρίζουν οι μπάντες αυτές. 

  Στην C μπάντα εντοπίζουμε αμέτρητες εφαρμογές, εκ των οποίων ξεχωρίζουν οι 

δορυφορικές επικοινωνίες, τηλεοπτικά δίκτυα και συνεχείς δορυφορικές 

μεταδόσεις. 
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Εικόνα 1.4: Διάφορες εφαρμογές στην C μπάντα συχνοτήτων 

 

  Αντίστοιχα και στην X μπάντα υπάρχει μια πληθώρα εφαρμογών. Οι κυριότερες 

αυτών εντοπίζονται σε μια ευρεία γκάμα ραντάρ, δορυφορικές επικοινωνίες, 

ασύρματα δίκτυα υπολογιστών και ιατρικές εφαρμογές. Στις εφαρμογές ραντάρ 

εμπεριέχονται πολλές υποπεριπτώσεις όπως στρατιωτική η κυβερνητική 

παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών, παρακολούθηση της εναέριας κίνησης, 

παρακολούθηση της υποβρύχιας κίνησης καθώς και ελέγχους υπέρβασης ορίων 

ταχύτητας σε αυτοκινητόδρομους. Επιπρόσθετα υπάρχουν πολλές δορυφορικές 

εφαρμογές που καλύπτονται από την συγκεκριμένη μπάντα όπως τηλεοπτικές 

καλύψεις σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο αλλά και σε διαστημικά 

προγράμματα της NASA. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης και οι ιατρικές εφαρμογές 

καθώς συστήματα τέτοιων συχνοτήτων χρησιμοποιούνται σε ειδικές θεραπείες 

καταπολέμησης μορφών καρκίνου με χρήση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

  Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε πως η σχεδίαση και υλοποίηση ενός ενισχυτή 

χαμηλού θορύβου που θα μπορεί να λειτουργεί  σε αυτή την μπάντα συχνοτήτων 

μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά σημαντική καθώς μπορούμε να εντοπίσουμε μια 

πληθώρα από πολύ σημαντικές εφαρμογές τόσο της καθημερινότητας μας όσο και 

της επιστημονικής κοινότητας.   
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1.2  Στόχοι Σχεδίασης 
 

 

Ως στόχο έχουμε την σχεδίαση ενός Ενισχυτή Χαμηλού Θορύβου με υψηλή 

γραμμική συμπεριφορά και μεγάλου εύρους ζώνης. Τα χαρακτηριστικά στα οποία 

στοχεύουμε φαίνονται παρακάτω: 

• Εύρος ζώνης 5 GHz(5 – 10 GHz) 

• κέρδος 10 dB σταθερό σε όλο το εύρος ζώνης 

• NF<4 dB σε όλο το εύρος ζώνης 

• Συντελεστής ανάκλασης εισόδου μικρότερος των -10dB σε όλο το εύρος 

ζώνης 

• Συντελεστής ανάκλασης εξόδου μικρότερος των -10dB σε όλο το εύρος 

ζώνης 

 

Η σχεδίαση και η εξομοίωση του ενισχυτή που περιγράψαμε έγινε με την χρήση του 

Advanced Design System(ADS) της εταιρίας Keysight, και του εργαλείου Momentum 

με το οποίο έγιναν οι ηλεκτρομαγνητικές εξομοιώσεις και η σχεδίαση της PCB 

πλακέτας. 
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Κεφάλαιο 2 

Θεωρία 
 

 

2.1 Θεωρία Γραμμών Μεταφοράς 

 

Σε μία μικροκυματική σχεδίαση το πιο σημαντικό στοιχείο αποτελούν οι γραμμές 

μεταφοράς και οι κυματοδηγοί. Ο λόγος που τις καθιστά τόσο σημαντικές είναι πως 

σε αυτές τις συχνότητες μπορούν να αντικαταστήσουν τα απλά καλώδια. Στις 

υψηλές συχνότητες ένα απλό καλώδιο δεν παρουσιάζει ομαλή συμπεριφορά και 

επηρεάζει σημαντικά την απόκριση του συστήματος. Για αυτό το λόγο 

δημιουργήθηκε η θεωρία των γραμμών μεταφοράς την οποία λαμβάνουμε υπόψη 

σε εφαρμογές ραδιοσυχνοτήτων και στις μικροκυματικές συχνότητες. Οι 

κυματοδηγοί χρησιμοποιούνται κυρίως σε εφαρμογές στις οποίες χρειάζεται να 

γίνει μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ισχύος ενώ σε εφαρμογές μικρότερης ισχύος 

χρησιμοποιούνται κυρίως γραμμές μεταφοράς. Σε μικροκυματικές συχνότητες οι 

γραμμές μεταφοράς είναι σημαντικές διότι εκτός από την αντικατάσταση των 

απλών καλωδίων, με κατάλληλη σχεδίαση οι γραμμές μεταφοράς μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για μετασχηματισμό μια απλής εμπέδησης ή με τον κατάλληλο 

σχεδιασμό την υλοποίηση πιο πολύπλοκων δομών όπως φίλτρα. 

  Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι γραμμών μεταφοράς, μεταξύ των οποίων οι 

πιο κοινοί είναι αυτοί που φαίνονται στην εικόνα 2.1. 

 

 

Εικόνα 2.1 : Οι πιο κοινοί τύποι γραμμών μεταφοράς 
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  Οι τρείς τύποι που φαίνονται στην εικόνα είναι με την σειρά οι δισύρματες 

γραμμές, το ομοαξονικό καλώδιο και οι γραμμές μικροταινίας. Συγκεκριμένα οι 

γραμμές μικροταινίας είναι κατάλληλες για πολλών ειδών μικροκυματικές 

σχεδιάσεις, με την κατασκευή ενισχυτών να ξεχωρίζει. Οι γραμμές μεταφοράς 

χρησιμοποιούνται σε τέτοιες συχνότητες όπου το φυσικό τους μέγεθος είναι 

συγκρίσιμο με το μήκος κύματος επομένως δεν γίνεται να τις αντιμετωπίσει κανείς 

ως συγκεντρωμένα στοιχεία. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει κατασκευασθεί ένα 

κατανεμημένο μοντέλο αυτών, το οποίο περιγράφει με μεγάλη ακρίβεια την 

συμπεριφορά τους σε μικροκυματικές συχνότητες. Παρακάτω παραθέτουμε το 

κατανεμημένο μοντέλο μιας γραμμής μεταφοράς καθώς και τνη ανάλυση του 

σχετικά με τα ρεύματα και τις τάσεις που εμφανίζονται σε αυτή. 

 

Εικόνα 2.2: Ηλεκτρικό μοντέλο μιας γραμμής μεταφοράς σε μικροκυματικές συχνότητες 

 

  Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε το μοντέλο είναι να θεωρήσουμε πως η 

γραμμή μεταφοράς είναι ένα δίθυρο. Το δίθυρο αυτό τροφοδοτείται από μία πηγή, 

την VS , και τροφοδοτεί με ισχύ το φορτίο ZL.  Η γραμμή αυτή μπορεί να διαιρεθεί σε 

πολλά στοιχειώδη τμήματα μήκους Δx όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Το 

κάθε επιμέρους τμήμα Δx χαρακτηρίζεται από τέσσερα συγκεντρωμένα στοιχεία τα 

οποία είναι μια αντίσταση RΔx Ω, από μία επαγωγή LΔx Η, μια χωρητικότητα CΔx F 

και από μια αγωγιμότητα GΔx S. Η τμηματοποίηση αυτή γίνεται με την προϋπόθεση 

ότι τα παραπάνω συγκεντρωμένα στοιχεία θεωρούνται σταθερές σε όλο το μήκος 

της γραμμής μεταφοράς. 
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Εικόνα 2.3: Τμήμα Δx του μοντέλου μιας γραμμής μεταφοράς 

 

  Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται ένα από τα όμοια τμήματα Δx της γραμμής 

μεταφοράς καθώς και οι τάσεις και τα ρεύματα στην είσοδο και έξοδο στο 

συγκεκριμένο τμήμα. Όπως μπορούμε να δούμε και από την φωτογραφία οι τάσεις 

και τα ρεύματα που εμφανίζονται εξαρτώνται τόσο από τον χρόνο t όσο και από την 

θέση x, επομένως ορίζουμε ως v(x,t) και i(x,t) την τάση και το ρεύμα στην είσοδο 

του τμήματος και ως v(x+Δx,t) και i(x+Δx,t) την τάση και το ρεύμα στην έξοδο του. 

  Με την χρήση των νόμων τάσης και ρεύματος του Kirchhoff και θεωρώντας ότι το 

Δx τείνει προς το 0, προκύπτουν οι παρακάτω εξισώσεις για την τάση και το ρεύμα: 

 

                                          
𝜕𝑣(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
= −𝑅𝑖(𝑥, 𝑡) − 𝐿

𝜕𝑖(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
                                                  2.1 

 

                                          
𝜕𝑖(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
= −𝐺𝑣(𝑥, 𝑡) − 𝐶

𝜕𝑣(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
                                                  2.2 

 

  Με την χρήση των δύο αυτών εξισώσεων μπορεί να υπολογιστεί η τάση και το 

ρεύμα σε όλο το μήκος της γραμμής μεταφοράς, σε οποιοδήποτε σημείο και 

οποιαδήποτε στιγμή δεδομένου ότι γνωρίζουμε τις τιμές των τεσσάρων 

παραμέτρων R,L,G και C. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιδανική γραμμή 

μεταφοράς που φαίνεται στην εικόνα 2.3 η οποία δεν έχει απώλειες, δηλαδή η 

γραμμή στην οποία η αντίσταση και η αγωγιμότητα είναι μηδενικές. Για την ιδανική 

γραμμή μεταφοράς οι τύποι 2.1 και 2.2 απλοποιούνται στους εξής: 

 

                                                           
𝜕𝑣(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
= −𝐿

𝜕𝑖(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
                                                        2.3 
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𝜕𝑖(𝑥,𝑡)

𝜕𝑥
= −𝐶

𝜕𝑣(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
                                                        2.4 

 

  Το ενδιαφέρον από τις εξισώσεις 2.3 και 2.4 έγκειται στο γεγονός ότι χρησιμεύουν 

στην ανάλυση σε μια ημιτονοειδή διέγερση. Η μελέτη της σταθερής ημιτονοειδής 

απόκρισης θα γίνει με την βοήθεια της ανάλυσης με φάσορες. Με την μέθοδο των 

φασόρων και έπειτα από μερικές μαθηματικές πράξεις καταλήγουμε στην εξής 

έκφραση: 

                                      𝑅𝑒 [(
𝑑𝑉(𝑥)

𝑑𝑥
+  𝑗𝜔𝐿𝐼(𝑥))𝑒𝑖𝜔𝑡] = 0                                   2.5 

    Όπου V(x) και I(x) είναι οι μιγαδικές συναρτήσεις της θέσης που περιγράφουν την 

τάση και το ρεύμα ως συναρτήσεις της θέσεις στο μήκος της γραμμής μεταφοράς. 

Επίσης η εξίσωση 2.5 πρέπει να ικανοποιείται για κάθε χρονική στιγμή t.  Έτσι 

μπορούμε να γράψουμε: 

                                                     
𝜕𝑉(𝑥)

𝜕𝑥
= −𝑗𝜔𝐿𝐼(𝑥)                                                             2.6 

  Άρα με την βοήθεια της μεθόδου των φασόρων καταλήξαμε σε μία απλή 

διαφορική εξίσωση. Αντίστοιχα για το ρεύμα θα ισχύει: 

                                                     
𝜕𝛪(𝑥)

𝜕𝑥
= −𝑗𝜔𝐶𝑉(𝑥)                                                             2.7 

 

  Εφαρμόζοντάς σε αυτό το σημείο την θεωρία των διαφορικών εξισώσεων 

εξάγουμε τις γενικές λύσεις των παραπάνω διαφορικών εξισώσεων και έχουμε: 

                                                     𝑉(𝑥) = 𝐴𝑒−𝑗𝛽𝑥 + 𝐵𝑒𝑗𝛽𝑥                                                 2.8 

                                                     𝐼(𝑥) =
𝛽

𝜔𝐿
𝐴𝑒−𝑗𝛽𝑥 − 𝐵𝑒𝑗𝛽𝑥                                             2.9 

Όπου β=ω√𝐿𝐶 

Για μία γραμμή μεταφοράς ορίζεται η χαρακτηριστική εμπέδηση ως: 

                                                     𝛧0 =
𝜔𝐿

𝛽
=

𝜔𝐿

ω√𝐿𝐶
= √

𝐿

𝐶
                                                    2.10 

Επομένως η εξίσωση 2.9 παίρνει την μορφή: 

                                                     𝐼(𝑥) =
𝛢

𝛧0
𝑒−𝑗𝛽𝑥 −

𝛣

𝛧0
𝑒𝑗𝛽𝑥                                             2.11 
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  Για μία γραμμή χωρίς απώλειες, παρατηρούμε από την εξίσωση 2.10 ότι η 

εμπέδηση Z0 μίας γραμμής μεταφοράς έχει πραγματικές τιμές. 

  Θεωρώντας την απλή περίπτωση όπου οι συντελεστές A και B έχουν πραγματικές 

τιμές μεταβαίνουμε πάλι στο πεδίο του χρόνου και παίρνουμε τις σχέσεις: 

                                       𝑣(𝑥,𝑡) = 𝐴 cos(𝜔𝑡 − 𝛽𝑥) + 𝐵 cos(𝜔𝑡 − 𝛽𝑥)                                   2.12 

                                        𝑖(𝑥,𝑡) = 
𝛢

𝛧0
cos(𝜔𝑡 − 𝛽𝑥) − 

𝛣

𝛧0
cos(𝜔𝑡 + 𝛽𝑥)                                   2.13 

    Οι εξισώσεις 2.12 και 2.13 αποτελούν εξισώσεις κυμάτων. Για να εξετάσουμε την 

συμπεριφορά τους θα διακρίνουμε δύο περιπτώσεις, (Α) για x=0 και (Β) για t=0 

όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα 2.4 

 

 

Εικόνα 2.4: α)Γραφική παράσταση της V1(0,t)=Acos(ωT), β) Γραφική παράσταση της V1(χ,0)=Acos(βx),                
γ) Γραφική παράσταση της τάσης V1 στη γραμμή μεταφοράς για δύο διαφορετικές στιγμές t1 και t2  
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  Για την περίπτωση (α) της εικόνας 2.4 η περίοδος δίνεται από τον εξής τύπο: 

 

                                                 𝛵 =
2𝜋

𝜔
=

1

𝑓
                                               2.14 

  ενώ για την περίπτωση (β) η απόσταση δύο διαδοχικών σημείων με την ίδια τιμή 

ορίζεται ως μήκος κύματος και δίνεται από τον τύπο: 

                                                 𝜆 =
2𝜋

𝛽
                                                       2.15 

  Από την εικόνα 2.4(γ) μπορεί να υπολογισθεί η ταχύτητα διάδοσης του κύματος η 

οποία ισούται με: 

                                       𝑢𝑝 =
𝑥2−𝑥1

𝑡1−𝑡2
=

𝜔

𝛽
=

𝜔

𝜔√𝐿𝐶
=

1

√𝐿𝐶
                       2.16 

   

Μέσω των 2.15 και 2.16 προκύπτει ότι: 

                                           𝜆 =
2𝜋

𝛽
=

2𝜋

𝜔√𝐿𝐶
= 𝑢𝑝𝛵                                 2.18 

 

  Το μήκος κύματος ορίζεται δηλαδή ως την απόσταση την οποία διανύει ένα κύμα 

στη διάρκεια μιας περιόδου. 

  Βασιζόμενοι στις κυματικές εξισώσεις συμπεραίνουμε πως σε μια γραμμή 

μεταφοράς προκύπτουν δύο κύματα ένα προσπίπτον και ένα ανακλώμενο. Αυτό 

δείχνει πως η τάση και το ρεύμα είναι η υπέρθεση του προσπίπτοντος και του 

ανακλώμενου κύματος, ενώ η ποσότητα βx ορίζεται ως το ηλεκτρικό μήκος της 

γραμμής. Ακριβώς αυτή η συνύπαρξη των δύο κυμάτων φαίνεται στην παρακάτω 

εικόνα, όπου για λόγους ευκολίας θέτουμε το φορτίο σε απόσταση x=0 ενώ την 

πηγή σε απόσταση x=l. 
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Εικόνα 2.5: Προσπίπτον και ανακλώμενο κύμα σε μία γραμμή μεταφοράς και φορτίο ΖL 

 

  Με βάση όλα τα παραπάνω ορίζεται ως συντελεστής ανάκλασης σε μια γραμμή 

μεταφοράς ως ο λόγος του προσπίπτοντος κύματος προς το ανακλώμενο κύμα και 

δίνεται από τον τύπο: 

                                    𝛤𝛪𝛮(𝑑) =  
𝐵1𝑒−𝑗𝛽𝑑

𝛢1𝑒𝑗𝛽𝑑
=

𝐵1

𝛢1
𝑒−2𝑗𝛽𝑑                                  2.19 

  Χρησιμοποιώντας τώρα την παραπάνω σχέση και γνωρίζοντας τις κυματικές 

εκφράσεις της τάσης και του ρεύματος μπορούμε να ορίζουμε την εμπέδηση της 

εισόδου σε ένα οποιοδήποτε σημείο d μιας γραμμής μεταφοράς ως: 

                                    𝛧𝛪𝛮(𝑑) =
𝑉(𝑑)

𝐼(𝑑)
= 𝑍0

𝑒−𝑗𝛽𝑑+𝛤0𝑒−𝑗𝛽𝑑

𝑒−𝑗𝛽𝑑−𝛤0𝑒−𝑗𝛽𝑑
                            2.20  

  Στο φορτίο όπου ισχύει ότι d=0 η παραπάνω εξίσωση παίρνει την εξής 

απλοποιημένη μορφή: 

                                                 𝛧𝛪𝛮(𝑑) =
1+𝛤0

1−𝛤0
                                                         2.21 

  ή διαφορετικά: 

                                                    𝛤0 =
𝛧𝐿−𝑍0

𝛧𝐿+𝑍0
                                                              2.22 

  Όταν έχουμε ZL=Z0 τότε ο συντελεστής ανάκλασης ΓIN μηδενίζεται που σημαίνει ότι 

δεν πραγματοποιείται ανάκλαση στο φορτίο. Επομένως όταν ισχύει αυτή η 

συνθήκη( ΖL=Z0) λέμε πως η γραμμή μεταφοράς είναι προσαρμοσμένη. 
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  Επομένως τώρα, έχοντας τη σχέση 2.22 μπορούμε να την αντικαταστήσουμε στην 

2.20 και έτσι να έχουμε μία ολοκληρωμένη έκφραση για την τιμή της εμπέδησης 

εισόδου της γραμμής μεταφοράς σε οποιοδήποτε σημείο d αυτής. 

  Η πιο σημαντική ίσως ιδιότητα των γραμμών μεταφοράς που χρησιμοποιείται κατά 

κόρον στην σχεδίαση μικροκυματικών ενισχυτών, είναι η δυνατότητα μετατροπής 

της εμπέδησης ενός φορτίου σε μία διαφορετική τιμή, καθώς η χρήση 

κατανεμημένων στοιχείων είναι αδύνατη. Υπάρχουν τέσσερα βασικές περιπτώσεις 

γραμμών μεταφοράς  οι οποίες είναι οι: (α) η προσαρμοσμένη γραμμή, (β) η 

βραχυκυκλωμένη γραμμή, (γ) η ανοιχτοκυκλωμένη γραμμή και (δ) η γραμμή 

τέταρτου κύματος λ/4( quarter wave transformer) οι οποίες φαίνονται και 

παρακάτω: 

 

 

Εικόνα 2.6: Οι τέσσερις πιο βασικέ περιπτώσεις γραμμών μεταφοράς 

 

  Στην εικόνα 2.6(α) βλέπουμε την περίπτωση της προσαρμοσμένης γραμμής 

μεταφοράς στην οποία έχουμε Γ0=0 και ZIN(d)=ZL. Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει 

ανακλώμενο σήμα σε όλο το μήκος της και η εμπέδηση εισόδου έχει την τιμή Z0 σε 

οποιοδήποτε σημείο. Στην εικόνα 2.6(β) φαίνεται η βραχυκυκλωμένη γραμμή 

μεταφοράς και όπως είναι φανερό ισχύει ότι ZL=0 και κατά συνέπεια Γ0=-1 και 
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ZSC(d)=jZ0tanβd. Στην βραχυκυκλωμένη γραμμή μεταφοράς έχουμε πλήρη ανάκλαση 

του προσπίπτοντος κύματος. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην περίπτωση της 

ανοιχτοκυκλωμένης γραμμής (εικόνα 2,6(γ)) στην οποία έχουμε Γ0=1 και         

ZOC(d)=-jZ0cotβd. Τέλος στην εικόνα 2.6(d) φαίνεται η γραμμή μεταφοράς λ/4. Η 

εμπέδηση εισόδου της συγκεκριμένης γραμμής δίνεται από τον τύπο: 

                                                          𝛧𝛪𝛮 (
𝜆

4
) =

𝛧0
2

𝛧𝐿
                                                                2.23 

  Μέσω της σχέσης αυτής μπορούμε να παρατηρήσουμε πως έχουμε την 

δυνατότητα να μετασχηματίσουμε μια οποιαδήποτε πραγματική εμπέδηση ZL σε 

μία άλλη ZIN που εμείς επιθυμούμε αρκεί να χρησιμοποιήσουμε μια γραμμή λ/4 που 

να έχει χαρακτηριστική αντίσταση ίση με: 

                                                          𝛧0 = √𝛧𝛪𝛮 (
𝜆

4
) 𝛧𝐿                                                      2.24 

  γεγονός που φανερώνει την χρησιμότητα του συγκεκριμένου τύπου γραμμής 

μεταφοράς. 

 

 

2.2 Παράμετροι Σκέδασης 

 
  Όπως αναφέραμε και πιο πάνω στις μικροκυματικές συχνότητες ένα κύκλωμα 

αντιμετωπίζεται σαν ένα δίθυρο. Όπως είναι γνωστό, ένα δίθυρο το 

αντιμετωπίζουμε σαν ένα μαύρο κουτί και για να μπορέσουμε να αναλύσουμε την 

συμπεριφορά του χρειάζεται να γνωρίζουμε τις παραμέτρους Z,Y ή τις ABCD. Για να 

μπορέσουμε όμως να υπολογίζουμε τις συγκεκριμένες παραμέτρους πρέπει να 

πραγματοποιήσουμε βραχυκυκλώματα και ανοιχτοκυκλώματα, κάτι που δεν είναι 

εύκολο να συμβεί σε πολύ υψηλές συχνότητες. Το υψηλό συνήθως εύρος ζώνης 

αλλά και η εμφάνιση ταλαντώσεων κατά τη δημιουργία βραχυκυκλώματος η 

ανοιχτοκυκλώματος καθιστούν αδύνατο τον υπολογισμό αυτών των παραμέτρων. 

Επομένως, για να μπορέσουμε να αναλύσουμε την συμπεριφορά του δίθυρου που 

αποτελεί το κύκλωμα μας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις παραμέτρους 

σκέδασης. Έτσι για τον υπολογισμό αυτών των παραμέτρων αποφεύγουμε την 

δημιουργία βραχυκυκλωμάτων και ανοιχτοκυκλωμάτων, άλλα στη θέση τους 

χρησιμοποιούμε κατάλληλα τερματισμένες εισόδους και εξόδους. 
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  Έστω, λοιπόν, πως έχουμε ένα δίθυρο του οποίου οι γραμμές μεταφοράς 

θεωρούμε πως δεν έχουν απώλειες και έχουν πραγματικές χαρακτηριστικές 

εμπεδήσεις, ένα σύνηθες φαινόμενο στις μικροκυματικές σχεδιάσεις. Οι τάσεις και 

τα ρεύματα που εμφανίζονται δίνονται από τους παρακάτω τύπους: 

                                                   𝑉(𝑥) = 𝑉(𝑥)+ + 𝑉(𝑥)−                                                   2.25 

                                       𝐼(𝑥) = 𝐼(𝑥)+ − 𝐼(𝑥)− =
𝑉(𝑥)+

𝑍0
−

𝑉(𝑥)−

𝑍0
                                     2.26 

  Κανονικοποιώντας τις δύο παραπάνω εξισώσεις, ως προς τον παράγοντα √𝛧0, 

προκύπτουν δύο νέες σχέσεις. Η μία αφορά το προσπίπτον κύμα και η άλλη το 

ανακλώμενο. 

                                 𝛼𝑖(𝑥𝑖) =
1

2√𝑍0𝑖
[𝑉𝑖(𝑥𝑖) + 𝑍0𝑖𝐼𝑖(𝑥𝑖)]                                  2.27 

                                 𝑏𝑖(𝑥𝑖) =
1

2√𝑍0𝑖
[𝑉𝑖(𝑥𝑖) − 𝑍0𝑖𝐼𝑖(𝑥𝑖)]                                  2.28 

  Επομένως έχουμε μοντελοποιήσει πλέον μια γραμμή μεταφοράς με ένα δίθυρο 

που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

Εικόνα 2.7: Προσπίπτοντα και ανακλώμενα κύματα σε ένα δίθυρο 

  Οι σχέσεις με τις οποίες περιγράφεται η συμπεριφορά του παραπάνω δίθυρου 

φαίνονται παρακάτω και στις οποίες εισάγουμε τις S παραμέτρους (παράμετροι 

σκέδασης): 

                                      𝑏1(𝐼1) = 𝑆11𝑎1(𝐼1) + 𝑆12𝑎2(𝐼2)                             2.29 

                                      𝑏2(𝐼2) = 𝑆21𝑎1(𝐼1) + 𝑆22𝑎2(𝐼2)                             2.30 

  Με την χρήση των S παραμέτρων μπορούμε να μετρήσουμε την ανάκλαση και τη 

μεταφορά των κυμάτων στο δίθυρο για αυτό και είναι τόσο σημαντικές. Με τις 
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κατάλληλες, κάθε φορά, συνθήκες μετρήθηκαν οι S παράμετροι στις θύρες 1 και 2 

όπως φαίνεται παρακάτω: 

                                           𝑆11 =
𝑏1(𝐼1)

𝑎1(𝐼1)
 , για 𝛼2(𝛪2) = 0                               2.31 

                                           𝑆21 =
𝑏2(𝐼2)

𝑎1(𝐼1)
 , για 𝛼2(𝛪2) = 0                               2.32 

                                           𝑆22 =
𝑏2(𝐼2)

𝑎2(𝐼2)
 , για 𝛼1(𝛪1) = 0                               2.33 

                                           𝑆12 =
𝑏1(𝐼1)

𝑎2(𝐼2)
 , για 𝛼1(𝛪1) = 0                               2.34 

 

  Η παράμετρος S11 εκφράζει τον συντελεστή ανάκλασης της τάσης στην είσοδο, η 

S12 το ανάστροφο κέρδος τάσης, η S21 το ευθύ κέρδος τάσης και το S22 τον 

συντελεστή ανάκλασης της τάσης στην έξοδο. Για τον υπολογισμό των S11 και S12 

έχουμε τερματισμένη την έξοδο, ενώ αντίστοιχα τερματίστηκε η είσοδος για τον 

υπολογισμό των S22 και S21. Άρα μπορεί κανείς να συμπεράνει πως με τις 

παραμέτρους σκέδασης μπορούμε να εκφράσουμε όλα τα χαρακτηριστικά ενός 

ενισχυτή και για αυτό το λόγο αποτελούν ένα πολύ ισχυρό μαθηματικό εργαλείο. 

Για αυτό το λόγο και εμείς, από εδώ και στο εξής, θα βασιστούμε σε αυτές για την 

περιγραφή του κυκλώματος μας. 

 

 

2.3 Ο Χάρτης Smith 
 

  Ο χάρτης Smith είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο με το οποίο μπορούμε να 

υπολογίσουμε γραφικά εμπεδήσεις. Κάθε εμπέδηση μπορεί να απεικονιστεί σε 

αυτό το διάγραμμα των συντελεστών ανάκλασης ως ένα σημείο που χαρακτηρίζεται 

από ένα πραγματικό και ένα φανταστικό μέρος. Ένα από τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα του χάρτη Smith είναι πως προσφέρει την δυνατότητα εύκολου 

μετασχηματισμού των εμπεδήσεων με διάφορα δίκτυα προσαρμογής 

αποτελούμενα είτε από συγκεντρωμένα στοιχεία είτε από γραμμές μεταφοράς. Στο 

κέντρο του βρίσκεται η τιμή των 50 Ω ή πιο γενικά η εμπέδηση με την οποία έχει 

κανονικοποιηθεί ο χάρτης. Οι τιμές με τις οποίες συνήθως γίνεται η 

κοινωνικοποίηση κυμαίνονται από 25 έως και 75 Ω και τότε κάνουμε λόγο για τον 

κανονικοποιημένο χάρτη Smith. Έτσι στόχος κάθε δικτύου προσαρμογής είναι η 
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μετακίνηση του σημείου της εμπέδησης από κάποιο σημείο του χάρτη όσο το 

δυνατόν πιο κοντά στο κέντρο του. 

  Στον χάρτη Smith γίνεται η απεικόνιση των εμπεδήσεων στο επίπεδο του 

συντελεστή ανάκλασης Γ, όπου ισχύει η σχέση: 

                                                     𝛤 =
𝑧−𝑧0

𝑧+𝑧0
                                                       2.35 

όπου Ζ είναι η εμπέδηση που θέλουμε να γίνει η προσαρμογή και Ζ0 η 

χαρακτηριστική αντίσταση της γραμμής. Κανονικοποιώντας ως προς το Ζ0 

προκύπτει: 

                                                     𝛤 =
𝑧−1

𝑧+1
                                                       2.35 

όπου τώρα έχουμε 𝛧 =
𝛧

𝛧0
 και ο χάρτης είναι κανονικοποιημένος. Παρατηρώντας 

την σχέση 2.35 βλέπουμε ότι στην περίπτωση όπου ισχύει Ζ=Ζ0 έχουμε προσαρμογή 

εφόσον Γ=0 και το σημείο της εμπέδησης πέφτει στο κέντρο του κανονικοποιημένου 

χάρτη Smith. Με επιπλέον ανάλυση του συγκεκριμένου μετασχηματισμού 

καταλήγουμε σε δύο εξισώσεις, οι οποίες αποτελούν τον γεωμετρικό τόπο δύο 

κύκλων με κέντρα τα σημεία (
𝑟

𝑟+1
, 0) και (1,

1

𝑥
) και ακτίνες  

1

𝑟+1
 και 

1

𝑥
 αντίστοιχα. Οι 

εξισώσεις των δύο κύκλων είναι οι εξής: 

                                       (𝑈 −
𝑟

𝑟+1
)

2
+ 𝑉2 = (

1

𝑟+1
)

2
                                    2.36 

                                     (𝑈 − 1)2 + (𝑉 −
1

𝑥
)

2
= (

1

𝑥
)

2
                                   2.37 

  Η πρώτη οικογένεια κύκλων αντιστοιχεί σε αντιστάσεις ενώ η δεύτερη αντιστοιχεί 

σε αντιδράσεις. Μέσω των παραπάνω κύκλων δημιουργείται η τελική μορφή του 

χάρτη Smith. Παρατηρώντας προσεκτικά τον χάρτη βλέπουμε πως στο πάνω μισό 

βρίσκονται οι αντιδράσεις με θετικές εμπεδήσεις ενώ στο κάτω μισό αντιδράσεις με 

αρνητικές εμπεδήσεις. Ακολουθώντας την ίδια λογική μπορούμε να σχεδιάσουμε 

έναν χάρτη Smith με αγωγιμότητες. Και στις δύο περιπτώσεις είναι κοινός οπότε 

κάθε φορά, ανάλογα με την χρησιμότητα, αντιμετωπίζεται είτε σαν χάρτης 

αγωγιμοτήτων είτε σαν χάρτης εμπεδήσεων. Ο χάρτης Smith παρουσιάζεται στην 

παρακάτω εικόνα: 
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Εικόνα 2.8: Ο χάρτης Smith 

 

Χρησιμοποιώντας τους κύκλους του χάρτη Smith μπορούμε εύκολα να 

παρατηρήσουμε την επίδραση ενός στοιχείου, όπως για παράδειγμα μίας γραμμής 

μεταφοράς. Αρχικά κανονικοποιούμε την αρχική εμπέδηση και την τοποθετούμε 

πάνω στον χάρτη. Έπειτα σχεδιάζεται ένας κύκλος με κέντρο το κέντρο του χάρτη 

Smith και ακτίνα ίση με την απόσταση του σημείου της εμπέδησης από το κέντρο 

του χάρτη. Όλα τα σημεία του κύκλου που προέκυψε έχουν το ίδιο Γ. στη συνέχεια 
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κινούμαστε όσο είναι η γραμμή μεταφοράς προς την πηγή και στο σημείο που 

καταλήγουμε βρίσκουμε την τιμή της εμπέδησης και την αποκανονικοποιούμε.   

 

 

2.4 Εξισώσεις Power Gain και VSWR 
 

  Για μια ενισχυτική μονάδα που θα λειτουργεί σε μικροκυματικές συχνότητες, ένας 

από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι το κέρδος του ενισχυτή. Μπορούμε να 

αντιμετωπίσουμε και εδώ το transistor που μας προσφέρει ενίσχυση σαν ένα 

δίθυρο. Στο transistor μπορούν να ορισθούν τρεις διαφορετικές εξισώσεις κέρδους. 

Οι εξισώσεις αυτές είναι η Power Gain, η Available Gain και η Transducer Gain. Τα 

τρία αυτά είδη κέρδους παρουσιάζονται και στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

Εικόνα 2.9: Μορφές κέρδους σε ένα δίθυρο 

  Το Power Gain ορίζεται ως ο λόγος της ισχύος που φτάνει στο φορτίο προς την ισχύ 

στη είσοδο του δίθυρου και δίνεται από τον τύπο: 

                                            𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐺𝑎𝑖𝑛 = 𝐺𝑝 =
𝑃𝐿

𝑃𝐼𝑁
                                   2.38 

  Το Available Gain ορίζεται ως ο λόγος της διαθέσιμης ισχύος στην έξοδο του 

δίθυρου προς την διαθέσιμη ισχύ της πηγής και δίνεται από τον τύπο: 

                                            𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐺𝑎𝑖𝑛 = 𝐺𝐴 =
𝑃𝐴𝑉𝑁

𝑃𝐴𝑉𝑆
                          2.39 

  Τέλος το Transducer Gain είναι ο λόγος της ισχύος που φτάνει στο φορτίο προς την 

διαθέσιμη ισχύ που δίνεται από την πηγή και ο τύπος του είναι: 
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                                  𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐺𝑎𝑖𝑛 = 𝐺𝑇 =
𝑃𝐿

𝑃𝐴𝑉𝑆
                   2.40 

  Χρησιμοποιώντας τους συντελεστές ανάκλασης και τις παραμέτρους σκέδασης 

μπορεί να εξαχθεί μία ακόμη έκφραση για τα προαναφερθέντα κέρδη. 

                                        𝐺𝑃 =
1

1−|𝛤𝛪𝛮|2
|𝑆21|2 1−|𝛤𝐿|2

|1−𝑆22𝛤𝐿|2
                                      2.41 

                                        𝐺𝐴 =
1−|𝛤𝑆|2

|1−𝑆11𝛤𝑆|2
|𝑆21|2 1

1−|𝛤𝑂𝑈𝑇|2
                                    2.42 

                                        𝐺𝑇 =
1−|𝛤𝑆|2

|1−𝑆11𝛤𝑆|2
|𝑆21|2 1−|𝛤𝐿|2

|1−𝛤𝑂𝑈𝑇𝛤𝐿|2
                                2.43 

 

 Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, σε μία γραμμή μεταφοράς διαδίδεται ένα προσπίπτον 

κύμα και ένα ανακλώμενο. Η συνύπαρξη αυτών των δύο κυμάτων προκαλεί την 

δημιουργία ενός στάσιμου κύματος. 

  Το VSWR( Voltage Standing Wave Ratio) ορίζεται ως το πηλίκο της μέγιστης τάσης 

του στάσιμου αυτού κύματος προς την ελάχιστη τιμή της και δίνεται από τον τύπο: 

                                               𝑉𝑆𝑊𝑅 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑚𝑖𝑛
                                                            2.44 

  Το VSWR μπορεί να αναφέρεται είτε στην είσοδο είτε στην έξοδο και μπορεί να 

εκφραστεί επίσης συναρτήσει του συντελεστή ανάκλασης από τον τύπο: 

                                               𝑉𝑆𝑊𝑅 =
1+|𝛤|

1−𝛤
                                                           2.45 

Και ο συντελεστής ανάκλασης μπορεί να αναφέρεται τόσο στην είσοδο όσο και στην 

έξοδο. Είναι φανερό πως σε μία προσαρμοσμένη γραμμή θα ισχύει VSWR=1. Μια 

απεικόνιση του στάσιμου κύματος φαίνεται στην εικόνα παρακάτω: 
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Εικόνα 2.10: Στάσιμο κύμα κατά μήκος μιας γραμμής μεταφοράς 

 

 

 

2.5 Ευστάθεια 

 
  Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στην σχεδίαση ενός ενισχυτή είναι αυτό της 

ευστάθειας. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι πως αν τυχόν εμφανιστεί κάποια 

αστάθεια στην περιοχή λειτουργίας του, αυτή ενισχύεται και ο ενισχυτής οδηγείται 

σε ταλαντώσεις κάνοντας τον έτσι μη λειτουργικό. Έτσι έναν βασικό σχεδιαστικό 

στόχο αποτελεί το να εξασφαλίσουμε την ευστάθεια του καθώς είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για να μπορέσουμε να αναλύσουμε τα επιμέρους χαρακτηριστικά του. 

Κύριος λόγος που εμφανίζονται αστάθειες, και κατά συνέπεια ταλαντώσεις, είναι 

όταν είτε στην είσοδο είτε στην έξοδο εμφανιστούν αρνητικές αντιστάσεις. 

Εμφάνιση αρνητικών αντιστάσεων σε μία unilateral συσκευή σημαίνει πως έχουμε 

|ΓΙΝ|>1 ή |ΓOUT|>1. Επομένως οι συνθήκες που πρέπει να πληρούνται για να 

εξασφαλίσουμε την ευστάθεια του ενισχυτή μας είναι: 

|ΓS|<1 

|ΓL|<1 

|𝛤𝛪𝛮| = |𝑆11 +
𝑆12𝑆21𝛤𝐿

1 − 𝑆22𝛤𝐿
| < 1 
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|𝛤𝑂𝑈𝑇| = |𝑆22 +
𝑆12𝑆21𝛤𝑆

1 − 𝑆11𝛤𝑆
| < 1 

  Μπορούμε επίσης με την χρήση των παραπάνω τύπων και των παραμέτρων 

σκέδασης να καταλήξουμε στον παράγοντα Rollet, που συμβολίζεται με το K, και 

δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 

                                            𝛫 =
1−|𝑆11|2−|𝑆22|2+|𝛥|2

2|𝑆21𝑆12|
                                        2.46 

                                                     𝛥 = 𝑆11𝑆22 − 𝑆12𝑆21                                                      2.47 

  Αποδεικνύεται πως αν ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες, τότε θα έχουμε ευστάθεια 

άνευ όρων(unconditional stability) για το δίθυρο που μελετάμε. 

Κ>1    &   |Δ|<1 

  Η πιο συνηθισμένη περίπτωση όμως για ένα transistor, που παίζει τον κύριο 

ενισχυτικό ρόλο, είναι πως οι τιμές του συντελεστή Κ κυμαίνονται μεταξύ των τιμών 

0 και 1 (0<Κ<1) και κατά συνέπεια δεν επιτυγχάνεται ευστάθεια άνευ όρων. Κάτι 

τέτοιο όμως δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μπορεί να υπάρχουν 

συγκεκριμένες τιμές εμπέδησης εισόδου και εξόδου για τις οποίες οι συντελεστές 

ανάκλασης που αντιστοιχούν να καθιστούν ευσταθές το transistor. Με την βοήθεια 

του χάρτη Smith μπορούμε να σχεδιάσουμε τις περιοχές για τις οποίες οι τιμές της 

εμπέδησης να οδηγούν σε ευσταθές transistor. Οι περιοχές αυτές ονομάζονται 

κύκλοι ευστάθειας και μας βοηθούν να εντοπίσουμε τις επιθυμητές εμπεδήσεις 

εισόδου και εξόδου που χρειαζόμαστε για την επίτευξη ενός ευσταθούς δίθυρου. 

Μερικές περιπτώσεις κύκλων ευστάθειας φαίνονται παρακάτω: 
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Εικόνα 2.11: Κύκλοι ευστάθειας στον χάρτη Smith 

 

 

2.6 Θόρυβος 

 
  Κατά τον σχεδιασμό κυκλωμάτων μπορεί να εμφανιστούν πολλά είδη θορύβου 

όπως θερμικός θόρυβος, θόρυβος βολής, flicker noise κ.α. Για κάθε είδος θορύβου 

υπάρχει μια τεράστια ποικιλία στη βιβλιογραφία όπου περιγράφονται οι λόγοι 

εμφάνισης τους και οι τρόποι αντιμετώπισης τους. Στην συγκεκριμένη ενότητα θα 

αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να μετρήσουμε τον θόρυβο ενός 

ενισχυτή και τον λόγο που ένας LNA είναι απαραίτητο στοιχείο στο κύκλωμα του 

δέκτη.  



[34] 
 

  Ο παράγοντας με τον οποίο ποσοτικοποιείται ο θόρυβος ονομάζεται Noise 

Factor(F) και ορίζεται ως ο λόγος του SNRIN προς το SNROUT. Με αυτό τον 

υπολογισμό μπορούμε να δούμε πόσο θόρυβο εισήγαγε ο ενισχυτής μας στο σήμα 

που δέχτηκε. Συνήθως ο Noise Factor μετριέται σε dB και ονομάζεται Noise Figure.  

                                                    𝐹 =
𝑆𝑁𝑅𝐼𝑁

𝑆𝑁𝑅𝑂𝑈𝑇
                                                   2.48 

                                                  𝑁𝐹 = 10𝑙𝑜𝑔𝐹                                                2.49 

  Ο λόγος που καθιστά έναν LNA αναπόσπαστο κομμάτι ενός δέκτη γίνεται πιο 

ξεκάθαρος αν μελετήσουμε τον τύπο του Friis για ένα τηλεπικοινωνιακό δέκτη όπως 

αυτός ποτ φαίνεται παρακάτω: 

 

Εικόνα 2.12: Παράδειγμα τηλεπικοινωνιακού δέκτη με πρώτο στοιχείο μετά την κεραία τον LNA 

  

 Ο τύπος του Friis δίνεται από την εξής εξίσωση: 

                    𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐹1 +
𝐹1−1

𝐺1
+

𝐹3−1

𝐺1𝐺2
+

𝐹4−1

𝐺1𝐺2𝐺3
+ ⋯ +

𝐹𝑛−1

𝐺1𝐺2…𝐺𝑛−1
            2.50 

 Με βάση τον παραπάνω τύπο βλέπουμε πως την σημαντικότερη συνεισφορά στον 

θόρυβο την έχει το πρώτο στάδιο που στην δική μας περίπτωση είναι ο LNA. 

Επομένως είναι ζητούμενο αυτό το στάδιο να εισάγει όσο το δυνατόν λιγότερο 

θόρυβο αφού ο θόρυβος που προστίθεται από τα υπόλοιπα στάδια του δέκτη είναι 

δευτερεύουσας σημασίας κάτι που το μαρτυρά και ο παρακάτω τύπος: 

                                       𝐹𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑒𝑟 = 𝐹𝐿𝑁𝐴 +
(𝐹𝑟𝑒𝑠𝑡−1)

𝐺𝐿𝑁𝐴
                                    2.51 
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2.7 Γραμμικότητα 

 

  Ένας ακόμη πολύ σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψιν κατά τη 

σχεδίαση του ενισχυτή μας είναι η γραμμικότητα του. Δύο πολύ συνηθισμένοι 

τρόποι για να μετρήσουμε την γραμμικότητα ενός συστήματος είναι το σημείο 

συμπίεσης ενός db και το Third Intercept Point(IP3). 

  Στη περίπτωση ενός ιδανικού ενισχυτή το κέρδος του παραμένει σταθερό για 

οποιαδήποτε ισχύ εισόδου. Η εξίσωση εξόδου όμως ενός πραγματικού ενισχυτή 

εμπεριέχει και μη γραμμικά προϊόντα που προκαλούνται από αρμονικές 

υψηλότερων τάξεων. Αν θεωρήσουμε πως στην είσοδο του ενισχυτή έχουμε ένα 

σήμα της μορφής x(t) = Acos(ωt) τότε στην έξοδο του ενισχυτή παίρνουμε την εξής 

έκφραση: 

 

  Στην σχέση αυτή βλέπουμε πως το θεμελιώδες κέρδος εξαρτάται από τον όρο 

(𝛼1𝛢 +
3𝛼3

4
) και όχι από τον όρο 𝛼1𝛢 που είναι το αναμενόμενο για ένα τελείως 

γραμμικό σύστημα. Για την περίπτωση όπου ισχύει ότι 𝛼1𝛼3 < 0, που είναι και η 

πιο συνηθισμένη για έναν ενισχυτή, το κέρδος θα αρχίσει να πέφτει όσο αυξάνεται 

η στάθμη του σήματος εισόδου καθώς ο δεύτερος όρος κυριαρχεί. Το φαινόμενο 

αυτό ονομάζεται συμπίεση του κέρδους του ενισχυτή και είναι αποτέλεσμα της μη 

γραμμικότητας που αυτός παρουσιάζει. Αν λοιπόν αυξήσουμε την είσοδο σε τέτοιο 

σημείο όπου η τιμή της εξόδου αποκλίνει από την ιδανική περίπτωση κατά 1 dB, 

τότε το σημείο αυτό ονομάζεται σημείο συμπίεσης 1dB. Για τιμές εισόδου 

μεγαλύτερες αυτής της τιμής ο ενισχυτής θεωρείται πως παύει να είναι γραμμικός. 
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Εικόνα 2.13: Σημείο συμπίεσης 1dB 

 

  Η τιμή του πλάτους της εισόδου που ικανοποιεί αυτή τη σχέση δίνεται από τον 

εξής τύπο: 

20𝑙𝑜𝑔 (|𝑎1𝐴 +
3𝑎3𝐴𝐼𝑁1𝑑𝐵

4
|) = 20 log|𝑎1| − 1𝑑𝐵 ⇒ 

                                          𝐴𝐼𝑁1𝑑𝐵
= √0.145

|𝑎1|

|𝑎3|
                                            2.52 

  Αυτή είναι μία πρώτη προσέγγιση για την επίδραση και τον υπολογισμό της μη 

γραμμικότητας που εμφανίζει ένας ενισχυτής. Θα συνεχίσουμε την ανάλυση μας 

θεωρώντας αυτή τη φορά πως στην είσοδο του δέκτη φτάνουν δύο ημιτονοειδή 

σήματα συχνότητας ω1 και ω2. Η είσοδος δηλαδή θα είναι της μορφής: 

𝑥(𝑡) = 𝐴1𝑐𝑜𝑠𝜔1𝑡 + 𝐴2𝑐𝑜𝑠𝜔2𝑡 

Λαμβάνοντας υπόψιν τις μη γραμμικότητες του ενισχυτή η έξοδος θα έχει την 

μορφή: 

𝑦(𝑡) = 𝑎1(𝐴1𝑐𝑜𝑠𝜔1𝑡 + 𝐴2𝑐𝑜𝑠𝜔2𝑡) + 𝑎2(𝐴1𝑐𝑜𝑠𝜔1𝑡 + 𝐴2𝑐𝑜𝑠𝜔2𝑡)2

+ 𝑎3(𝐴1𝑐𝑜𝑠𝜔1𝑡 + 𝐴2𝑐𝑜𝑠𝜔2𝑡)3 

Κάνοντας πράξεις προκύπτουν όροι στις εξής συχνότητες: 
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Εικόνα 2.14: Προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης 

 

  Τα σήματα που προκύπτουν στην έξοδο και δεν βρίσκονται στις θεμελιώδεις 

συχνότητες ω1 και ω2 ονομάζονται προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης.  Το ζήτημα 

έγκειται, όπως φαίνεται και από την παραπάνω εικόνα, στα προϊόντα τα οποία 

έχουν συχνότητα 2𝜔2 ± 𝜔1 και  2𝜔1 ± 𝜔2 και ονομάζονται προϊόντα 

ενδοδιαμόρφωσης τρίτης τάξης. Ο λόγος είναι πως τα προϊόντα αυτά πέφτουν πολύ 

κοντά στην περιοχή με τις θεμελιώδεις συχνότητες και είναι δύσκολο να 

φιλτραριστούν, οπότε κατά συνέπεια λειτουργούν σαν παρεμβολές και επηρεάζουν 

σημαντικά την λειτουργία του ενισχυτή. Όσο πιο πολύ αυξάνεται το πλάτος της 

εισόδου τόσο περισσότερο αυξάνεται και το πλάτος των προϊόντων 

ενδοδιαμόρφωσης τρίτης τάξης μέχρι που κάποια στιγμή θα φτάσουν την τιμή του 

πλάτους των θεμελιωδών. Το σημείο που συμβαίνει αυτό ονομάζεται third order 

input intercept point και ορίζεται ως εξής: 

|𝛼1𝛢𝛪𝛪𝑃3| = |
3

4
𝐴𝐼𝐼𝑃3

3 | ⇒ 

                                                      𝐴𝐼𝐼𝑃3 = √
4|𝑎1|

3|𝑎3|
                                                   2.53 

Μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε πως ισχύει το εξής: 

                                                     
𝛢𝛪𝛪𝑃3

𝐴𝐼𝑁1𝑑𝐵

≈ 9.6 𝑑𝐵                                          2.54 

  Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως το 3rd order input intercept point είναι μια 

θεωρητική τιμή του πλάτους καθώς είναι πιο μακριά από το σημείο συμπίεσης ενός 

dB και κατά συνέπεια το πλάτος στην έξοδο θα έχει συμπιεστεί πολύ πριν πιάσουμε 
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αυτή την τιμή. Η θεωρητική αυτή τιμή του πλάτους του σήματος απεικονίζεται και 

γραφικά στην παρακάτω εικόνα: 

  

 

Εικόνα 2.15: Γραφική απεικόνιση του 3rd input intercept point 

  

 

 

2.8 Θεωρία Δικτυωμάτων Προσαρμογής 

 

   2.8.1 Σχεδιασμός Δικτυωμάτων Προσαρμογής με Συγκεντρωμένα 

Στοιχεία  

  Σύμφωνα με ανάλυση που έγινε παραπάνω, γίνεται κατανοητό πως προκειμένου 

να έχουμε μέγιστη μεταφορά ισχύος και βέλτιστη λειτουργία σε ένα μικροκυματικό 

κύκλωμα είναι απαραίτητη προϋπόθεση η είσοδος και η έξοδος να είναι 

προσαρμοσμένες. Έτσι εξασφαλίζουμε πως δεν θα υπάρχει ανακλώμενο σήμα και 

δεν θα εμφανίζονται στάσιμα κύματα. Επομένως είναι αναγκαίο να τοποθετηθούν 

κατάλληλα δικτυώματα στην είσοδο και στην έξοδο που θα προσαρμόζουν την 

εμπέδηση του κυκλώματος όσο το δυνατόν πιο κοντά στα 50 Ω. 

  Ο πιο απλός, και πολύ αποτελεσματικός τρόπος, για να το πετύχουμε αυτό είναι η 

σχεδίαση L-C δικτυωμάτων. Στην προκειμένη φάση τα δικτυώματα αυτά 

αποτελούνται από ιδανικά συγκεντρωμένα στοιχεία. Η σχεδίαση τους μπορεί να 

γίνει με την χρήση μαθηματικών μοντέλων, όμως κάτι τέτοιο είναι αρκετά δύσκολο 

και χρονοβόρο. Ένα σημαντικό εργαλείο που μας είναι πολύ χρήσιμο για την 

σχεδίαση αυτών των δικτυωμάτων αποτελεί ο χάρτης Smith. Με την προσθήκη ενός 

σειριακού η εγκάρσιου στοιχείου μπορούμε να δημιουργήσουμε κατάλληλα δίκτυα 

με τα οποία μπορούμε να μετακινήσουμε την τιμή της εμπέδησης στον χάρτη Smith 

και να πετύχουμε την απαραίτητη προσαρμογή στα 50 Ω. Τα L-C δικτυώματα 

προσαρμογής φαίνονται παρακάτω: 
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Εικόνα 2.16: L-C δίκτυα προσαρμογής 

   

  Ο λόγος που ο χάρτης Smith διευκολύνει την διαδικασία της σχεδίασης είναι πως 

αν για παράδειγμα προσθέσουμε εν σειρά μια αντίδραση τότε η εμπέδηση θα 

κινείται πάνω σε έναν κύκλο σταθερής αντίστασης, ενώ αν προσθέσουμε 

παράλληλα μια επιδεκτικότητα η εμπέδηση θα κινείται πάνω σε ένα κύκλο 

σταθερής επιδεκτικότητας. Επομένως τοποθετώντας πυκνωτές και πηνία έχουμε την 

δυνατότητα να κινούμαστε πάνω στον χάρτη Smith όπως εμείς επιθυμούμε. 

Μπορούμε να διακρίνουμε 4 διαφορετικές περιπτώσεις οι οποίες είναι οι εξής: 

• Προσθήκη παράλληλου πυκνωτή: εφόσον ο πυκνωτής προστίθεται 

παράλληλα αυξάνεται η επιδεκτικότητα και κινούμαστε προς τα κάτω κατά 

μήκος ενός κύκλου σταθερής αγωγιμότητας. 

• Προσθήκη παράλληλου πηνίου: σε αυτή τη περίπτωση υπάρχει μείωση της 

επιδεκτικότητας και κατά συνέπεια κινούμαστε προς τα επάνω σε ένα κύκλο 

σταθερής αγωγιμότητας. 
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• Προσθήκη πυκνωτή σε σειρά: εδώ κινούμαστε σε κύκλο σταθερής 

αντίστασης προς τα κάτω αφού υπάρχει μείωση της αντίδρασης 

• Προσθήκη πηνίου σε σειρά: Τέλος, και εδώ κινούμαστε πάνω σε κύκλο 

σταθερής αντίστασης προς τα επάνω, αφού αυξάνουμε την αντίδραση. 

Οι παραπάνω κινήσεις στον χάρτη Smith φαίνονται και γραφικά παρακάτω: 

 

Εικόνα 2.17: Προσθήκη σειριακών και εγκάρσιων στοιχείων στον χάρτη Smith 

 

  Τα L-C δικτυώματα είναι πολύ αποτελεσματικά για την προσαρμογή μίας 

εμπέδησης όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για narrowband σχεδιάσεις. Ο 

ενισχυτής όμως που σκοπεύουμε να σχεδιάσουμε θέλουμε να λειτουργεί για ένα 

μεγάλο εύρος συχνοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, θα χρειαστεί να γίνει προσαρμογή 

στην είσοδο και έξοδο στα 50 Ω για συχνότητες από 5 έως 10 GHz. Επομένως για την 

προσαρμογή προχωρήσαμε στην σχεδίαση ενός Chebyshev ζωνοπερατού φίλτρου. 

  Τα φίλτρα Chebyshev είναι ουσιαστικά ζεύγη πυκνωτών και πηνίων συνδεδεμένα 

μεταξύ τους σε σειρά ή παράλληλα. Το φίλτρο που θέλουμε εμείς επιθυμούμε να 
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έχει ζώνη διέλευσης από 5 έως 10 GHz, επομένως θα σχεδιάσουμε ένα ζωνοπερατό 

Chebyshev φίλτρο. Στην ουσία τα ζωνοπερατά φίλτρα Chebyshev αποτελούν τον 

συνδυασμό ενός low pass και ενός high pass φίλτρου. Ένα κύριο χαρακτηριστικό 

των Chebyshev φίλτρων και ο λόγος που προτιμήθηκαν είναι πως έχουν πολύ 

απότομη απόκριση, γεγονός που μας προσφέρει ακρίβεια στον προσδιορισμό της 

μπάντας διέλευσης. Η τάξη του φίλτρου εξαρτάται από το πλήθος των ζευγών 

πυκνωτή-πηνίου. Όσο μεγαλύτερη είναι η τάξη του φίλτρου, τόσο  πιο απότομη 

απόκριση έχει και κατά συνέπεια θα έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια. Όμως δεν 

μπορούμε να αυξήσουμε την τάξη του φίλτρου αλόγιστα καθώς όσο πιο πολλά 

στοιχεία προσθέτουμε στην σχεδίαση τόσο αυξάνεται και η πολυπλοκότητα της. Ένα 

σημαντικό μειονέκτημα που παρουσιάζουν τα φίλτρα αυτά είναι πως στην ζώνη 

διέλευσης δεν είναι ομοιόμορφο το κέρδος του αλλά παρουσιάζει έναν κυματισμό 

(ripple). Ζητούμενο είναι ο κυματισμός αυτός να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρός 

καθώς θα επηρεάζει την τελική απόδοση του ενισχυτή μας όπου έχουμε ως στόχο 

το επίπεδο κέρδος. Με βάση όλα τα παραπάνω προχωρήσαμε στην σχεδίαση ενός 

band pass Chebyshev φίλτρου με κυματισμό 0.1 dB. Το φίλτρο φαίνεται παρακάτω: 

 

Εικόνα 2.18: Ζωνοπερατό φίλτρο Chebyshev 

 Η απόκριση του φίλτρου φαίνεται παρακάτω: 

 

Εικόνα 2.19: Απόκριση ζωνοπερατού φίλτρου Chebyshev 
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  Από την απόκριση του φίλτρου βλέπουμε πως η παράμετρος S11 παραμένει κάτω 

από τα -10dB σε όλο το εύρος ζώνης που μας ενδιαφέρει και ο κυματισμός είναι 

μικρότερος από 0.1 dB. Μπορούμε να συμπεράνουμε λοιπόν πως τα αποτελέσματα 

που παίρνουμε είναι ικανοποιητικά και πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που 

έχουμε θέσει.  

 

 

2.8.2 Σχεδιασμός Δικτυωμάτων Προσαρμογής με χρήση Γραμμών 

Μικροταινίας  

 

   Έχουμε ήδη αναφέρει πως είναι αδύνατον να χρησιμοποιήσουμε ιδανικά στοιχεία 

στην τελική μας σχεδίαση. Όλα τα ιδανικά στοιχεία, τα οποία συμβάλουν στην 

προσαρμογή του ενισχυτή, θα χρειαστεί να αντικατασταθούν από γραμμές 

μεταφοράς. Το είδος της γραμμής μεταφοράς που έχουμε επιλέξει για την σχεδίαση 

μας είναι οι γραμμές μικροταινίας. Η δομή μιας γραμμής μικροταινίας φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 2.20: Δομή γραμμής μικροταινίας 

   

Μια γραμμή μεταφοράς περιγράφεται από την χαρακτηριστική της αντίσταση Z0 και 

από το ηλεκτρικό της μήκος εeff. Η χαρακτηριστική αντίσταση της γραμμής 

εξαρτάται κυρίως από το υλικό που αποτελείται και από το ηλεκτρικό της μήκος. 

Ισχύει επίσης ο τύπος: 

                                                                 𝛧0 = √
𝐿

𝐶
                                                                2.55 
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Όπου L είναι η επαγωγή ανά μονάδα μήκους και C η χωρητικότητα ανά μονάδα 

μήκους. Με κατάλληλο συνδυασμό των παραμέτρων Z0 και εeff μπορούμε να 

αντικαταστήσουμε με την χρήση γραμμής μικροταινίας όλα τα σειριακά και 

εγκάρσια στοιχεία του κυκλώματος μας. Παρακάτω φαίνονται οι μετατροπές αυτές: 

 

Εικόνα 2.21: Μετατροπή στοιχείων σε γραμμές μεταφοράς 
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Κεφάλαιο 3 

Σχεδίαση Ενισχυτή Χαμηλού Θορύβου  

 

3.1 Επιλογή Transistor 
 

  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η σχεδίαση ενός ενισχυτή χαμηλού 

θορύβου που θα λειτουργεί στις συχνότητες μεταξύ 5 έως 10 GHz. Για να πετύχουμε 

κάτι τέτοιο, το πρώτο, και ίσως το πιο σημαντικό βήμα, είναι να επιλέξουμε το 

κατάλληλο transistor έτσι ώστε να πετύχουμε τις προδιαγραφές που έχουμε θέσει. 

Η επιλογή του σωστού transistor είναι πολύ σημαντική καθώς αυτό είναι που θα 

παίξει τον ρόλο της ενισχυτικής μονάδας στην σχεδίαση μας, όπου στόχος είναι η 

χαμηλή εικόνα θορύβου, αξιοπρεπές κέρδος και υψηλή γραμμικότητα. Είναι 

ουσιαστικά το μέσο με το οποίο διαχειριζόμαστε το RF σήμα και για αυτό πρέπει να 

δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή που θα κάνουμε.  

  Με βάση τις σχεδιαστικές προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος 

σχεδιαστής σε μια εφαρμογή, καλείται να διαλέξει ανάμεσα σε διάφορα είδη 

μικροκυματικών transistor όπως τα διπολικά transistor ετεροεπαφής ( 

heterojunction bipolar transistors ), τα transistor υψηλής κινητικότητας ηλεκτρονίων 

(HEMTs High Electron Mobility Transistors), τα FETs μετάλλου-ημιαγωγού (Metal-

Semiconductor FETs) και τα LDMOS(Laterally Diffused MOS πλευρικής διάχυσης). 

Ανάμεσα σε όλες αυτές τις κατηγορίες οι πιο συνηθισμένες για την κατασκευή ενός 

LNA είναι η GaAS HEMT(Gallium Arsenide Pseudomorphic HEMT)  και η SiGe 

HBT(Silicon Germanium). Έπειτα από έρευνα μεταξύ αυτών των δύο τύπων 

βλέπουμε πως τα transistor τύπου SiGe HBT έχουν πιο γραμμική συμπεριφορά σε 

σχέση με τα GaAs ενώ έχουν ελαφρώς χειρότερη εικόνα θορύβου, όχι όμως σε 

απαγορευτικά επίπεδα για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουμε θέσει.  

  Κάνοντας έρευνα στο εμπόριο το transistor που επιλέχθηκε είναι το BFP840FESD 

της εταιρίας Infineon και είναι τύπου SiGe HBT. Τα HBTs έχουν μια τυπική διάταξη 

BJT, με την διαφορά πως χρησιμοποιούνται διαφορετικά υλικά στη βάση και τον 

εκπομπό για την δημιουργία της ετεροεπαφής και έτσι μπορεί να λειτουργεί μέχρι 

και κάποιες εκατοντάδες GHz. Έχουν καλή εικόνα θορύβου και υψηλό κέρδος σε 

συνδυασμό με υψηλή γραμμικότητα κάτι που τα κάνει ιδανικά για την σχεδίαση 

μας. Στην εικόνα 3.1 φαίνεται η τομή ενός transistor της συγκεκριμένης τεχνολογίας. 
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 Εικόνα 3.1: Τομή ενός SiGe HBT 

                              

 

  Και το BFP840FESD έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά και μπορεί να λειτουργεί  

στην επιθυμητή μπάντα συχνοτήτων επομένως κρίθηκε κατάλληλο για την σχεδίαση 

μας. Επιπλέον η Infineon παρέχει ακριβές datasheet και μοντέλο για το ADS, 

πράγμα απαραίτητο για την ακριβέστερη δυνατή εξομοίωση του σχηματικού μας, 

καθώς και έτοιμα s2p files σε συγκεκριμένες πολώσεις που βοηθούν να 

εξακριβώσουμε την εγκυρότητα του μοντέλου. Πράγματι συγκρίναμε τα 

αποτελέσματα του μοντέλου με αυτά των touchstone αρχείων( s2p files) και 

επαληθεύσαμε την ορθή λειτουργία του καθώς οι S παράμετροι ταυτίζονται με 

ελάχιστες διαφορές, όπως φαίνεται και παρακάτω. 

 

Εικόνα 3.2: S παράμετροι μοντέλου 
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Εικόνα 3.3: S παράμετροι s2p αρχείου 

 

 

3.2 Επιλογή σημείου πόλωσης 
 

  Αφού έγινε η επιλογή του transistor, το επόμενο βήμα είναι να βρούμε κατάλληλο 

σημείο λειτουργίας. Είναι ένα σημαντικό βήμα που πρέπει να γίνει καθώς με την 

κατάλληλη πόλωση καθορίζουμε σημαντικές παραμέτρους της σχεδίασης μας όπως 

το κέρδος, η γραμμικότητα,  η εικόνα θορύβου και η κατανάλωση. Έπειτα από 

λεπτομερή μελέτη του datasheet του transistor που έχουμε επιλέξει αποφασίστηκε 

πως για να έχουμε επαρκές κέρδος, χαμηλή εικόνα θορύβου αλλά και καλή 

γραμμικότητα αρκεί να θέσουμε τάση μεταξύ του συλλέκτη και του εκπομπού ίση 

με 1.8 V (VCE = 1.8 V) και το ρεύμα στον συλλέκτη (ICE) να έχει την τιμή των 10 mA. Σε 

μία RF σχεδίαση υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες σχετικά με τα δικτυώματα 

πόλωσης, στην προκειμένη φάση όμως θα θεωρήσουμε το δίκτυο της πόλωσης 

ιδανικό και θα αποτελείται από ιδανικά RF choke πηνία και ιδανικούς DC Block 

πυκνωτές. Τα RF choke πηνία είναι ουσιαστικά πηνία με μεγάλη επαγωγή και ο 

ρόλος τους είναι να αποκόπτουν τυχόν υψίσυχνα  σήματα να περνούν στις πηγές 

σταθερής τάσης αφού κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό για την απόδοση του 

κυκλώματος μας καθώς θα άλλαζε η πόλωση και συνεπώς θα είχαμε διαφορετική 

συμπεριφορά και εμφάνιση συντονισμών. Από την άλλη, οι DC block πυκνωτές είναι 

ιδανικοί πυκνωτές με μεγάλη χωρητικότητα που εμποδίζουν το dc σήμα να πάει στα 

RF ports και να επηρεάσουν άλλες βαθμίδες του δέκτη. Εδώ αξίζει να σημειωθεί 

πως, σε μια RF σχεδίαση η ιδανική λύση θα ήταν να πολώσουμε το transistor μας 

χρησιμοποιώντας καθρέφτες ρεύματος καθώς έτσι το ρεύμα πόλωσης θα 

παραμένει σταθερό τόσο με την αλλαγή της συχνότητας λειτουργίας αλλά και με 

την όποια μεταβολή της θερμοκρασίας. Κάτι τέτοιο όμως αυξάνει αρκετά το 
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μέγεθος της τελικής πλακέτας  και την πολυπλοκότητα της σχεδίασης και επομένως 

δεν προτιμήθηκε.  

  Για να πολώσουμε το transistor μας στο σημείο που έχουμε επιλέξει πρέπει να 

προσδιορίσουμε την τιμή της τάσης που πρέπει να εφαρμοστεί μεταξύ βάσης και 

εκπομπού ( VBE ). To ADS παρέχει ένα έτοιμο template, το HBT_curve_tracer , που 

μας βοηθά να κάνουμε ακριβώς αυτό. Έτσι βρήκαμε πως το VBE πρέπει να είναι ίσο 

με 0.842 V όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες. 

 

 

Εικόνα 3.4: Διάταξη του HBT_curve_tracer 
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Εικόνα 3.5: Χαρακτηριστική καμπύλη τάσης-ρεύματος για διάφορες τιμές του VBE και η κατανάλωση ισχύος 
στο transistor 

  Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί πως με την εισαγωγή διάφορων στοιχείων 

στο κύκλωμα μας μπορεί το σημείο πόλωσης να μεταβληθεί και η συμπεριφορά στο 

κύκλωμα να αλλάξει, επομένως σε μερικές περιπτώσεις χρειάστηκε να γίνει κάποιος 

επαναπροσδιορισμός του σημείου λειτουργίας.   

  Παρακάτω φαίνεται η σχεδίαση του transistor, σε τοπολογία κοινού εκπομπού  

(common emmiter) για την συγκεκριμένη πόλωση χρησιμοποιώντας τα ιδανικά 

στοιχεία RF choke και dc block. 

 

Εικόνα 3.6: Πόλωση του transistor με χρήση ιδανικών στοιχείων 
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3.3  Έλεγχος Ευστάθειας 
 

  Πριν προχωρήσουμε σε οποιοδήποτε άλλο βήμα, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το 

transistor αυτό είναι ευσταθές για τις συχνότητες που έχουμε επιλέξει να λειτουργεί 

ο ενισχυτής. Είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο καθώς αν δεν είναι ευσταθές το κύκλωμα 

μας θα έχει απρόσμενη συμπεριφορά και θα δημιουργούνται ταλαντώσεις 

επομένως δεν θα έχει νόημα να προσχωρήσουμε στην σχεδίαση. Για να 

μπορέσουμε να εξετάσουμε την ευστάθεια του transistor θα χρησιμοποιήσουμε τις 

εξισώσεις που αναφέρθηκαν και στην θεωρία και θα πρέπει να ισχύει Κ>1 και Β>1 

για να πετύχουμε ευστάθεια άνευ όρων( unconditional stability). Υπάρχει και η 

περίπτωση στην οποία το transistor να μην είναι unconditionally stable αλλά να 

είναι ευσταθές για συγκεκριμένες τιμές εμπέδησης εισόδου και εξόδου, που 

ονομάζονται κύκλοι ευστάθειας στον χάρτη Smith και μας δείχνουν ποιες είναι οι 

εμπεδήσεις για τις οποίες έχουμε ευστάθεια. Ωστόσο ο ενισχυτής μας θα λειτουργεί 

σε ένα συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων και επομένως δεν καθορίζουμε εμείς τις 

εμπεδήσεις εισόδου και εξόδου πράγμα που σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να 

εξασφαλίσουμε άνευ όρων ευστάθεια για το transistor.  

 Μελετώντας τον τύπο του stability factor που αναφέρουμε ξανά εδώ: 

𝛫 =  
1+|𝛥|−|𝑆11|2−|𝑆22|2

2×|𝑆11𝑆22|
, με  𝛥 = 𝑆11 × 𝑆22 − 𝑆12 × 𝑆21 

διαπιστώνουμε πως υπάρχουν διάφορες μέθοδοι με τις οποίες μπορούμε να 

εξασφαλίσουμε ευστάθεια άνευ όρων σε όλο το εύρος συχνοτήτων και παρακάτω 

θα αναφέρουμε μερικές από αυτές: 

• Μία μέθοδος είναι να πετύχουμε χειρότερη προσαρμογή στην είσοδο ή στην 

έξοδο του ενισχυτή. Κάτι τέτοιο μας βοηθά με δύο τρόπους. Ο ένας είναι 

πως μειώνεται το κέρδος του ενισχυτή και κατά συνέπεια γίνεται πιο 

ευσταθής. Ο δεύτερος τρόπος είναι πως παρατηρώντας τον τύπο του Κ 

βλέπουμε πως με την μείωση των S11 και S22 αυξάνεται η τιμή του. Η 

μέθοδος αυτή όμως απορρίπτεται καθώς η προσαρμογή στην είσοδο και 

έξοδο είναι αδιαπραγμάτευτος όρος για την καλή λειτουργία του ενισχυτή. 

 

• Μια δεύτερη μέθοδος είναι η τοποθέτηση μιας αντίστασης ως φορτίο στην 

είσοδο του LNA. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, ούτε αυτή η 

μέθοδος δεν ενδείκνυται γιατί η αντίσταση προσθέτει θόρυβο ο οποίος 

ενισχύεται μέσω της διάταξης μας και σε συνδυασμό με τον θόρυβο του 

transistor τα αποτελέσματα είναι μη αποδεκτά για μια τέτοια εφαρμογή. 
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• Η τρίτη μέθοδος, και πιο αποδοτική από τις προηγούμενες, είναι η χρήση 

ανάδρασης μέσω αντίστασης. Πιο συγκεκριμένα, η ανάδραση εφαρμόζεται 

μεταξύ του συλλέκτη και της βάσης σε μια τοπολογία κοινού εκπομπού.  Σε 

συνδυασμό με την αντίσταση προστίθεται σε σειρά και ένας πυκνωτής με 

στόχο να αποκοπούν τυχόν dc συνιστώσες που προέρχονται από τα 

κυκλώματα πόλωσης.  

 

 

                              Εικόνα 3.7: Τεχνική R-C ανάδρασης για βελτίωση ευστάθειας 

Η μέθοδος αυτή έχει δυο μειονεκτήματα. Το πρώτο, και πιο εμφανές στη 

συγκεκριμένη φάση της σχεδίασης, είναι πως και εδώ η προσθήκη της  

αντίστασης βάζει επιπλέον θόρυβο στο κύκλωμα και επηρεάζει τις 

εμπεδήσεις εισόδου και εξόδου, κάνοντας έτσι πιο δύσκολη την 

προσαρμογή για μεγάλο εύρος συχνοτήτων. Το δεύτερο μειονέκτημα 

εντοπίζεται στον σχεδιασμό της ανάδρασης με τη χρήση γραμμών 

μεταφοράς. Γνωρίζουμε και από την θεωρία, πως με την αλλαγή της 

συχνότητας η συμπεριφορά των γραμμών μεταβάλλεται συνεχώς κάτι που 

μπορεί να αλλάξει την συμπεριφορά της ανάδρασης. Επιπλέον θα πρέπει να 

υπάρχει κάποια σημαντική απόσταση μεταξύ των γραμμών για να μην 

δημιουργηθεί σύζευξη μεταξύ αυτών δημιουργώντας ανεπιθύμητο μονοπάτι 

για το σήμα μας. 

 

• Η τέταρτη μέθοδος είναι η χρήση μιας αντίστασης ως φορτίο στην έξοδο του 

ενισχυτή. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται το κέρδος και έτσι αυξάνεται και η 

ευστάθεια. Η τιμή της αντίστασης όμως μειώνει το 1dB compression point 

και αφού στόχος μας είναι η επίτευξη υψηλής γραμμικότητας, η μείωση 

αυτή είναι αποθαρρυντική. 
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                           Εικόνα 3.8: Αντίσταση ως φορτίο στην έξοδο, για βελτίωση της ευστάθειας 

 

•  Η επόμενη μέθοδος είναι ο εκφυλισμός του εκπομπού. Με την τεχνική αυτή 

μειώνεται το κέρδος και κατά συνέπεια αυξάνεται η ευστάθεια. Εκτός από 

αυτό όμως με τον εκφυλισμό του εκπομπού επιτυγχάνουμε καλύτερα 

επίπεδα προσαρμογής στην είσοδο αφού μας βοηθά να προσεγγίσουμε την 

τιμή των 50 Ohm. Για να αποφύγουμε την αύξηση του θορύβου, αντί για 

αντίσταση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πηνίο ( inductive 

degeneration ) βρίσκοντας μία κατάλληλη τιμή επαγωγής. Η τιμή του όμως 

δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλη καθώς έτσι μειώνεται αισθητά το κέρδος 

και αυξάνεται η τιμή του θορύβου.   

 

Εικόνα 3.9: Τεχνική inductive degeneration 
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  Στην παρακάτω εικόνα γίνεται εμφανές ότι το transistor που έχουμε επιλέξει δεν 

πληροί τις προϋποθέσεις για ευστάθεια άνευ όρων, καθώς ο stability factor δεν 

είναι μεγαλύτερος της μονάδας σε όλη την μπάντα που επιθυμούμε. 

 

 

         Εικόνα 3.10: Παράμετροι Κ(StabFact1) και B(StabMeas1) 

 

  Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την σχεδίαση μας, πρέπει πρώτα να 

πετύχουμε ευστάθεια άνευ όρων για συχνότητες μεταξύ των 5 έως 10 GHz, θέλουμε 

δηλαδή K>1 και Β>0. Για να το πετύχουμε αυτό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

μία τεχνική που αναφέρθηκε παραπάνω, ή έναν συνδυασμό αυτών.  Στη σχεδίαση 

μας είδαμε πως με τον εκφυλισμό του εκμπομπού με την χρήση κατάλληλου πηνίου 

παίρνουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα όπως φαίνεται παρακάτω. 



[53] 
 

 

Εικόνα 3.11: Τοπολογία εκφυλισμού εκπομπού 

 

 

3.11: Παράμετροι Κ(StabFact1) και B(StabMeas1) μετά την εισαγωγή του πηνίου εκφυλισμού 

  Πλέον το transistor μας είναι ευσταθές άνευ όρων όχι μόνο στην περιοχή των 5-10 

GHz αλλά από τα 3.2 GHz μέχρι και πιο πάνω από τα 12 GHz. Αυτό είναι πολύ 

σημαντικό καθώς αν σε κάποια συχνότητα, που ο ενισχυτής μας έχει κέρδος 
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μεγαλύτερο της μονάδας, δεν υπάρχει ευστάθεια και εμφανιστεί κάποια ταλάντωση 

τότε αυτή η ταλάντωση θα ενισχυθεί και θα περάσει στον πυρήνα του LNA 

καταστρέφοντας έτσι την λειτουργία του.  

 

 

3.4  Προσαρμογή στενής ζώνης ενισχυτή κοινού εκπομπού 
 

  Εφόσον έχουμε καταστήσει τον ενισχυτή μας ευσταθή στη μπάντα συχνοτήτων 

που μας ενδιαφέρει, επόμενο βήμα είναι να σχεδιάσουμε τα κυκλώματα 

προσαρμογής στην είσοδο και στην έξοδο, να φέρουμε δηλαδή τις εμπεδήσεις 

εισόδου και εξόδου όσο πιο κοντά γίνεται στις τιμές των 50 Ω πραγματικό και 0 Ω 

φανταστικό μέρος. Αυτό αρχικά θα το κάνουμε στην κεντρική συχνότητα 

λειτουργίας και στην συνέχεια θα προχωρήσουμε στην ευρυζωνική προσαρμογή. Η 

κεντρική συχνότητα υπολογίζεται από τον τύπο 

𝑓0 = √𝑓1 × 𝑓2 

όπου f0 η κεντρική συχνότητα, f1 το κάτω όριο και f2 το πάνω όριο της μπάντας μας. 

Στη δικιά μας εφαρμογή βρίσκεται στα 7.07 GHz και θέλουμε να κάνουμε matching 

στην συγκεκριμένη συχνότητα και να μελετήσουμε την συμπεριφορά του ενισχυτή. 

Παρακάτω φαίνονται με την χρήση του χάρτη Smith οι εμπεδήσεις εισόδου και 

εξόδου στην κεντρική μας συχνότητα. 



[55] 
 

 

                Εικόνα 3.12: Παράμετροι S11 και S22 στην κεντρική συχνότητα 

 

  Από τον χάρτη Smith βλέπουμε ότι η εμπέδηση εισόδου είναι Zin= 48.86 + j2.06 Ω 

και η τιμή της εμπέδησης εξόδου είναι Zout= 34.08 – j29.6 Ω. Ο λόγος για τον οποίο η 

αντίσταση εισόδου βρίσκεται τόσο κοντά στο κέντρο του χάρτη Smith (στην τιμή 

των 50 Ω) δεν είναι άλλος από την επίδραση που έχει η τεχνική εκφυλισμού του 

εκπομπού στο matching της εισόδου. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω και 

αποδεικνύεται και εδώ, η τεχνική inductive degeneration μας βοηθά στο matching 

της εισόδου. Με την τεχνική αυτή δημιουργείται ουσιαστικά μία αρνητική 

ανάδραση και γι αυτό το λόγο μειώνεται και το κέρδος. Με την προσθήκη του 

πηνίου πλέον η αντίσταση που βλέπουμε στην βάση του transistor δίνεται από τον 

τύπο: 

𝛧𝑖𝑛(𝑠) =
1

𝑠𝐶𝐵𝐸
+  𝑠𝐿𝐸 +  

𝑔𝑚𝐿𝐸

𝐶𝐵𝐸
 

Όπου 𝐶𝐵𝐸 είναι η παρασιτική χωρητικότητα μεταξύ βάσης και εκπομπού και 

𝐿𝐸 είναι το πηνίο εκφυλισμού. Παρατηρώντας την εξίσωση αυτή διαπιστώνουμε ότι 

το πραγματικό μέρος της αντίστασης εισόδου εξαρτάται μόνο από τον τρίτο όρο. 

Αυτό σημαίνει πως επιλέγοντας κατάλληλη τιμή πηνίου καταφέραμε να πετύχουμε 

το πραγματικό μέρος της αντίστασης εισόδου να είναι τόσο κοντά στα 50 Ω ( έχουμε 

Re[Ζin] = 48.86 Ω ). Τώρα θα πρέπει να προσαρμόσουμε την έξοδο αλλά και να 
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βελτιώσουμε ακόμη περισσότερη την προσαρμογή στην είσοδο. Δύο απλά L-C 

networks φαίνεται πως θα μπορέσουν να είναι άκρως αποτελεσματικά για αυτή την 

narrowband σχεδίαση. 

  Το να φτιάξουμε την προσαρμογή πρώτα στην είσοδο και μετά στην έξοδο, ή το  

αντίστροφο, δεν θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι η παράμετρος S12 , που μας δείχνει πόσο καλή απομόνωση έχει το 

κύκλωμα μας, πόσο δηλαδή επηρεάζει η είσοδος την έξοδο, δεν έχει αρκετά μικρή 

τιμή ώστε να θεωρήσουμε το κύκλωμά μας unilateral όπως φαίνεται και παρακάτω: 

 

            Εικόνα 3.13: Απεικόνιση της  S12 παραμέτρου  

  Βλέπουμε επομένως ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη απομόνωση εισόδου-εξόδου και 

όποια αλλαγή γίνεται στην έξοδο επηρεάζει την είσοδο και αντίστροφα. Επομένως 

για να πετύχουμε ταυτόχρονη προσαρμογή εισόδου-εξόδου πρέπει να σχεδιάσουμε 

τα L δικτυώματα ταυτόχρονα. Βλέπουμε πως η αντίσταση εισόδου έχει επαγωγική 

τιμή και για αυτό θα πρέπει να τοποθετήσουμε σε σειρά μια χωρητικότητα για να 

την αντισταθμίσουμε. Με αντίστοιχο τρόπο είδαμε ότι στην έξοδο η εμπέδηση είναι 

χωρητική. Έτσι τοποθετήσαμε σε σειρά ένα πηνίο για να μηδενίσουμε το 

φανταστικό μέρος της εμπέδησης. Οι τιμές των πηνίων και πυκνωτών καθώς και η 

συνδεσμολογία τους στα L δικτυώματα φαίνονται στην παρακάτω εικόνα: 
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        Εικόνα 3.14: Προσθήκη L δικτυωμάτων για narrowband προσαρμογή 

 

  Έχοντας σχεδιάσει τα δικτυώματα προσαρμογής σε είσοδο και έξοδο μένει τώρα 

να σχολιάσουμε την συνολική απόδοση του ενισχυτή. Μέσω του ADS έγινε 

εξομοίωση του σχηματικού και παρατίθενται παρακάτω τα αποτελέσματα που 

πήραμε  

 

Εικόνα 3.15: Παράμετροι S11,S22,S21 ενισχυτή με L δικτυώματα προσαρμογής 

 

  Και στην κεντρική συχνότητα όπου έγινε η προσαρμογή οι τιμές των αντιστάσεων 

εισόδου είναι οι εξής: 
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  Όπου φαίνεται ότι πράγματι έχουμε πετύχει πολύ καλή προσαρμογή. Έγινε επίσης 

ανάλυση της ευστάθειας, του θορύβου αλλά και της γραμμικότητας για την 

συγκεκριμένη τοπολογία. 

 

  Εικόνα 3.14:                              (α)                                                                                                 (β)    

              Εικόνα θορύβου (α) και παράμετροι ευστάθειας (β) του ενισχυτή με L δικτυώματα προσαρμογής  

 

 

Εικόνα 3.15: 1dB Compression Point του ενισχυτή με L δικτυώματα προσαρμογής 

 

  Παρατηρούμε ότι ο ενισχυτής μετά την προσθήκη των L δικτυωμάτων 

προσαρμογής παραμένει ευσταθής άνευ όρων αφού η παράμετροι ευστάθειας δεν 
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έχουν μεταβληθεί και ισχύει ότι Κ>1 και Β>0. Επίσης φαίνεται ότι το noise figure 

στην έξοδο έχει τη μικρή τιμή των 1.34dB και είναι και ένας από τους λόγους για τον 

οποίο διαλέξαμε το συγκεκριμένο transistor. Όσον αφορά τις S παραμέτρους, 

βλέπουμε πως έχει επιτευχθεί πάρα πολύ καλή προσαρμογή στην κεντρική 

συχνότητα λειτουργίας με την χρήση των L-C δικτύων, είναι όμως προφανές ότι δεν 

μας δίνουν το απαραίτητο εύρος ζώνης στην προσαρμογή. Εμείς θέλουμε ο 

ενισχυτής μας να δουλεύει στις συχνότητες μεταξύ 5-10 GHz και το bandwidth που 

έχουμε σε αυτή τη σχεδίαση είναι μόλις 1,4 GHz που δεν αγγίζει καθόλου τον 

αρχικό μας στόχο. Τέλος παρατηρούμε πως ούτε η γραμμικότητα πληροί τις 

προδιαγραφές που έχουμε θέσει, καθώς το 1dB compression point εντοπίζεται για 

τιμή εισόδου Pin=-6.24dBm. Υπενθυμίζουμε πως στόχος αυτής της διπλωματικής 

είναι η επίτευξη υψηλής γραμμικότητας επομένως η τιμή αυτή πρέπει να βελτιωθεί. 

Το συνολικό συμπέρασμα από όλα τα παραπάνω είναι πως πρέπει να γίνουν 

αλλαγές τόσο στην τοπολογία του LNA όσο και  στα δικτυώματα της προσαρμογής. 

 

 

3.5 Τοπολογίες ενισχυτών χαμηλού θορύβου 
 

  Έπειτα από έρευνα στην βιβλιογραφία βλέπουμε πως τρεις είναι οι επικρατέστερες 

τοπολογίες για την σχεδίαση ενός LNA. Αυτές είναι η κοινού εκπομπού(common 

emitter), η κοινής βάσης(common base) και η cascade. Στον παρακάτω πίνακα 

γίνεται σύγκριση μεταξύ αυτών των τολογιών. 

 

Χαρακτηριστικό Common-Source Common-Base Cascode 
Κέρδος Υψηλό Πολύ Χαμηλό Υψηλό 

Εικόνα Θορύβου Χαμηλή Αυξάνεται με τη 
συχνότητα 

Ελάχιστα πιο υψηλή 
από το CS 

Γραμμικότητα Μέτρια Υψηλή Κανονική 

Εύρος Ζώνης Μικρό Κανονικό Μεγάλο 

Ευστάθεια Μέτρια Καλή Υψηλή 

Απομόνωση Κακή Καλή Υψηλή 
Μέγεθος(στο PCB) Κανονικό Κανονικό Κανονικό 

Εικόνα 3.15: Σύγκριση επικρατέστερων τοπολογιών LNA 

  Όπως είδαμε και στην προηγούμενη σχεδίαση η τοπολογία του κοινού εκπομπού 

παρόλο που δίνει πολύ υψηλό κέρδος και πολύ χαμηλή εικόνα θορύβου δεν μας 

δίνει ούτε το επιθυμητό εύρος ζώνης ούτε είναι αρκετά γραμμική. Επιπλέον 

παρουσιάζει επιπλέον μειονεκτήματα όπως κακή απομόνωση εισόδου-εξόδου και 

υψηλή ευαισθησία στις πολώσεις και τη θερμοκρασία για αυτό και εν τέλη 

απορρίφθηκε. Για την τοπολογία κοινής βάσης βλέπουμε πως αυτή συνδυάζει 
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υψηλή εικόνα θορύβου σε μεγάλες συχνότητες και πολύ χαμηλό κέρδος επομένως 

ούτε αυτή φαίνεται ικανή να καλύψει τις απαιτήσεις μας. Η cascode τοπολογία 

αποτελείται από ένα CE transistor το οποίο συνδέεται με ένα CB transistor. Αυτός ο 

συνδυασμός μας προσφέρει τα πλεονεκτήματα του κοινού εκπομπού χωρίς όμως 

να εμφανίζει τα ίδια προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, η τοπολογία αυτή είναι ικανή 

να δουλέψει και σε πιο υψηλές συχνότητες αυξάνοντας έτσι το εύρος ζώνης. Ο 

λόγος που συμβαίνει αυτό είναι πως η παρασιτική χωρητικότητα CBC του σταδίου CE 

δεν υποφέρει από το φαινόμενο Miller και έτσι δεν συμπιέζεται το κέρδος στις πιο 

υψηλές συχνότητες. Αυτό το φαινόμενο παρουσιάζει και ένα δεύτερο πολύ 

σημαντικό πλεονέκτημα καθώς αφού ελαχιστοποιείται το φαινόμενο Miller 

επιτυγχάνεται και καλύτερη απομόνωση μεταξύ εισόδου και εξόδου(χαμηλότερο 

S12) κάτι που κάνει το κύκλωμα unilateral και διευκολύνει κατά πολύ την σχεδίαση. 

Δεν υπάρχει σύζευξή μεταξύ εισόδου και εξόδου, με αποτέλεσμα οι αλλέγες στην 

είσοδο να μην επηρεάζουν την έξοδο και αντίστροφα επιτρέποντας μας έτσι να 

σχεδιάσουμε με μεγαλύτερη άνεση τα δικτυώματα προσαρμογής.  Επιπλέον αυτή η 

τοπολογία έχει υψηλό κέρδος, είναι ευσταθής και χαρακτηρίζεται γενικά από 

σχετικά καλή γραμμικότητα. Υπάρχουν προφανώς και μειονεκτήματα στην 

τοπολογία αυτή. Χρειαζόμαστε ένα επιπλέον transistor, κάτι που αυξάνει την 

συνολική κατανάλωση του LNA όπως επίσης αυξάνεται και η συνολική εικόνα 

θορύβου λόγω της προσθήκης αυτής. 

 

 

3.6 Σχεδίαση cascode LNA 
 

  Για τους λόγους που αναλύσαμε πιο πάνω, επιλέξαμε να συνεχίσουμε με τον 

σχεδιασμό ενός LNA σε cascode τοπολογία. Το transistor που έχουμε επιλέξει να 

τοποθετήσουμε στο cascode στάδιο είναι πάλι το BFP840FESD. Θέλουμε και τα δυο 

transistor της τοπολογίας να είναι ικανά να λειτουργούν στις ίδιες συχνότητες. Ένας 

ακόμη λόγος, όχι τόσο προφανής στην συγκεκριμένη φάση της σχεδίασης, είναι πως 

στο επίπεδο του layout δεν θα χρειαστεί να σχεδιαστεί διαφορετικό footprint. 

Πρέπει να πάντα κατά τη διάρκεια της σχεδίασης να έχουμε στο μυαλό τον 

σχεδιασμό του ενισχυτή μας χωροταξικά. Χρησιμοποιώντας το ίδιο transistor, που 

σημαίνει πως θα έχουμε το ίδιο footprint, εξασφαλίζουμε πως όταν χρειαστεί να τα 

συνδέσουμε σε επίπεδο layout με χρήση γραμμών μεταφοράς, δεν θα 

δημιουργηθούν ασυνέχειες κατά την σύνδεση αυτή. Όσο αυξάνεται η συχνότητα, 

τέτοιου είδους ασυνέχειες ενδέχεται να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα 

στην λειτουργία του ενισχυτή. 
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  Το πρώτο βήμα για τον σχεδιασμό του cascode ενισχυτή είναι να επιλέξουμε το 

κατάλληλο σημείο λειτουργίας των δύο transistor. Για το CE transistor δεν αλλάζει 

κάτι καθώς θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια πόλωση με αυτή που αναλύθηκε 

προηγουμένως. Για το CB transistor, έπειτα από πειραματισμό, η πόλωση που 

επιλέχθηκε είναι VCC=2V (τάση στον συλλέκτη) και VB= 2.7V (τάση στην βάση) όπου 

και εδώ χρησιμοποιούνται ιδανικοί πυκνωτές και πηνία στις τροφοδοσίες. 

Επιλέγοντας αυτές τιμές για την πόλωση του CB transistor το σημείο λειτουργίας 

του CE transistor παραμένει ίδιο καθώς με την πτώση τάσης που υπάρχει μεταξύ 

βάσης και εκπομπού(VBE) στο CB καταλήγουμε να έχουμε VCE=1.8 V στο CE, όπως 

ακριβώς και στην προηγούμενη σχεδίαση μας.  Σε συνδυασμό με την τοπολογία 

cascode έχουμε επιλέξει να διατηρήσουμε στην σχεδίαση μας και την τεχνική του 

εκφυλισμού το εκπομπού καθώς αυτή είναι που θα μας βοηθήσει να πετύχουμε το 

πραγματικό μέρος της αντίστασης εισόδου να προσεγγίζει τα 50 Ω. Με την βοήθεια 

του χάρτη Smith και το εργαλείο tuning του ADS βρήκαμε πως η κατάλληλη τιμή του 

πηνίου που πρέπει να τοποθετήσουμε είναι αυτή των 0.18 nH. Ο cascode LNA με τη 

χρήση πηνίου εκφυλισμού φαίνεται παρακάτω: 

 

Εικόνα 3.16: Cascode LNA με εκφυλισμό του εκπομπού 
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  Η επόμενη μας κίνηση είναι να ελέγξουμε αν το κύκλωμά μας είναι ευσταθές άνευ 

όρων στις συχνότητες που μας ενδιαφέρουν να ελέγξουμε δηλαδή τους 

συντελεστές Κ και Β. 

 

Εικόνα 3.17: Παράγοντές ευστάθειας cascode LNA με πηνίο εκφυλισμού 

 

  Όπως ήταν αναμενόμενο έχουμε εξασφαλίσει ευστάθεια άνευ όρων σε ένα πολύ 

μεγάλο εύρος συχνοτήτων. Αναφέρθηκε και προηγουμένως πως με  τη τοπολογία 

cascode επιτυγχάνεται πολύ καλή ευστάθεια στον LNA όπως αποδεικνύεται και 

εδώ. Ακόμη ο συνδυασμός με τον εκφυλισμό του εκπομπού έχει ως αποτέλεσμα την 

ευστάθεια άνευ όρων σε τόσο μεγάλο εύρος ζώνης.  

  Αφού ελέγξαμε την ευστάθεια του κυκλώματος μας επόμενο βήμα είναι να 

κάνουμε την προσαρμογή στην είσοδο και την έξοδο του LNA. Αυτή το φορά όμως 

σκοπός μας είναι να γίνει προσαρμογή σε όλη την μπάντα που επιθυμούμε και όχι 

μόνο στην κεντρική συχνότητα λειτουργίας. Έχουμε δείξει πως χρησιμοποιώντας το 

πηνίο εκφυλισμού πετυχαίνουμε να έχουμε 50 Ω πραγματικό μέρος στην αντίσταση 

εισόδου. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό καθώς απαιτείται να μηδενιστεί και το 

φανταστικό μέρος της αντίστασης για να θεωρηθεί επιτυχημένη η προσαρμογή. 

Ένας αποτελεσματικός τρόπος να το πετύχουμε κάτι τέτοιο είναι με την χρήση ενός 

ζωνοπερατού φίλτρου Chebyshev όπως αναλύσαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

Το φίλτρο όμως που έχουμε παρουσιάσει είναι equally terminated δηλαδή έχει 

σχεδιαστεί με την προϋπόθεση πως και στις δύο πλευρές του υπάρχει μία 

αντίσταση 50 Ω. Αυτό όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα καθώς το ένα 
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άκρο του φίλτρου συνδέεται στην βάση του CE transistor και ως γνωστόν η 

αντίσταση που βλέπει εκεί μεταβάλλεται δραστικά με την αλλαγή της συχνότητας. 

Έτσι χρειάστηκε να τροποποιήσουμε το φίλτρο Chebyshev που είχαμε σχεδιάσει 

έτσι ώστε να πετύχουμε ικανοποιητική προσαρμογή στην είσοδο. Αντίστοιχη 

διαδικασία ακολουθήσαμε και για την προσαρμογή της εξόδου. Το κύκλωμα που 

προκύπτει παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

Εικόνα 3.18: Προσθήκη φίλτρων Chebyshev για προσαρμογή σε είσοδο και έξοδο 

    

 

Εικόνα 3.19: Παράμετροι S11 , S22 , S21  μετά την προσθήκη των φίλτρων Chebyshev 

 

  Βλέπουμε πως οι παράμετροι S11 και S22 παραμένουν κάτω από τα -10dB για όλο το 

εύρος ζώνης που επιθυμούμε οπότε η προσαρμογή θεωρείται επιτυχημένη. Επίσης 

έχουμε καταφέρει να έχουμε σταθερό κέρδος καθώς η παράμετρος S21 παραμένει 
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σταθερή με διακύμανση μικρότερη των 1.25dB για τις συχνότητες που μας 

ενδιαφέρουν. 

 

 

Εικόνα 3.20:                          (α)                                                                                            (β) 

Εικόνα θορύβου (α) και 1dB compression point μετά την προσθήκη των φίτρων Chebyshev 

 

  Σε αυτό το σημείο επαληθεύεται και από την εικόνα 3.20(α) πως η εικόνα θορύβου 

είναι ελαφρώς αυξημένη( κατά 0.51dB ) από το απλό στάδιο CE, παραμένοντας 

όμως σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Αξίζει εδώ να σχολιαστεί πως για την προσαρμογή 

της εξόδου αρχικά σχεδιάστηκε ένα επιπλέον στάδιο common collector το οποίο 

λειτουργούσε σαν buffer και μπορέσαμε έτσι να προσαρμόσουμε την αντίσταση 

εξόδου του ενισχυτή σταθερά στα 50 Ω εφαρμόζοντας κατάλληλη τάση στη βάση 

του transistor του emitter follower. Έχοντας όμως σαν κύριο στόχο ο ενισχυτής μας 

να είναι όσο πιο γραμμικός γίνεται, η προσθήκη ενός επιπλέον transistor στην έξοδο 

προσθέτει περαιτέρω μη γραμμικότητες στο κύκλωμα μας αλλοιώνοντας έτσι την 

γραμμική του συμπεριφορά και για αυτό το λόγο προτιμήθηκε να χρησιμοποιηθεί 

ένα φίλτρο Chebyshev και στην έξοδο που εισάγει προφανώς λιγότερες μη 

γραμμικότητες. Παρόλα αυτά, όπως βλέπουμε από την εικόνα 3.20(β), η τιμή του 

σημείου συμπίεσης 1dB έχει πέσει αισθητά στην τιμή Pin=-8.1dBm , μια τιμή που 

αποκλίνει πολύ από τον σχόχο που είχαμε θέσει εξαρχής. Το γεγονός αυτό μας 

ανάγκασε να κάνουμε τροποποιήσεις στον ενισχυτή μας.  
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3.7 Προσθήκη σταδίου κοινής βάσης στην είσοδο του ενισχυτή 
 

 

  Με βάση την θεωρία, για μικρές συχνότητες η γραμμική συμπεριφορά ενός 

ενισχυτή εξαρτάται κατά κύριο λόγο από  την αντίσταση που εμφανίζεται στην 

έξοδο του. Όσο πιο πολύ αυξάνεται αυτή τόσο πιο πολύ μειώνεται το σημείο 

συμπίεσης 1dB. Καθώς όμως ανεβαίνουμε στην συχνότητα κάτι τέτοιο παύει να 

ισχύει και η κύρια πηγή εμφάνισης μη γραμμικοτήτων είναι η διαγωγιμότητα του 

ενισχυτή, ο ρυθμός δηλαδή με τον οποίο μεταβάλλεται το ρεύμα στην έξοδο όταν 

μεταβάλλεται η τάση στην είσοδο. Πιο συγκεκριμένα, στις RF σχεδιάσεις ενώ μπορεί 

να έχουμε ένα καθαρά ημιτονοειδές σήμα στην είσοδο, στην έξοδο μπορεί 

παράγεται ένα παραμορφωμένο σήμα που περιέχει αρμονικές υψηλότερης τάξης οι 

οποίες οφείλονται στις μη γραμμικότητες των transistor. Αυτές οι αρμονικές 

δημιουργούνται από παράγωγα υψηλότερης τάξης της χαρακτηριστικής 

μετατροπής τάσης σε ρεύμα (I-V) των transistor. Ως γνωστόν ισχύει πως το ρεύμα 

στον συλλέκτη δίνεται από τον τύπο: 

ICE = gm VBE  

  Αυτή όμως η έκφραση αποτελεί μόνο μια απλοποιημένη μορφή της σχέσης που 

συνδέει το ρεύμα στην έξοδο με την τάση στην είσοδο. Με την βοήθεια του 

αναπτύγματος Taylor καταφέρνουμε να πάρουμε μια ακριβέστερη έκφραση για 

αυτή τη σχέση η οποία είναι η εξής: 

ICE = gm VBE + gm2 𝑽𝑩𝑬
𝟐  + gm3 𝑽𝑩𝑬

𝟑  + … 

όπου  gm η κύρια διαγωγιμότητα, gm2 η μη γραμμικότητα δεύτερης τάξης που 

προκύπτει από την δεύτερη παράγωγο της χαρακτηριστικής I-V και gm3 αντίστοιχα η 

μη γραμμικότητα τρίτης τάξης που προκύπτει από την Τρίτη παράγωγο της 

χαρακτηριστικής I-V. Βασιζόμενοι σε όλα τα παραπάνω, για να βελτιώσουμε την 

γραμμική συμπεριφορά του ενισχυτή μας, αποφασίσαμε να προσθέσουμε ένα 

επιπλέον στάδιο κοινής βάσης(common-base) στην είσοδο του ενισχυτή. Όπως 

αναφέραμε και σε παραπάνω ενότητα, η τοπολογία common-base παρουσιάζει 

εξαιρετικά γραμμική συμπεριφορά. Αυτό οφείλεται στο ότι θα χρησιμοποιηθεί ως 

buffer ρεύματος πράγμα που σημαίνει πως μπορούμε να απαλλαχθούμε από τα 

προβλήματα της μετατροπής τάσης σε ρεύμα καθώς μειώνονται οι αρμονικές που 

παράγονται. Επιπλέον εκμεταλλευόμαστε και τα άλλα πλεονεκτήματα που 

προσφέρει ένα στάδιο common-base όπως καλή ευρυζωνικότητα και υψηλή 

απομόνωση εισόδου και εξόδου. Το transistor που θα χρησιμοποιήσουμε για το 

common base στάδιο θα είναι πάλι το BFP840FESD της Infineon για τους λόγους 
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που έχουμε προαναφέρει. Η πόλωση που επιλέχθηκε είναι VCE = 0.1 V και VBE = 0.9 V 

και το κύκλωμα που προκύπτει φαίνεται παρακάτω: 

 

Εικόνα 3.21: Προσθήκη common-base σταδίου σε σειρά με το cascode 

 

  Από την εικόνα 3.21 βλέπουμε αρχικά πως και σε αυτή τη περίπτωση για να 

καταφέρουμε να έχουμε τόσο ευρυζωνική προσαρμογή στην είσοδο χρειάστηκε 

πάλι να σχεδιάσουμε ένα Chebyshev ζωνοπερατό φίλτρο τρίτης τάξης. Επίσης και 

εδώ χρησιμοποιήθηκε ένα πηνίο εκφυλισμού το οποίο συνεισφέρει στην 

προσαρμογή της αντίστασης εισόδου. Για να γίνει η σύνδεση μεταξύ των σταδίων 

πρέπει επίσης να υπάρχει ένα κύκλωμα προσαρμογής γιατί διαφορετικά ανάμεσα 

από τα δύο στάδια θα δημιουργούνται ανακλάσεις στο σήμα και συνεπώς η 

απόδοση του LNA δε θα είναι η επιθυμητή. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε πως όσο 

πιο πολλά στοιχεία προσθέτουμε στην σχεδίαση μας, τόσο περισσότερες είναι και 

οι μη γραμμικότητες που εισάγουμε και για αυτό η ενδιάμεση προσαρμογή 

επιλέχθηκε να γίνει με ένα απλό L-C φίλτρο. Μετά από δοκιμές βρέθηκε πως οι 

κατάλληλες τιμές των στοιχείων του φίλτρου είναι C = 1.89 pF και L = 1.32 nH. Η 

επιλογή ενός απλού intermediate matching όμως έχει ακόμη ένα πλεονέκτημα που 

δεν φαίνεται προς το παρόν. Όπως έχουμε ξανατονίσει, πρέπει πάντα να 

σκεφτόμαστε κατά την σχεδίαση το τελικό layout του κυκλώματος μας. Ένα απλό L-C 

φίλτρο θα μας είναι στο μέλλον πιο εύκολο να το σχεδιάσουμε με γραμμές 

μεταφοράς από ότι ένα πιο περίπλοκο φίλτρο. Οι πυκνωτές που χρησιμοποιήθηκαν 

εκτός από τον ρόλο της προσαρμογής βοηθούν και στην σωστή πόλωση των δύο 

σταδίων ως decoupling πυκνωτές. Όμως, η προσθήκη ενός σταδίου κοινής βάσης 

στην είσοδο έχει και μία σοβαρή συνέπεια η οποία δεν είναι άλλη από την αύξηση 

της εικόνας θορύβου. Είναι γνωστό πως αυτή η τοπολογία στις υψηλές συχνότητες 

εμφανίζει υψηλή εικόνα θορύβου, κάτι που φαίνεται καθαρά και από τα 
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αποτελέσματα που πήραμε από την προσομοίωση. Εμείς όμως δεν έχουμε θέσει ως 

προδιαγραφή η σχεδίαση μας να έχει ως κύριο στόχο την χαμηλή εικόνα θορύβου 

αλλά την καλή γραμμικότητα επομένως τα αποτελέσματα που παίρνουμε δεν 

αποκλίνουν από τους στόχους μας.  

 

 

Εικόνα 3.22: S παράμετροι μετά την προσθήκη του σταδίου κοινής βάσης στην είσοδο του cascode LNA  

 

  Αφού ελέγξαμε ότι η ευστάθεια του κυκλώματος δεν μεταβλήθηκε καταφέραμε 

και εδώ να πετύχουμε προσαρμογή σε όλο το εύρος ζώνης αφού οι παράμετροι S11 

και S22 είναι σταθερά κάτω από την τιμή των -10dB. Για να γίνει αυτό σχεδιάστηκε 

εκ νέου ένα φίλτρο στην είσοδο και χρειάστηκε να γίνουν και αλλαγές και στο 

φίλτρο στην έξοδο καθώς η S12 παράμετρος δεν έχει αρκετά μεγάλη τιμή ώστε η 

έξοδος να μην επηρεαστεί. 
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Εικόνα 3.23: Εικόνα θορύβου μετά την προσθήκη του σταδίου κοινής βάσης στην είσοδο του cascode LNA 

 

  Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται η αύξηση του θορύβου που αναφέρθηκε 

προηγουμένως η οποία είναι της τάξης του 1dB. 

 

Εικόνα 3.24: 1dB Compression Point μετά την προσθήκη του σταδίου κοινής βάσης στην είσοδο του cascode 
LNA 

 

  Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται ο λόγος που επιλέχθηκε αυτή η τοπολογία, η 
αύξηση δηλαδή της γραμμικότητας αφού αυξήθηκε κατά πολύ το 1dB Compression 
point.  
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3.8 Τεχνική Derivative Superposition   
 

 

Έχοντας αναλύσει την κύρια πηγή εμφάνισης μη γραμμικοτήτων στη σχεδίαση 

μας(gm) και έπειτα από εκτενή έρευνα βρήκαμε πως μπορούμε να ενισχύσουμε 

ακόμη περισσότερο την γραμμικότητα του ενισχυτή μας. Τα παράγωγα υψηλότερης 

τάξης του gm που προκύπτουν έχουμε αναφέρει πως είναι η κύρια πηγή μη 

γραμμικοτήτων σε έναν ενισχυτή. Πιο συγκεκριμένα γνωρίζουμε πως το σημείο IP3 

δίνεται από τον τύπο: 

ΑIP3=√|
𝟒 𝒈𝒎𝟏

𝟑 𝒈𝒎𝟑
| 

Από τον οποίο βλέπουμε πως τον πιο σημαντικό ρόλο τον παίζει το παράγωγο 

τρίτης τάξης gm3. Όσο πιο μεγάλο είναι τόσο μειώνεται και η γραμμική 

συμπεριφορά του ενισχυτή αφού μειώνεται το IIP3. Επομένως πρέπει να βρούμε 

έναν τρόπο να μειώσουμε αυτή τη ποσότητα όσο το δυνατόν περισσότερο. Με την 

τεχνική derivative superposition κάναμε ακριβώς αυτό και το αναλύουμε παρακάτω. 

Η τεχνική αυτή υλοποιείται τοποθετώντας ένα επιπλέον transistor παράλληλα με το 

κύριο transistor ενίσχυσης που στην περίπτωσή μας είναι το transistor σε τοπολογία 

κοινού εκπομπού στο cascode όπως φαίνεται παρακάτω: 
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Εικόνα 3.25: Προσθήκη τεχνικής derivative superposition  

 

  Ο τύπος με τον οποίο μπορούμε να υπολογίζουμε τα παράγωγα που προκύπτουν  
οι αρμονικές της διαγωγιμότητας είναι:  

gmn = (
𝝏𝒏𝑰𝑪𝑬

𝝏 𝑽𝑩𝑬
𝒏 ) 

όπου για n=1 είναι η βασική διαγωγιμότητα, για n=2 η παράγωγος δεύτερης τάξης, 

για n=3 η τρίτης τάξης κ.ο.κ. Όσον αφορά την παράγωγο τρίτης τάξης, από την 

οποία εξαρτάται άμεσα η γραμμικότητα, παρατηρείται πως όσο αυξάνεται η τάση 

VBE η τιμή της μεταβάλλεται και από κάποια τιμή τάσης και μετά αλλάζει πρόσημο 

και από θετική γίνεται αρνητική. Έτσι συνδυάζοντας κατάλληλες τάσεις στις βάσεις 

το δύο transistor μπορούμε να ακυρώσουμε τις δύο παραγώγους αφού αυτές θα 

έχουν διαφορετικό πρόσημο. Η ακύρωση αυτή φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα: 
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Εικόνα 3.26: Απεικόνιση της ακύρωσης του gm3 

  Όπου το gm3a  είναι η τρίτη παράγωγος του transistor κοινής βάσης, το gm3b είναι 

αυτή του transistor της τεχνικής που προσθέσαμε και gm3 είναι ο συνδυασμός 

αυτών των δύο. Φαίνεται πως για κατάλληλη πόλωση του transistor της τεχνικής 

πετυχαίνουμε την ακύρωση του συνολικού gm3 το οποίο μηδενίζεται αφού 

πετυχαίνουμε το αρνητικό μέγιστο να συμπίπτει με το αντίστοιχο θετικό μέγιστο. Ο 

τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται τα δύο αυτά ρεύματα φαίνεται και από το 

μοντέλο μικρού σήματος των δύο παράλληλων transistor 

 

Εικόνα 3.27: Μοντέλο μικρού σήματος για απεικόνιση της ακύρωσης του gm3 

 

  Ο λόγος για τον οποίο η γραμμικότητα μπορεί να βελτιωθεί ως ένα μόνο σημείο με 

αυτή την τεχνική είναι πως δεν συμβάλει μόνο η παράγωγος της τρίτης τάξης στο 
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σημείο IIP3 αλλά και αυτή της δεύτερης τάξης gm2 όπως αποδεικνύεται από τον 

παρακάτω τύπο για την συγκεκριμένη τοπολογία: 

IIP3 = 
(𝟒 𝒈𝒎𝟏

𝟐  𝝎𝟐 𝑳 𝑪𝑩𝑬)
𝟑|𝜺|

⁄  

Όπου, 

ε = gm3 – 
(𝟐 𝒈𝒎𝟐

𝟐 /𝟑)

(𝒈𝒎𝟏 +
𝟏

𝟐𝒋𝝎𝑳
+ 𝟐𝒋𝝎𝑪𝑩𝑬 + 𝒁𝑬(𝟐𝝎)

𝑪𝑩𝑬

𝑳
)

⁄  

 

για αυτό το λόγο σε συνδυασμό και με μη γραμμικότητες που εισάγουν τα 

υπόλοιπα στοιχεία του κυκλώματος η γραμμικότητα βελτιώνεται μέχρι ενός 

σημείου όπως θα φανεί και στα αποτελέσματα της προσομοίωσης στο ADS. Το 

τελικό κύκλωμα που προέκυψε με την προσθήκη της τεχνικής derivative 

superposition και του σταδίου common base και τα αποτελέσματα που παίρνουμε 

φαίνονται παρακάτω: 

 

Εικόνα 3.28: Προσθήκη τεχνικής derivative superposition 
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Εικόνα 3.29: S παράμετροι του ενισχυτή 

 

 

Εικόνα 3.30: Γραμμική και Θορυβική συμπεριφορά του ενισχυτή 

 

 

Εικόνα 3.31: Έλεγχος ευστάθειας και παράμετρος S12 του ενισχυτή 
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 Από την συγκεκριμένη σχεδίαση βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα: 

• Πρώτον μετά την προσθήκη της τεχνικής derivative superposition χρειάστηκε 

να προσαρμοστούν εκ νέου οι τιμές των στοιχείων στα φίλτρα εσόδου, 

εξόδου και ενδιάμεσης προσαρμογής καθώς επηρεάστηκαν οι S παράμετροι 

του ενισχυτή. Έτσι καταφέραμε να έχουμε προσαρμογή σε όλο το εύρος 

ζώνης και σταθερό κέρδος. 

• Δεύτερον, παρατηρήθηκε επιπλέον αύξηση της γραμμικότητας αφού το 

σημείο συμπίεσης 1dB έχει αυξηθεί και έχει την τιμή των Pin=-0.35 dBm. 

Αυξήθηκε δηλαδή κατά 2.55 dBm. 

• Με την προσθήκη ενός ακόμη transistor, όπου πάλι αυτό επιλέχθηκε να 

είναι το BFP840FESD της Infineon, είναι αναμενόμενο να αυξηθεί και ο 

θόρυβος, η υψηλότερη τιμή του οποίου είναι τα 3.09 dB στα 10 GHz, αλλά 

όχι σε απαγορευτικά επίπεδα για την σχεδίαση που θέλουμε. 

• Ο ενισχυτής παραμένει αρκετά ευσταθής σε όλο το εύρος ζώνης αφού ο 

Stability Factor(K) είναι μεγαλύτερος του 2.2 και το Β είναι θετικό, για όλες 

τις συχνότητες που μας ενδιαφέρουν.  

• Υπήρξε αύξηση όπως είναι λογικό και στην κατανάλωση ισχύος αφού έγινε 

προσθήκη ακόμη 2 transistor. 

• Η τιμή της S12 παραμέτρου δεν είναι αρκετά χαμηλή επομένως χρειάστηκε οι 

αλλαγές που κάναμε στα στοιχεία των δικτυωμάτων προσαρμογής να γίνουν 

με μεγάλη προσοχή.  
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Κεφάλαιο 4 

Φυσικός Σχεδιασμός Ενισχυτή Χαμηλού Θορύβου  

 

 

  Μέχρι και αυτό το σημείο έχουμε κάνει την σχεδίαση του ενισχυτή χωρίς να 

έχουμε λάβει υπόψιν τον φυσικό σχεδιασμό του σε πλακέτα. Χρησιμοποιώντας 

μόνο ιδανικά στοιχεία έχουμε σχεδιάσει έναν LNA στις συχνότητες 5-10 GHz 

δίνοντας έμφαση στην γραμμικότητα και πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις που 

είχαμε θέσει εξ αρχής. Το επόμενο βήμα του σχεδιασμού μας είναι η υλοποίηση του 

ενισχυτή με τα ίδια χαρακτηριστικά χρησιμοποιώντας κατανεμημένα στοιχεία αντί 

για ιδανικά. Αφού γίνει και αυτό, θα προχωρήσουμε στην σχεδίαση του ενισχυτή 

πάνω σε PCB πλακέτα ώστε να γίνει η ηλεκτρομαγνητική εξομοίωση του 

κυκλώματος και να πάρουμε αποτελέσματα με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Σε 

αυτό το κεφάλαιο θα γίνει ανάλυση αυτών των βημάτων μέχρι να καταλήξουμε 

στην τελική μορφή της σχεδίασης μας.     

 

 

4.1 Επιλογή Πλακέτας PCB 
 

  Πριν ξεκινήσουμε την όποια σχεδίαση με γραμμές μεταφοράς, πρέπει πρώτα να 

διαλέξουμε την πλακέτα πάνω στην οποία θα σχεδιάσουμε τον ενισχυτή. 

Υπενθυμίζουμε σε αυτό το σημείο πως έχουμε επιλέξει να χρησιμοποιήσουμε την 

διάταξη microstrip για την αντικατάσταση των πραγματικών στοιχείων αφού είναι 

αδύνατον αυτά να λειτουργήσουν ικανοποιητικά σε τόσο υψηλές συχνότητες και σε 

τόσο μεγάλο εύρος ζώνης. Η διάταξη της μικροταινίας χαρακτηρίζεται από την 

απλότητα της καθώς μειώνονται οι απώλειες διηλεκτρικού και ο χρόνος διάδοσης 

είναι πιο μικρός σε σχέση με άλλες διατάξεις. Ακόμη απαιτείται λιγότερος χρόνος 

για τις προσομοιώσεις, πράγμα πολύ σημαντικό για την σχεδίαση στο περιβάλλον 

του Momentum που θα αναλυθεί παρακάτω. Στην προκειμένη φάση είναι 

απαραίτητο να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά του substrate για να γίνει εφικτή η 

ακριβής προσομοίωση των γραμμών μεταφοράς. Έπειτα από έρευνα που έγινε στο 

εμπόριο, η πλακέτα που επιλέχθηκε είναι η RO4350B της εταιρίας Rogers. Η 

συγκεκριμένη εταιρία παρέχει ένα πλήθος από αξιόλογες πλακέτες που 

χρησιμοποιούνται συχνά σε τέτοιου είδους εφαρμογές. Η RO4350B επιλέχθηκε 

επειδή είναι ικανή να δουλέψει στις συχνότητες που επιθυμούμε και συνδυάζει 



[77] 
 

υψηλή διηλεκτρική σταθερά και χαμηλές απώλειες διηλεκτρικού. Επιπλέον το ADS, 

στο περιβάλλον του Momentum, έχει ήδη ένα ακριβές μοντέλο της συγκεκριμένης 

πλακέτας ενσωματωμένο, πράγμα που μας εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακρίβεια στις 

προσομοιώσεις μας. Παρακάτω φαίνεται ο σχεδιασμός του substrate και τα 

χαρακτηριστικά της πλακέτας για τον σχεδιασμό σε επίπεδο σχηματικού:  

 

                

Εικόνα 4.1: Παράμετροι substrate και δομή πλακέτας στο ADS 

 

Όπου:  

• Η το πάχος του διηλεκτρικού 

• Er η διηλεκτρική του σταθερά 

• Mur η σχετική μαγνητική διαπερατότητα 

• Cond η ειδική αγωγιμότητα 

• Ηu το πάχος του αέρα πάνω από το επίπεδο του αγωγού 

• Τ το πάχος του αγωγού 

• TanD η εφαπτομένη των απωλειών του διηλεκτρικού 

• Rough η τραχύτητα της επιφάνειας του αγωγού 

 

 

4.2 Αντικατάσταση ιδανικών στοιχείων με πραγματικά  
 

 

  Σε αυτή τη φάση της σχεδίασης θα προσπαθήσουμε να αντικαταστήσουμε όλα τα 

ιδανικά στοιχεία που έχουμε βάλει στο κύκλωμα μας με πραγματικά στοιχεία. Αυτό 
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θα γίνει έχοντας πάντα ως βάση την κυκλωματική λογική που ακολουθήσαμε και 

στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

  Σε εφαρμογές όπου η συχνότητα λειτουργίας δεν ξεπερνά μερικά MHz, είναι 

εφικτό να χρησιμοποιηθούν ικανοποιητικά συγκεντρωμένα στοιχεία χωρίς να 

επηρεάζεται η απόκριση του συστήματος. Όταν όμως η συχνότητα ξεπεράσει 

μερικές εκατοντάδες MHz τότε τα παρασιτικά χαρακτηριστικά των συγκεντρωμένων 

στοιχείων αυξάνονται ραγδαία, εμποδίζοντας έτσι την ομαλή λειτουργία του 

κυκλώματος. Επίσης το μήκος κύματος είναι πλέον συγκρίσιμο με τις διατάσεις του 

κυκλώματος που σημαίνει ότι και τα καλώδια των συνδέσεων των συγκεντρωμένων 

στοιχείων εμφανίζουν εμπέδηση άρα εισάγουν και απώλειες.   

 

Εικόνα 4.2: Συμπεριφορά συγκεντρωμένων στοιχείων σε χαμηλές  και υψηλές συχνότητες λειτουργίας καθώς 
και η εμπέδηση τους συναρτήσει της συχνότητας 

 

  Επομένως, είναι προφανές πως δεν γίνεται να υλοποιηθεί το κύκλωμα με 

συγκεντρωμένα στοιχεία. Με την χρήση των γραμμών μεταφοράς, όπως 

αναφέρθηκε και στο 2ο κεφάλαιο, μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα ιδανικά 

στοιχεία. Με βάση την θεωρία, μπορούμε να υλοποιήσουμε ένα πηνίο με γραμμή 

μεταφοράς αφού γνωρίζουμε ότι μια βραχυκυκλωμένη γραμμή έχει εμπέδηση jX = 

jZ0 tanθ όπου Χ η επαγωγική αντίσταση του πηνίου, Z0 η χαρακτηριστική αντίσταση 

της γραμμής και θ το ηλεκτρικό της μήκος. Επομένως με κατάλληλη επιλογή αυτών 

των τιμών μπορεί να προσομοιωθεί η επαγωγική συμπεριφορά ενός πηνίου. 

Αντίστοιχα, μια ανοιχτοκυκλωμένη γραμμή  έχει εμπέδηση jX = -jZ0 cotθ και 

επιλέγοντας κατάλληλες τιμές στα Ζ0 και θ καταφέρνουμε να προσομοιώσουμε την 

συμπεριφορά ενός πυκνωτή.  

  Όσον αφορά τα δικτυώματα προσαρμογής σε είσοδο και έξοδο, παρατηρούμε ότι 

αυτά αποτελούνται από ζεύγη πυκνωτών και πηνίων τα οποία συνδέονται σε σειρά 
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και παράλληλα εναλλάξ. Βλέπουμε ξανά με βάση την θεωρία πως ένα ζεύγος 

πυκνωτή-πηνίου που συνδέονται παράλληλα μεταξύ τους και είναι γειωμένα 

μπορεί να αντικατασταθεί από γραμμή μεταφοράς που συνδέεται στην γη με          

Ζ0 = π/4 ωL θέτοντας θ=90ο. Ακόμη ένα σειριακό ζεύγος πυκνωτή-πηνίου μπορούμε 

να το αντικαταστήσουμε χρησιμοποιώντας μια γραμμή μεταφοράς με Χ=π/2 Ζ0 και 

θ= 180ο.  

  Έχοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω προχωρήσαμε στην αντικατάσταση όλων των 

ιδανικών στοιχείων του κυκλώματος μας αλλάζοντας ένα στοιχείο κάθε φορά. Αυτό 

έγινε γιατί πολλές φορές η προσθήκη μιας γραμμής μεταφοράς μπορεί να 

δημιουργήσει συντονισμούς στον ενισχυτή οπότε αντικαθιστώντας ένα στοιχείο τη 

φορά μπορούμε να έχουμε καλύτερη διαίσθηση για την συμπεριφορά της 

σχεδίασης μας. Έτσι αντικαταστήσαμε αρχικά όλα τα στοιχεία με ιδανικές γραμμές 

μεταφοράς υπολογίζοντας τις παραμέτρους αυτών( Ζ0, Ε) και προέκυψε το 

παρακάτω σχηματικό: 

 

Εικόνα 4.3: Προσθήκη ιδανικών γραμμών μεταφοράς 
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  Όμως σε ένα πραγματικό design οι γραμμές μεταφοράς δεν χαρακτηρίζονται από 

το ηλεκτρικό του μήκος και την χαρακτηριστική τους αντίσταση αλλά έχουν 

πραγματικές διαστάσεις, έχουν δηλαδή μήκος(L) και πλάτος(W). Με την βοήθεια 

του εργαλείου LineCalc που υπάρχει στο ADS, καταφέραμε και μετατρέψαμε τις 

ιδανικές γραμμές μεταφοράς σε πραγματικές. Έτσι υπολογίστηκαν τα W και L όλων 

το γραμμών και έτσι προσεγγίζουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια την συμπεριφορά του 

ενισχυτή αφού πλέον λαμβάνονται υπόψη και οι απώλειες του διηλεκτρικού. Έτσι 

το κύκλωμά μας είναι το εξής: 

 

Εικόνα 4.4: Προσθήκη πραγματικών γραμμών μεταφοράς 

  Σε αυτό το στάδιο εξομοιώθηκε η συμπεριφορά του LNA με την προσθήκη των 

πραγματικών γραμμών μεταφοράς η οποία φαίνεται στις παρακάτω εικόνες: 
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Εικόνα 4.5: S παράμετροι του LNA  

 

 

Εικόνα 4.6:                                   (α)                                                                                                    (β)  

Εικόνα θορύβου στην έξοδο του LNA(a),  και παράμετρος S12 
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Εικόνα 4.7: Σημείο συμπίεσης 1dB μετά την προσθήκη πραγματικών γραμμών 

 

  Σε αυτή τη φάση αξίζει να σχολιαστούν μερικά χαρακτηριστικά του ενισχυτή μας. 

• Αρχικά, μπορούμε να παρατηρήσουμε πως στην εικόνα 4.4 στα φίλτρα 

Chebyshev, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο, έχουμε αφήσει από έναν 

ιδανικό πυκνωτή ως έχει και δεν τον έχουμε αντικαταστήσει με γραμμή 

μεταφοράς. Οι πυκνωτές αυτοί έχουν διττή χρησιμότητα. Εκτός από το να 

συμβάλλουν στην προσαρμογή της εισόδου και εξόδου λειτουργούν επίσης 

και ως decoupling πυκνωτές. Έτσι μπορούμε να απομονώσουμε τις RF θύρες 

από τα DC σήματα των πολώσεων. Με αυτόν τον τρόπο προσεγγίσαμε 

ακόμη περισσότερο την πραγματική σχεδίαση αφού αφαιρέσαμε τα ιδανικά 

DC Block που είχαν τοποθετηθεί στην αρχή. 

• Παρατηρούμε επίσης στην εικόνα 4.4 ότι υπάρχουν επιπλέον και άλλοι 

πυκνωτές που δεν αντικαταστάθηκαν με γραμμή μεταφοράς. Ο λόγος είναι 

πάλι πως παίζουν τον ρόλο των decoupling πυκνωτών και επομένως δεν 

μπορούμε να τους αφαιρέσουμε από την σχεδίαση μας. 

• Στο δικτύωμα της προσαρμογής ανάμεσα στο στάδιο κοινής βάσης και 

cascode σταδίου έγινε μια μικρή αλλαγή και προστέθηκε ο decoupling 

πυκνωτής πριν την γραμμή μεταφοράς καθώς με τη προηγούμενη διάταξη 

εμφανιζόταν πολλοί συντονισμοί στο κέρδος. 

• Χρειάστηκε, επίσης, να γίνει tuning σε όλες τις γραμμές μεταφοράς και στις 

τιμές των πυκνωτών για να έχουμε την επιθυμητή προσαρμογή αφού με τις 

τιμές που πήραμε από το LineCalc δεν πληρούταν οι προδιαγραφές μας. 



[83] 
 

• Τέλος, χρειάστηκε να αλλάξουμε το σημείο λειτουργίας του transistor κοινής 

βάσης στην είσοδο για να μειώσουμε τον θόρυβο που αυτό εισήγαγε. 

 

  Όσον αφορά τα αποτελέσματα της προσομοίωσης βλέπουμε: 

• Πως έχει επιτευχθεί η προσαρμογή της αντίστασης εισόδου και εξόδου με 

αρκετά μεγάλη επιτυχία σε όλη τη μπάντα που μας ενδιαφέρει. Πιο 

συγκεκριμένα , για το εξαιρετικά ευαίσθητο δικτύωμα προσαρμογής στην 

είσοδο, έχουμε καταφέρει και έχουμε κρατήσει την τιμή του S11 μικρότερη 

από τα -16,78 dB ενώ για το πιο ανεκτικό δικτύωμα της εξόδου έχουμε 

κρατήσει την τιμή του S22 μικρότερη από τα -11.63 dB. Είναι πολύ σημαντικό 

οι τιμές των S11 και S22 στη συγκεκριμένη φάση της σχεδίασης να μην 

βρίσκονται κοντά στο όριο των -10dB που έχουμε θέσει επειδή όταν θα 

προχωρήσουμε στον σχεδιασμό της πλακέτας οι τιμές αυτών των S 

παραμέτρων θα αυξηθούν αρκετά. 

• Το κέρδος έχει διατηρηθεί σταθερό σε όλο το εύρος ζώνης που δουλεύουμε. 

• Η εικόνα θορύβου έχει αυξηθεί. Αυτό οφείλεται στις μη ιδανικότητες που 

εισάγει το substrate στο κύκλωμα μας. 

• Το σημείο συμπίεσης 1dB παραμένει υψηλό πράγμα που δείχνει την 

γραμμική λειτουργία του LNA 

• Έχουμε αποφύγει την εμφάνιση ταλαντώσεων και το κύκλωμα παρουσιάζει 

ευστάθεια άνευ όρων (Κ>1 & Β>0) για όλο το εύρος των συχνοτήτων όπως 

φαίνεται και παρακάτω. 

 

Εικόνα 4.7: Παράμετροι ευστάθειας του LNA 
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4.3 Προσθήκη πραγματικών πυκνωτών και δικτυωμάτων 

πόλωσης 
 

  Στη συγκεκριμένη φάση σχεδίασης τα μόνα ιδανικά στοιχεία που έχουν μείνει στο 

σχηματικό μας είναι οι decoupling πυκνωτές, τα RF choke πηνία και οι DC Block 

πυκνωτές. Άρα το επόμενο μας βήμα είναι να αντικαταστήσουμε αυτά τα ιδανικά 

στοιχεία με πραγματικά. 

  Είναι εξαιρετικά σημαντικό τα κυκλώματα της πόλωσης να σχεδιαστούν με 

προσοχή καθώς επηρεάζουν άμεσα την λειτουργία του ενισχυτή μας. Η παραμικρή 

αλλαγή στις τάσεις και στα ρεύματα πόλωσης σε σχέση με τις επιθυμητές τιμές 

μπορεί να αποδειχθεί ολέθρια και ο ενισχυτής δεν θα είναι λειτουργικός. Με την 

χρήση των κυκλωμάτων πόλωσης εξασφαλίζουμε ότι το dc σήμα θα φτάσει 

αναλλοίωτο στα transistor του ενισχυτή και θα τα πολώνει ορθά. Επίσης πρέπει να 

εξασφαλιστεί πως τα RF σήματα δεν πρέπει να περάσουν στην πηγή, επειδή κάτι 

τέτοιο θα προκαλέσει ταλάντωση στην τάση της. Επίσης πρέπει να εξασφαλίσουμε 

ότι οι dc συνιστώσες δεν θα περάσουν στις θύρες του ενισχυτή και για αυτό το λόγο 

αφήσαμε τους πυκνωτές στα φίλτρα Chebyshev.  

  Ένα σωστά σχεδιασμένο κύκλωμα πόλωσης χαρακτηρίζεται από υψηλή 

απομόνωση του RF σήματος στις πηγές τάσης. Για να θεωρηθεί λειτουργικό το 

κύκλωμα πρέπει η τιμή της S21 παραμέτρου να είναι μικρότερη από τα -30dBm. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Ένας 

συνηθισμένος τρόπος σχεδίασης των κυκλωμάτων πόλωσης είναι η χρήση των 

radial stubs. Αυτά ουσιαστικά είναι γραμμές που έχουν συμπεριφορά πηνίου και 

προσφέρουν απομόνωση. Ένα μόνο radial stub όμως είδαμε πως δεν μπορεί να 

προσφέρει απομόνωση για όλο το εύρος συχνοτήτων αλλά για μία μικρή μόνο 

μπάντα. Σε συνδυασμό όμως με την τοποθέτηση παράλληλων πυκνωτών μπορεί να 

δώσει αρκετά καλά αποτελέσματα. Όμως ένα radial stub απαιτεί μεγάλη επιφάνεια 

για τον σχεδιασμό του στην πλακέτα και επειδή στην σχεδίαση που έχουμε 

καταλήξει χρησιμοποιούμε 4 transistor, χρειαζόμαστε δηλαδή αρκετές πολώσεις, 

αυτή η λύση απορρίφθηκε. 

  Ακόμη μια τεχνική είναι η τοποθέτηση γραμμών μεταφοράς που να 

προσομοιώνουν   τη λειτουργία ενός πηνίου σε συνδυασμό πάλι με παράλληλους 

decoupling πυκνωτές. Με βάση την θεωρία γνωρίζουμε πως για να έχει μια γραμμή 

μεταφοράς συμπεριφορά πηνίου πρέπει X = Z0sinθ με θ<45ο. Και πάλι όμως 

παρουσιάστηκαν προβλήματα σε αυτή την τεχνική. Συγκεκριμένα, οι γραμμές 

χρειάστηκε να γίνουν πολύ μεγάλες και ο στόχος των -30dB σε όλο το εύρος δεν 

επιτεύχθηκε.  
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  Το πρόβλημα τελικά λύθηκε με την τοποθέτηση εμπορικών πηνίων. Τα πηνία αυτά 

παρουσιάζουν μεγάλες εμπεδήσεις και για αυτό το λόγο μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στο ρόλο των RF choke πηνίων. Οι παράμετροι στις οποίες πρέπει 

να δώσουμε προσοχή είναι προφανώς οι συχνότητες στις οποίες μπορεί να 

λειτουργήσει, στην μέγιστη τάση λειτουργίας τους και στις διαστάσεις τους. Έπειτα 

από έρευνα, επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί πηνίο της εταιρίας Murata και είναι 

τύπου SMT(surface mount technology). Είναι πηνίο τύπου wire wound, και 

προσφέρει υψηλό Q κάτι που σημαίνει ότι προσεγγίζει την ιδανική συμπεριφορά 

ενώ μπορεί και λειτουργεί στις συχνότητες που θέλουμε. Επιπλέον, η εταιρία 

Murata παρέχει βιβλιοθήκη με τα ακριβή μοντέλα των πηνίων της για το 

περιβάλλον του ADS. Τέλος, τα pads πάνω στα οποία θα γίνει η σύνδεση των πηνίων 

είναι αρκετά καλά για τις γραμμές που έχουμε ήδη σχεδιάσει.  

  Για τους πυκνωτές των κυκλωμάτων πόλωσης ακολουθήσαμε την ίδια διαδικασία. 

Εκτός από την συχνότητα λειτουργίας, πρέπει να ελέγξουμε την SRF, την τάση 

λειτουργίας, το Q και το μέγεθος των footprint του πυκνωτή. Οι πυκνωτές που 

επιλέξαμε είναι και αυτοί της εταιρίας Murata και έχουμε και εδώ ακριβή μοντέλα 

για την εξομοίωση στο ADS. Έτσι με την προσθήκη των SMT πηνίων και πυκνωτών 

προσεγγίζουμε ακόμη περισσότερο την ακρίβεια που θέλουμε στις εξομοιώσεις. Το 

κύκλωμα της πόλωσης φαίνεται παρακάτω: 

 

 

 

Εικόνα 4.8: Πραγματικό κύκλωμα πόλωσης και η απομόνωση του 
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Η τιμή των εμπορικών πηνίων και πυκνωτών για όλα τα κυκλώματα πόλωσης είναι 

L= 9 nH και C= 10pF. 

 

  Σε αυτή τη φάση της σχεδίασης έχουμε αντικαταστήσει όλα τα ιδανικά στοιχεία 

του ενισχυτή μας με πραγματικά πλην όμως των διάφορων decoupling πυκνωτών 

που υπάρχουν στο σχηματικό. Οπότε σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ακριβώς αυτό. 

Λειτουργώντας όπως και στα κυκλώματα πόλωσης καταλήξαμε πως η ιδανική 

επιλογή είναι να χρησιμοποιήσουμε την ίδια σειρά πυκνωτών που προσφέρει η 

Murata καθώς πληρούν όλες τις προδιαγραφές. Το τελικό κύκλωμα που προκύπτει  

και τα αποτελέσματα που παίρνουμε φαίνονται  στις εικόνες: 

 

Εικόνα 4.9: Προσθήκη πραγματικών SMT πυκνωτών και πηνίων 
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Εικόνα 4.10: S παράμετροι του LNA μετά την προσθήκη των SMT στοιχείων 

 

 

Εικόνα 4.11: Εικόνα θορύβου στην έξοδο του LNA και σημείο συμπίεσης 1dB μετά την προσθήκη των SMT 
στοιχείων 

 

 

Εικόνα 4.12: Παράμετροι ευστάθειας του LNA μετά την προσθήκη των SMT στοιχείων 



[88] 
 

  Παρατηρούμε αρχικά πως η ευστάθεια και η εικόνα θορύβου παραμένουν 

αμετάβλητες και μετά την προσθήκη των πραγματικών στοιχείων. Η προσαρμογή 

παρόλο που έχει αυξηθεί η παράμετρος S11 και η S22 παραμένει αρκετά 

ικανοποιητική για όλο το bandwidth, αφού είναι σταθερά κάτω από τα -10dB. Το 

κέρδος παραμένει σταθερό και η γραμμική συμπεριφορά παραμένει ικανοποιητική. 

Επομένως έχουμε επαληθεύσει την ορθή λειτουργία του ενισχυτή μας με την χρήση 

μη ιδανικών στοιχείων και είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στον σχεδιασμό του 

PCB. 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως με την προσθήκη των πραγματικών 

κυκλωμάτων πόλωσης δεν επηρεάστηκε η λειτουργία του ενισχυτή, κάτι απολύτως 

φυσιολογικό αφού αυτά έχουν την κατάλληλη απομόνωση. Αυτό όμως δεν ισχύει 

και για τους decoupling πυκνωτές αφού σε πολλές περιπτώσεις η τιμή τους δεν 

αντιστοιχούσε με αυτή των ιδανικών πυκνωτών και χρειάστηκε να γίνει και μια 

επιπλέον προσαρμογή στα matching networks. Τέλος βλέπουμε ότι υπάρχει μικρή 

μείωση στο κέρδος, κυρίως στις υψηλές συχνότητες, η οποία οφείλεται στις μη 

ιδανικότητες των SMT πυκνωτών που χρησιμοποιήσαμε. 

 

 

4.4 Φυσική Σχεδίαση Ενισχυτή χαμηλού Θορύβου 
 

 

4.4.1 Εισαγωγή 

 

  Ξεκινήσαμε αρχικά σχεδιάζοντας έναν ενισχυτή χαμηλού θορύβου δίνοντας 

έμφαση στη γραμμικότητα χρησιμοποιώντας ιδανικά στοιχεία. Αφού καταφέραμε 

και πήραμε ικανοποιητικά αποτελέσματα για τις συχνότητες 5 έως 10 GHz, 

προχωρήσαμε στην αντικατάσταση όλων των ιδανικών στοιχείων του κυκλώματος 

με πραγματικά. Στηριζόμενοι δηλαδή στην μικροκυματική θεωρία και στην θεωρία 

των γραμμών μεταφοράς καταφέραμε να πάρουμε πάλι αξιοπρεπή αποτελέσματα 

χρησιμοποιώντας γραμμές μεταφοράς και στοιχεία του εμπορίου, όπου αυτό 

κρίθηκε απαραίτητο. Έτσι έχουμε προσεγγίσει με αρκετά καλή ακρίβεια την 

συμπεριφορά του ενισχυτή μας. Ωστόσο, στις προηγούμενες σχεδιάσεις δεν έχουμε 

λάβει υπόψιν πολύ σημαντικούς παράγοντες, όπως η χωροταξική διάταξη του 

κυκλώματος και οι τυχόν ασυνέχειες που εμφανίζουν μεταξύ τους οι γραμμές 

μεταφοράς. Αυτό σημαίνει πως οι παραπάνω σχεδιάσεις δεν είναι άμεσα 

υλοποιήσιμες. Στην ενότητα αυτή λοιπόν θα σχεδιάσουμε χωροταξικά τον ενισχυτή 
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χαμηλού θορύβου λαμβάνοντας υπόψιν όλους τους κανόνες που διέπουν μία 

σχεδίαση ενός κυκλώματος σε PCB με την χρήση μικροταινίας. 

 

    

4.4.2 Εισαγωγή στο περιβάλλον του Momentum 

 

  Το Momentum στηρίζεται στην μέθοδο των στιγμών και μπορεί να 

πραγματοποιήσει ηλεκτρομαγνητικές εξομοιώσεις για οποιοδήποτε σχήμα 

μετάλλου, ενώ παράλληλα υπολογίζει όλα τα παρασιτικά φαινόμενα και τις 

απώλειες που μπορεί αυτό να εμφανίσει σε κάποιο από τα επίπεδα της πλακέτας. 

Για να γίνουν αυτοί οι υπολογισμοί θα πρέπει να κάνουμε πρώτα τις απαραίτητες 

παραμετροποιήσεις. Θα πρέπει να ορίσουμε για ακόμη μία φορά όλα τα 

χαρακτηριστικά της πλακέτας όπως τις παραμέτρους του διηλεκτρικού και τα 

χαρακτηριστικά των αγωγών που θα τοποθετήσουμε. Όπως έχουμε αναφέρει και 

προηγουμένως, στο ADS υπάρχουν έτοιμα τα χαρακτηριστικά του διηλεκτρικού που 

έχουμε επιλέξει. Η πλακέτας μας θα αποτελείται από δύο επίπεδα μετάλλων. Το 

μέταλλο κορυφής ορίζεται ως Cond(Conductor) και θα είναι αυτό στο οποίο θα γίνει 

η σχεδίαση όλων των γραμμών του κυκλώματος. Το κάτω επίπεδο μετάλλου θα 

οριστεί ως το μέταλλο γείωσης και ενδιάμεσα από τα δύο αυτά επίπεδα 

τοποθετείται το διηλεκτρικό. Η σύνδεση μεταξύ του επιπέδου αγωγού και της 

γείωσης γίνεται μέσω κάθετων επιπέδων αγωγού και ονομάζονται vias. 

  Πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε σχεδίαση, πρέπει ακόμη να οριστούν 

κάποιες παράμετροι που αφορούν την ακρίβεια των εξομοιώσεων μας όπως το 

εύρος των συχνοτήτων, η συχνότητα που γίνεται η τμηματοποίηση, το grid, το βήμα 

αλλαγής και το mesh. Βασικοί παράγοντες στην ακρίβεια της εξομοίωσης είναι το 

βήμα που ορίζουμε για την μεταβολή της συχνότητας, το ανώτατο όριο της 

συχνότητας και το mesh. Όσο πιο υψηλό είναι το άνω όριο που βάζουμε στην 

συχνότητα τόσο αυξάνεται και η ακρίβεια μας. Για αυτό το λόγο, παρόλο που μας 

ενδιαφέρουν οι συχνότητες μεταξύ 5-10 GHz επιλέχθηκε το άνω όριο της 

συχνότητας εξομοίωσης να είναι τα 30 GHz.  
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Εικόνα 4.4.1: Επιλογές εξομοίωσης για το mesh 

 

  Το mesh είναι η διαδικασία με την οποία τμηματοποιούνται όλα τα στοιχεία των 

μετάλλων που θέλουμε να κάνουμε ηλεκτρομαγνητική εξομοίωση. Για μεγαλύτερη 

ακρίβεια, τα μέταλλα αυτά τμηματοποιούνται και κάθε τμήμα εξομοιώνεται 

ηλεκτρομαγνητικά ξεχωριστά. Όσο πιο πυκνή η τμηματοποίηση τόσο μεγαλύτερη 

και η ακρίβεια της εξομοίωσης. Φυσικά η αύξηση της ακρίβειας με τους τρόπους 

που αναφέραμε έρχεται με το τίμημα της απαίτησης υψηλής υπολογιστικής ισχύος 

κάνοντας έτσι εξαιρετικά χρονοβόρες τις εξομοιώσεις. 

  Τέλος, για την σχεδίαση μας πρέπει να οριστούν τα κατάλληλα ports. Μέσω του 

είδους των ports ορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο εισέρχεται η εξέρχεται το σήμα 

στα στοιχεία του κυκλώματος. Αυτά χαρακτηρίζονται από το calibration τους. Στην 

συγκεκριμένη σχεδίαση έχουμε χρησιμοποιήσει δύο ειδών calibration, το 

uncalibrated(none) και τα TML calibration. Όταν το σήμα εισέρχεται η εξέρχεται 

από το ένα άκρο μίας γραμμής με τον ίδιο τρόπο τότε επιλέγεται το TML calibration 

και το port τοποθετείται στο όριο του αγώγιμου υλικού. Στην uncalibrated 

περίπτωση το σήμα εισέρχεται από πάνω ή από κάτω σε κάποιο σημείο ενός 

στοιχείου. Τα uncalibrated ports χρησιμοποιούνται συνήθως για συνδέσεις 

στοιχείων όπως πυκνωτές, αντιστάσεις και πηνία. Παρακάτω φαίνεται η σχεδίαση 

χρησιμοποιώντας αυτά τα δύο είδη port: 
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Εικόνα 4.4.2: Απεικόνιση uncalibrated port 

 

 

Εικόνα 4.4.3: Απεικόνιση TML calibrated port 

 

   

  Ένα σημαντικό σχεδιαστικό πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στο 

περιβάλλον του Momentum είναι πως δεν μπορεί να γίνει optimization στις 

διαστάσεις των γραμμών. Επομένως, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε ώστε να 

προσεγγίζουμε κάθε φορά την επιθυμητή συμπεριφορά του κυκλώματός μας, είναι 

να κάνουμε tuning τις διαστάσεις των γραμμών μεταφοράς. Με κάθε αλλαγή όμως 

είναι απαραίτητο να τρέξουμε καινούργια ηλεκτρομαγνητική εξομοίωση, πράγμα 

αρκετά χρονοβόρο καθώς έχουμε στοχεύσει σε υψηλή ακρίβεια στις εξομοιώσεις 

μας. Ευτυχώς το ADS παρέχει την δυνατότητα του co-simulation. Αυτό σημαίνει πως 

μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο από την εξομοίωση στο περιβάλλον του 

Momentum και να το εισάγουμε στο σχηματικό και εκεί να κάνουμε τις όποιες 

τροποποιήσεις χρειαστούν.   
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4.4.3 Σχεδίαση Footprint Στοιχείων 

 

  Όπως έχουμε αναφέρει και πιο πριν, σκοπός μας είναι να καταλήξουμε στην 

σχεδίαση του ενισχυτή μας πάνω σε PCB. Οπότε, προτού περάσουμε στην 

χωροταξική σχεδίαση έχουμε κάνει σταδιακές αλλαγές στο σχηματικό μας έτσι ώστε 

η μετάβαση στο Momentum να γίνει όσο το δυνατόν πιο ομαλή. Επόμενο βήμα 

λοιπόν είναι να σχεδιάσουμε τα footprint όλων των στοιχείων του κυκλώματος. 

Παρόλο που σε προηγούμενη παράγραφο αναλύσαμε την τοποθέτηση των 

εμπορικών πηνίων και πυκνωτών στο σχηματικό μας, στοχεύοντας σε μεγαλύτερη 

ακρίβεια εξομοίωσης, δεν υπολογίσαμε τις επιπτώσεις της πραγματικής 

διασύνδεσης των στοιχείων αυτών. Στο επίπεδο σχηματικού, τα transistor, οι 

πυκνωτές και τα πηνία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με ιδανικά καλώδια και 

ορίζονται ως σύμβολα χωρίς καμία πραγματική διασύνδεση με το κύκλωμα. Για 

κάθε ένα εμπορικό στοιχείο που χρησιμοποιήθηκε είναι απαραίτητο να 

σχεδιάσουμε ειδικά σημεία χαλκού, τέτοια ώστε να μπορεί το κάθε στοιχείο να 

εφάπτεται πάνω τους και να επιτυγχάνεται η πραγματική διασύνδεση του. Έτσι 

υπολογίζεται η παρασιτική εμπέδηση που θα εισάγουν  τα footprints και η επιρροή 

που αυτή ασκεί στην συμπεριφορά του ενισχυτή. 

  Έχουμε επιλέξει στο σχηματικό μας να χρησιμοποιήσουμε τόσο στα κυκλώματα 

πόλωσης όσο και στον κορμό του ενισχυτή πυκνωτές της ίδιας σειράς(GRM01) από 

την εταιρία Murata. Στο datasheet που προσφέρει η εταιρία αναφέρονται και οι 

διαστάσεις του κατάλληλου footprint για τους πυκνωτές αυτής της σειράς οπότε 

βασισμένοι σε αυτό προχωρήσαμε στην σχεδίαση και εξομοίωση του, όπως 

φαίνεται παρακάτω: 

 

 

Εικόνα 4.4.4: Σχεδίαση footprint πυκνωτών 

 

  Αντίστοιχα έγινε και η σχεδίαση των footprint των εμπορικών πηνίων που και εδώ 

είναι όλα της ίδιας σειράς(LQW04AN_00) της εταιρίας Murata. 
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Εικόνα 4.4.5: Σχεδίαση footprint πηνίων 

  

  Και για τις δύο περιπτώσεις τα ports που χρησιμοποιήθηκαν είναι uncalibrated 

καθώς το σήμα εισέρχεται και εξέρχεται κάτω από κάθε επαφή. Οι επιφάνειες 

αυτές θα ακουμπάνε πάνω στις υπόλοιπες γραμμές μεταφοράς. 

  Αφού σχεδιάσαμε τα footprint των πηνίων και πυκνωτών, πρέπει τώρα να 

προχωρήσουμε στην σχεδίαση των footprint των transistor. Το transistor που 

έχουμε επιλέξει αποτελείται από δύο ακροδέκτες του εκπομπού, οι οποίοι μάλιστα 

βρίσκονται αντιδιαμετρικά μεταξύ τους όπως φαίνεται στο datasheet που έχουμε 

 

 

Εικόνα 4.4.6: Κάτοψη transistor BFP840FESD 

   

  Εμείς στη σχεδίαση μας έχουμε βραχυκυκλώσει αυτούς τους δύο ακροδέκτες σε 

όλα τα transistor, εκτός μόνο από αυτό που είναι συνδεδεμένο σε τοπολογία CE στο 

cascode στάδιο. Επομένως σχεδιάστηκαν δύο είδη footprint για τα transistor που 

χρησιμοποιούμε βασιζόμενοι πάντα στις διαστάσεις που μας δίνονται στο 

datasheet. Στο ένα footprint έχουμε βραχυκυκλώσει τους ακροδέκτες των 

εκπομπών ενώ στο άλλο όχι, όπως φαίνεται παρακάτω: 
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Εικόνα 4.4.7: Footprint Transistor χωρίς βραχυκυκλωμένους ακροδέκτες εκπομπού 

  

 

Εικόνα 4.4.8: Footprint Transistor με βραχυκυκλωμένους ακροδέκτες εκπομπού 

 

  Και σε αυτή την περίπτωση τα ports που τοποθετήσαμε είναι uncalibrated. Επίσης 

για το footprint στο οποίο έχουμε βραχυκυκλώσει τους ακροδέκτες του εκπομπού, 

η γραμμή με την οποία γίνεται η σύνδεση είναι τέτοια ώστε να υπάρχει μία 

ελάχιστη απόσταση με τα pads των άλλων ακροδεκτών έτσι ώστε να αποφύγουμε 

τυχόν μεταπηδήσεις του σήματος. Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να 
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εξομοιώσουμε όλα τα footprint, να δημιουργήσουμε τα μοντέλα τους και να τα 

εισάγουμε στο σχηματικό για να μπορέσουμε να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα 

που παίρνουμε. 

 

Εικόνα 4.4.9: Προσθήκη footprint στο σχηματικό του LNA 
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  Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα από την εξομοίωση του ενιχυτή: 

 

 

Εικόνα 4.4.10: S παράμετροι και εικόνα θορύβου στην έξοδο του LNA 

 

 

 

 

Εικόνα 4.4.11: Σημείο συμπίεσης 1dB και παράμετροι ευστάθειας του LNA 

 

  Παρατηρούμε πως με την προσθήκη των footprint υπάρχει μια πτώση στο κέρδος 

στις πιο υψηλές συχνότητες και μία αύξηση στην εικόνα θορύβου. Αυτά οφείλονται 

στις μη ιδανικότητες που εισάγουν τα footprint και πιο συγκεκριμένα η επαγωγική 

συμπεριφορά που εμφανίζουν. Εφόσον με την προσθήκη των footprint προσθέσαμε 

επιπλέον επαγωγές στο κύκλωμα μας είναι προφανές πως χρειάστηκε να 

επανασχεδιάσουμε τις γραμμές που αφορούν τα δικτυώματα προσαρμογής. Εκτός 
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όμως από την ανάγκη για προσαρμογή στα 50Ω υπάρχει και ένας ακόμη λόγος που 

επανασχεδιάσαμε τις γραμμές μεταφοράς. Σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε 

προσπαθούμε να πλησιάσουμε το σχηματικό μας όσο το δυνατόν περισσότερο στην 

τελική σχεδίαση πάνω στη πλακέτα. Επομένως θέλουμε όσο το δυνατόν να 

μειώσουμε τα σημεία ασυνέχειας για να υπάρχει καλύτερη ροή στο RF σήμα. Σε 

αυτό το σημείο λοιπόν προσπαθήσαμε όσο ήταν δυνατόν να προσαρμόσουμε τις 

γραμμές μεταφοράς έτσι ώστε τα μεγέθη τους να είναι συγκρίσιμα με τα μεγέθη 

των footprint. Τέλος χρειάστηκε να μεταβληθούν οι τιμές όλων των decoupling 

πυκνωτών έτσι ώστε να πετύχουμε την απαραίτητη προσαρμογή σε είσοδο και 

έξοδο. 

 

 

4.4.4 Κανόνες σχεδίασης 

 

  Το επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει είναι να ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε τον 

ενισχυτή στο περιβάλλον του Momentum. Παρόλο που προσπαθήσαμε να 

εισάγουμε όσο το δυνατόν λιγότερα ιδανικά στοιχεία στο σχηματικό μας, 

περνώντας στις ηλεκτρομαγνητικές εξομοιώσεις διαπιστώνουμε που υπάρχουν 

αρκετές αποκλίσεις στα αποτελέσματα από αυτά που περιμέναμε. Επομένως από 

εδώ και στο εξής είναι υποχρεωτικό όλη η σχεδίαση να γίνει στο περιβάλλον του 

Momentum. 

  Το πρώτο πράγμα, και πιο σημαντικό, που πρέπει να γίνει για τη σχεδίαση ενός 

layout είναι οι κανόνες που υπάρχουν. Οι σχεδιαστικοί κανόνες πρέπει να 

ακολουθηθούν κατά γράμμα για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι η 

συγκεκριμένη πλακέτα μπορεί να τυπωθεί χωρίς να εμφανίζει ανεπιθύμητα 

φαινόμενα. Έπειτα από έρευνα σε εταιρίες κατασκευής PCB συνοψίσαμε αυτούς 

τους σχεδιαστικούς κανόνες οι οποίοι αναφέρονται εδώ: 

• Είναι απαραίτητο το επίπεδο όπου διέρχεται το RF σήμα να είναι 

διαφορετικό από το επίπεδο της γείωσης. 

• Το ground plane πρέπει πάντα να βρίσκεται κάτω από το επίπεδο του RF 

σήματος 

• Θα πρέπει να μην υπάρχουν μεγάλα κομμάτια ground plane καθώς όσο πιο 

μεγάλο είναι ένα κομμάτι ground plane τόσο μεγαλύτερη επαγωγή εισάγει. 

• Για τα SMT στοιχεία τα through holes που οδηγούν στη γείωση θα πρέπει να 

βρίσκονται όσο πιο κοντά γίνεται στο στοιχείο. Επιπλέον, όσο περισσότερα 

through holes τοποθετήσουμε τόσο περισσότερο μειώνεται η παρασιτική 

επαγωγή. 
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• Οι περιοχές της πλακέτας οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται για την διαχείριση 

του RF σήματος θα πρέπει να καλυφθούν από ground plane. 

• Στις περιοχές όπου έχουμε τοποθετήσει υα ground plane πρέπει να βάλουμε 

και via holes οι οποίες θα απέχουν μικρή απόσταση μεταξύ τους. Η 

απόσταση αυτή πρέπει συνήθως να είναι τουλάχιστον μικρότερη από το 

1/20 του μήκους κύματος κάτι που βοηθά στην διατήρηση του θορύβου σε 

χαμηλά επίπεδα. 

• Πρέπει να αποφεύγεται η σχεδίαση γωνιών διότι εκεί παγιδεύεται το RF 

σήμα. Στη περίπτωση που είναι απαραίτητες όμως θα πρέπει να 

σχεδιάζονται με τον εξής τρόπο: 

 

Εικόνα 4.4.12: Σχεδίαση γωνιών σε PCB 

  

• Πρέπει να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερες ασυνέχειες μεταξύ των 

γειτονικών γραμμών μεταφοράς. Έτσι εξασφαλίζεται ομαλότερη ροή στο 

σήμα καθώς οι ασυνέχειες την εμποδίζουν. 

• Ανάμεσα σε δύο γραμμές πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη απόσταση ώστε 

τα μικροκυματικά σήματα να μην μπορούν να μεταπηδήσουν από την μία 

γραμμή στην άλλη μέσω ακτινοβολίας. 

• Οι γραμμές της dc τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι μακριά από τις εισόδους 

και εξόδους των RF σημάτων, διαφορετικά το RF σήμα ενδέχεται να 

επηρεάσει την τροφοδοσία. 

•   Τέλος το ground plane κάτω από τις γραμμές πρέπει να διατηρηθεί ακέραιο 

κάτω από τις γραμμές μεταφοράς. Τυχόν ασυνέχειες στο ground plane 

δημιουργούν πρόσθετες εμπεδήσεις και επηρεάζουν την λειτουργία των 

γραμμών. 

 

  Με βάση τους παραπάνω κανόνες προχωρήσαμε στην σχεδίαση του βασικού 

layout του LNA. Συγκεκριμένα σχεδιάστηκαν τα δικτυώματα προσαρμογής εισόδου 

και εξόδου καθώς και οι ενδιάμεσες συνδέσεις και προσαρμογές του βασικού 
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κορμού του ενισχυτή. Όπου υπήρχε σύνδεση μεταξύ γραμμής μεταφοράς και 

footprint ενός στοιχείου έγινε χρήση των MTAPER που είναι διαθέσιμα στο ADS και 

εξασφαλίζουν την ομαλότερη ροή του σήματος αφού εξαφανίζουν τις ασυνέχειες.    

 

Εικόνα 4.4.13: Σχεδίαση αρχικού layout ενισχυτή 

 

  Το πιο απαιτητικό κομμάτι στην παραπάνω σχεδίαση ήταν η τοποθέτηση του 

transistor που χρησιμοποιούμε για την τεχνική derivative superposition καθώς και η 

σύνδεση των decoupling πυκνωτών αυτής. Οι γραμμές μεταφοράς που 
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σχεδιάστηκαν για την σύνδεση της τεχνικής προσέθεταν αρκετά παρασιτικά 

χαρακτηριστικά και για αυτό δεν μπορούσαμε να τις σχεδιάσουμε αλόγιστα. 

Επιπλέον οι decoupling πυκνωτές ήταν πολύ ευαίσθητοι στην όποια αλλαγή και 

επηρέαζαν αισθητά το κέρδος οπότε οι τιμές του χρειάστηκαν επαναπροσδιορισμό. 

Επίσης, έπρεπε πάντα να προσέχουμε να αφήνουμε συνέχεια ελευθέρους τους 

ακροδέκτες των transistor που σκοπεύουμε να τοποθετήσουμε πόλωση αφού η dc 

τροφοδοσία πρέπει πάντα να είναι μακριά από τις RF εισόδους. 

    

 

4.4.5 SMA Connectors 

 

  Για την είσοδο και έξοδο του RF σήματος στο layout θα χρησιμοποιήσουμε SMA 

connectors. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν για την dc τροφοδοσία. 

 

Εικόνα 4.4.14: SMA connector 

 

 

Εικόνα 4.4.15: Κόλληση SMA connector πάνω σε PCB 

   Για να γίνει η εισαγωγή ενός SMA connector πρέπει να σχεδιαστούν κατάλληλα 

pads με βάση τις διαστάσεις που δίνονται στο datasheet. Αυτά τα επιπλέον 

κομμάτια χαλκού  στα οποία θα τοποθετηθούν τα pin του SMA λήφθηκαν υπόψη 
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στην σχεδίαση για τα κυκλώματα προσαρμογής από το επίπεδο του σχηματικού. 

Αυτό γιατί εισάγουν περαιτέρω επαγωγή η οποία επηρεάζει αισθητά τα δικτυώματα 

προσαρμογής. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 4.4.13, στα δικτυώματα 

προσαρμογής υπάρχουν τα κομμάτια αυτά του χαλκού τα οποία φαίνονται σε 

μεγέθυνση παρακάτω: 

             

Εικόνα 4.4.16: Απεικόνιση των SMA connector σε είσοδο και έξοδο 

Όπως βλέπουμε και από τις παραπάνω εικόνες για την ομαλή σύνδεση των SMA με 

το υπόλοιπο δικτύωμα προσαρμογής χρησιμοποιήθηκαν και τα κατάλληλα MTAPER. 

Επομένως τα μεγέθη των γραμμών μεταφοράς προσδιορίσθηκαν για ακόμη μία 

φορά. 

 

 

4.4.6 Σχεδίαση Γειώσεων 

 

  Μέχρι αυτό το σημείο έχουμε παρουσιάσει αναλυτικά όλα τα βήματα που 

ακολουθήσαμε για την σχεδίαση του ενισχυτή χαμηλού θορύβου και έχουμε 

αντικαταστήσει όλα τα ιδανικά στοιχεία με πραγματικά πλην των γειώσεων. 

Συνεπώς είναι αναγκαίο, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη σχεδίαση, να 

αντικαταστήσουμε τις ιδανικές γειώσεις με πραγματικές. 

  Όπως αναφέραμε και στους κανόνες σχεδίασης, σε μία πλακέτα PCB το επίπεδο 

της γείωσης βρίσκεται υποχρεωτικά κάτω από το επίπεδο του αγωγού όπου 

περνάει το RF σήμα. Αυτό σημαίνει πως για να υπάρξει σύνδεση μεταξύ των δύο 

αυτών επιπέδων, αυτή πρέπει να γίνει δια μέσω του διηλεκτρικού. Αυτές οι 
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διασυνδέσεις ονομάζονται vias και είναι στην ουσία οπές που ενώνουν το ένα 

επίπεδο με το άλλο. 

 

Εικόνα 4.4.17:Είδη vias (1)blind vias (2)buried vias (3)plated through vias 

 

    

 

  Στη σχεδίαση που έχουμε επιλέξει θα χρησιμοποιήσουμε plated through vias. Αυτό 

το είδος vias θα έχει το ίδιος ύψος με αυτό του διηλεκτρικού, που έχουμε επιλέξει 

να είναι 20 mil, διάμετρο που επιλέγουμε εμείς και πάχος ίσο με αυτό του μετάλλου 

που έχουμε επιλέξει. Επίσης είναι απαραίτητο τα through holes να τοποθετούνται 

πάνω σε ειδικά pads. Επομένως είναι φανερό πως όλη αυτή η επιπλέον επιφάνεια 

δημιουργεί επιπλέον παρασιτικά στοιχεία. Τα παρασιτικά στοιχεία που 

εμφανίζονται έχουν κυρίως επαγωγική συμπεριφορά λόγω της επιπλέον επιφάνειας 

μετάλλου. Το ισοδύναμο κύκλωμα των παρασιτικών που εμφανίζονται στο κύκλωμα 

παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

Εικόνα 4.4.18: Ισοδύναμο κύκλωμα των παρασιτικών στοιχείων που εμφανίζουν τα vias 

 

  Η επαγωγή που εμφανίζεται δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 
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Εικόνα 4.4.19: Τύπος υπολογισμού επαγωγής plated through vias 

 

  Μελετώντας τον παραπάνω τύπο μπορούμε να παρατηρήσουμε πως όσο 

μικρότερη η διάμετρος του via και όσο μεγαλύτερο το πάχος του διηλεκτρικού τόσο 

περισσότερο αυξάνει η επαγωγή που προστίθεται από το via. Με τη χρήση των 

platted through vias καταφέρνουμε να περιορίσουμε την εμφάνιση παρασιτικών 

επαγωγών σε μεγάλα τμήματα χαλκού. Η τοποθέτηση όμως των vias δεν πρέπει να 

γίνεται αλόγιστα καθώς υπάρχουν και εδώ μερικοί σχεδιαστικοί κανόνες που 

αφορούν την τοποθέτηση των via πάνω σε μια πλακέτα. Οι κανονισμοί είναι οι εξής: 

• Γνωρίζουμε πως τα μεγάλα τμήματα χαλκού εμφανίζουν υψηλή παρασιτική 

εμπέδηση, επομένως πρέπει να έχουν αρκετά Platted through vias. 

• Πολλαπλά platted through vias πρέπει να τοποθετηθούν και στα pads από τα 

εμπορικά στοιχεία τα οποία συνδέονται με το επίπεδο της γείωσης. 

• Πρέπει τα κομμάτια της γείωσης να συνδέονται μεταξύ τους με platted 

through vias που έχουν απόσταση μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από το 

1/20 του μήκους κύματος για να αποφύγουμε την αύξηση του θορύβου. 

• Κομμάτια αγωγού στα οποία δεν μπορούν να τοποθετηθούν platted through 

vias δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. 

 

  Με βάση τους κανόνες αλλά και τον τύπο της επαγωγής που αναφέραμε 

παραπάνω ορίσαμε την διάμετρο των Via που θα χρησιμοποιήσουμε η οποία θα 

είναι  D=11mils, και η ελάχιστη απόσταση  όπου μπορούμε να τοποθετήσουμε δύο 

γειτονικά via είναι 10 mils. Ακόμη και με αυτές τις τιμές είναι προφανές πως η 

προσθήκη τους μεταβάλλει την συμπεριφορά του ενισχυτή. Ειδικά στην περίπτωση 

της γραμμής που έχει αντικαταστήσει το πηνίο εκφυλισμού εκπομπού στο cascode 

στάδιο αλλά και στο, ευαίσθητο σε μεταβολές, δικτύωμα προσαρμογής της εισόδου 

παρατηρήσαμε πως τα vias αλλοιώνουν αισθητά την απόκριση του ενισχυτή και 

χρειάστηκε να γίνει ακόμη μία προσαρμογή στις διαστάσεις τους. 

 

  Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται το τελικό layout που προέκυψε έχοντας 

υπόψιν όλους τους σχεδιαστικούς κανόνες που έχουν αναφερθεί ως τώρα: 
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Εικόνα 4.4.20: Τελική σχεδίαση του ενισχυτή μετά την προσθήκη των δικτυωμάτων πόλωσης, πραγματικών 
γειώσεων, SMA Connectors και περιμετρικών γειώσεων 

 

  Σε αυτό το σημείο είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε την εξομοίωση της 

παραπάνω πλακέτας και την δημιουργία του μοντέλου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 

για το cosimulation που θα πραγματοποιηθεί. Θέτοντας τις παραμέτρους 

εξομοίωσης σε κατάλληλες τιμές καταφέρνουμε να εξασφαλίσουμε την μεγαλύτερη 

δυνατή ακρίβεια στα αποτελέσματα μας. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να 

αναφερθεί πως, κατά τη διάρκεια της σχεδίασης του LNA το είδος της 

προσομοίωσης που χρησιμοποιούσαμε ήταν η RF προσομοίωση καθώς είναι 
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λιγότερο χρονοβόρα. Όμως, στην τελική προσομοίωση για να έχουμε ακόμη 

μεγαλύτερη ακρίβεια προτιμήθηκε μια Microwave προσομοίωση. Η τελική 

εξομοίωση της πλακέτας έγινε για συχνότητες έως και 30 GHz και το mesh που 

ορίσαμε είναι 35 cells ανά μήκος κύματος.  Τέλος προσθέσαμε τα ports με τα 

κατάλληλα κάθε φορά calibration. Η πλακέτα που προέκυψε φαίνεται παρακάτω: 

 

Εικόνα 4.4.21: Τελική πλακέτα ενισχυτή 
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Εικόνα 4.4.22: Το μοντέλο του ενισχυτή που χρησιμοποιήθηκε για την συνεξομοίωση στο σχηματικό 
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  Αφού έγινε η εξομοίωση της πλακέτας και μεταφέρθηκε στο περιβάλλον του 

σχηματικού κάναμε την προσομοίωση και παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα 

που πήραμε από αυτή. 

 

Εικόνα 4.4.23: S-παράμετροι της πλακέτας 

 

 

Εικόνα 4.4.24: Εικόνα θορύβου της πλακέτας 
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  Μπορούμε να παρατηρήσουμε πως έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε την 

προσαρμογή σε ολόκληρο το εύρος ζώνης με την σχεδίαση των δικτυωμάτων 

προσαρμογής αφού οι παράμετροι S11 και S22 είναι σταθερά μικρότερες από το όριο 

των -10dB που είχαμε θέσει εξαρχής. Επίσης το κέρδος παραμένει επίπεδο σε όλη 

τη μπάντα που επιθυμούμε, με την μόνη διαφορά να είναι πως εδώ υπάρχει μια 

ελάχιστη πτώση που προκαλείται από τα παρασιτικά φαινόμενα που εμφανίζονται 

στην πλακέτα. Κατά τη σχεδίαση παρατηρήσαμε πως κύρια πηγή εμφάνισης αυτής 

της μείωσης είναι οι γραμμές μεταφοράς που συνδέουν το transistor της τεχνικής 

derivative superposition με τον ενισχυτή καθώς και η γραμμή μεταφοράς που 

συνδέει τα δύο transistor του cascode σταδίου και για αυτό το λόγο έχουν τις 

μικρότερες δυνατές διαστάσεις. 

 

Εικόνα 4.4.25: Παράμετρος S12 

  Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε πως έχει επιτευχθεί σχετικά καλή απομόνωση 

της εισόδου στις χαμηλές συχνότητες. Αύξηση παρατηρείται κοντά στα 10GHz η 

οποία και πάλι προκαλείται από τις διασυνδέσεις της τεχνικής derivative 

superposition. 

 

 

4.4.7 Έλεγχος Γραμμικότητας και Ευστάθειας 

 

  Στη συνέχεια έγινε έλεγχος για την ευστάθεια του κυκλώματος μας. Όπως θα φανεί 

και στην επόμενη εικόνα πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για άνευ όρων 

ευστάθεια καθώς το Κ είναι συνεχώς μεγαλύτερο της μονάδας και το Β παραμένει 

θετικό. 
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Εικόνα 4.4.26: Παράμετροι ευστάθειας τελικού κυκλώματος 

 

  Τέλος έγινε ο υπολογισμός του σημείου συμπίεσης 1dB για τον υπολογισμό της 

γραμμικότητας της τελικής μας σχεδίασης. Όπως έχουμε αναφέρει και 

προηγουμένως, στην συγκεκριμένη σχεδίαση αδιαπραγμάτευτος παράγοντας του 

ενισχυτή είναι η υψηλή γραμμικότητα. Παρακάτω βλέπουμε πως έχουμε πετύχει 

ακριβώς αυτό. Βλέπουμε από την παρακάτω εικόνα ότι η τιμή της εισόδου για την 

οποία παύει να θεωρείται γραμμικός ο ενισχυτής είναι τα 2.8dBm πράγμα που 

σημαίνει πως έχουμε μια εξαιρετικά γραμμική συμπεριφορά. 

 

Εικόνα 4.4.27: Σημείο Συμπίεσης 1dB τελικής σχεδίασης 



[110] 
 

  Με τη χρήση της Harmonic Balance του ADS μπορέσαμε επίσης να κάνουμε το τεστ 

δύο τόνων και να υπολογίσουμε τα προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης. Έτσι υπολογίσαμε 

και το IP3 που έχει ο LNA που σχεδιάσαμε και φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Εικόνα 4.4.28: Αποτέλεσμα τεστ δύο τόνων με τα προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης και IP3 του ενισχυτή 

 

  Από την θεωρία γνωρίζουμε πως η τιμή του IP3 του ενισχυτή μπορεί να 

υπολογιστεί και θεωρητικά με την εξής σχέση: 

𝐼𝑃3 = 𝐶𝑃1𝑑𝐵 +  9.6 [𝑑𝐵𝑚] 

  Βλέπουμε πως η σχέση αυτή επαληθεύεται και πειραματικά, καθώς το σημείο 

συμπίεσης 1 dB είναι 2.8 dBm και το IP3 υπολογίστηκε ίσο με 11.477 dBm. 

  Ένας τελευταίος έλεγχος που έγινε για την γραμμικότητα ήταν η εξομοίωση του 

ενισχυτή στο πεδίο στου χρόνου για να μελετηθεί η απόκριση του και να 

διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν παραμορφώσεις στο σήμα. Η εξομοίωση στο πεδίο 

του χρόνου φαίνεται παρακάτω: 
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Εικόνα 4.4.29: Εξομοίωση στο πεδίο του χρόνου 
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Κεφάλαιο 5 

Σχόλια και συμπεράσματα 
 

 

  Έχοντας ολοκληρώσει την σχεδίαση μας είμαστε σε θέση να βγάλουμε τα τελικά 

συμπεράσματα μας. Αρχικά, παρατηρήσαμε πως έχουμε πετύχει τους στόχους που 

είχαμε θέσει εξαρχής καθώς ο ενισχυτής που σχεδιάστηκε έχει bandwidth από 5 

έως 10 GHz με επίπεδο κέδρος στα 10 dB και καλή προσαρμογή σε είσοδο και έξοδο 

αφού εξασφαλίσαμε πως οι παράμετροι σκέδασης S11 και S22 είναι μικρότερες από   

-10 dB σε όλο το εύρος ζώνης λειτουργίας. Επιπλέον, με τις τεχνικές που έχουμε 

αναλύσει, καταφέραμε να ενισχύσουμε την γραμμική συμπεριφορά του ενισχυτή, 

καθώς το σημείο συμπίεσης 1 dB βρίσκεται στα 2.8 dBm και το IP3 έχει την τιμή των  

11.47 dBm. Έχουμε, επίσης, καταφέρει η εικόνα θορύβου στην έξοδο να είναι 

αρκετά ικανοποιητική καθώς δεν ξεπερνάει τα 4 dB για όλο το εύρος ζώνης. Τέλος, 

η κατανάλωση ισχύος μετρήθηκε πως είναι 19.98 mW και παραμένει ευσταθείς 

άνευ όρων σε όλο το εύρος ζώνης. Ο συνδυασμός όλων αυτών των 

χαρακτηριστικών έχει σαν αποτέλεσμα ο ενισχυτής μας να είναι υψηλών επιδόσεων 

με πολύ χαμηλή κατανάλωση.  

  Υπάρχουν όμως, παρόλα αυτά, κάποια χαρακτηριστικά τα οποία επιδέχονται 

βελτίωση. Συγκεκριμένα, προτείνεται να μειωθεί η εικόνα θορύβου, η οποία στην 

συχνότητα των 10 GHz έχει την τιμή των 3.9 dB, χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό 

transistor στο στάδιο κοινής βάσης που να εισάγει λιγότερο θόρυβο στην σχεδίαση. 

Η τιμή της εικόνας θορύβου είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί κατά την κατασκευή της 

πλακέτας PCB. Επίσης έχουμε θεωρήσει όλα τα κυκλώματα πόλωσης ιδανικά και 

δεν έχουμε προσθέσει κανένα στοιχείο σταθεροποίησης της τάσης τροφοδοσίας 

κάτι πολύ σημαντικό για την ορθή λειτουργία του LNA. Η τροφοδοσία έχουμε 

θεωρήσει πως θα γίνει από εξωτερικά κυκλώματα που θα μπορούν να παρέχουν 

σταθερή τιμή τάσης. Επίσης προτείνεται η πόλωση των transistor να γίνει με την 

χρήση καθρεπτών ρεύματος για μια πιο σταθερή λειτουργία. Τέλος, προτείνεται η 

κατασκευή της πλακέτας ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τις κατάλληλες 

μετρήσεις και να επαληθεύσουμε την σωστή λειτουργία της σχεδίασης μας. Τα 

χαρακτηριστικά του LNA συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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 5 GHz 7.5 GHZ 10 GHz 

BW(GHz) 5-10 

Gain(dB) 9.5 8.5 8.1 

NF(dB) 2.4 2.78 3.92 

1dBCP(dBm) -2.6 2.8 -1.8 

IIP3(dBm) 7 11.47 7.8 

Power(mW) 19.98 

S11(dB) -17.06 -15.37 -14.08 

S22(dB) -11.21 -14.48 -10.23 
Πίνακας 6.1: Τα χαρακτηριστικά του LNA σε τρεις ενδεικτικές συχνότητες 
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Παράρτημα B: Πλακέτα PCB Rogers Corporation 
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Παράρτημα Γ: Janssen Precision Engineering 
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Παράρτημα Δ: Footprints του Transistor 
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