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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο στόχος της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η μελέτη ενός διαφορικού 

ταλαντωτή Collpits  ο οποίος λειτουργεί ως διαιρέτης συχνότητας  με έγχυση 

ρεύματος στην πηγή, χαμηλού  θορύβου και διαφορικής εισόδου, ως προς την 

κατανάλωση και το θόρυβο .Επίσης συγκρίνεται η απόδοση του σε αυτούς τους 

τομείς με την απόδοση  άλλων  τοπολογιών αναλογικών διαιρετών συχνότητας αλλά 

και ψηφιακών. 

 

The objective of this thesis is to study a Collpits differential oscillator which works as 

a low noise and differential input, current source injection frequency divider, by 

taking into account consumption and noise. Also the performance in these areas is 

compared with other topologies of analogue and/or digital frequency dividers. 
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                                          ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Από την εποχή των αρχαιοελληνικών χρόνων  έχουμε αποδείξεις των προσπαθειών 

που έκανε ο άνθρωπος να επικοινωνήσει-να κάνει κοινωνούς των μηνυμάτων του- 

με άλλους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν μακριά από αυτόν. Παράδειγμα 

αποτελούν οι φρυκτωρίες οι οποίες ήταν συστήματα μετάδοσης μηνυμάτων μέσω  

φωτιάς που άναβαν σε ψηλά σημεία. Στην επικοινωνία μέσω φρυκτωριών έχουμε 

και τις πρώτες ενδείξεις κωδικοποίησης των μηνυμάτων. Στην εποχή μας, μέσω του 

ηλεκτρομαγνητισμού αλλά και  της προόδου  της ηλεκτρονικής ευτυχώς …δεν 

χρειάζεται κάποιος να ανέβει σε ένα ψηλό σημείο και να ανάψει φωτιά προ 

κειμένου να επικοινωνήσει άμεσα με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά από 

αυτόν. Η ανάγκη για επικοινωνία πλέον έχει ξεπεράσει το επίπεδο του χώρου και 

έχει αναχθεί και στο επίπεδο του χρόνου. Δηλαδή ενώ παλαιότερα θέλαμε να 

υπάρχει μια συνέχεια στα σημεία του χώρου που μπορούμε να επικοινωνήσουμε 

,τώρα πλέον έχουμε συνέχεια και στο επίπεδο του χρόνου. Θέλουμε και μπορούμε 

να επικοινωνήσουμε  από παντού και κάθε χρονική στιγμή  με οποιονδήποτε, όσο 

μακριά κι αν βρίσκεται αυτός ,μέσω των ασύρματων τηλεπικοινωνιών. Αρκεί να 

έχουμε να πληρώσουμε βέβαια.!  

Στα συστήματα ασύρματων επικοινωνιών του σήμερα  βασική δομική μονάδα είναι  

το PLL η αλλιώς βρόγχος ανίχνευσης φάσης. Τα PLL χρησιμοποιούνταν με 

διαφορετική μορφή και παλαιότερα ,σε συστήματα ομώδυνου  δέκτη για AM 

διαμόρφωση, σε τηλεοράσεις για το συγχρονισμό της οριζόντιας και της κάθετης 

δέσμης σάρωσης με το εισερχόμενο σήμα,  αλλά και στην FM ραδιοφωνία. Η 

διάταξη ενός τέτοιου βρόγχου φαίνεται στο σχήμα 1. 

1.i.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ PLL 
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   Σχήμα 1.1. Δομικό μπλοκ του βρόγχου ανάδρασης φάσης (PLL). 

Το PLL στην απλούστερη του μορφή αποτελείται από τα εξής δομικά στοιχεία. Ένα 

ταλαντωτή ελεγχόμενο από τάση , ένα συγκριτή φάσης και ένα κατωδιαβατό 

φίλτρο. Ο συγκριτής φάσης ουσιαστικά είναι ένας μίκτης  ο οποίος έχει ως εισόδους 

ένα σήμα αναφοράς και το σήμα εξόδου του ταλαντωτή. Για ένα  συγκεκριμένο 

εύρος συχνοτήτων ο συγκριτής παράγει μια DC τάση εξόδου η οποία εξαρτάται από 

τη διαφορά φάσης μεταξύ των 2 σημάτων εισόδου. Προφανώς εάν υπάρχει μεγάλη 

συχνοτική απόσταση μεταξύ τους     η έξοδος του μίκτη θα είναι διακρότημα και όχι 

σταθερή. Ακολούθως η τάση εξόδου του συγκριτή  παιρνά από ένα κατωδιαβατό  

φίλτρο όπου φιλτράρονται συνιστώσες  άλλων συχνοτήτων. Το κατωδιαβατό φίλτρο 

χρειάζεται επίσης γιατι μας δίνει τους απαραίτητους πόλους και μηδενικά, ώστε να 

μπορούμε να καθορίσουμε περισσότερες παραμέτρους λειτουργίας του PLL. Τέλος 

ο ταλαντωτής ελεγχόμενος από τάση παίρνει την dc έξοδο του φίλτρου και παράγει 

σήμα ημιτονικής μορφής ίδιας συχνότητας και φάσης με την είσοδο. Οι ταλαντωτές 

αυτοί (VCO) στο κύκλωμα συντονισμού τους έχουν και πυκνωτές μεταβλητής 

χωρητικότητας (Varactor) των οποίων η χωρητικότητα μεταβάλλεται με μεταβολή 

της dc τάσης ελέγχου. Στην περίπτωση μας η τάση αυτή είναι η έξοδος του φίλτρου. 

Τα  PLL έχουν διάφορες χρήσεις όπως παραγωγή σήματος συγκεκριμένης 

συχνότητας,  διαμόρφωση, αποδιαμόρφωση . Λόγω των αυξημένων 

επικοινωνιακών εφαρμογών χρησιμοποιούνται κυκλώματα που μπορούν να 

υποστηρίξουν  αρκετά κανάλια συχνοτήτων σε ένα συγκεκριμένο παράθυρο 

συχνοτήτων. Αυτόματα έχουμε την ανάγκη, κατ’ αρχάς για την παραγωγή αυτών 

των συχνοτήτων  αλλά και για το σαφή διαχωρισμό του συχνοτικού τους 

περιεχομένου. Ευρεία χρήση των PLL γίνεται ως γεννήτριες συχνοτήτων και 



8 
 

ιδιαίτερα  ως γεννήτριες των LO σημάτων των υπερετερώδυνων δομποδεκτών. Έτσι 

μπορούμε να επιλέξουμε το κανάλι εργαζόμενοι μόνο στο  LO πεδίο και αφήνοντας 

τη γεννήτρια IF συχνοτήτων σταθερή. Κερδίζουμε έτσι σε ευελιξία κυκλώματος και 

καλύτερη απόδοση με δεδομένους πόρους . 

 

Σχήμα 1.2.Δομικό μπλοκ υπερετερώδυνου δέκτη 

Ο βρόγχος του σχήματος 1 τροποποιείται ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή 

διαφορετικών συχνοτικών καναλιών. Έχουμε την προσθήκη ενός κυκλώματος το 

οποίο διαιρεί τη συχνότητα εξόδου του VCO δια Μ. Το κύκλωμα αυτό αποτελείται 

από ένα prescaler ο οποίος έχει τη δυνατότητα διαίρεσης της συχνότητας σε ένα 

κλάσμα της συχνότητας λειτουργίας  και από δυο μετρητές .Ο prescaler και οι δυο 

μετρητές είναι ψηφιακά κυκλώματα κατά συνέπεια καταναλώνουν μεγάλη ισχύ. Γι’ 

αυτό πριν από αυτούς  υπάρχει ένας διαιρέτης συχνότητας δια δυο μειώνοντας έτσι 

τη συχνότητα που πρέπει να επεξεργαστούν, μειώνοντας έτσι  τον αριθμό των 

ψηφιακών κυκλωμάτων αλλά και την καταναλισκώμενη ισχύ. Λόγω του βρόγχου 

στην έξοδο του PLL παίρνουμε σήμα συχνότητας 2Μfref.  
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Σχήμα 1.3 .Χρήση PLL για επιλογή συχνοτήτων. 

Η υλοποίηση του διαιρέτη  συχνότητας δια δυο μπορεί να γίνει με τη χρήση 

ψηφιακών αλλά και αναλογικών κυκλωμάτων. Η αναλογική υλοποίηση την οποία 

θα μελετήσουμε γίνεται με τη βοήθεια Injection Lock Frequency Divider (ILFD) ο 

οποίος είναι ένας ταλαντωτής στον οποίο εγχέεται ρεύμα συγκεκριμένης 

συχνότητας και από την έξοδο του παίρνουμε σήμα  υποπολλαπλάσιας συχνότητας 

, η οποία αποτελεί αρμονική της συχνότητας φυσικής ταλάντωσης του ταλαντωτή. 

Στην περίπτωση μας θα εξετάσουμε διαίρεση συχνότητας  δια δυο. Συγκεκριμένα 

θα μελετήσουμε  ένα διαφορικό ταλαντωτή Collpits ως ILFD χαμηλού θορύβου και 

χαμηλής κατανάλωσης.  

Σε ένα περιβάλλον επικοινωνίας στο οποίο κυριαρχούν οι φορητές συσκευές είναι 

αναγκαία η ελάχιστη κατανάλωση της συσκευής μας . Δεδομένου ότι  το PLL 

καταναλώνει περίπου το 30% της ενέργειας  του πομποδέκτη είναι εμφανές ότι θα 

πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε αυτή την ισχύ .Με τη χρήση  ILFD μπορούμε να 

πετύχουμε διαίρεση συχνότητας με πολύ μικρότερη κατανάλωση σε σχέση με 

ψηφιακές υλοποιήσεις. Επίσης ένα άλλο στοιχείο της απόδοσης είναι  ο θόρυβος 

τον οποίο εισάγει  ο διαιρέτης συχνότητας . Αν αναλογιστούμε πως το προϊόν  του 

ταλαντωτή χρησιμοποιείται από μίκτες για υποβιβασμό ή ανόρθωση συχνότητας, 

και πως έχουμε πολλά κανάλια συχνοτήτων σε μικρή συχνοτική απόσταση μεταξύ 

1.ii. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ 

PD LPF VCO
fREF fout

%M
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τους είναι προφανές πως θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε το θόρυβο φάσης του 

διαιρέτη συχνότητας. 

 

1.iii. ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ο στόχος της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η μελέτη ενός διαφορικού 

ταλαντωτή Collpits  ο οποίος λειτουργεί ως διαιρέτης συχνότητας  με έγχυση 

ρεύματος στην πηγή, χαμηλού  θορύβου και διαφορικής εισόδου, ως προς την 

κατανάλωση και το θόρυβο .Επίσης θα συγκριθεί η απόδοση του σε αυτούς τους 

τομείς με την απόδοση  άλλων  τοπολογιών αναλογικών διαιρετών συχνότητας 

αλλά και ψηφιακών. 
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                                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ  ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΓΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ. 

Οι ταλαντωτές αποτελούν βασικά δομικά στοιχεία όλων των συστημάτων εκπομπής 

και λήψης.Ο ρόλος  τους συνίσταται στην παροχή ενός σήματος ημιτονικής μορφής  

είτε σε μια σταθερή συχνότητα είτε σε ένα περιορισμένο εύρος συχνοτήτων.Η 

δημιουργία του σήματος του ταλαντωτή μπορεί να οφείλεται σε ένα παλμό 

έναυσης ή στον εσωτερικό θερμικό θόρυβο των transistor , λόγω της κίνησης των 

ηλεκτρονίων.Μέσω της ανάδρασης που παρέχεται,συγκεκριμένες συχνότητες του 

σήματος ενισχύονται,ενώ άλλες αποκόπτονται-φιλτράρονται απο το κύκλωμα 

συντονισμού.Η διαδικασία αυτη συνεχίζεται εως  ώτου  επέλθει κορεσμός και το 

σήμα αποκτήσει σταθερό πλάτος. Το φαινόμενο αυτό προστατεύει τους ταλαντωτές 

απο  την καταστροφή, λόγω συνεχούς ενίσχυσης του σήματος. Όπως φαίνεται και 

από το σχήμα 1.1 το σήμα ταλαντώνει στις τιμές  τάσης της καμπύλης φορτίου 

έχοντας ως όρια την γραμμική περιοχή  και threshold.Οι ταλαντωτές λειτουργούν 

υπο συνθήκες ισχυρού σήματος  καθώς το rf σήμα εξόδου τους έχει συγκρίσιμο 

μέγεθος με  τις dc τιμές πόλωσης.Τότε κάνουν την εμφάνιση τους ισχυρά μη 

γραμμικά  φαινόμενα που καθιστούν δύσκολη τη μελέτη της λειτουργίας των 

ταλαντωτών.Παρ’ όλα αυτά είναι δυνατή η μελέτη τους μέσω απλοποιημένων 

μοντέλων όπως αυτό της γραμμικοποιημένης απόκρισης  στο χρόνο,τη θεωρία 

ανάδρασης και τη μέθοδο αρνητικής αντίστασης. 

2.i  ΚΡΙΤΗΡΙΑ BARKHAUSEN ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ 
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Σχήμα 2.1. Παρουσίαση της επίδρασης της καμπύλης φορτίου στο πλάτος του 

σήματος ταλαντωσης.(Radio Frequency Integrated Circuits and Technologies-Frank 

Ellinger-Springer editions) 

 

Η πλέον κατάλληλη προσέγγιση για να καταλάβει κάποιος  τη λειτουργία των 

ταλαντωτών ως συστήματα και να εκτιμήσει τις συνθήκες ταλάντωσης με τη χρήση 

τεχνικών αυτόματου ελέγχου ,είναι  η μέθοδος ανάδρασης.Το transistor ενισχυτής 

μπορεί να μοντελοποιηθεί ως σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς H(s) και το 

κύκλωμα ανάδρασης ως σύστημα B(s).Το κύκλωμα ανάδρασης λειτουργεί ως 

φίλτρο   και υλοποιείται με χρήση παθητικών στοιχείων, ή συνδυασμό παθητικών 

και ενεργών στοιχείων. 

 

 

Ιd

Vds

.
.

.
Σημείο Dc 
λειτουργίας

Όρια στο 
πλάτος της 
ταλάντωσης 

λόγω της 
καμπύλης 
φορτίου

S1

S2

Η κλίση της 
ευθείας μεταξύ 

S1,S2 είναι 
περίπου ίση με 

1/RL
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Σχήμα 2.2.Συνάρτηση μεταφοράς  ταλαντωτή. 

 

Η συνάρτηση μεταφοράς  του κλειστού συστήματος που φαίνεται στο σχήμα 2.2  

είναι ίση με  

 

Για να είναι δυνατή  η ταλάντωση πρέπει  b(jω)*H(jω)=1  όπου  b(jω), H(jω) 

φάσορες.Κατά συνέπεια  πρέπει  το μέτρο του γινομένου τους να είναι ίσο με 1 και 

το άθροισμα των φάσεων τους ακέραιο πολλαπλάσιο των 360 μοιρών.Το σύστημα 

ταλαντώνει στη fo συχνότητα στην οποία ισχύουν αυτές οι 2 σχέσεις, οι οποίες είναι  

γνωστές και ως κριτήρια Barkhausen και αποτελούν τις αναγκαίες συνθήκες για να 

ξεκινήσει ταλάντωση . 

Ib(jω)I*IH(jω)I=1 

< b(jω)+<H(jω)=n*360  n=0,1,2,3,… 

Τα κριτήρια Βarkhausen προκύπτουν και απο τη θεωρία αυτομάτου ελέγχου.Για να 

εμφανίζει συντηρούμενη ταλάντωση η έξοδος συστήματος  με συνάρτηση 

μεταφοράς 1ου βαθμού πρέπει οι πόλοι του συστήματος να έχουν θετικό 

πραγματικό μέρος ,ίσο με ένα. Το  σήμα εξόδου  αυξάνει σε κάθε περίοδο αν το 

κέρδος ανοιχτού βρόγχου είναι μεγαλύτερο απο ένα έως ώτου να περιοριστεί απο 

την καμπύλη φορτίου.Το κέρδος ανοικτού βρόγχου θέλουμε να είναι οριακά 

μεγαλύτερο της μονάδας για να μπορέσει το σύστημα να υπερνικήσει φαινόμενα 

οπως οι παρασιτικές χωρητικότητες και να ταλαντώσει.Μόλις επέλθει η μόνιμη 

κατάσταση λειτουργίας το κέρδος ανοικτού βρόγχου επιστρέφει στη μονάδα.Με τη  

μέθοδο της ανάδρασης μπορούμε κυρίως,να προσδιορίσουμε τις συνθήκες 

εκκίνησης ταλάντωσης  single-ended ταλαντωτών.Η μέθοδος αρνητικής αντίστασης 

χρησιμοποιείται κυρίως στους διαφορικούς ταλαντωτές, για αυτό και θα αναλυθεί 

αργότερα. Η συχνότητα ταλάντωσης προσδιορίζεται απο το κύκλωμα 

συντονισμού(resonator). 
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 Οι Single ended ταλαντωτές χρησιμοποιούνται στις περισσότερες υλοποιήσεις 

διακριτών rf ταλαντωτών   προ κειμένου να μειωθεί ο αριθμός των ενεργών 

συσκευών και κατα συνέπεια να μειωθεί ο θόρυβος(Razavi) εφ ‘όσον κάθε ενεργός 

διάταξη  εισάγει θορυβο  εξαιτίας της μη γραμμικότητας. Αυτό δεν σημαίνει πως η 

χρήση τέτοιων ταλαντωτών δεν συνηθίζεται και  στα Integrated Circuits(IC) απλώς 

εκεί λόγω πολύ μικρού μεγέθους των transistor  μπορόυν να χρησιμοποιηθούν 

άλλες τοπολογίες βελτιωμένες ως προς το θόρυβο(βλέπε επόμενη παράγραφο) .Ως  

κύκλωμα συντονισμού χρησιμοποιείται  ένα πηνίο παράλληλα συνδεδεμένο με ένα 

πυκνωτή καθώς η ανάδραση είναι shunt-shunt.Το  κύκλωμα συντονισμού συνδέεται 

στο  συλλέκτη(collector) και στη βάση(base) ή τον εκπομπό(emitter).Αντίστοιχα 

στην FET τεχνολογία συνδέεται στην υποδοχή(drain) και στην πηγή(source) ή στη 

βάση(base).Στην συχνότητα συντονισμού  το φανταστικό μέρος  της εμπέδησης του 

κυκλώματος συντονισμού είναι ίσο με  μηδέν,κατα συνέπεια  η διαφορά ρεύματος  

και τασης είναι  μηδέν.Για να έχουμε  μεταβολή φάσης ανοιχτού βρόγχου ακέραιο 

πολλαπλάσιο των 360 μοιρών πρέπει  το άλλο άκρο  του κκυκλώματος συντονισμού 

να συνδεθεί στον emitter –source. 

 2.ii.  ΤΑΛΑΝΤΩΤΕΣ ΜΟΝΟΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ(SINGLE -ENDED) 

Εάν όμως η τάση του συλλέκτη συνδεθεί απ ‘ευθείας  με τον εκπομπό η μικρή 

αντίσταση εισόδου του εκπομπού  θα υποβιβάσει το συντελεστή ποιότητας(Q) του 

κυκλώματος καθώς, για παράλληλη σύνδεση LC ,  αυτός είναι ανάλογος της  

παράλληλου συνδυασμού της αντίστασης του resonator και της  αντίστασης 

εισόδου του εκπομπού.Η αντίσταση του εισόδου του εκπομπού είναι ίση με 1/gm 

και έχει πολύ μικρές τιμές. Για αυτό πρέπει να μετασχηματιστεί σε μεγαλύτερη τιμή 

μέσω μετασχηματιστή ή χωρητικού διαιρέτη τάσης. 
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ι)  ιι)  

Σχήμα 2.3.ι) απευθείας σύνδεση στης τάσης  στον εκπομπό. 2.3.ιι)σύνδεση μέσω 

ματασχηματιστή αντίστασης με λόγω μετασχηματισμού k. 

 

Ως  διαιρέτες τάσης  μπορούν να χρησιμοποιηθούν  χωρητικοί ή επαγωγικοί 

διαιρέτες τάσης  έχοντας ως αποτέλεσμα τους ταλαντωτές  Collpits και Hartley 

αντίστοιχα.Η διαίρεση τάσης συνεπάγεται μετασχηματισμό αντίστασης. 

i ii  

Σχήμα2.4.i. Tαλαντωτής  Collpits.   2.4.ii. Tαλαντωτής Hartley. 

DC

1/gm

Q1

DC

1/gm

Q1
Impedance 
Transformer

k/gm
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Q1

L1
C1

C2

DC

Q1

L1
C1
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Με τις άνωθι συνδεσμολογίες ο ισοδύναμος συντελεστής ποιότητας του 

κυκλώματος είναι ίσος με   gm για τον Collpits και gm  για τον  

Hartley[2] αυξάνοντας  το Q κατά τον παράγοντα αυτό.  Ο συντελεστής ποιότητας  

αναλύεται στην παράγραφο  γ του κεφαλαίου αυτού.Η συχνότητα συντονισμού 

ισούται με ωr=  

   όπου Leq και Ceq ηι ισοδύναμη επαγωγή και χωρητικότητα όπως προκύπτουν απο 

την ανάλυση μικρού σήματος του transistor([2] σελ 622).Περαιτέρω απομόνωση του 

κυκλώματος συντονισμού  απο την επίδραση παρασιτικών χωρητικοτήτων και 

αντιστάσεων που εμφανίζουν άλλα συστήματα που συνδέονται στην έξοδο , η 

έξοδος καταλήγει σε ένα απομονωτή(buffer).Παρ ’ όλο που οι συνδεσμολογίες αυτές 

βελτώνουν το  Q του κυκλώματος παρουσιάζουν  κάποιες αδυναμίες.Κατ  ‘ αρχάς η 

έξοδος που δίνουν είναι μονοσημειακή  οπότε παρουσιάζει μεγαλύτερη ευαισθησία 

στο θόρυβο σε σχέση με διαφορικές υλοποιήσεις.Επίσης  η αύξηση της αντίστασης 

εισόδου του  εκπομπού απαιτεί μεγάλους λόγους πυκνωτών ή πηνίων αυξάνοντας 

την επιφάνεια του κυκλώματος ειδικά όταν πρόκειται για  υλοποίηση του σε 

ολοκληρωμένη μορφή. 

Καθώς η έξοδος του ταλαντωτή ή του διαιρέτη συχνότητας χρησιμοποιείται ως 

είσοδος απο άλλα κυκλώματα της γεννήτριας συχνοτήτων είναι επιθυμητή η 

μεγιστοποίηση της peak-peak τιμής της εξόδου του λεγόμενου voltage swing 

προκειμένου να έχουμε μείωση του θορύβου[12].Για να το πετύχουμε αυτό θα 

πρέπει να αυξήσουμε την τιμη της επαγωγής[1],κατι το οποίο  μειώνει τη συχνότητα 

ταλάντωσης του κυκλώματος μας και καθιστά δύσκολη την μεταβολή της fo μέσω 

varactor  ,καθώς  οι παρασιτικές χωρητικότητες του transistor παίζουν σημαντικό 

ρόλο.Τέλος εξαιτίας της μικρότερης τιμής Q 

Των πηνίων σε σχέση με τους πυκνωτές  χρησιμοποιούνται  κυρίως ταλαντωτές 

Collpits. 
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Το κυριότερο  μειονέκτημα του ταλαντωτή Collpits είναι ότι απαιτεί μεγάλο κέρδος 

τάσης και κατά συνέπεια  μεγάλη κατανάλωση  ισχύος προ κειμένου να επιτύχουμε 

λειτουργία σε υψηλές συχνότητες. Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια την αύξηση του 

εγγενούς θορύβου όπως θα αναλύσουμε σε επόμενη παράγραφο του κεφαλαίου 

αυτού. Η ανάγκη για υψηλό κέρδος τάσης γίνεται εμφανής από την παρακάτω 

σχέση([3] σελ 402).    

2.iii.  ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΤΑΛΑΝΤΩΤΕΣ  

Το απαραίτητο κέρδος τάσης προ κειμένου να αντισταθμιστούν οι απώλειες Rp του 

resonator είναι ίσο με: 

 gm*Rr>  .Ο όρος στο δεξιό μέλος της προηγούμενης ανίσωσης 

παρουσιάζει ελάχιστο για C1=C2 , οπότε gm*Rr>4. Η υψηλή τιμή του κέρδους τάσης 

περιορίζει τη μέγιστη συχνότητα λειτουργίας δεδομένου πως οι απώλειες 

αυξάνονται με τη συχνότητα (αυξάνει η τιμή του Rp λόγω συντελεστή απόδοσης).Τη 

λύση σε αυτό το πρόβλημα έρχεται να δώσει η συνδεσμολογία διαφορικού LC 

ταλαντωτή όπως αυτός παρουσιάζεται στο σχήμα 2.5. 
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Σχήμα 2.5.Διάταξη διαφορικού ταλαντωτή  

 

Στην περίπτωση αυτή και αν υποθέσουμε  ότι οι συνδεσμολογίες των transistor με 

τους resonator έχουν συναρτήσεις μεταφοράς Η1(jω),Η2(jω) όπου Ηι(jωo)=-

gm*Z(jωο) ([3]  σελ 403) τα κριτήρια Barkhausen για την εκκίνηση ταλάντωσης είναι. 

|Η1(jωo)|*|Η2(jωo)|>1 

< Η1(jω)+<Η2(jω)=n*360   n=0,1,2,3… 

Για να επιτύχουμε μεγάλο κέρδος τάσης μπορούμε είτε να μεταβάλλουμε τις 

διαστάσεις του transistor για να μεταβάλλουμε το gm ,είτε να αυξήσουμε  το μέτρο 

της  εμπέδησης . 

Στην περίπτωση του διαφορικού ταλαντωτή  η συνδεσμολογία κοινής βάσης στην 

οποία  είναι οι ενισχυτές  προκαλεί την εμφάνιση παρασιτικής  αρνητικής 

αντίστασης στην υποδοχή-πηγή κάτι το οποίο εκμεταλλευόμαστε αφού προκαλεί 

αύξηση του μέτρου της εμπέδησης , άρα το κέρδος τάσης. Η ανάλυση των 
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συνθηκών εκκίνησης ταλάντωσης γίνεται με τη μέθοδο της αρνητικής αντίστασης. Η 

μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και σε single-ended ταλαντωτές  απλώς εκεί 

είναι πιο περίπλοκη σε σχέση με τη μέθοδο της ανάδρασης. 

Μια συσκευή η οποία παρέχει αρνητική αντίσταση είναι σε θέση να αντισταθμίσει 

τις απώλειες ,οι οποίες οφείλονται σε παρασιτικές χωρητικότητες, επαγωγές. Το 

transistor παίζει το ρόλο της  συσκευής η οποία παρέχει αρνητική αντίδραση , με 

την κατάλληλη  πάντα πόλωση. Διαισθητικά μπορούμε να πούμε πως  σε ένα κόμβο 

που εμφανίζει αρνητική αντίδραση  η ισχύς των εξερχόμενων κυμάτων είναι 

μεγαλύτερη από την ισχύ των εισερχόμενων κυμάτων. Για τον καθορισμό της 

συχνότητας στην οποία συμβαίνει η ταλάντωση χρησιμοποιείται ένα φίλτρο 

αποτελούμενο από πηνίο και πυκνωτή, συνδεδεμένα σε σειρά είτε παράλληλα . 

Στην συχνότητα στην οποία έχουμε ταλάντωση εμφανίζεται η μέγιστη μεταφορά 

ενέργειας, ενώ στις άλλες η ενέργεια χάνεται. Στην παρούσα συνοπτική θεωρητική 

ανάλυση δεν θα εξετάσουμε τη σύνδεση φορτίου με τον ταλαντωτή. Τα 

αποτελέσματα μας δεν επηρεάζονται εφόσον υπάρξει προσαρμογή του φορτίου . 

 

Σχήμα2.6. Συντελεστές ανάκλασης στο σημείο σύνδεσης του κυκλώματος με τον 

ταλαντωτή   

 Κύκλωμα
συντονισμού

Κύκλωμα 
ανάδρασης

Ενεργός
συσκευή

Προσαρμοσμένο
φορτίο

Γα(ω) Γr(Ι,ω)

Ζα(ω)
Ζr(Ι,ω)
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Προ κειμένου να δημιουργηθεί ταλάντωση πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες 

συνθήκες στο σημείο αρνητικής  αντίδρασης  το οποίο φαίνεται στο σχήμα 6 

Γα(ωο)*Γr(ωο)=1 ή αλλιώς  χρησιμοποιώντας Ζ παραμέτρους , 

Ζa (ωο) + Ζr

ra(ωο) +rr(ωο)=0 και  

(ωο)=0=> 

Xa(ωο) +Xr(ωο)=0.  

Πρέπει δηλαδή: 

  ra(ωο) =-rr(ωο) και  

 Xa(ωο) =-Xr(ωο). 

 

Η σημασία των δυο παραπάνω εξισώσεων είναι πως στη συχνότητα συντονισμού 

θα πρέπει η ενεργός συσκευή να είναι σε θέση να αντισταθμίσει τις απώλειες του 

κυκλώματος συντονισμού, και το κύκλωμα συντονισμού θα  πρέπει να 

αντισταθμίζει τη μετατόπιση φάσης που εισάγει το transistor. Πρακτικά θέλουμε    

ra(ωο) <-rr(ωο) ούτως ώστε να μπορούν να υπερνικηθούν παρασιτικές αντιστάσεις 

κατα την εκκίνηση της ταλάντωσης.Στη συνέχεια σταθεροποιείται το κέρδος έτσι 

ώστε  ra(ωο) =-rr(ωο). Όσον  αφορά τη μετατόπιση φάσης πρέπει    . 

Ουσιαστικά πρέπει στο σημέιο μέγιστου κέρδους  η κλίση του φανταστικού μέρους 

της εμπέδησης να είναι όσο γίνεται πιο καντά στη μέγιστη τιμή της. Τέτοια 

συμπεριφορά για την φανταστικό μέρος της εμπέδησης επιτυγχάνεται με τη χρήση 

επαγωγικού στοιχείου στο κύκλωμα συντονισμού. Το κύκλωμα θα ταλαντώσει στη 

συχνότητα συντονισμού ωο=  
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 Σχήμα 2.7. Περιορισμός του πλάτους του ρεύματος εξόδου  λόγω της καμπύλης 

φορτίου. 

 

Ένα από τα πλέον σημαντικά υποκυκλώματα για τη δημιουργία και τη σωστή 

λειτουργία ενός ταλαντωτή είναι το κύκλωμα συντονισμού. Συνήθως 

χρησιμοποιούνται μόνο παθητικά στοιχεία για την υλοποίηση του, καθώς τα ενεργά 

στοιχεία  πχ transistor εισάγουν επιπρόσθετες μη γραμμικότητες οι οποίες δεν είναι 

πάντα επιθυμητές. Κατά συνέπεια το κύκλωμα συντονισμού μας, αποτελείται από 

συνδυασμούς πηνίων και πυκνωτών. Τα παθητικά στοιχεία εκτός από την επιλογή 

των συχνοτήτων στις οποίες έχουμε τη μέγιστη ταλάντωση ενέργειας, έχουν και 

ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά τα οποία  τα κάνουν πολύ δημοφιλή  στα   

κυκλώματα αναλογικών RF σημάτων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

προσαρμόσουμε την αντίσταση που εμφανίζει το κύκλωμα σε κάποιο σημείο, στη 

χαρακτηριστική  της τιμή προ κειμένου να μην έχουμε απώλειες ισχύος .Ιδιαίτερα 

για σήματα υψηλών συχνοτήτων μας βοηθούν να ακυρώσουμε τις παρασιτικές 

χωρητικότητες που εμφανίζονται ,αυξάνοντας έτσι την τιμή του κέρδους στις 

συχνότητες αυτές. Παραδείγματα παθητικού κυκλώματος ή αλλιώς  παθητικού 

φίλτρου  βρίσκονται στο σχήμα 2.8.  

2.iv. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
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a  

b

AC

 

c  

 

Σχήμα2.8. Παραδείγματα παθητικών φίλτρων.  

Θα αναλύσουμε συνοπτικά τη συμπεριφορά της  αγωγιμότητας του κυκλώματος 8.α 

για να αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά των κυκλωμάτων αυτών που μας 

χρησιμεύουν στους ταλαντωτές. Η αγωγιμότητα του υπό μελέτη κυκλώματος είναι 

ίση με: 

Υ=  = G + jωC+ . Στις χαμηλές συχνότητες  ,καθώς και στις υψηλές 

η τιμή της απειρίζεται .Δεν έχουμε δηλαδή εμφάνιση τάσης στα άκρα της 

αντίστασης.Η συχνότητα στην οποία η εμπέδηση του πυκνωτή ισούται με την 

εμπέδηση του πηνίου και ακυρώνονται λέγεται συχνότητα συντονισμού. Είναι ίση 
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με ωο=   . Στη συχνότητα αυτή το φανταστικό μέρος  της εμπέδησης ισούται 

με 0 και ισχύει Υ= G 

Έχουμε δηλαδή μηδενική διαφορά φάσης μεταξύ του ρεύματος και της τάσης στα 

άκρα της αντίστασης όταν έχουμε συντονισμό, φαινόμενο που χρησιμοποιείται σε 

συντονιζόμενα κυκλώματα. Στην περίπτωση που εμφανιστούν σήματα 

διαφορετικών συχνοτήτων στα άκρα του κυκλώματος συντονισμού αυτά υφίστανται 

εξασθένιση της ενέργειας τους και αποκόπτονται. Ενδεικτικός παράγοντας  της 

εξασθένισης που υφίστανται σήματα διαφορετικών συχνοτήτων, από τη συχνότητα  

συντονισμού, είναι ο παράγοντας- συντελεστής απόδοσης Q. Το Q ορίζεται ως  ο 

λόγος της ενέργειας που  αποθηκεύεται ,προς την  ενέργεια που χάνεται, σε μια 

συχνότητα. Δεν  ορίζεται απαραίτητα για συντονιζόμενα κυκλώματα και δεν έχει 

διαστάσεις.  

Q=    *ω. 

 

Στο κύκλωμα του σχήματος 8.α  η τάση στα άκρα της αντίστασης  στη συχνότητα 

συντονισμού είναι R*Ipk. Αυτή είναι και η μέγιστη τάση στα άκρα του πυκνωτή και 

του πηνίου. Η ενέργεια ταλαντώνει μεταξύ του πυκνωτή και του πηνίου και έχει  

τιμή Ε =1/2[(R*Ipk)**2]*C. Η ενέργεια που χάνεται ισούται με  τη μέση ισχύ 

απωλειών και είναι ίση με Εαπ=1/2(R*[Ipk)**2]. Άρα  Q=ωο*Ε/Εαπ=R/sprt(L/C). O 

συντελεστής απόδοσης ορίζεται επίσης και ως ο λόγος της συχνότητας συντονισμού 

προς το εύρος ζώνης ημίσειας ισχύος, αλλά και ως  η τιμή της κλίσης της φάσης της 

εμπέδησης σε μια συχνότητα . Ο τελευταίος ορισμός είναι πολύ χρήσιμος για να 

κατανοήσουμε διαισθητικά το ρόλο του κυκλώματος συντονισμού στην 

ταλάντωση.Αν θεωρήσουμε ένα φίλτρο,πχ παράλληλο rlc το οποίο το εξετάζουμε 

ως κλειστό σύστημα με μοναδιαία ανάδραση. Στη συχνότητα συντονισμού  η φάση 

της συνάρτησης μεταφοράς ανοιχτού βρόγχου είναι ίση με φ(ω). Τότε ο 

συντελεστής απόδοσης ισούται με   Έχοντας υπ’ όψιν πως για να επιτευχθεί 

ταλάντωση και να διατηρηθεί, πρέπει η φάση του κλειστού συστήματος να είναι 0 η 

360 μοίρες τότε ο συντελεστής απόδοσης χαρακτηρίζει την ανοχή του φίλτρου σε 
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μεταβολές της συχνότητας απο την συχνότητα συντονισμού. Έστω οτι  η συχνότητα 

εισόδου μεταβάλλεται λίγο, τότε σε ένα φίλτρο με μεγάλη τιμή του Q  η φάση θα 

μεταβληθεί με μεγάλη κλίση, προκαλώντας μια μεγάλη απότομη μεταβολή στη 

φάση του κλειστού βρόγχου.Τότε όμως δεν θα ισχύουν οι συνθήκες συντονισμού 

και αναγκαστικά η συχνότητα θα επιστρέψει στη συχνότητα συντονισμού.Οι 

ορισμοί αυτοί είναι συμπεράσματα του αρχικού ορισμού και έχουν κυρίως  

περιγραφική σημασία για την καταννόηση της συμπεριφοράς του παθητικού 

κυκλώματος.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των παθητικών κυκλωμάτων είναι η δυνατότητα  

μετασχηματισμού αντιστάσεων, την οποία παρέχουν.Όσο μας αφορά θα 

ασχοληθούμε με τη χωρητική και την επαγωγική διαίρεση τάσης φαινόμενα που 

χρησιμοποιούνται στο έπακρο ώστε να βελτιώσουμε το  συντελεστή απ όδοσης του 

κυκλώματος μας και να μειώσουμε το απαραίτητο κέρδος τάσης όπως θα 

αναλύσουμε στο κύκλωμα του διαφορικού  LC ταλαντωτή  στο επόμενο κεφάλαιο.  

 

 

Ως θόρυβος ορίζεται οποιαδήποτε παρεμβαλόμενο σήμα το οποίο είναι 

ασυσχέτιστο με το υπο μελέτη σήμα. Ο ορισμός αυτός διαχωρίζει το θόρυβο ο 

οποίος είναι στοχαστικό φαινόμενο απο άλλα ντετερμινιστικά φαινόμενα όπως η 

ενδοδιαμόρφωση, η αρμονική παρεμβολή. Λόγω της λειτουργίας των ταλαντωτών  

σε συνθήκες μεγάλου σήματος  η παρουσία θορύβου μπορεί να επηρρεάσει πολύ  

το αποτέλεσμα της λειτουργίας τους ,καθώς  εξαιτίας της μη γραμμικότητας ο 

θόρυβος αυτός μετατίθεται σε άλλες συχνότητες. Ο θόρυβος μπορεί να επηρρεάσει 

το σήμα εξόδου μας είτε προκαλώντας μεταβολές στο πλάτος του, είτε εισάγοντας 

μετατόπιση φάσης. Το γεγονός οτι οι ταλαντωτές λειτουργούν υπο συνθήκες 

μεγάλου σήματος εκτός απο αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά το θόρυβο ,μας  

επιτρέπει να αγνοήσουμε τη μεταβολή  του πλάτους  απο τη στιγμή που αυτή είναι 

πολύ μικρή σε σχέση με  τις τιμές πόλωσης και λειτουργίας. Αντίθετα η μετατόπιση 

2.v. ΘΟΡΥΒΟΣ 
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φάσης συνιστά το μεγάλο πονοκέφαλο των σχεδιαστών ταλαντωτών αφού 

μετατόπιση φάσης στο πεδίο του χρόνου,αντιστοιχίζεται σε μεταβολή συχνότητας 

προκαλώντας φασματική διεύρυνση του σήματος μας.   

 

Σχήμα 2.9.iΕπίδραση θορύβου στο πεδίο του χρόνου.  2.9.ii.Επίδραση θορύβου στο 

πεδίο της συχνότητας.   

Όπως προαναφέρθηκε η μεταβολή στο πλάτος του σήματος λόγω  θορύβου μπορεί 

να αγνοηθεί δεδομένης της συμπίεσης που αυτός υφίσταται λόγω της λειτουργίας 

των ταλαντωτών   στον κορεσμό . Γι΄ αυτό και η έπειτα απο φασματική ανάλυση 

ισχύος προκύπτει ότι η ισχύς του θορύβου φάσης είναι συνήθως αρκετά dB 

μεγαλύτερη ( )  απο τη ισχύ του θορύβου που επηρρεάζει το πλάτος του 

σήματος. Εάν το σήμα του ταλαντωτή μας υποστεί φασματική διεύρυνση 

ΔΑ

ΔΦ

χρόνος

έξοδος

συχνότητα

ισχύς

ΔΙ

ΔΩ
ωLO
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συχνότητας , απο τη στιγμή που αυτό χρησιμοπείται για υποβιβασμό ή ανύψωση 

συχνότητας  σημάτων και αυτό γίνεται μέσω της μίξης του με άλλα σήματα, υπάρχει 

κίνδυνος φασματικό περιεχόμενο να μεταφερθεί σε άλλη συχνότητα. Στις 

τηλεπικοινωνίες του σήμερα αλλά και του αύριο όπου χρησιμοποιείται πληθώρα 

καναλιών  με πολύ μικρή συχνοτική απόσταση μεταξύ τους κάτι τέτοιο θα ήταν 

καταστροφικό.  

 

 

Σχήμα 2.10. Επίδραση διεύρυνσης συχνότητας  του ταλαντωτή λόγω θορύβου 

φάσης, στο συχνοτικό περιεχόμενο άλλων καναλιών.  

 

Δύο είναι οι κύριες πηγές θορύβου  που επηρρεάζουν τη λειτουργία των 

ταλαντωτών και γενικότερα των κυκλωμάτων διαίρεσης συχνότητας. Ο θερμικός 

θόρυβος και ο θόρυβος(χιονοστιβάδας)- flicker noise.  

Ο θερμικός θόρυβος είναι αποτέλεσμα  των απωλειών στις αντιστάσεις του 

κυκλώματος, είναι δηλαδή ο θόρυβος που οφείλεται στις   συγκρούσεις των 

ηλεκτρονίων. Επειδή είναι στοχαστικό μέγεθος  περιγράφεται με τη βοήθεια  

συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας. Μπορούμε να τον μοντελοποιήσουμε με μια 

πηγή ρεύματος η οποία έχει μέση τετραγωνική τιμή συνάρτησης πυκνότητας 

 
συχνότητες

Πλάτος 
φασματικών 
συνιστωσών

Ιδεατά Rf  σήματα

ωRF1 ωRF2ωLO1 ωLO2ωIF1 ωIF2

Ανεπιθύμητη
Παρεμβολή σε 
διπλανό κανάλι

Υποβιβασμός 
συχνότητας μέσω 

μίξης των 
εισόδων με τις 
εξόδους του 
ταλαντωτή  
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πιθανότητας      . Ο παράγοντας F ή αλλιώς κατώφλι θορύβου  στην 

παραπάνω σχέση  περιλαμβάνει την επίδραση των transistor.  Αγνοώντας τη 

μεταβολή πλάτους και λαμβάνοντας υπ’ όψιν μόνο τη μεταβολή φάσης προκύπτει   

ότι η φασματική ισχύς του θορύβου αυτού είναι   = 2FkT .Παρατηρούμε 

πως είναι σταθερή  εξ’ ού  και ο χαρακτηρισμός λευκός θόρυβος που συνοδεύει το 

θερμικό θόρυβο. Η σχέση αυτή όμως ισχύει για συχνότητες εκτός του εύρους ζώνης 

ημίσειας ισχύος  του κυκλώματος συντονισμού. Ο θόρυβος χιονοστιβάδας  έχει 

μεγάλες επιπτώσεις  στις χαμηλές συχνότητες. Οφείλεται στους τυχαίους  χρόνους 

κρούσης  

των ηλεκτρονίων λόγω της θερμικής χαοτικής κίνησης τους. Η τυχαιότητα των 

χρόνων κρούσης οφείλεται στις ατέλειες του υλικού,  ενεργειακά χάσματα , 

φράγματα δυναμικού κλπ οι οποίες κατανέμονται με στατιστικά χαρακτηριστικά 

στό υλικό. Παρ΄ ολο  που ο f(u1,uo)licker noise εμφανίζεται σε χαμηλές 

συχνότητες,πολύ χαμηλότερες απο τις συχνότητες που μας  ενδιαφέρουν, θα ήταν 

τραγικό σφάλμα να  αγνοήσουμε την επίδραση του. Απο τη στιγμή που το κύκλωμα 

μας είναι ισχυρά μη γραμμικό  μπορούμε να πούμε ότι λειτουργεί σαν μίκτης. Έτσι ο 

θόρυβος αυτός μετατίθεται στις συχνότητες ταλάντωσης του κυκλώματος μας όπως 

φαίνεται από τη σχέση  

 ωm  = ω1/f    ωLO ,  ω1/f    << ωLO   

Μέθοδοι ελαχιστοποίησης  ενδογενούς θορύβου 

. 

1)Μεγιστοποίηση της ισχύος του σήματος εξόδου , η οποία επιτυγχάνεται με την 

κατάλληλη πόλωση και επιλογή αντιστάσεων εξόδου, ώστε ναπροκύψει η 

επιθυμητή  γραμμή φορτίου. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να προσέξουμε ώστε η 

καταναλισκόμενη ισχύς να είναι η ελάχιστη. Αύξηση της καταναλισκώμενης ισχύος 

συνεπάγεται αύξηση των απωλειών άρα και του θερμικού θορύβου. 

2)Eξασφάλιση του απαιτούμενου κέρδους προ κειμένου να ξεκινήσει η 

ταλάντωση.Η αρνητική αντίσταση που παρουσιάζει η  ενεργός συσκευή ως προς τη 

κύκλωμα συντονισμού θα πρέπει να έχει επαρκώς μεγάλη τιμή ώστε να 
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υπερνικήθούν  οι παρασιτικές χωρητικότητες και οι απώλειες του κυκλώματος, για 

ένα μεγάλο εύρος συχνοτήτων . Η σταθερότητα  της απόδοσης πρέπει να 

εξασφαλιστεί για για την περίπτωση   διακυμάνσεων παραμέτρων όπως η  

θερμοκρασία. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση ως προς την απαίτηση μας για 

ικανοποιητικό κέρδος. Στην  κατάσταση ισορροπίας έχουμε συμπίεση του κέρδους 

του transistor, ο θόρυβος  φάσης όμως συνεχίζει να ενισχύεται  μειώνοντας την 

απόδοση του συστήματος μας. Οπότε πρέπει να κάνουμε συμβιβασμό μεταξύ των 

δυο αυτών απαιτήσεων. 

3) Μια ακόμη σημαντική παράμετρος που επηρρεάζει το θόρυβο του ταλαντωτή ,αν 

όχι η σημαντικότερη είναι ο συντελεστής απόδοσης του κυκλώματος και ειδικότερα 

του φίλτρου συντονισμού. Στις χαμηλές συχνότητες  ο συντελεστής απόδοσης  του 

resonator καθορίζεται απο  τη δράση του πηνίου με αποτέλεσμα να χρειάζεται 

προσεκτικός σχεδιασμός του . Συνήθως προτιμώνται  off-chip πηνία καθώς τα πηνία 

που κατασκευάζονται με την  τεχνολογία των VLSI  επηρρεάζονται έντονα απο 

παρασιτικές χωρητικότητες , και μειώνεται έτσι η απόδοση τους. Στην περίπτωση 

που έχουμε και varactor (πυκνωτή μεταβλητής χωρητικότητας )στο κύκλωμα μας  η 

συμπεριφορά του παίζει τον κυριότερο ρόλο στις υψηλές συχνότητες ,δεδομένου 

οτι ο συντελεστής απόδοσης του μειώνεται με την αύξηση της συχνότητας.  

4) Τέλος η επιλογή της τεχνολογίας transistor που θα χρησιμοποιήσουμε  ,θα 

καθορίσει το βαθμό της μη γραμμικότητας του κυκλώματος μας και τη συχνότητα 

επίδρασης του θορύβου χιονοστιβάδας ω1/f. Συμφωνα με πειραματικές 

μετρησεις[3]  η συχνότητα ω1/f)  και κατά συνέπεια ο flicker noise έχει τη 

μεγαλύτερη επίδραση στο θόρυβο του ταλαντωτή από οτι η μη γραμμικότητα. 

Είθισται να χρησιμοποιούνται διπολικά transistor λόγω της μικρότερης συχνότητας 

ω1/f

 

 που παρουσιάζουν.  Τα FET απο την άλλη μεριά είναι λιγότερο μη γραμμικά  

αλλα το εύρος ζώνης του  flicker noise τους είναι μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερη 

απο αυτό των διπολικών  transistor. 
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Οι ILFD είναι αναλογικά κυκλώματα διαίρεσης συχνότητας όπως υποννοεί και το 

όνομα τους, τα οποία  χρησιμοποιούνται ευρέως στα PLL κυρίως λόγω της πολύ 

μικρής τους κατανάλωσης. Σύμφωνα με την μέχρι πρότεινος επικρατούσα  άποψη 

οι ILFDείναι υποκατηγορία των αναγεννητικών κυκλωμάτων μετατροπής 

συχνότητας. Ως αναγεννητικά συστήματα ορίζονται τα συστήματα τα οποία για να 

παράγουν έξοδο πρέπει να δεχθούν κάποια είσοδο.Συγκεκριμένα οι αναγεννητικοί 

διαιρέτες συχνότητας δεν είναι ταλαντωτές με φυσική συχνότητα ταλάντωσης. 

Αντίθετα ως  ILFD χρησιμοποιούται  ταλαντωτές που ταλαντώνουν σε μια φυσική 

συχνότητα ωn και οι οποίοι όταν διεγερθούν απο κάποιο σήμα εισόδου,παράγουν 

σήμα εξόδου που ακολουθεί το σήμα εισόδου στη συχνότητα και στη φάση. Για να 

περιγράψουν τη λειτουργία των ILFDέχουν διατυπωθεί τα μαθηματικά μοντέλα του 

Adler και του Miller[13] τα οποία όμως σύμφωνα με τον καθηγητη Lee [13] δεν 

μπορούν να δώσουν μια συνολική εξήγηση της συμπεριφοράς των ILFD. Στο άρθρο 

του [13] ο lee εισάγει ένα γενικό μαθηματικό μοντέλο  αντιμετώπισης των ILFD και 

των αναγεννητικών διαιρετών συχνότητας. Το  

2.vi. EΠΕΞΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ILFD 

δομικό διάγραμμα του μοντέλου αυτού φαίνεται στο σχήμα 2.11. Θεωρούμε πως η 

f     είναι μη γραμμική, χωρίς μνήμη  συνάρτηση μεταφοράς της εξόδου uο, 

και της εγχεόμενης εισόδου  . Το φίλτρο Η(jω) είναι γραμμικό και αποκόπτει 

συχνότητες οι οποίες βρίσκονται σε κάποια συχνοτική απόσταση  απο την ωο. Εφ’ 

όσον η f        είναι μη γραμμική τότε η έξοδος της,συναρτήσει της εισόδου, 

μπορεί να προσεγγιστεί από μια σειρά πολυωνύμων. Οπότε η  f     μπορεί να 

γραφτεί ως f   =  (i). Αναπτύσοντας κατα Taylor   γύρω 

απο το dc σημείο λειτουργίας μπορούμε   να γράψουμε την f      ως:  

 f    .(ii) 

Στην περίπτωση που το πλάτος του εγχυόμενου σήματος    είναι πολύ μικρότερο 

της dc τάσης λειτουργίας τότε μπορούμε να κρατήσουμε τους όρους για τους 

οποίους ισχύει n<2 στην παραπάνω σχέση. Τότε η f  προσεγγίζεται από τα 
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αθροίσματα σειρών  , f  

+  

όπου   .(iii) Ο πρώτος όρος αντιστοιχεί στην 

ταλάντωση απουσία έγχυσης  ενώ ο δεύτερος οφείλεται στην παρουσία του του 

σήματος u1. Θεωρώντας πως η  είναι ίση με    +   και η   

  και κάνοντας μαθηματικούς υπολογισμούς , f  η  

μπορεί να γραφεί σε ημιτονική μορφή , 

f  

    +     (iv)   

, 

 όπου οι συντελεστές   εξαρτώνται απο το πλάτος της τάσης εξόδου και απο 

τους συντελεστές   [13]. Παίρνουμε ως δεδομένο ότι η συχνότητα =Μ  , 

αποτελεί δηλαδή αρμονική της .  Για την εξαγωγή των εξισώσεων μόνιμης 

κατάστασης , εφαρμόζουμε τα κριτήρια  Barkhausen . Στη συχνότητα  για το    

πλάτος πρέπει  

  =   (v) 

και για τη φάση  

arctan( )  + Η(jωο) =2κπ.    (vi)    ,k=0,1,2,3… 

Όπου = και =  . Προ κειμένου να έχουμε διαίρεση συχνότητας 

θα πρέπει να ισχύουν και οι δυο παραπάνω σχέσεις. Συνεπώς η έξοδος της f  

θα περιέχει τη συχνότητα  και αρμονικές της,δεδομένου ότι η  είναι αρμονική 

της .Θεωρώντας οτι το φίλτρο θα κόψει τις αρμονικές της  η έξοδος μας θα 

έχει φασματικό περιεχόμενο στη συχνότητα . Στην περίπτωση που μας 

ενδιαφέρει ,η =2  και τότε ουσιαστικά έχουμε σήμα μισής συχνότητας ( ) 

στην έξοδο. Αυτή είναι και η περίπτωση που εξετάζουμε.    
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                                                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.i ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΗΣ TSMC 0.18μm RF 

Προ κειμένου να μελετηθεί η λειτουργία και οι επιδόσεις του διαφορικού ταλαντωτή 

Collpits ως ILFD, είναι απαραίτητη η πλήρης κατανόηση των συνθηκών λειτουργίας των 

ταλαντωτών. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε εξομοίωση της λειτουργίας ενός 

ταλαντωτή Collpits κοινής πύλης και  ενός διαφορικού LC ταλαντωτή. Ακολούθως  

υλοποιήθηκε η τοπολογία  του διαφορικού ταλαντωτή Collpits με έγχυση ρεύματος στην 

πηγή.Η υλοποίηση των δυο παραπάνω ταλαντωτών ως ILFD και η μελέτη της κατανάλωσης 

και του θορύβου τους χρησίμευσε για τη σύγκριση της απόδοσης τους  με τον Collpits  

ILFD. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων  για τα άνωθι κυκλώματα, συγκρίνονται στο 

τελευταίο μέρος της διπλωματικής εργασίας  με τα αποτελέσματα των εξομοιώσεων του 

Differential Collpits ILFD. Σημείο εκκίνησης για τις υλοποιήσεις αποτέλεσε η  εφαρμογή 

των θεωρητικών συνθηκών που περιγράφονται στο κεφάλαιο 2 προ κειμένου να 

επιτευχθεί ταλάντωση . Στην πορεία έγινε προσπάθεια να αυξηθεί η συχνότητα 

λειτουργίας τους , χωρίς να ξεπεραστούν κάποια όρια στην κατανάλωση ισχύος και στο 

συντελεστή απόδοσης του κυκλώματος. Αυτή η προσέγγιση όμως δεν αποτελεί την 

ενδεδειγμένη μέθοδο για ένα μηχανικό. Έχοντας πλέον εμπεδώσει τις συνθήκες 

ταλάντωσης , ο σχεδιασμός ξεκίνησε απο τη αρχή με βάση τις δυνατότητες της 

τεχνολογίας.  

Τα κυκλώματα υλοποιήθηκαν με την process της TSMC στα 0.18μm. Δυστυχώς δεν είχαμε στη 

διάθεση μας τα αναλυτικά μοντέλα για τα πηνία,τους πυκνωτές ,τα τρανζίστορ και τις διόδους 

μεταβλητής χωρητικότητας. Έτσι αναγκαστικά ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των  

χρησιμοποιούμενων παθητικών και ενεργητικών στοιχείων έγινε  μέσω προσεγγιστικών μετρήσεων . 

Σε αυτές τις μετρήσεις θα αναλωθεί η πρώτη ενότητα του κεφαλαίου αυτού. 

3. i .a. Χαρακτηρισμός Transistor 
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Τα διαθέσιμα transistor από  την process της TSMC στα  0.18μm  είναι τεχνολογίας 

MOSFET και συγκεκριμένα  transistor NMOS-PMOS (i) και NMOS-PMOS_RF(ii).  Η πρώτη 

κατηγορία αφήνει ελεύθερη την επιλογή του πλάτους του transistor , καθώς ο μηχανικός 

μπορεί να επιλέξει  τιμή για το πλάτος από 1 μm  έως 100 μm. Το μήκος  είναι σταθερό 

στην ελάχιστη τιμή  της τεχνολογίας , στα 0.18 μm. Όσον αφορά  τη δεύτερη κατηγορία , το 

πλάτος του transistor μπορεί να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο των 2.5 μm , του ελάχιστου 

δυνατού πλάτους. Το μήκος μπορεί να επιλεγεί μεγαλύτερο απο τα 0.18 μm . 

To πρώτο πράγμα που έπρεπε να γίνει ήταν  ο προσδιορισμός της τιμής της τάσης 

κατωφλίου.Χρησιμοποιήθηκαν  transistor της πρώτης κατηγορίας λόγω της ευκολίας στη 

μεταβολή του πλάτους.Κριτήριο για την επίτευξη της τάσης  κατωφλίου ήταν  το ρεύμα της 

πηγής να είναι περίπου 1 mΑ  στην αρχή του κορεσμού  . Μεταβάλλοντας την τάση της 

υποδοχής και της πύλης , υπολογίστηκε ότι η τάση κατωφλίου έχει την τιμή 0.65 V για 

τιμές πλάτους μεγαλύτερες των 30μm. Εάν το transistor είχε πλάτος μικρότερο των30μm η 

τιμή της τάσης κατωφλίου είχε ως και 0.15 V μεγαλύτερη τιμή. Το γεγονός αυτό μπορεί να 

εξηγηθεί διαισθητικά λόγω περιορισμένου αριθμού ευκίνητων φορέων φορτίου.  
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Σχήμα 3.1 Ρεύμα πηγής συναρτήσει της τάσης υποδοχής και έχοντας ως παράμετρο την 

τάση της πύλης. Η πηγή ήταν γειωμένη. 

 

Οι ταλαντωτές λειτουργούν στην περιοχή του κορεσμού. Δεδομένης της απαίτησης 

για χαμηλή κατανάλωση και για χαμηλό θόρυβο η τάση λειτουργίας είναι 1.2 V. Με 

την τάση αυτή εξασφαλίζεται το απαραίτητο κέρδος  ώστε να υπερνικηθούν οι 

απώλειες , κρατώντας  σε όσο γίνεται χαμηλότερα επίπεδα την κατανάλωση. 

Παράλληλα η μείωση  της κατανάλωση συμβάλλει και στη μείωση του θερμικού 

θορύβου. Πιο λεπτομερής ανάλυση  θα γίνει σε κάθε κύκλωμα χωριστά.Συνέχεια 

είχε  ο υπολογισμός της  , της συχνότητας μοναδιαίου κέρδους ρεύματος. 

 Η συχνότητα  μας επιτρέπει τον υπολογισμό της παρασιτικής χωρητικότητας 

μεταξύ της υποδοχής και της πηγής Cds, και της Cgs. Η επίδραση των άλλων 

παρασιτικών χωρητικοτήτων θεωρείται αμελητέα. Επειδή η συχνότητα αυτή είναι 

συνάρτησης της διαγωγιμότητας, η οποία εξαρτάται απο τη  dc πόλωση , ο 

προσδιορισμός της έχει νόημα  μόνο για την πόλωση λειτουργίας του ταλαντωτή. 
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Κάνοντας τη γραφική παράσταση του κέρδους ρεύματος συναρτήσει της 

συχνότητας  προέκυψαν γραφικές παραστάσεις  της κάτωθιμορφής.

 

     Σχήμα 3.2 Κέρδος ρεύματος στο πεδίο της συχνότητας. 

Για διαφορετικές τιμές στις διαστάσεις των transistor της πρώτης κατηγορίας  οι  

προέκυψαν ανάμεσα σε 58.3 GHz  και σε 59.3  GHz.  Ειδικότερα για τα transistor της 

πρώτης ομάδας που χρησιμοποιήσαμε προέκυψε ft 58.7 GHz. Για τα transistor της 

δεύτερης κατηγορίας  οι τιμές ήταν μικρότερες,  57.8 GHz  και 55.4 GHz . Γενικότερα 

η τεχνολογία  TSMC_CM018RF_ΜΟS παρουσίασε μεγαλύτερες συχνότητες 

μοναδιαίου κέρδους ρεύματος απο την TSMC_CM018RF_ ΜΟS_ RF. 

    Οι τιμές των παρασιτικών χωρητικοτήτων είναι σύμφωνα με τον     τύπο[14] 

=gm/2π(Cds+ Cgs) 

Το άθροισμα των παρασιτικών χωρητικοτήτων έχει τιμές απο 20 fF εως 95 fF για τη 

κατηγορία i και απο 40 fF εως 120 fF για την κατηγορία transistor ii. Θεωρούμε ότι οι 

αντίστοιχες παρασιτικές χωρητικότητες Cds, Cgs έχουν περίπου τη μισή τιμή απο την 

υπολογισθείσα. 
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Ένας άλλος τρόπος υπολογισμού τους είναι με τη χρήση S_parameters μετρώντας το 

φανταστικό μέρος της διαφορικής αντίστασης ανάμεσα  στην υποδοχή και την πηγή 

για τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας. Τότε το imag(Y11)=2*pi* *Cds.  

 3.i.b. Προσδιορισμός  της χωρητικότητας καθώς και της ευαισθησίας της varactor. 

Όπως  αναφέρθηκε συνοπτικά και στο κεφάλαιο της θεωρίας η varactor είναι μια 

δίοδος η οποία  με την εφαρμογή της κατάλληλης τάσης ανάστροφης  πόλωσης 

λειτουργεί ως πυκνωτής και άγει ac ρεύμα. Μεταβάλλοντας την τάση ανάστροφης 

πόλωσης , μεταβάλλεται η χωρητικότητα της σύμφωνα με τον  παρακάτω τύπο: 

    +       όπου  η εφαρμοζόμενη τάση. 

 Για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των varactor της TSMC στα 0.18 μm 

έγινε εφαρογή μεταβλητής τάσης στην άνοδο της varactor και χρήση της διαφορικής 

αγωγιμότητας εισόδου Υin . Η χωρητικότητα της varactor προκύπτει απο τον τύπο  

C=imag(Yin)/(2*pi*freq). Το σχήμα και η συνάρτηση ευαισθησίας της, φαίνονται στο 

σχήμα 3.3 
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Σχήμα 3.3. Συνάρτηση ευαισθησίας της varactor. 

Όπως φαίνεται και στο σχήμα η χωρητικότητα μπορεί να πάρει τιμές από 0.74 pF εως 

3.23 pF στα 8 GHz. Στη μέγιστη φυσική συχνότητα λειτουργίας των ταλαντωτών , στα 

9 GHz ,οι τιμές κυμαίνονται απο 0.77 pF  εως 3.65 pF. 

 Το ακριβές μοντέλο για τη  varactor της τεχνολογίας  TSMC στα 0.18 μm δεν ήταν στη 

διάθεση μας ώστε να είναι εφικτός ο ακριβής υπολογισμός  του συντελεστή 

απόδοσης. Παρ’όλα αυτά υπολογίζοντας το φανταστικό μέρος της Yin1 παρατηρούμε 

πως στο εύρος συχνοτήτων που μας ενδιαφέρουν για τη φυσική συχνότητα 

ταλάντωσης, έχει αμιγώς χωρητικό χαρακτήρα. Συνεπώς μπορούμε να την 

προσεγγίσουμε με ένα πυκνωτή. Επίσης παίρνοντας ένα ιδανικό πυκνωτή ίδιας 

χωρητικότητας και εξετάζοντας το φανταστικό μέρος της Yin1 του, προέκυψε σχεδόν 

ίδια τιμή με τη varactor. Οπότε  η αποθήκευση της ενέργειας που μας ενδιαφέρει για 
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το συντελεστή απόδοσης, σε αυτό το εύρος συχνοτήτων εξαρτάται μόνο απο τον 

πυκνωτή. Επειδή ο συντελεστής απόδοσης διαφέρει ,αναλόγως με την τάση 

ανάστροφης πόλωσης ,ο υπολογισμός του έγινε με παράμετρο την τάση ανάστροφης  

πόλωσης και προέκυψε  το εύρος τιμών του. Ο υπολογισμός έγινε με τη βοήθεια της 

σχέσης Q=2*pi*freq*C/(real(Yin1)). Τα αποτελέσματα φαίνονται στο σχήμα 3.4. 

 

 Σχήμα 3.4 Συντελεστής απόδοσης της varactor. 
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Οι τιμές κυμαίνονται απο 7.4 εως 17. Όμως υπάρχει το εξής πρόβλημα. Για να μπορέσει να 

λειτουργήσει το κύκλωμα σε όσο το δυνατο μεγαλύτερη συχνότητα θα πρέπει η 

χωρητικότητα να πάρει αρκετά μικρές τιμές. Οι δυνατές τιμές της χωρητικότητας της 

varactor είναι αρκετά μεγάλες , για τις  συχνότητες που θέλουμε. Μια λύση θα ήταν 

σύνδεση δυο varactor σε σειρά ,τότε όμως ο συντελεστής απόδοσης θα μειωνόταν αρκετά 

με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση του θορύβου. Άλλη λύση θα ήταν η μεταβολή της 

χωρητικότητας μέσω της εν σειρά σύνδεση της ενός πυκνωτή και μιας  varactor. H 

τοπολογία  αυτή εφαρμόζεται στο κύκλωμα του ταλαντωτή Collpits με ανάδραση στην 

πηγή. Άλλοι δύο τρόποι χρησιμοποίησης των varactor είναι, η χρήση transistor ως varactor 

καθώς και η παράλληλη σύνδεση των varactor της TSMC με πυκνωτή .Δημιουργία varactor 

μέσω transistor γίνεται στο κύκλωμα του διαφορικού ταλαντωτή Collpits. Παράλληλη 

σύνδεση  varactor με πυκνωτή δεν χρησιμοποιείται καθώς οι τιμές της χωρητικότητας που 

προκύπτουν είναι αρκετά μεγάλες.  

3.i.c. Υλοποίηση  πυκνωτή μεταβλητής χωρητικότητας με χρήση transistor. 

 Η υλοποίηση  πυκνωτή μεταβλητής χωρητικότητας μπορεί να επιτευχθεί  με τη χρήση των 

παρασιτικών χωρητικοτήτων του transistor. Η μεταβολή της χωρητικότητας επιτυγχάνεται 

με την εφαρμογή μεταβλητής dc τάσης μεταξύ της πύλης και του υποστρώματος. 

Υπάρχουν δυο διαφορετικές υλοποιήσεις. Στην πρώτη συνδέουμε την υποδοχή ,την πηγή 

και το υπόστρωμα και εφαρμόζουμε τάση μεταξύ της πύλης και του συνδυασμού τους. 

Στην δεύτερη η υποδοχή και η πηγή δεν συνδέονται πουθενά, είναι ανοιχτοκυκλωμένες , 

και εφαρμόζεται τάση μεταξύ της πύλης  και υποστρώματος. Σύμφωνα με το άρθρο του   

J.P.Silver -L.C.Oscillator Tutorial στο site www.rfic.co.uk  στην δεύτερη περίπτωση η 

συνάρτηση ευαισθησίας της χωρητικότητας σε μεταβολές της τάσης εισόδου είναι πιο 

γραμμική κατά τη λειτουργία στην περιοχή αντιστροφής.Παρ’ όλα αυτά στην περιοχή 

αντιστροφής η αύξηση της τάσης προκαλεί αύξηση της χωρητικότητας,γεγονός που οδηγεί 

σε τροποποιήσεις στο PLL  προ κειμένου να είναι ευσταθές.Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η 

πρώτη τοπολογία, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του transistor εκτός της περιοχής 

αναστροφής.Δεδομένου ότι η χρησιμοποιούμενη τάση στα κυκλώματα είναι θετική η τάση 

υποστρώματος της varactor  θα είναι θετική. Για το λόγο αυτό για την κατασκευή της 

varactor προτιμήθηκαν PMOS transistor . Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και NMOS 

http://www.rfic.co.uk/�
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transistor τότε όμως το υπόστρωμα θα έπρεπε να έχει αρνητική τάση , προυποθέτωντας 

την επιπλέον τοποθέτηση άλλης πηγής τάσης,αρνητικής, στο κύκλωμα .  

 

Σχήμα 3.5.i. Συνδεσμολογία δημιουργίας  varactor με PMOS. 

Η χωρητικότητα της προσδιορίζεται απο τον τύπο : C=-1/(imag(Ζin1)*2*pi*freq)). Η τάση 

Vsg είναι ίση με Vsg=1.2-Vcontrol2 όπου Vcontrol η τάση ελέγχου της χωρητικότητας. Το 

μέγεθος του transistor επιλέχθηκε ώστε να δίνει τιμές χωρητικότητας απο 100 fF  εως 160 

fF. Η συνάρτηση ευαισθησίας της varactor φαίνεται στο σχήμα 3.5.β. Ο συντελεστής 

απόδοσης της varactor  είχει πάρα πολύ μεγάλη τιμή .    
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Σχήμα 3.5.ii Συνάρτηση ευαισθησίας της varactor.  

 

3.i.d.  Mελέτη του συντελεστή απόδοσης των διαθέσιμων πηνίων και πυκνωτών. 

Η PROCESS της TSMCRF 0.18μm παρείχε πυκνωτές χωρητικότητας 0.018 pF ως και 0.99 pF . 

H ελάχιστη τιμή πυκνωτή που χρησιμοποιήθηκε ήταν 0.1 pF. Μικρότερες τιμές θα έκαναν 

το κύκλωμα περισσότερο ευάλωτο σε παρασιτικές χωρητικότητες.  Ο υπολογισμός του Q 

έγινε με τη χρήση του τύπου  

Qfactor=(C*2*pi*freq)/real(Yin1) .  
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Σχήμα 3.6.i Γραφική παράσταση του συντελεστή απόδοσης  πυκνωτή χωρητικότητας 

0.1 pF. 
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Σχήμα 3.6.ii Συντελεστής απόδοσης πυκνωτών για dc decoupling. 

Η TSMC έδινε δυο κατηγορίες  πηνίων,στη μια ο αριθμός των σπειρών ήταν μεταβλητός, 

ενώ στην άλλη η μέγιστη ακτίνα των σπειρών ήταν μεταβλητή με σταθερό τον αριθμό των 

σπειρών. Επειδή οι απώλειες και η παρασιτική χωρητικότητα αυξάνουν με την αύξηση των 

διαστάσεων του πηνίου, προτιμήθηκαν πηνία μεταβλητόύ αριθμού σπειρών. 

Τα πηνία της κάθε τεχνολογίας είναι ουσιαστικά π-δίθυρα. Δυστυχώς δεν υπήρχε η 

αναλυτική εσωτερική περιγραφή του πηνίου και δεν ήταν δυνατός ο ακριβής  υπολογίσμός  

του συντελεστή απόδοσης. Έγιναν διαφορες εξομοιώσεις ώστε να προσεγγιστούν οι τιμές 

των στοιχείων που το αποτελούν έχοντας όμως ως οδηγό, τον κλασσικό τρόπο κατασκευής 

των πηνίων .Για λόγους επιστημονικής ορθότητας δεν παρατίθενται τα αποτελέσματα 

καθώς η TSMC μπορεί να υλοποιεί με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις τα πηνία της. Παρ’ 

όλα αυτά σύμφωνα με τον ορισμό του συντελεστή απόδοσης  και μέσω του κάτωθι 

τύπου,έγινε προσεγγιστικός υπολογισμός του συντελεστή απόδοσης . 

Qfactor2=1/(L*2*pi*freq*real(Yin1)) . 

 

Σχήμα 3.7 Συντελεστής ποιότητας πηνίου επαγωγής 2.349 nH . 
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Ο συγκεκριμένος  ταλαντωτής ο οποίος απεικονίζεται και στο σχήμα 3.9 ,είναι ένας 

ταλαντωτής  στον οποίο η ανάδραση γίνεται με τη χρήση χωρητικής διαίρεσης τάσης. Η 

χωρητική διαίρεση τάσης παραπέμπει άμεσα σε ταλαντωτή κατηγορίας Collpits. 

3.ii. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗ COLLPITS  ΜΕ ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ 

(SINGLE-ENDED MODIFIED COLLPITS OSCILLATOR) 

Η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ταλαντωτή ,ως  έναν ενισχυτή στον οποίο συνδέεται 

ένα ζωνοδιαβατό φίλτρο μέσω ενός κυκλώματος ανάδρασης,είναι η βέλτιστη για την 

κατανόηση των συνθηκών λειτουργίας του. Η θεώρηση αυτή αντιστοιχεί στην πρώτη 

μεθοδολογία ανάλυσης των συνθηκών εκκινησης ταλάντωσης , όπως αναφέρεται και στο 

κεφάλαιο της θεωρίας.Η ανάλυση της λειτουργίας του επιτυγχάνεται με τη χρήση S 

παραμέτρων και συγκεκριμένα ανάλυση του μέτρου(σε dB), και της φάσης της 

παραμέτρου   S(2,1).Η παράμετρος  S(2,1) αποτελέι τη συνάρτηση μεταφοράς ενός 

συστήματος ,όπου η είσοδος μετράται στην τερματική αντίσταση 1 και η έξοδος στην 

τερματική αντίσταση 2. Κάθε υποκύκλωμα εξετάστηκε ξεχωριστά και ο στόχος ήταν ο 

προσδιορισμός των τιμών ώστε να ισχύουν οι συνθηκες Barkhaussen. Για τον ενισχυτή 

έπρεπε το μέτρο της παραμέτρου S(2,1) να είναι μεγαλύτερο του μηδενός ,ώστε να 

υπάρχει το απαραίτητο περιθώριο κέρδους για να εκκινήσει η ταλάντωση, δεδομένων των 

απωλειών του resonator. Η συνθήκη αυτή έπρεπε να ισχύει για τις συχνότητες στις οποίες 

η φάση της συνάρτησης μεταφοράς αποτελούσε περιττό πολλαπλάσιο των 180 

μοιρών.Αντίστοιχα για το φίλτρο έπρεπε να προσδιοριστούν οι τιμές εκείνες για τις οποίες  

η φάση αποτελούσε περιττό πολλαπλάσιο των 180 μοιρών.Ταυτόχρονα έπρεπε το μέτρο 

της συνάρτησης μεταφοράς να είναι κατ’ απόλυτη τιμή μικρότερο του μέτρου της 

συνάρτησης μεταφοράς του ενισχυτή.Το πρόβλημα όμως είναι πως με τη χρήση των  S 

παραμέτρων έχουμε ως δεδομένο ότι το κύκλωμα τερματίζεται με αντίσταση 50 Ω. Στην 

περίπτωση που η αντίσταση εισόδου στα σημεία σύνδεσης με άλλα κυκλώματα είναι 

διάφορη των 50 Ω τότε οι πραγματικές τιμές του μέτρου και της φάσης της συνάρτησης 

μεταφοράς δεν ισούνται με αυτές της εξομοίωσης. Δίνονται απο τον παρακάτω τύπο.  

G’= /  

όπου οι παράμετροι   , ,  είναι οι τιμές των παραμέτρων διασποράς στο πεδίο 
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του χρόνου και οι παράμετροι  ,  , το πλάτος τους.Οι παράμετροι    είναι οι 

συντελεστές ανάκλασης στα σημεία σύνδεσης. 

 Επείδη η λεπτομερής ανάλυση με αυτή τη μέθοδο είναι πολύπλοκη, ο ταλαντωτής 

υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της αρνητικής αντίστασης.Εάν χωρίσουμε το κύκλωμα στο 

σημείο σύνδεσης του resonator και  φροντίσουμε να ισχύουν οι συνθήκες 2.α,2.β τότε το 

κύκλωμα μας θα ταλαντώσει.Το σημέιο στο οποίο εξετάζουμε τη διαφορική αντίσταση 

φαίνεται στο σχήμα 3.8 

 

 

 

Σχήμα 3.8 Ανάλυση ταλαντωτή με τη μέθοδο αρνητικής διαφορικής αντίστασης. 
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Πριν απο αυτό όμως πρέπει να προσδιοριστούν οι παράμετροι που αφορούν το κέρδος 

του  transistor.Τα χρησιμοποιούμενα transistor του κυκλώματος αυτού είναι τεχνολογίας 

PMOS. Αυτό έγινε διότι με τη χρήση NMOS τεχνολογίας  θα έπρεπε να προστεθεί και ένας 

πυκνωτής dc decoupling πριν το πηνίο του κυκλώματος συντονισμού ,ώστε να 

εξασφαλιστεί οτι η τάση της πύλης  θα είναι διάφορη του μηδενός.Με τον τρόπο αυτό θα 

αυξανόταν το μέγεθος και η πολυπλοκότητα του κυκλώματος. Αντίθεταμε τη χρήση  PMOS 

transistor δεν χρειάζεται αυτός ο πυκνωτής , αφού με την εφαρμογή τάσης στην πηγή και 

θεωρώντας την πύλη γειωμένη το transistor άγει. Η dc τάση πόλωσης που εφαρμόζεται 

στην πηγή  είναι 1.4 V. Με μικρότερη τάση δεν έχουμε το απαιτούμενο 

κέρδος.Μεγαλύτερη τιμή τάσης αυξάνει πολύ την κατανάλωση ,συνεπώς και το θόρυβο.Η 

μέγιστη τιμή συχνότητας που λειτούργησε το κύκλωμα συντονισμού ήταν μικρότερη από 

8.2 GHz. Η μέτρηση  του πραγματικού και του φανταστικού μέρους της  διαφορικής 

αντίστασης εισόδου έγινε με τη χρήση Υ παραμέτρων.Σημειωτέον πως θα μπορούσε 

κάποιος  να καταλήξει στο ίδιο αποτέλεσμα και με τη μελέτη των Ζ παραμέτρων εφ’ όσον 

το ένα άκρο είναι γειωμένο. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο σχήμα 3.9  

 

 

Σχήμα 3.9.i 
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Παρατηρούμε πως η συχνότητα συντονισμού είναι περίπου 8.2 GHz για πυκνωτή 

χωρητικότητας 0.1 pF και πηνίο επαγωγής 2.369 nH. Το πραγματικό μέρος στη συχνότητα 

αυτή και για ένα μεγάλο εύρος συχνοτήτων είναι 0.001 S.Η επιλογή αυτών των τιμών της 

χωρητικότητας και της επαγωγής έγινε με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή συχνότητα 

λειτουργίας πετυχαίνοντας παράλληλα καλή τιμή για το συντελεστή απόδοσης περίπου 

ίσο με 30.  

 

Σχήμα 3.9.ii. 

Στη συχνότητα αυτή όμως  η μεταβολή στη φάση που επιτελείται απο τον ενισχυτή και το 

κύκλωμα ανάδρασης είναι πολύ μεγαλύτερη.Η μεταβολή στη φάση η οποία μπορεί να 

αντισταθμιστεί απο το κύκλωμα συντονισμού προκύπτει για συχνότητες γύρω στα 4 GHz. 

Επίσης για να είναι ικανός ο ενισχυτής της συγκριμένης τοπολογίας  να αντισταθμίσει τις 

απώλειες του resonator θα πρέπει το transistor  να έχει πλάτος τουλάχιστον 48μm και η 

τάση στην πηγή να είναι μεγαλύτερη απο 1.3 V. Για τις τιμές αυτές έχουμε την αναγκαία 

τιμή της αρνητικής διαφορικής αντίστασης. Επειδή για να ξεκινήσει η ταλάντωση πρέπει 

να έχουμε κέρδος λίγο μεγαλύτερο της μονάδας αυξήθηκε η τιμή της τάσης πόλωσης στα 
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1.4 V . Περαιτέρω αύξηση της τάσης ή των διαστάσεων του transistor έχει ως αποτέλεσμα 

την αύξηση της εσωτερικής του χωρητικότητας , χωρίς να έχουμε σημαντική διαφορα στη 

συχνότητα ταλάντωσης.Οι πυκνωτές που αποτελούν το δικτύωμα χωρητικής διαίρεσης 

τάσης έχουν τιμή χωρητικότητας  C1=0.1 pF  και C2=0.6 pF ώστε να επιτευχθεί  όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη συχνότητα ταλάντωσης και ο βέλτιστος δυνατός συντελεστής 

απόδοσης. Σύμφωνα με τη θεωρία ο βέλτιστος συντελεστής απόδοσης προκύπτει για λόγω 

χωρητικοτήτων  .Στην επιλογή του λόγου αυτού καθοριστικό ρόλο παίζει και το 

απαιτούμενο κέρδος τάσης.Εφ’όσον όμως μέσω της κατάλληλης  επιλογής των τιμών 

πόλωσης και διαστάσεων εξασφαλίζεται το επιθυμητό κέρδος  τον κύριο ρόλο στην 

επιλογή των τιμών έπαιξε ο συντελεστής απόδοσης.Η βέλτιστη τιμή προέκυψε για λόγο 

1/6 . 
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Σχήμα3.10 Συνάρτηση μεταφοράς ενισχυτή και κυκλώματος ανάδρασης,όπου θύρα 1 η 

πύλη και θύρα 2 η πηγή.  

Aπο τη στιγμή που προσδιορίστηκαν οι τιμές των στοιχείων του ταλαντωτή 

αντικαταστάθηκε ο πυκνωτής του κυκλώματος συντονισμού με μια δίοδο μεταβλητής 

χωρητικότητας . Τα χαρακτηριστικά της διόδου και ο τρόπος προσδιορισμού τους, 

αναφέρονται στην αρχή του κεφαλαίου αυτού.Λόγω της συνδεσμολογίας του ενισχυτή 

υπήρχε η ανάγκη για υψηλή αντίσταση εξόδου του ενισχυτή ώστε να αυξηθεί το κέρδος 

τάσης.Υψηλή αντίσταση εξόδου μπορεί να επιτευχθεί  με την προσθήκη, μεγάλης τιμής 

,αντίστασης στην υποδοχή.Τότε όμως επηρρεάζεται η καμπύλη φορτίου του ενισχυτή 

,αναγκάζοντας μας να εφαρμόσουμε μεγαλύτερη τάση πόλωσης ώστε να πετύχουμε την 

κατάλληλη τιμή διαγωγιμότητας.Συνεπώς αυξάνεται η κατανάλωση του κυκλώματος, η 

οποία συμβάλλει στην αύξηση του θερμικού θορύβου.Αντί για αντίσταση στο παρόν 

κύκλωμα προστέθηκε πηνίο επαγωγής 1.185 nH , το οποίο αυξάνει την αντίσταση εξόδου 

στις υψηλές συχνότητες χωρίς να επιδρά στην καμπύλη φορτίου του transistor.  

To δικτύωμα των πυκνωτών χωρητικότητας C=4.7 μF και C=10 nF χρησιμεύει ως φίλτρο για 

την dc πηγή τάσης.  

Το διαφορικό σήμα  εξόδου των ταλαντωτών συνήθως λαμβάνεται μέσω   buffer ώστε να 

υπάρχει επαρκής απομόνωση του ταλαντωτή από μετέπειτα κυκλώματα.Επίσης μπορεί 

ευκολότερα να επιτευχθεί προσαρμογή καθώς τα χρησιμοποιούμενα για την προσαρμογή 

δικτυώματα πηνίων και πυκνωτών δεν επιδρούν στο κύκλωμα συντονισμού .Στο παρόν 

κύκλωμα δεν έγινε υλοποίηση με buffer.Αντ’αυτού το ρόλο του buffer παίζουν αντιστάσεις 

1κΩ και πυκνωτές χωρητικότητας C=1.98 pF.Θα μπορούε να αποφευχθεί η χρήση των 

στοιχείων αυτών  και να μειωθεί η κατανάλωση , τότε όμως θα επρόκειτο για μια ιδανική 

περίπτωση. Οι τιμές των στοιχείων είναι ενδεικτικές και δεν εξομοιώνουν την επίδραση 

κάποιου συγκεκριμένου  buffer ώστε να μην υπάρξει βλάβη της γενικότητας. 

Για τη μελέτη του θορύβου του ταλαντωτή τα ιδανικά στοιχεία dc block,dc feed 

αντικαταστάθηκαν με πυκνωτές χωρητικότητας C=2 pF και πηνία επαγωγής L=2nH. Επίσης 

επειδή οι πηγές τάσης του προγράμματος εξομοίωσης είναι ιδανικές ,τοποθετήθηκαν και 

πηγές θορύβου με φασματική πυκνότητα πλάτους 1pV/Hz. 
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i) 

OUT1

ii) 
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Σχήμα3.11.i Υλοποίηση του ταλαντωτή Collpits στο ADS. 3.11.ii Προτεινόμενη τοπολογία 

για τον ταλαντωτή Collpits με ανάδραση στην πηγή. 

 

 

Η κατάλληλη μέθοδος για την ανάλυση της λειτουργίας ενός διαφορικού ταλαντωτή είναι 

η μέθοδος της αρνητικής αντίστασης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή θα έχουμε ταλάντωση 

στη συχνότητα στην οποία  το πραγματικό μέρος της διαφορικής αντίστασης εισόδου του 

ενισχυτή έχει μεγαλύτερη απόλυτη τιμή από το αντίστοιχο πλάτος του κυκλώματος  

συντονισμού. Υπενθυμίζεται ότι για την αντιστάθμιση των απωλειών πρέπει η  διαφορική  

αντίσταση εισόδου του ενισχυτή να έχει αρνητική τιμή.Ουσιαστικά θα λειτουργεί ως ενας 

<<ανακλαστήρας>> σημάτων συγκεκριμένης συχνότητας. Αντίστοιχα το φανταστικό μέρος 

της διαφορικής αντίστασης του πρέπει να ισούται με το φανταστικό μέρος της διαφορικής 

αντίστασης του resonator.Πρέπει δηλαδή η μετατόπιση φάσης που εισάγεται από τον 

ενισχυτή να αντισταθμίζεται από το φίλτρο. Το διαφορικό ζεύγος του σχήματος 2.5 

παρέχει την απαραίτητη αρνητική αντίσταση μέσω του εξής φαινομένου. Κατά την 

συνδεσμολογία κοινής πύλης έχουμε αύξηση της επαγωγής της πύλης. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να αυξάνεται η τιμή της εμπέδησης εξόδου, του δεύτερου transistor  του 

διαφορικού ζεύγους, οπότε αυξάνεται το κέρδος τάσης του. Μας παρέχεται έτσι το 

απαραίτητο κέρδος χωρίς να χρειάζεται να καταναλώσουμε μεγάλη ισχύ και για μικρές 

διαστάσεις των transistor. 

3.iii.  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗ  ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ LC  ΖΕΥΓΟΥΣ. 

Ο αρχικός στόχος της υλοποίησης του διαφορικού ταλαντωτή ήταν η εξοικείωση και η 

εκμάθηση της λειτουργίας των διαφορικών ταλαντωτών.Μετά τη επίτευξη αυτού του 

στόχου έγινε προσπάθεια για την μετατροπή του διαφορικού κυκλώματος σε διαφορικό LC 

ILFD, ο οποίος θα λειτουργούσε σε αντίστοιχες συχνότητες με το τελικό κύκλωμα.Αυτό 

έγινε ώστε να έχουμε στη διάθεση μας και ένα επιπλέον μέτρο σύγκρισης εκτός από τα 

υπάρχοντα κυκλώματα των paper,   όσον αφορά το θόρυβο και την κατανάλωση τους. Τα 
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transistor  που απαρτίζουν το κύκλωμα είναι τεχνολογίας NMOS παρ’ όλο που η 

τεχνολογια PMOS έμφανίζει μικρότερο flicker noise.  

Για να έχει νόημα μια τέτοια σύγκριση πρέπει και το παρόν αλλά και το τελικό κύκλωμα να 

λειτουργούν σε παραπλήσιες συχνότητες.Το παρόν κύκλωμα μελετήθηκε στη φάση του 

optimization των κυκλωμάτων.Ο διαφορικός Collpits ILFD είχε ήδη κατασκευαστεί και είχε 

μέγιστη συχνότητα λειτουργίας γύρω στα 8 GHz. 

Προ κειμένου η συχνότητα ταλάντωσης του διαφορικού LC ταλαντωτή  να είναι περίπου 8 

GHz,ίση με τη συχνότητα δηλαδή που λειτουργεί  το τελικό  κύκλωμα, θα έπρεπε να 

χρησιμοποιηθούν πηνία επαγωγής περίπου 0.8 nH. Δεδομένου ότι  η τεχνολογία  TSMC RF 

0.18 μm παρείχε πηνία ελάχιστης επαγωγής 2.369 nH το πηνίο του κυκλώματος 

συντονισμού έπρεπε να κατασκευαστεί τοποθετώντας 3 πηνία παράλληλα μεταξύ τους 

.Οπως αναφέρεται και παραπάνω δεν υπήρχε στη διάθεση μας το ακριβές μοντέλο των 

πηνίων ώστε να υπολογιστεί με ακρίβεια το συντελεστή απόδοσης .  

Για να έχουμε συχνότητα ταλάντωσης γύρω στα 8 GHz ,δεδομένου ότι το κάθε πηνίο έχει 

επαγωγή 0.79 nH και λόγω της διαφορικής σύνδεσης τους συνδέονται 2 πηνία εν σειρά , η 

ολική επαγωγή ισούται με 1.58 nH ,οπότε  σύμφωνα με τον τύπο  ωο=   θα πρέπει η 

μέγιστη τιμή της ολικής χωρητικότητας του φίλτρου να είναι 0.25 pF  . Συνεπώς οι 

πυκνωτές θα έπρεπε να έχουν μέγιστη χωρητικότητα 0.5 pF  .Όμως αυτή είναι η ιδανική 

περίπτωση  στην οποία δεν λαμβάνονται υπ’όψιν οι  παρασιτικές χωρητικότητες. Επίσης 

θα πρέπει να λάβουμε υπ’όψιν τις παρασιτικές χωρητικότητες του transistor οι οποίες  

μειώνουν τη συχνότητα λειτουργίας μας.Ύστερα  απο προσεγγιστικούς υπολογισμούς  η 

παρασιτική χωρητικότητα των χρησιμοποιούμενων πηνίων ήταν ίση με 50 fF  .   
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Σχήμα 3.13 Θεωρητικό κύκλωμα συντονισμού. 

 Δεδομένου ότι το πηνίο είναι ουσιαστικά ένα π-δίθυρο εάν γειώσουμε τη μια  άκρη του ο 

ένας κλάδος του διθύρου είναι βραχυκυκλωμένος.Συνεπώς αν στην άλλη άκρη 

τοποθετηθεί  τερματική αντίσταση, αυτή θα βλέπει ουσιαστικά ένα παράλληλο 

συνδυασμό πυκνωτή και πηνίου. Δεν χρειάζεται να  γνωρίζουμε σε ποιούς πυκνωτές του 

κλάδου, οφείλεται αυτή η χωρητικότητα.Εμάς μας νοιάζει μόνο το αποτέλεσμα.Μέσω  των 

Y παραμέτρων  μπορούμε να  βρούμε  την εσωτερική συχνότητα ταλάντωσης του πηνίου 

και να κάνουμε μια προσέγγιση  της παρασιτικής χωρητικότητας του. Η εσωτερική 

συχνότητα ταλάντωσης έιναι περίπου 14.5  GHz  συνεπώς η ολική παρασιτική 

χωρητικότητα είναι περίπου 50 fF   ενώ η παρασιτική χωρητικότητα κάθε κλάδου είναι 

100fF.   

Στον καθορισμό της παρασιτικής χωρητικότητας του transistor  παίζει ρόλο η πόλωση 

καθώς και οι διαστάσεις του.Απο εξομοιώσεις, για διάφορες τιμές πόλωσης και 

μεγεθών,προκύπτει  ότι η ελαχιστη χωρητικότητα Cgs είναι  35 fF .Απο τη στιγμή που το 

κύκλωμα δεν θα λειτουργούσε με τις ελάχιστες συνθήκες,στους υπολογισμούς θεωρήθηκε 

ότι μια  ενδεικτική τιμή της χωρητικότητας Cgs είναι τα 70  fF .Συνεπώς δεδομένων των 

προσεγγιστικών τιμών των παρασιτικών χωρητικοτήτων υπολογίστηκε η μέγιστη 

χωρητικότητα ώστε η συχνότητα συντονισμού του ταλαντωτή να είναι περίπου 8 GHz. Η 

μέγιστη χωρητικότητα κάθε πυκνωτή του φίλτρου είναι 360 fF .  
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Όλη αυτή η διαδικασία έγινε ώστε να επιλεγούν οι κατάλληλες τιμές για τη varactor. Ο 

στόχος είναι η λειτουργία του διαφορικού LC ταλαντωτή σε αντίστοιχο εύρος συχνοτήτων 

με τον διαφορικό Collpits ούτως ώστε να συγκριθεί η κατανάλωση τους και ο ενδογενής  

θόρυβος τους.  

Για την επίτευξη τόσο μικρών χωρητικοτήτων  μπορεί να χρησιμοποιηθεί varactor  εν σειρά 

με πυκνωτή ή transistor το οποίο θα λειτουργεί ως varactor.  Έπειτα από μια εξομοιώσεις 

προέκυψε ότι  το εύρος τιμών της varactor που δίνεται απο την TSMC είναι από 0.7 pF  ως 

4 περίπου pF .Έστω ότι συνδέουμε εν σειρά varactor με πυκνωτή χωρητικότητας(<400 

fF).Η χωρητικότητα που θα προκύψει θα έχει εύρος τιμών 260 fF  έως και   370 fF.Συνεπώς 

για τις συχνότητες που θέλουμε να επιτύχουμε  θα έχουμε την απαραίτητη μεταβολή 

συχνότητας με μεταβολή τάσης. Η δεύτερη μέθοδος αναλύεται στην αρχή του κεφαλαίου 

3. Χρησιμοποιώντας transistor  πλάτους 100 μm επιτυγχάνουμε τιμές χωρητικότητας 

έυρους  80 fF έως 110 fF ,τιμές πολύ μικρές για απευθείας σύνδεση της χωρίς πυκνωτή. 

Μπορούμε να την τοποθετήσουμε παράλληλα με πυκνωτή χωρητικότητας <300  fF  ,χωρίς 

όμως να έχουμε το απαραίτητο tuning range.Εξετάζοντας  τον παράλληλο συνδυασμό  της 

varactor  που δημιουργήθηκε με την πρώτη μέθοδο με ένα ιδανικό πηνίο χωρητικότητας 

0.79 nH ,   προσδιορίστηκε  ο συντελεστή απόδοσης της. 
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 i)

ii) 

 

Σχήμα 3.14 .i .Μεταβολή της χωρητικότητας της εν σειρά σύνδεσης varactor  με 

πυκνωτή,συναρτήσει της τάσης.  3.14.ii. Συντελεστής απόδοσης των παραπάνω 

στοιχείων. 
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Mελέτη της διαφορικής αντίστασης του κυκλώματος του resonator.   

Το πραγματικό και το φανταστικό μέρος της διαφορικής εμπέδησης του 

κυκλώματος συντονισμού μετρήθηκε  με τη βοήθεια των Υ παραμέτρων.  

Τα αποτελέσματα φαίνονται στα σχήματα 3.15,3.16.Παρατηρούμε πως η συχνότητα 

συντονισμού είναι τα 9GHz. Στα 8 GHz το φανταστικό μέρος της διαφορικής 

εμπέδησης εισόδου είναι ίσο με 0.00284 και το πραγματικό μέρος είναι ίσο με 

0.00145.Η μεταβολή στη φάση την οποία εισάγει το κύκλωμα συντονισμού πρέπει 

να είναι σε θέση να αντισταθμίσει τη μεταβολή στη φάση που εισάγουν οι 

ενισχυτές και το κύκλωμα ανάδρασης. Η μεταβολή στη φάση των ενισχυτών 

οφείλεται στις παρασιτικές τους χωρητικότητες καθώς και στην τοπολογία 

σύνδεσης τους. Αντίστοιχα  οι απώλειες του φίλτρου λόγω πεπερασμένου 

συντελεστή απόδοσης αντισταθμίζονται από την αρνητική αντίσταση εισόδου των 

ενισχυτών.  
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Σχήμα 3.15 .Γραφική παράσταση του φανταστικού μέρους της διαφορικής 

εμπέδησης εισόδου του κυκλώματος συντονισμού, συναρτήσει της συχνότητας. 

 

 

 

 

Σχήμα 3.16 .Γραφική παράσταση του πραγματικού μέρους της διαφορικής 

εμπέδησης εισόδου του κυκλώματος συντονισμού, συναρτήσει της συχνότητας. 

 

Δεδομένου ότι η τάση λειτουργίας είναι  1.2 V και ότι θέλουμε η ισχύς να είναι η 

ελάχιστη, και για λόγους κατανάλωσης αλλά και για το θερμικό θόρυβο ,θα  

χρησιμοποιήσουμε  transistor  πλάτους 40μm  . Το απαραίτητο ρεύμα έγχυσης με τα 

παραπάνω δεδομένα υπολογίστηκε 4 mA και για τα δυο transistor συνολικά. Ο 

καθοριστικός παράγων στους παραπάνω υπολογισμούς είναι το φανταστικό μέρος 
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της διαφορικής εμπέδησης εισόδου της συνδεσμολογίας των ενισχυτών προ 

κειμένου να έχουμε ταλάντωση στη συγκεκριμένη συχνότητα. Έτσι πάνω απ’όλα 

μας ενδιαφέρει το μέγεθος των transistor ,από τη στιγμή που η τάση τροφοδοσίας 

είναι 1.2 V και η πύλη με την υποδοχή έχουν την ίδια τάση.Η χωρητικότητα εισόδου 

καθορίζεται από την εφαρμοζόμενη τάση στην πύλη .Μεταβολές στο ρεύμα  της 

πηγής προκαλούν μείωση της Rs  αλλά δεν επηρρεάζουν σημαντικά τις εσωτερικές 

παρασιτικές  χωρητικότητες του transistor. 

Η έξοδος λαμβάνεται μέσω dc decoupling  από  δύο φορτία αντίστασης 1 KOhm. 

Έχει πλάτος περίπου 1 V p-p. Η τιμή του πλάτους της εξόδου εξαρτάται από το 

πραγματικό μέρος της διαφορικής εμπέδησης του  resonator και από την πόλωση 

των transistor. Ταλάντωση θα μπορούσε να επιτευχθεί και με μικρότερη τιμή 

ρεύματος πόλωσης , τότε όμως το πλάτος της διαφορικής εξόδου θα ήταν 

μικρότερο.Αυτό έχει ως συνέπεια τη μείωση του SNR του κυκλώματος , ο οποίος 

επηρρεάζει το θόρυβο των μετέπειτα σταδίων στα οποία συνδέεται ο ταλαντωτής.  

Τέλος , σειρά είχε η κατασκευή της πηγής ρεύματος.Μέσω της  πηγής γίνεται και η 

διαφορική έγχυση ρεύματος στο διαφορικό ζεύγος.Η πηγή ρεύματος η οποία 

χρησιμοποιείται κατά κόρον σε ταλαντωτές και διαιρέτες συχνότητας είναι  η 

απλούστερη δυνατή. Η πηγή αυτή απεικονίζεται στο σχήμα 3.17.  
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Σχήμα 3.17. Χρησιμοποιούμενη πηγή ρεύματος. 

 

Τα πλεονεκτήματα  που προκύπτουν από τη χρήση μιας πιο σύνθετης πηγής 

ρεύματος δεν βρίσκουν εφαρμογή στην περιπτωσή μας.Αφ’ ενός η 

χρησιμοποιούμενη τεχνολογία είναι NMOS συνεπώς η αντίσταση της πύλης είναι 

άπειρη σε αντίθεση με την τεχνολογία BJT.Δεν αντιμετωπίζουμε  έτσι το πρόβλημα 

της εξάρτησης του ρεύματος εξόδου από  την αντίσταση της πύλης. Επίσης εφ ‘ 

όσον δεν χρησιμοποιήθηκε η πηγή ρεύματος ως ενεργό φορτίο δεν ήταν 

απαραίτητη η μεγιστοποίηση της αντίστασης εξόδου προ κειμένου να αυξήθεί το 

κέρδος τάσης. 

Λόγω της τάσης 0.47 V στην πηγή των transistor  έπρεπε να προστεθεί μια πηγή αρνητικής 

τάσης 0.2 V  ούτως ώστε τα transistor να λειτουργήσουν στον κορεσμό και να εφαρμοστεί 

ίδια τάση στην υποδοχή της εξόδου με την πηγή της εξόδου. Επίσης δεδομένου ότι το 

σήμα εισόδου που θέλουμε να διαιρεθεί η συχνότητα του εφαρμόζεται διαφορικά , 

έπρεπε να προστεθεί άλλο ένα transistor ίδιων διαστάσεων ως ενεργό φορτίο. Η 

διαφορική εφαρμογή της εισόδου   μειώνει, όσο αυτό είναι δυνατό, το θόρυβο του  
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εφαρμοζόμενου σήματος εισόδου.Η τροποποιημένη πηγή  ρεύματος φαίνεται στο σχήμα 

3.18. 

 

 

Σχήμα 3.18 Τροποποιημένη πηγή ρεύματος. 

Η dc τροφοδοσία και η έγχυση ρεύματος στο διαφορικό ζεύγος γίνονται  από την υποδοχή 

του transistor Μ2.Το πλάτος  των transistor είναι 32 μm και το μήκος ,είναι το ελάχιστο 

δυνατό ,0.18 μm.Τα transistor που αποτελούν την πηγή ρεύματος είναι απαραίτητο να 

λειτουργούν στον κορεσμό. Το κέρδος τάσης των transistor Μ2,Μ11 πρέπει να είναι 

μικρότερο ή ίσο της μονάδας.Ενδεχόμενη λειτουργία στην ενεργό περιοχή θα προκαλούσε 

σημαντική ενίσχυση του σήματος γεγονός που θα οδηγούσε σε αύξηση του θορύβου.   
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Σχήμα 3.19 Τοπολογία διαφορικού LC VCO ο οποίος λειτουργεί ως ILFD. 
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                             Σχήμα 3.20 Υλοποίηση του προτεινόμενου διαφορικού LC ILFD στο ADS . 

Tο τελευταίο κύκλωμα που έπρεπε να υλοποιηθεί ήταν ένας διαφορικός 

ταλαντωτής Collpits ο οποίος θα λειτουργούσε ως  ILFD. Η μελέτη του κυκλώματος 

αυτού αποτελούσε την ουσία όλης της διπλωματικής εργασίας. Ο λόγος για τον 

οποίο κρίθηκε σημαντική η υλοποίηση του κυκλώματος αυτού είναι η περιορισμένη 

απόδοση ως προς το θόρυβο που παρουσιάζουν οι υπάρχοντες ILFD.Ως επί το 

πλείστον ως ILFD χρησιμοποιούνται διαφορικοί LC ταλαντωτές ελεγχόμενοι από 

τάση(VCO). Η επίτευξη διαφορικών ταλαντωτών οι οποίοι λειτουργούν σε 

τοπολογία Collpits καθώς και η πολύ καλή τους απόδοση ως προς τον εγγενή τους 

θόρυβο ήταν το ερέθισμα για τη μελέτη της χρήσης του αντίστοιχου ταλαντωτή ως 

ILFD.Σύμφωνα με το paper [12] ο ταλαντωτής Collpits παρουσιάζει πολύ καλύτερη 

συμπεριφορά ως προς το θόρυβο σε σχέση με άλλες τοπολογίες αφού το ρεύμα 

οδηγείται στο κύκλωμα συντονισμού μέσω στενών παλμών.Επιτυγχάνεται με αυτό 

τον τρόπο μείωση της συνάρτησης ευαισθησίας η οποία είναι ανάλογη με το 

θόρυβο    .   Η υλοποίηση διαφορικού ταλαντωτή Collpits συνδυάζει τα 

πλεονεκτήματα του Collpits με τα πλεονεκτήματα της διαφορικής τοπολογίας. 

3.iv. Υλοποίηση διαιρέτη συχνότητας δια δύο με τη χρήση διαφορικού ταλαντωτή 

τοπολογίας Collpits. 

Ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να εξετάσει κάποιος τη λειτουργία του 

διαφορικού Collpits, είναι να τον αντιμετωπίσει ως τη σύνδεση δυο ταλαντωτών 

Collpits σε συνδεσμολογία κοινής πηγής  οι οποίοι ενώνονται στην πύλη και στην 

πηγή. Η τάση στα άκρα του πυκνωτή ο οποίος συνδέεται μεταξύ πηγής και της 

γείωσης στον ένα ταλαντωτή,παρουσιάζει αντίθετο πρόσημο σε σχέση με την 

αντίστοιχη τάση στον δεύτερο ταλαντωτή.Δημιουργείται με αυτό τον τρόπο μια ένα 

σημείο μηδενικής ac τάσης κατά τη σύνδεση των δυο ταλαντωτών. Από τη στιγμή 

που οι πυκνωτές αυτοί συνδέονται εν σειρά μπορούν να αντικατασταθούν με ένα 

πυκνωτή .Η χωρητικότητα του είναι ίση με τον εν σειρά συνδυασμό των δύο 

χωρητικοτήτων. Απλουστεύεται με τον τρόπο αυτό το κύκλωμα , αφού δεν υπάρχει 

το σημείο ac δυναμικού μεταξύ των ταλαντωτών.  
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Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό των διαφορικών ταλαντωτών Collpits είναι η ύπαρξη 

της degeneration resistance  στην πηγή των transistor.Τοποθετώντας μια αντίσταση 

μικρής τιμής ώστε να μην επηρρεάζει σημαντικά την καμπύλη φορτίου  

επιτυγχάνουμε βελτίωση του συντελεστή απόδοσης.Οι συνήθεις τιμές είναι από 10 

έως 30 Ohm [6] .Μεγαλύτερες τιμές αντίστασης έχουν σημαντική επίδραση στο 

σημείο λειτουργίας των transistor.  

Ο στόχος ήταν η μελέτη ενός διαιρέτη συχνότητας δια δύο. Σύμφωνα με το 

μαθηματικό  μοντέλο ,που πρότείνει ο Lee-paper , πρέπει να χρησιμοποιηθεί   

τοπολογία κυκλώματος με ισχυρή μη γραμμικότητα δευτέρας τάξης, ούτως ώστε  να 

είναι εφικτή διαίρεση συχνότητας δυα δύο.Αρχιτεκτονικές  που παρουσιάζουν 

ισχυρή μη γραμμικότητα δευτέρας τάξης είναι  οι τοπολογίες common source.  Ένα 

κύκλωμα το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά αυτά είναι ο διαφορικός LC ILFD που 

παρουσιάζεται στο  υποκεφάλαιο 3 vi.Στο συγκεκριμένο κύκλωμα  λόγω της 

τοπολογίας κοινής πηγής  η συχνότητα του σήματος στην πηγή του transistor ήταν 

διπλάσια της συχνότητας εξόδου.Με τον τρόπο αυτό ευνοείτο η διαίρεση 

συχνότητας δια δύο.  

Προ κειμένου η έξοδος του διαφορικού ILFD Collpits να είναι η μισή της συχνότητας  

εισόδου έπρεπε να γίνει χρήση της τοπολογίας common source.Απο τη στιγμή  που 

η χρησιμοποιούμενη   τοπολογία συμπεριλαμβάνει degeneration resistance,  δεν 

είναι   δυνατή η άμεση σύνδεση των πηγών των δύο transistor γιατί τότε 

βραχυκυκλώνεται ο πυκνωτής του δικτυώματος χωρητικής διαίρεσης τάσης και 

αναιρείται  η δράση του.H μόνη περίπτωση στην οποία θα είχαμε common source 

τοπολογία χωρίς βραχυκύκλωση του συγκεκριμένου πυκνωτή είναι αυτή που 

παρουσιάζεται στο σχήμα 3.21.Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη 

τοπολογία είναι η εξασθένιση του ac  σήματος λόγω των πηνίων.Ειδικότερα, προ 

κειμένου να επιτευχθεί το κατάλληλο κέρδος τάσης είναι απαραίτητο να αυξηθεί η 

εμπέδηση του σημείου Α στις υψηλές συχνότητες.Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση 

πηνίων.Τα πηνία εξασφαλίζουν επίσης το ότι δεν θα βραχυκυκλωθεί ο πυκνωτής 

του δικτυώματος διαίρεσης τάσης.Όταν όμως γίνει injection σήματος με συχνότητα 

ίση με τη δεύτερη αρμονική της συχνότητας ταλάντωσης , η εξασθένιση που 

υφίσταται είναι πολύ μεγάλη λόγω των πηνίων.Συνεπώς το πλάτος του injected 
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σήματος που εισέρχεται στον ταλαντωτή είναι πολύ μικρό και δεν επαρκεί ώστε να 

γίνει το injection locking.Η αύξηση του πλάτους της ac τάσης εισόδου με σκοπό την 

αύξηση του ρεύματος δεν αποτελεί λύση καθώς το ρεύμα που διαπερνά τα πηνία 

έχει τιμή περίπου το 10%  της αρχικής τιμής.  

 Συνεπώς το injection δεν μπορεί να γίνει όπως στον διαφορικό LC ILFD. 

OUT2
OUT1

AC

VDD

VCC

A
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Σχήμα 3.21 Δοκιμαστική τοπολογία διαφορικού Collpits ILFD. 

Δεδομένου ότι η τοπολογία του διαφορικού ζεύγους Collpits δεν μπορούσε να 

τροποποιηθεί, το ζητούμενο ήταν  η τροποποίηση της πηγής ρεύματος. Έπρεπε να 

δημιουργηθεί μια  πηγή  ρεύματος η οποία θα παρείχε στο κύκλωμα του 

διαφορικού ταλαντωτή τα χαρακτηριστικά  της common source 

συνδεσμολογίας.Προ κειμένου να παροσιάσει το κύκλωμα αυτή τη συμπεριφορά 

στο σημείο Α έπρεπε να εισαχθούν δύο κλάδοι  στους οποίους τα ac ρεύματα θα 

είχαν αντίθετο πρόσημο.Η υλοποίηση  έγινε με την  προσθήκη στην πηγή ρεύματος 

του σχήματος 3.17 ενός ακόμα NMOS transistor για την dc τροφοδοσία καθώς και 

ενός ζεύγους transistor (NMOS ,PMOS) για την διαφορική παροχή του 

εναλλασόμενου σήματος.Με τον τρόπο αυτό στα σημεία Α, Ά του σχήματος 3.22 

έχουμε ροή εναλλασόμενου ρεύματος αντίθετου προσήμου, ωθώντας τον 

ταλαντωτή μας να συμπεριφερθεί σαν να υπήρχε common source 

σύνδεση.Ευνοείται με αυτό τον τρόπο η διαίρεση συχνότητας δια δύο.Το τελικό 

κύκλωμα παρουσιάζεται στο σχήμα 3.22. 

Ακολουθεί η ανάλυση των στοιχείων που απαρτίζουν το κύκλωμα σύμφωνα με την 

ισχύουσα τοπολογία. Και στο παρόν κύκλωμα κυρίαρχη απαίτηση ήταν η λειτουργία 

του κυκλώματος στη μέγιστη δυνατή συχνότητα λειτουργίας.Στο σχήμα 3.22 

φαίνεται η προτεινόμενη τοπολογία. Πάλι προτιμήθηκε η διαφορική σύνδεση του 

πηνίου του κυκλώματος συντονισμού, για να εξασφαλιστεί το βέλτιστο αποτέλεσμα 

στο θόρυβο. Τα χρησιμοποιηθέντα πηνία  είναι επαγωγής 0.79 nH και 

κατασκευάστηκαν από τον παράλληλο συνδυασμό τριών πηνίων επαγωγής 2.369 

nH. Τα χαρακτηριστικά των πηνίων έχουν αναλυθεί στο προηγούμενο 

υποκεφάλαιο.Από τη στιγμη που χρησιμοποιούνται ακριβώς τα ίδια πηνία δεν 

χρειάζεται  περαιτέρω ανάλυση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της συγκεκριμένης 

κατηγορίας ταλαντωτών είναι η υψηλή κατανάλωση που απαιτείται, προ κειμένου 

να αντισταθμιστούν οι απώλειες.Η συνηθισμένη διαφορική σύνδεση, μέσω του 

φαινομένου της αύξησης της επαγωγής στην πηγή, αυξάνει το κέρδος .Στην 

προκειμένη περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο. 
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Σύμφωνα με τη θεωρία οι απώλειες του resonator οφείλονται κατά κύριο λόγω στα 

πηνία.Πράγματι συνδέοντας δύο πυκνωτές εν σειρά,όπως στο resonator του 

προηγούμενου κυκλώματος,και μεταβάλλοντας τις τιμές τους προκύπτει ότι για τις 

εκάστωτε συχνότητες συντονισμού,η διαφορά στο πραγματικό μέρος της 

διαφορικής εμπέδησης εισόδου του resonator είναι πολύ μικρή.Η μεταβολή της 

χωρητικότητας των πυκνωτών μεταβάλλει το πολύ κατά 10% τις απώλειες στις 

αντίστοιχες συχνότητες συντονισμού. Οπότε πριν εξεταστεί η απαραίτητη 

χωρητικότητα των πυκνωτών του resonator , και πως αυτή θα επιτευχθεί πρέπει να 

εξεταστεί η μέγιστη συχνότητα στην οποία οι ενισχυτές μπορούν να αντισταθμίσουν 

αυτές τις απώλειες των πηνίων.Πρέπει να είναι σε θέση να παράγουν διαφορική 

αντίσταση εισόδου με πραγματικό μέρος μεγαλύτερο κατ’απόλυτη τιμή του 1.3 S. 

Για τα transistor που απαρτίζουν το διαφορικό ζεύγος χρησιμοποιήθηκαν transistor  

NMOS της τεχνολογίας TSMC 0.18μm  RF τα οποία είχαν μεταβλητό πλάτος.Ο λόγος 

της επιλογής αυτής,ήταν η μικρότερη παρασιτική χωρητικότητα μεταξύ πύλης και 

πηγής  την οποία παρουσίαζαν σε σχέση με τα transistor TSMC 0.18μm  NMOS 

RF.Με τον τρόπο αυτό ταλαντωτής μπορεί να λειτουργήσει σε υψηλότερες 

συχνότητες.Το κέρδος τάσης των δύο κατηγοριών transistor δεν παρουσιάζει 

μεγάλες μεταβολές δεδομένης της λειτουργίας αρκετά βαθιά στην περιοχή του 

κορεσμού. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι απώλειες που οφείλονται στα πηνία του κυκλώματος 

συντονισμού είναι αρκετά μεγάλες.Για την αντιστάθμιση τους είναι απαραίτητη η 

χρησιμοποίηση transistor μεγάλου πλάτους,τα οποία θα οδηγηθούν σε ισχυρό 

κορεσμό.Μόνο τότε μπορούμε να πετύχουμε τις κατάλληλες τιμές 

διαγωγιμότητας.Στο παρόν κύκλωμα χρησιμοποιούνται transistor πλάτους 100 μm. 

Η εφαρμοζόμενη τάση στην υποδοχή είναι 3 V.Iκανοποιητικά αποτελέσματα  

προκύπτουν και με τάση υποδοχής 2.5 V , τότε όμως μειώνεται αρκετά το tuning 

range  του ταλαντωτή.Επίσης για να πετύχουμε την κατάλληλη τιμή κέρδους θα 

πρέπει να αυξηθεί το ρεύμα της πηγής οπότε ουσιαστικά η κατανάλωση δεν 

μεταβάλλεται σημαντικά.Αντίθετα αυξάνεται ο θερμικός θόρυβος εξαιτίας της 

αύξησης του ρεύματος.Για εφαρμοζόμενη τάση 3 V το ολικό ρεύμα πόλωσης είναι 
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8mA , τα οποία λόγω συμμετρίας ισοκατανέμονται στα 2 transistor οπότε από κάθε 

transistor ρέουν 4 mA.  

OUT2
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VDD

VCC

VCC

A’ A
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Σχήμα 3.22 Προτεινόμενη τοπολογία διαφορικού Collpits ILFD. 

Η τάση που αναπτύσσεται στην πηγή των transistor του διαφορικού ζεύγους είναι -

0.57 V.H εφαρμογή θετικής τάσης στην πύλη μειώνει το κέρδος της διάταξης καθώς 

το σημείο λειτουργίας των transistor μετακινείται σε περιοχές της καμπύλης 

φορτίου με μικρότερη κλίση.Για να έχουμε όφελος από την εφαρμογή αυτής της 

τάσης ,θα πρέπει να πάρει μεγάλες τιμές, τότε όμως δεν κερδίζουμε κάτι 

ουσιαστικό.Λόγω της μεγάλης τιμής του πλάτους των transistor υπάρχει 

ικανοποιητικός αριθμός ευκίνητων φορέων φορτίου, με συνέπεια  αυτά να άγουν 

για σχετικά μικρές τιμές τάσης πύλης-πηγής.Στο σχήμα 3.23 φαίνεται πως εάν 

εφαρμοστεί επιπλέον τάση στην πύλη το πραγματικό μέρος της διαφορικής 

αντίστασης εισόδου των δύο transistor μειώνεται.Μειώνεται με αυτό τον τρόπο η 

ικανότητα αντιστάθμισης των απωλειών του κυκλώματος. 
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Σχήμα 3.23. Μεταβολή του πραγματικού μέρους της διαφορικής αντίστασης 

εισόδου του διαφορικού ζεύγους με παράμετρο την τάση πύλης-πηγής. 

Όπως προαναφέρθηκε η ύπαρξη των πυκνωτών στο κύκλωμα συντονισμού αυξάνει 

πολύ  λίγο τις απώλειες, το πολύ κατά 10%.Με την  εφαρμογή τάσης πόλωσης 

υποδοχής 3 V και ρεύματος 4 mA ανά transistor εξασφαλίζεται αρνητική αντίσταση 

εισόδου μεγαλύτερη κατά 15% από την διαφορική αντίσταση εισόδου των 

πηνίων.Εξασφαλίζεται έτσι  η αντιστάθμιση των όποιων παρασιτικών απωλειών. 

Όσον αφορά το χωρητικό δικτύωμα τάσης , η επιλογή των τιμών των πυκνωτών 

ήταν αποτέλεσμα συμβιβασμού μεταξύ ισχύος και απόδοσης στο θόρυβο.Η 

συνάρτηση μεταφοράς του δικτυώματος χωρητικής διαίρεσης τάσης παρουσιάζει 

μέγιστο για αναλογία χωρητικοτήτων    . Στην περίπτωση αυτή  απαιτείται 

μικρότερη τιμή κέρδους από τα transistor η οποία επιτυγχάνεται με μικρότερες 

τιμές τάσεων και ρευμάτων πόλωσης.Η μείωση αυτή στις τιμές πόλωσης 

συνεπάγεται σημαντική μείωση στην κατανάλωση.Αφού η καταναλισκόμενη ισχύς 

είναι ενδεικτική του θερμικού θορύβου του κυκλώματος επιτυγχάνεται με τον 

τρόπο αυτό μείωση του ολικού θορύβου του ταλαντωτή. Από την άλλη μεριά όμως 

εξετάζοντας το συντελεστή απόδοσης του δικτυώματος προκύπτει ότι ο βέλτιστος 

συντελεστής απόδοσης προκύπτει για αναλογία χωρητικοτήτων     . H ανάλυση των 

τιμών των πυκνωτών βρίσκεται στο βιβλίο του Τhomas Lee [2]. Aν και είναι 

επιθυμητή η μέγιστη απόδοση του δικτυώματος , πρακτικά στον διαφορικό Collpits 

δεν μπορεί να εφαρμοστεί.Έχοντας ως δεδομένες τις υψηλές απώλειες της 

τοπολογίας, η αντιστάθμιση τους θα απαιτούσε μεγάλες τιμές τάσεων πόλωσης 

στην περίπτωση αυτή.Δεν ακολουθήθηκε η λογική αυτή, καθώς  θα οδηγούσε σε 

υπέρμετρη αύξηση της κατανάλωσης όπως επίσης και του θερμικού θορύβου.Το 

trade off μεταξύ της χαμηλής κατανάλωσης και του θορύβου οδήγησε στη επιλογή 

της αναλογίας . Οι τιμές των πυκνωτών  ήταν =0.3 pF  και = 0.4 pF .Λόγω της 

ύπαρξης ενός σημείου μηδενικού ac δυναμικού κατά τη σύνδεση των πυκνωτών , 

 μπορούν να αντικατασταθούν από ένα πυκνωτή με χωρητικότητα ίση με το εν 
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σειρά άθροισμα των χωρητικοτήτων τους. Στο τελικό κύκλωμα χρησιμοποιήθηκε 

πυκνωτής χωρητικότητας  = 0.2 pF. 

Η χρήση της degeneration resistance αυξάνει την παράλληλη αντίσταση  του 

δικυώματος 1 ,το οποίο παρουσιάζεται στο σχήμα 3.24. Με τον τρόπο αυτό 

βελτιώνεται ο συντελεστής απόδοσης του και μεγιστοποιείται η απόδοση του ως 

προς το θόρυβο.Οι συνήθεις τιμές είναι από 10 έως 30 Ohm.Χρήση αντίστασης με 

μικρότερη τιμη από αυτή των 10 Ohm μείωσε την απόδοση ως προς το θόρυβο και 

για αυτό δεν προτιμήθηκε.Παρομοίως χρήση αντίστασης μεγαλύτερης των 30 Ohm 

με δεδομένες τιμές πόλωσης  μετέβαλλε την το σημείο λειτουργίας στην καμπύλη 

φορτίου.Έτσι δεν ήταν δυνατό να παρασχεθεί το απαραίτητο κέρδος.Εν τέλει 

επιλέχθηκε degeneration resistance τιμής 25 Ohm καθώς με αυτή το κύκλωμα 

παρουσίαζε καλύτερο phase noise.  

Ως πυκνωτής στο κύκλωμα συντονισμού χρησιμοποιήθηκαν  varactor οι οποίες 

δημιουργήθηκαν με τη χρήση PMOS transistor.Η επιλογή για τη χρησιμοποίηση 

μόνο varactor στο κύκλωμα συντονισμού χωρίς κάποιο άλλο πυκνωτή βασίστηκε 

στη προσπάθεια για την επίτευξη όσο το δυνατό μεγαλύτερης συχνότητας 

λειτουργίας.Η προσθήκη πυκνωτή παράλληλα με τη varactor θα βελτίωνε το 

συνολικό συντελεστή απόδοση αυξάνοντας όμως αρκετά τη χωρητικότητα και 

μειώνοντας το tuning range. 

Η απαίτηση για τη λειτουργία στην υψηλότερη δυνατή συχνότητα μπορούσε να 

γίνει πράξη μόνο με την ελαχιστοποίηση της χωρητκότητας του κυκλώματος 

συντονισμού.Δεδομένου του γεγονότος ότι η παρασιτική χωρητικότητα πύλης-

πηγής των transistor είχε τιμή περιίπου 0.3 pF , η χωρητικότητα του πυκνωτή  

έπρεπε να έχει αντίστοιχη τιμή. Στην  περίπτωση που η χωρηττικότητα  είχε 

μικρότερη τιμή ο αντίστοιχος πυκνωτής  θα εμφάνιζε μεγάλη εμπέδηση 

ακυρώνοντας με τον τρόπο αυτό τα οφέλη του δικτυώματος χωρητικής διαίρεσης 

τάσης. 

Όπως προαναφέρθηκε και στο υποκεφάλαιο 3.i με δύο τρόπους μπορούμε να 

δημιουργήσουμε πυκνωτές μεταβλητής χωρητικότητας χρησιμοποιώντας 

transistor.Στην παρούσα τοπολογία επιλέχθηκε η χρήση transistor στο οποίο η 
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πηγή,η υποδοχή και το υπόστρωμα συνδέονται μεταξύ τους.Ειδικότερα, 

χρησιμοποιήθηκαν transistor PMOS πλάτους 90 μm , τα οποία έιχαν  τάση  

υποστρώματος 1.2 V.Μεταβάλλοντας την τάση ελέγχου-τάση πύλης από 0 V εως 1.2 

V η χωρητικότητα πύλης-πηγής είχε εύρος τιμών 180 pF  - 95  pF. Η συνάρτηση 

ευαισθησίας της συγκεκριμένης varactor παρουσιάζεται στο σχήμα 3.25. 

Σχήμα 3.24. Συνάρτηση ευαισθησίας της χρησιμοποιούμενης varactor. 

Οι λόγοι για τους οποίους προτιμήθηκε αυτή η μεθοδολογία κατασκευής varactor 

ήταν δύο. Κατ’ αρχήν, η χρησιμοποίηση  της τοπολογίας στην οποία η πηγή και η 

υποδοχή δεν συνδέονται πουθενά ,παρουσίαζε πολύ μικρές μεταβολές στη 

χωρητικότητα, της τάξεως των 30 pF.Κατά συνέπεια το tuning range  του ταλαντωτή 

ήταν ελάχιστο για μικρές τιμές τάσης ώστε το transistor  να βρίσκεται πριν την 

περιοχή αντιστροφής.Αυξάνοντας την τάση ελέγχου το transistor οδηγείται στην 

περιοχή αντιστροφής.Στην περιοχή αυτή η ευαισθησία της χωρητικότητα πύλης-

πηγής συναρτήσει της τάσης εφαρμογής παρουσιάζει μεγαλύτερη γραμμικότητα. 

Ένας αποτρεπτικός παράγων για τη λειτουργία στην περιοχή αντιστροφής είναι το 

γεγονός ότι η χωρητικότητα αυξανεται αυξάνεται αντί να μειώνεται με την αύξηση 

της τάσης ελέγχου . 

Το κυριώτερο πλεονέκτημα της δεύτερης τοπολογίας(source-drain-bulk connected) 

είναι ότι παρουσιάζει πολύ καλά αποτελέσματα ως προς το flicker 
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noise.Επιτυγχάνεται μείωση εως και 30 dBc στα 100Hz.Tο μειονέκτημα είναι ότι 

πρέπει να λειτουργεί στην περιοχή εξάντλησης φορέων, με συνέπεια το πολύ μικρό 

tuning range. Αν και ο στόχος της διπλωματικής αυτής είναι η μελέτη ενός ILFD 

χαμηλού θορύβου, στην πράξη tuning range της τάξεως των 100 MHz είναι πάρα 

πολύ μικρό. Για το λόγο αυτό , προτιμήθηκε η κατασκευή της varactor με τη χρήση 

transistor στα οποία η πηγή,η υποδοχή και το υπόστρωμα συνδέονται, αν καιη 

τοπολογία αυτή παρουσιάζει χειρότερη απόδοση στον flicker noise.  

Η τελευτάια προς ανάλυση τοπολογία είναι αυτή της πηγής ρεύματος. Όπως 

αναλύεται στην αρχή του υποκεφαλαίου 3.vii προ κειμένου να λειτουργήσει ο 

διαφορικός Collpits ως ILFD έπρεπε  να τροποποιηθεί η πηγή ρεύματος ώστε ο 

ταλαντωτής να συμπεριφέρεται σαν να υπήρχε common source σύνδεση. 

Για την παροχή του dc ρεύματος τροφοδοσίας χρησιμοποιήθηκαν transistor  TSMC 

0.18μm  NMOS RF. Ο λόγος της χρησιμοποίησης τους ήταν η μεγαλύτερη τάση 

διάσπασης τους. Στο  σημείο σύνδεσης της πηγής ρεύματος με το υπόλοιπο 

κύκλωμα η τάση είναι ίση με -0.59 V.Προ κειμένου να άγουν τα transistor  έπρεπε 

να εφαρμοστεί αρνητική τάση στην πηγή τους.Η κατηγορία των transistor  που 

χρησιμοποιήθηκαν στο διαφορικό ζεύγος του ταλαντωτή παρουσίαζε πολύ μικρή 

ανοχή στην αρνητική τάση της πηγής.Προκαλείτο καταστροφή του transistor  με την 

εφαρμογή αρνητικής τάσης με απόλυτη τιμή μεγαλύτερη του 1 V.Η εφαρμογή 

αρνητικής τάσης μικρότερης απόλυτης τιμής δεν εξασφάλιζε το απαραίτητο ρεύμα 

των 4 mA.  

Η τάση της πηγής  τέθηκε -1.3 V.Στα σημεία σύνδεσης της πηγής dc ρεύματος με το 

κυρίως κύκλωμα υπάρχουν πηνία επαγωγής 3 mH τα οποία αποκόπτουν τυχόν ac 

συνιστώσες.Το πλάτος των transistor είναι 16*2.5 μm=40 μm. Το ζεύγος των 

NMOS,PMOS  transistor μέσω του οποίου γίνεται η έγχυση του εναλλασόμενου 

ρεύματος αντίθετου προσήμου στο κύκλωμα αποτελείται και αυτό από transistor  

TSMC 0.18μm  NMOS RF πλάτους44*2.5μm=110 μm, TSMC 0.18μm  PMOS RF 

πλάτους48*2.5μm=120 μm .Ο λόγος της επιλογής αυτής της κατηγορίας transistor 

ήταν πάλι η μεγαλύτερη αντοχή στις αρνητικές τάσεις πόλωσης.H αρκετά μεγάλη 

τιμή των διαστάσεων τους είναι αποτέλεσμα της ανάγκης για μεγάλες τιμές 
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ρευμάτων για μικρές τάσεις εισόδου και για λειτουργία στον κορεσμό.Το ρεύμα που 

δίνουν τα συγκεκριμένα transistor πρέπει να έχει τιμή μεγαλύτερη ή ίση των 5 mA 

ούτως ώστε ο ILFD να παρουσιάζει ένα αποδεκτό locking range. Όντως για τιμές 

τάσεων εισόδου στην πύλη, μικρότερες των 0.8 V p-p το ρεύμα παίρνει τις 

επιθυμητές τιμές.Η απαίτηση για τη λειτουργία τους σε καθεστός μηδενικής 

ενίσχυσης εξασφαλίζει την είσοδο στο κύκλωμα του ταλαντωτή μόνο το σήμα της 

επιθυμητής συχνότητας.Η είσοδος στο κύκλωμα του ταλαντωτή,μόνο του 

επιθυμητού σήματος απαλλαγμένου από τις αρμονικές του,οδηγεί στη μείωση τουο 

θορύβου. 

 Οι dc τάσεις στην πύλη είναι οι τάσεις της πύλης της dc πηγής ρεύματος.Θα 

μπορούσαν να πολωθούν με διαφορετικές τιμές τάσης ,αυτό όμως θα συνεπάγετο 

την ύπαρξη περισσότερων πηγών άρα και μεγαλύτερου θερμικού θορύβου στο 

κύκλωμα.Λόγω της αρχιτεκτονικής είναι αναγκαία η extra πόλωση της υποδοχής 

τους με την τάση υποδοχής της dc πηγής ρεύματος.Η ύπαρξη του πυκνωτή μεταξύ 

της υποδοχής τους  και της πηγής του διαφορικού ζεύγους  δρα ως ανοιχτοκύκλωμα 

για την dc συνιστώσα.Τότε η τάση της υποδοχής τους έιναι ίση με την τάση της 

πηγής τους.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Ο single ended collpits oscillator  είναι μια τοπολογία ταλαντωτή η οποία σύμφωνα 

με τη θεωρία έχει πολύ καλή απόδοση στο θόρυβο αλλά παρουσιάζει υψηλή 

κατανάλωση.Ακολουθούν οι αντίστοιχες μετρήσεις που αφορούν το συγκεκριμένο 

ταλαντωτή.Η ανάλυση της λειτουργίας του στη μέγιστη δυνατή συχνότητα  

αναπτύσεται στο υποκεφάλαιο 3.v. 

4.i ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ SINGLE ENDED COLLPITS OSCILLATOR. 

Μετρήσεις μεταβατικής απόκρισης κατά τη χρήση του ως VCO. 

 

 

8 16 240 32

-600

-400

-200

0

200

400

600

-800

800

time, nsec

TR
AN

.O
UT

, m
V

100.0 100.5

-0.5

0.0

0.5

-1.0

1.0

time, nsec

TR
A

N
.O

U
T,

 V



75 
 

 Σχήμα 4.1. Έξοδος ταλαντωτή συχνότητας 4.25 GHz. 
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Σχήμα 4.2. Ανάλυση φάσματος ταλαντωτή στη συχνότητας 4.25 GHz.Η dc τάση 

ελέγχου της varactor είναι 0 V.   

 

Σχήμα 4.3.Συχνότητα ταλάντωσης συναρτήσει της dc τάσης ελέγχου της varactor.  
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ii)

iii) 

 

1E2 1E3 1E4 1E51E1 1E6

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

-140

20

NC1.noisefreq, Hz

pn
m

x

m3

m3
indep(m3)=
plot_vs(pnmx, NC1.noisefreq)=-120.2667 

1.000000M

2 4 6 8 100 12

-80

-60

-40

-20

0

-100

20

harmindex

dB
m

(H
B

.O
U

T)

m4
m4
harmindex=
dBm(HB.OUT)=6.814870 

1



78 
 

Σχήμα 4.4.i.amplitude noise margin, 4.4.ii.phase noise margin ,4.4.iii.Ισχύς(dBm) των 

αρμονικών εξόδου του ταλαντωτή. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Παρατηρώντας τη γραφική παράσταση της μεταβατικής απόκρισης της εξόδου είναι 

προφανής η υψηλή κατανάλωση του ταλαντωτή αυτού.Ο χρόνος που απαιτείται 

ώστε νε επιτευχθεί η μόνιμη κατάσταση εξαρτάται απο το κέρδος της τοπολογίας.Το 

κέρδος συνδέεται άμεσα με τις  εφαρμοζώμενες τιμές πόλωσης.Μείωση του χρόνου 

αυτού θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη λειτουργία του κυκλώματος υπό 

μεγαλύτερη τάση πόλωσης με άμεση συνέπεια όμως την ακόμα μεγαλύτερη 

κατανάλωση.Θα μπορούσε επίσης να επιτευχθεί  με την αλλαγή της αναλογίας των 

χωρητικοτήτων των πυκνωτών του δικτυώματος χωρητικής διαίρεσης τάσης.Η 

δεύτερη λύση  θα οδηγούσε στη μείωση της κατανάλωσης ,μειώνοντας όμως την 

απόδοση της τοπολογίας ως προς το θόρυβο.Δεδομένου του γεγονότος οτι η 

συγκεκριμένη τοπολογία καταναλώνει πολύ περισσότερη ισχύ συγκρινόμενη με 

άλλους ταλαντωτές, αυτό που προσπαθούμε να κερδίσουμε είναι βέλτιστη 

απόδοση ως προς το θόρυβο. 

Η ισχύς εξόδου είναι συνάρτηση της εμπέδησης του κυκλώματος συντονισμού και 

της εφαρμοζόμενη πόλωσης.Η λήψη της εξόδου απο το δικτύωμα χωρητικής 

διαίρεσης τάσης προτιμάται καθώς στο σημείο εκείνο η αντίσταση εξόδου έχει 

υψηλότερη τιμή.Η ισχύς εξόδου έχει τιμή 6.8 dBm (-3dB). 

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης υλοποίησης είναι το σχετικά 

χαμηλό tuning range που παρουσιάζει ,περίπου 120 MHz.Η επιλογή transistor 

μεγάλων διαστάσεων καθώς και η ισχυρή πόλωση τους  εισάγει μεγάλες 

παρασιτικές χωρητικότητες.Οι παρασιτικές χωρητικότητες αυξάνονται επίσης απο 

την ύπαρξη των δύο παράλληλων  πηνίων στην υποδοχή.Εφ’ όσον απαίτηση ήταν η 

λειτουργία του ταλαντωτή σε υψηλές συχνότητες ήταν επιβεβλημένη η 

χρησιμοποίηση varactor στο κύκλωμα συντονισμού, μικρών τιμών χωρητικότητας.Οι 

μεταβολές στη χωρητικότητα της varactor δεν ήταν εφικτό να μεταβάλουν 

σημαντικά τη συχνότητα συντονισμού δεδομένων των παρασιτικών χωρητικοτήτων. 
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Το πλεονέκτημα της χρήσης της συγκεκριμένης τοπολογίας είναι όπως αναμενόταν 

η πολύ καλή της απόδοση στο θόρυβο.Επιτυγχάνει phase noise -120 dBc/Hz στο 1 

MHz  και amplitude noise -163  dBc/Hz  στο 1  MHz. Ο flicker noise ,ειδικά σε 

απόσταση < 100 Hz θα μπορούσε να μειωθεί ως και 20 dBc/Hz εαν επιλέγαμε να 

κατασκευάσουμε τη varactor αφήνοντας εν κενώ την πηγή και την υποδοχή του  

transistor και λειτουργώντας εκτός της περιοχής αντιστροφής.  .Οι λόγοι μη 

προτίμησης της εξηγούνται στο κεφάλαιο 3. 

 

 

Σύμφωνα με τη θεωρία αναμένεται η λειτουργία του σε υψηλές συχνότητες με 

χαμηλές απώλειες εξαιτίας της common gate τοπολογίας.Η απόδοση του ως προς το 

θόρυβο αναμένεται να είναι χειρότερη απο τους  αντίστοιχους ταλαντωτές Collpits 

[12].Η συγκεκριμένη υλοποίηση λειτούργησε στα 7.5 GHz ώστε να υπάρχει 

σύγκριση των αποτελεσμάτων του με αυτά του διαφορικόυ Collpits ILFD . 

4.ii ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ DIFFERENTIAL LC OSCILLATOR ILFD. 

Μετρήσεις μεταβατικής απόκρισης κατά τη χρήση του ως VCO. 
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ii) 

 

Σχήμα 4.5.i. Χρόνος επίτευξης μόνιμης κατάστασης λειτουργίας , 4.5.ii.Έξοδος στη 

μόνιμη κατάσταση λειτουργίας . 
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ii) 

Σχήμα 4.6.i. Διευρυμένο φάσμα ισχύος της εξόδου, 4.6.ii. Φάσμα ισχύος της εξόδου 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ VCO. 
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ii) 

iii) 

Σχήμα 4.7.i.amplitude noise margin, 4.7.ii.phase noise margin ,4.7.iii.Ισχύς(dBm) των 

αρμονικών εξόδου του ταλαντωτή. 
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    i) 

 ii) 

Σχήμα 4.8.i.Συχνότητα ταλάντωσης συναρτήση της τάσης ελέγχου της varactor, 

4.8.ii.locking range του ILFD συναρτήσει του πλάτους της τάσης 

εισόδου,4.8.iii.Πλάτος ac σήματος  στην πηγή του διαφορικού ζεύγους.                           
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iii) 

 

 

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

O πολύ μικρός χρόνος   μεταβατικής κατάστασης που παρουσιάζει  το  κύκλωμα 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στη τοπολογία.Οφείλεται επίσης στην επιλογή 

μεγαλύτερης τιμής ρεύματος πόλωσης απο την ελάχιστη απαιτούμενη.Η μεγάλη 

τιμή του πλάτους της εξόδου του ταλαντωτή οφείλεται κυρίως στο υψηλό κέρδος 

της τοπολογίας ,συνεπώς στη μεγάλη τιμή ac ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα 

συντονισμού.Επιτυγχάνεται με τον τρόπο αυτό ισχύς εξόδου περίπου 11 dBm. 

Η μεταβολή της συχνότητας ταλάντωσης συναρτήσει της τάσης ελέγχου της varactor 

κρίνεται ικανοποιητική.Είναι αναμενόμενη μια τόσο γραμμική συνάρτηση εφ’ όσον 

η παρασιτική χωρητικότητα των transistor,  λόγω μεγέθους αλλά και πόλωσης , 

βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Επίσης με τη χρήση varactor  εν σειρά με πυκνωτή 

επιτυγχάνονται τιμές χωρητικότητας  μεγαλύτερης απο τις παρασιτικές 

χωρητικότητες.Η μεταβολή της επομένως μπορεί να  επηρρεάσει σημαντικά τη 

συχνότητα συντονισμού του resonator.Η κατανάλωση του συνδυασμού ταλαντωτή-

αντιστάσεων λήψης εξόδου κυμαίνεται στα 4 mW. Συνυπολογίζοντας και την 

κατανάλωση της πηγής ρεύματος, η ολική κατανάλωση είναι περίπου 8.6    mW.Ο 

ταλαντωτής θα μπορούσε να λειτουργήσει σε αυτή τη συχνότητα καθώς και σε 
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μεγαλύτερη καταναλώνοντας λιγότερη ισχύ.Οι λόγοι επιλογής αυτών των τιμών 

πόλωσης εξηγούνται στο υποκεφάλαιο 3.v. 

Ο flicker noise  σε συχνότητες μικρότερες των 500 Ηz θα μπορούσε να μειωθεί με τη 

χρήση PMOS transistor.Ο συντελεστής απόδοσης του κυκλώματος  συντονισμού 

λόγω της χρήσης on chip πηνίων στο κύκλωμα συντονισμού  καθορίζεται από το 

συντελεστή απόδοσης των πηνίων .Η χρήση παράλληλου συνδυασμού πηνίων 

μειώνει το συντελεστή απόδοσης τους,όμως σύμφωνα με τα αποτελέσματα δεν 

οδηγεί σε προβληματική συμπεριφορά του κυκλώματος. 

Ένα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο του κυκλώματος είναι η γραμμικότητα που 

παρουσιάζει η μεταβολή του  locking range  ως προς το πλάτος της τάσης 

εισόδου.Κατά κύριο λόγο οφείλεται στο υπομοναδιαίο κέρδος τάσης το οποίο 

εμφανίζει το transistor στην υποδοχή του οποίου συνδέεται το διαφορικό ζεύγος 

[1]. Στο σχήμα 4.8.iii απεικονίζεται η ac τάση στην υποδοχή του συγκεκριμένου 

transistor.Συγκρινόμενη με τις τιμές της τάσης που χρησιμοποιούνται η τιμή της 

είναι εμφανώς μικρότερη. 

Για να γίνει αντιληπτό αυτό πρέπει να εξηγηθεί ποιοτικά η διαδικασία του 

injection.Το σήμα της συχνότητας την οποία θέλουμε να διαιρέσουμε δια δύο 

εισέρχεται μέσω της πηγής ρεύματος στην common source σύνδεση του 

διαφορικού ζεύγους.Η συχνότητα του πρέπει να είναι η δεύτερη αρμονική της free 

running συχνότητας του ταλαντωτή, ή συχνότητα κοντινή σε αυτή.Εφ’όσον το 

κύκλωμα ταλαντώνει σε μια φυσική συχνότητα  ισχύουν τα κριτήρια Barkhausen. 

Συνεπώς προ κειμένου να συνεχίζουν να ισχύουν και μετά την έγχυση 

ρεύματος,εφ’όσον μεταβάλλεται η συνθήκη κέρδους με την είσοδο του ρεύματος,  

επέρχεται μεταβολή στη φάση του σήματος του ταλαντωτή.Ως μεταβολή της 

συνθήκης μοναδιαίου κέρδους υποννοείται ,ότι αυτή ισχύει για άλλη συχνότητα. 

Για τις κατάλληλες τιμές ρεύματος έγχυσης καθώς και συχνοτικής απόστασης το 

σήμα εξόδου είναι το μισό του σήματος εισόδου. 

Η υπομοναδιαία ενίσχυση της τάσης στο transistor εισόδου εξασφαλίζει την είσοδο 

στον ταλαντωτή σήματος μιας μονο συχνότητας.Μη γραμμική λειουργία του 
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transistor θα οδηγούσε στην είσοδο στο κύκλωμα σήματος, το οποίο θα αποτελείτο 

από τη βασική συχνότητα και πλήθος άλλων συχνοτήτων.    

Μετρήσεις μεταβατικής απόκρισης κατά τη χρήση του ως VCO.

i)

ii) 
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Σχήμα 4.9.i. Χρόνος επίτευξης μόνιμης κατάστασης λειτουργίας , 4.9.ii.Έξοδος στη 

μόνιμη κατάσταση λειτουργίας , 4.9.iii. Διευρυμένο φάσμα ισχύος της εξόδου, 

4.9.iv. Φάσμα ισχύος της εξόδου 
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i) 

ii) 

Σχήμα 4.10.i.amplitude noise margin, 4.10.ii.phase noise margin ,4.10.iii.Ισχύς(dBm) 

των αρμονικών εξόδου του ταλαντωτή. 
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iii) 

i) 
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ii) 

 

 

 

iii) 

Σχήμα 4.11.i.Συχνότητα ταλάντωσης συναρτήση της τάσης ελέγχου της varactor, 

4.11.ii.Locking range του ILFD συναρτήσει του πλάτους της τάσης εισόδου, 
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4.11.iii.Locking range για δεδομένο πλάτος τάσης εισόδου,παρατηρούμενο όμως σε 

διαφορετικές συχνότητες συντονισμού. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Όπως και στον single-ended Collpits παρατηρείται η ανάγκη για υψηλό κέρδος 

κρίνοντας από το settling time του σχήματος 4.9.i.Επακόλουθη είναι η υψηλή 

κατανάλωση του ταλαντωτή αυτού (24mW το VCO core μαζί με τις αντιστάσεις 

εξόδου ) , ειδικότερα εάν συγκριθεί με αυτή του διαφορικολυ lc ILFD(4mW το VCO 

core μαζί με τις αντιστάσεις εξόδου ).Οι μετρήσεις πάνω στον θόρυβο της 

τοπολογίας κρίνονται ικανοποιητικές.Εμφανίζει περίπου 8dBc/Hz μικρότερο θόρυβο 

από την αντίστοιχη διαφορική lc υλοποίηση.Και εδώ ο flicker noise  σε συχνότητες 

μικρότερες των 100 Ηz θα μπορούσε να μειωθεί με τη χρήση PMOS transistor 

καθώς και με τη χρησιμοποίηση varactor  με transistor που λειτουργούν στην 

περιοχή αντιστροφής.Μια διαφορά της απόδοσης αυτού του κυκλώματος σε σχέση 

με το προηγούμενο κύκλωμα είναι η εμφάνιση του flicker noise σε μικρότερο εύρος 

συχνοτήτων.Η διαφορά αυτή μπορεί να αποδοθεί στον καλύτερο συντελεστή 

απόδοσης που παρουσιάζουν οι varactor που δημιοργούνται με transistor σε σχέση 

με τις συμβατικές. 

Αν και οι τιμές της μεταβλητής χωρητικότητας είναι σχετικά μικρές , το tuning range  

του ταλαντωτή είναι αξιόλογο.  Το locking range στη συχνότητα των 7.5 GHz 

παρατηρούμε πως μεταβάλλεται γραμμικά με το πλάτος του σήματος εισόδου όπως 

ήταν αναμενόμενο.Οι τιμές του είναι αρκετά μικρότερες  από αυτές του διαφορικού 

lc ILFD.To γεγονός αυτό οφείλεται εν μέρει στον καλύτερο συντελεστή απόδοσης 

της δεύτερης τοπολογίας,λόγω του δικτυώματος χωρητικής διαίρεσης τάσης και 

των τροποποιημένων varactor.Το  locking range με το συντελεστή απόδοσης είναι 

αντιστρόφως ανάλογα. 

Ενδιαφέρον έχει  η γραφική παράσταση που απεικονίζεται στο σχήμα 4.11.iii. 

Σύμφωνα με αυτή για το ίδιο πλάτος σήματος εισόδου το  locking range του ILFD 

αυξάνεται με γραμμικό τρόπο,αυξανόμενης της συχνότητας λειτουργίας.Όπως 

προκύπτει και από τις μετρήσεις στο θόρυβο  ο συντελεστής απόδοσης μειώνεται 

ελαφρώς , αυξανόμενης της συχνότητας λειτουργίας.Η μείωση αυτή προκαλεί τη 
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μικρή αύξηση του   locking range. Και σε αυτό το κύκλωμα το locking range 

αυξάνεται με γραμμικό τρόπο αυξανόμενης της τάσης εισόδου λόγω του 

υπομοναδιαίου κέρδους τάσης των transistor εισόδου PMOS,NMOS.  

         ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 

H τοπολογία διαφορικού Collpits  ILFD η οποία μελετήθηκε παρουσιάζει καλύτερη 

συμπεριφορά ως προς το θόρυβο σε σχέση με τον διαφορικό LC διαιρέτη 

συχνότητας .Η σύγκριση της με άλλες τοπολογίες της βιβλιογραφίας δεν είναι 

εφικτή καθώς τα κυκλώματα ILFD που βρέθηκαν λειτουργούν σε πολύ μεγαλύτερες 

ή πολύ μικρότερες συχνότητες. Για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα δεν μπορούν να 

κριθούν αντικειμενικά.Το μειονέκτημα της σε σχέση με άλλες αναλογικές 

υλοποιήσεις , καθώς και με τον διαφορικό LC ILFD  είναι η πολλαπλάσια 

κατανάλωση την οποία παρουσιάζει  το VCO core.Σε κυκλώματα στα οποία δεν μας 

ενδιαφέρει τόσο η κατανάλωση  αλλά η απόδοση ως προς το θόρυβο η χρήση του 

διαφορικού Collpits ILFD είναι επιβεβλημένη.Σε κυκλώματα φορητών συσκευών στα 

οποία η κατανάλωση παίζει πρωτεύοντα ρόλο ενδείκνυται η χρήση διαφορικού LC 

ILFD. Με τη δεδομένη τεχνολογία μπορεί να επιτευχθεί διαίρεση συχνότητας 20 GHz  

με κατανάλωση μικρότερη των 10 mW παρουσιάζοντας ικανοποιητική 

συμπεριφορά όσον αφορά το θόρυβο. 
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