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     ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ένας ενισχυτής αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι σε ένα τηλεπικοινωνιακό 

σύστημα, όπως αυτό του Radar. Η ανάγκη σχεδίασης ενισχυτών μικρού 

μεγέθους (μίας ή δύο το πολύ βαθμίδων) αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη 

μελέτη δομής των μονάδων εκπομπής/λήψης (T/R modules), τα οποία 

αποτελούν δομικά στοιχεία στις ενεργές συστοιχίες ελεγχόμενης φάσης (active 

phased arrays). Τα Τ/R modules αποτελούνται από έναν ενισχυτής ισχύος και 

έναν ενισχυτή χαμηλού θορύβου. Είναι λοιπόν επιθυμητό, λόγω του μεγάλου 

αριθμού των T/R modules, οι ενισχυτές να είναι ελαφριοί και μικροί σε μέγεθος. Η 

επιλογή της τεχνολογίας GaN συμβάλει θετικά στις προαναφερθείσες 

προδιαγραφές (καθώς επίσης προσφέρει μεγαλύτερη ευαισθησία, αυξημένη 

εμβέλεια ανίχνευσης και βελτιωμένη αξιοπιστία) και κατ’ επέκταση στον 

σχεδιασμό των ενισχυτών σε T/R modules. Σε έναν ενισχυτή ισχύος γίνονται 

βελτιώσεις ώστε να παρουσιάζει υψηλή απόδοση, υψηλή ισχύ εξόδου, χαμηλή 

απώλεια επιστροφής για είσοδο και έξοδο, όσο το δυνατόν υψηλό κέρδος και 

τέλος βέλτιστη δυνατή απαγωγή θερμότητας. Στην παρούσα εργασία, γίνεται 

μελέτη και σχεδίαση ενός ενισχυτή ισχύος χρησιμοποιώντας μόνο ένα τρανζίστορ 

GaN, και κατ’ επέκταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενδιάμεση ή τελική 

βαθμίδα σε ενισχυτή χαμηλού θορύβου. Αναφέρονται τα πιο σημαντικά σημεία 

της σχεδίασης (κυκλώματα πόλωσης και προσαρμογής) και αναλύονται βασικές 

έννοιες για τον χαρακτηρισμό ενός ενισχυτή. Στο πρακτικό μέρος της εργασίας 

αυτής, προσομοιώθηκε η βέλτιστη σχεδίαση (ευσταθής άνευ συνθηκών) ενός 

ενισχυτή μιας βαθμίδας με VSWR1= 1.159  και VSWR2= 1.882  για την είσοδο 

και έξοδο αντίστοιχα και κέρδος 15.550 dB. 
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ABSTRACT 

 

An amplifier is an integral part in a telecommunication system as the Radar. The 

need to design compact amplifiers (one or more than two stages) is an important 

factor in the study of structure units transmitting / receiving (T / R modules), 

which are components in the active phase controlled arrays (active phased 

arrays). The T / R modules comprise a power amplifier and a low noise amplifier. 

It is therefore desirable, given the large number of T / R modules, amplifiers are 

lightweight and small in size. The choice of GaN technology contribute positively 

to the above specifications (as well as provide greater sensitivity, increased 

detection range and improved reliability) and hence the design of amplifiers in T / 

R modules. In a power amplifier made improvements to exhibit high efficiency, 

high output power, low return loss for input and output, as can high gain and 

finally optimum heat dissipation. In this work, there is a study and design of a 

power amplifier using a transistor only GaN, and thus can be used as an 

intermediate or final stage to a low noise amplifier. We report the important parts 

of the design (polarization and adjustment circuits) and analyzed basic concepts 

for characterizing an amplifier. In practical part of this work, simulated optimal 

design (stable without conditions) of a single stage amplifier with VSWR1 = 1.159 

and VSWR2 = 1.882 for input and output respectively and gain 15.550 dB. 
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Abstract 

The next generation of military, civilian, and commercial radar transmitters 

(T/R) would rely on various distributed architectures employing solid state 

power amplifiers (SSPA) using gallium nitride (GaN) device technology that 

promise to play an important role. These devices can support systems with 

higher sensitivity, increased detection range and improved reliability with 

lower cost and weight. The GaN Monolithic Microwave Integrated T/R 

Circuit (MMIC) enables improved resolution and DC power distribution 

efficiency in Radar Systems. The first challenge for the T/R module that is 

presented in this paper is fitting all the components in a package designing 

a suitable amplifier. A second challenge presented is the study of the 

weather effects because the higher the transmitted frequency of a radar 

system the more it is affected by weather conditions. The analytical 

structure followed to create amplifier bias circuits is presented in this paper. 

A discrete GaN on SiC HEMT was used. Incorporating matching circuits to 

bias circuits, various simulations are extracted to find what bias circuits do 

not affect the overall behavior of the amplifier. Simulation results show 

good matching S11=-12.2dB, S22=-14B and a gain value at 15,4 dB, almost 

the maximum supported. With new values S parameters resulting from the 

design of this circuit, K=1.3 and D <1 which mean that the circuit is stable. In 

this paper, the single stage X-band amplifier design which uses only one 

MMIC amplifier has an excellent performance at 10 GHz and can be utilized 

in Solid State T/R module for advanced Phased Array Radar Systems. .



Σχεδίαση ενισχυτών X band για Συστοιχίες Ελεγχόμενης Φάσης με τεχνολογία GaN 

18 

Κορφιάτη Τιμοθέα 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι, η ανάλυση, η μελέτη και η 

σχεδίαση ενός ενισχυτή μιας βαθμίδας, με συχνότητα λειτουργίας στα 10GHz 

που αντιστοιχεί στη X-band, στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Η σχεδίαση του 

ενισχυτή θα πρέπει να ικανοποιεί τις προδιαγραφές εκείνες, που θα του 

επιτρέψουν να αποτελεί μέρος στις συστοιχίες ελεγχόμενης φάσης (phased 

arrays). Το τρανζίστορ που θα χρησιμοποιηθεί για την σχεδίαση του ενισχυτή, 

είναι τεχνολογίας GaN, μια νέα τεχνολογία που κάνει την εμφάνιση της τα 

τελευταία χρόνια και σημειώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν μέσα από αυτή 

την εργασία δίνεται η δυνατότητα να, κατανοήσουμε καλύτερα τα βασικά 

χαρακτηριστικά ενός συστήματος Radar. Ακόμη, περιγράφεται αναλυτικά όλη η 

διαδικασία που είναι απαραίτητη για την μελέτη, ανάλυση και σχεδίαση του 

ενισχυτή. 

Πιο συγκεκριμένα θα δούμε ότι, στο κεφάλαιο (2) αναλύεται η βασική αρχή 

λειτουργίας του Radar καθώς επίσης σημειώνονται τα χαρακτηριστικά του 

παλμού Radar. Ακόμη, αναλύονται βασικές έννοιες όπως της διακριτικής 

ικανότητας και της εμβέλειας που παίρνουν μέρος στον χαρακτηρισμό σε ένα 

σύστημα Radar. Παρουσιάζεται το βασικό σχέδιο διάταξης του Radar ώστε να 

κατανοήσουμε καλύτερα την δομή του. Για την συγκεκριμένη εργασία γίνεται 

αναφορά σε Radar, με εύρος συχνότητας λειτουργίας την X-band.  

Στο κεφάλαιο (3) γίνεται αναφορά στις συστοιχίες με ελεγχόμενη φάση (phased 

arrays). Επίσης παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των phased 

shifters και των διόδων PIN. Οι συστοιχίες φάσης (phased arrays) διαχωρίζονται 

σε δύο τύπους, σε ενεργές και παθητικές στις οποίες γίνεται αναλυτική αναφορά 

στην δομή τους, για την καθεμία ξεχωριστά.  

Στο κεφάλαιο (4) γίνεται μια γενική περιγραφή για τους ενισχυτές και αναλύονται 

έννοιες όπως κέρδος ενός ενισχυτή, εύρος ζώνης, απόκριση συχνότητας 

ενισχυτή. Ακόμη, γίνεται περιγραφή στα δίκτυα μιας σταθεράς χρόνου, που είναι 

βασικό χαρακτηριστικό για την καλύτερη κατανόηση της κατηγοριοποίησης των 

ενισχυτών, με βάση την απόκριση συχνότητας. Παρουσιάζονται οι κλάσεις των 

ενισχυτών με τα χαρακτηριστικά τους και σε ποια εφαρμογή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η κάθε μια. Επιπρόσθετα σημειώνονται και αναλύονται οι 

ενισχυτές ισχύος καθώς επίσης οι διάφορες τοπολογίες τρανζίστορ που 

υπάρχουν όπως και οι τοπολογίες διάταξης ενισχυτών. Σημειώνονται αναλυτικά 

οι έννοιες γραμμικότητας του ενισχυτή, μονοδρομικότητας και ευστάθειας για ένα 

δίθυρο. Ακόμη στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά για την τεχνολογία GaN, 

σημειώνονται τα πλεονεκτήματα του GaN καθώς περιγράφεται αναλυτικά η δομή 

της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Τέλος συγκεντρώνονται οι διάφορες εφαρμογές 
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που μπορεί να λάβει μέρος το GaN και σημειώνουμε τα συμπεράσματα γύρω 

από την τεχνολογία αυτή.  

Στο κεφάλαιο (5) πραγματοποιείται η ανάλυση και σχεδίαση ενισχυτών MMIC. 

Αρχικά εξετάζεται η μονοδρομικότητα και στην συνέχεια η ευστάθεια του 

συγκεκριμένου τρανζίστορ που έχει επιλεγεί, το TGF2023-2-01. Στην συνέχεια 

πραγματοποιείται ανάλυση και σχεδίαση κυκλωμάτων προσαρμογής με διακριτά 

στοιχεία, με ένα ανοιχτοκυκλωμένο και ένα βραχυκυκλωμένο στέλεχος. Όλη η 

διαδικασία για την κάθε περίπτωση προσαρμογής που αναφέρθηκε 

προηγουμένως, υλοποιείται με αναλυτικά βήματα. Να σημειωθεί πως για την 

περίπτωση των διακριτών στοιχείων παρουσιάζονται δύο τρόποι σχεδίασης. Ο 

ένας τρόπος αναφέρετε αποκλειστικά στο ADS με την χρήση του component 

Smith Chart Match και ο δεύτερος τρόπος αναφέρεται στον συνδυασμό του 

χάρτη Smith με το χέρι και με το ADS. Και στις δύο περιπτώσεις περιγράφεται 

αναλυτικά όλη η διαδικασία που ακολουθείται καθώς επίσης και η προσπάθεια 

ενσωμάτωσης των κυκλωμάτων πόλωσης μαζί με τα κυκλώματα προσαρμογής 

προκειμένου να μειωθεί ο όγκος του τελικού κυκλώματος. Για όλες τις παραπάνω 

προαναφερθείσες περιπτώσεις κυκλωμάτων προσαρμογής και για διαφορετικά 

πιθανά κυκλώματα πόλωσης, όπου θεωρείται απαραίτητο γίνεται έλεγχος για την 

καλύτερη δυνατή βελτιστοποίηση του συνολικού κυκλώματος. Τέλος 

παρουσιάζονται οι διάφοροι συνδυασμοί κυκλωμάτων προσαρμογής (σύγκριση 

των αποτελεσμάτων), με βάση την καλύτερη περίπτωση προσαρμογής και 

αναφέρονται τρείς περιπτώσεις κυκλωμάτων προσαρμογής.  

Στο κεφάλαιο (6) περιγράφεται μια μορφή σχεδίασης μονοβάθμιου ενισχυτή. 

Αρχικά μέσα από προσομοιώσεις εξάγουμε τα απαραίτητα δεδομένα και στην 

συνέχεια παρουσιάζουμε την δομή του κυκλώματος πόλωσης που έχουμε 

επιλέξει για να εργαστούμε. Αφού βρούμε τα στοιχεία πόλωσης του ενισχυτή, 

είμαστε σε θέση να ενσωματώσουμε το κύκλωμα πόλωσης με το κύκλωμα 

προσαρμογής και στην συνέχεια μέσα από προσομοιώσεις ελέγχουμε την όλη 

συμπεριφορά του ενισχυτή. Θα δούμε ότι το κύκλωμα πόλωσης επηρεάζει την 

συμπεριφορά του ενισχυτή, επομένως μέσα από ελέγχους και δοκιμές που 

πραγματοποιήθηκαν καταλήξαμε σε μια τελική δομή του συνολικού ενισχυτή, 

χωρίς τα κυκλώματα πόλωσης να επηρεάζουν τον ενισχυτή. Τέλος παραθέτουμε 

σημαντικές παρατηρήσεις που αναφέρονται σε όλο το κομμάτι της σχεδίασης 

(κεφάλαιο 5, κεφάλαιο 6). Οι παρατηρήσεις γίνονται για το κομμάτι της 

μονοδρομικότητας του ενισχυτή και όπως αναφέρεται, στην περίπτωση της 

αμφίδρομης περίπτωσης, ακολουθείται διαφορετική διαδικασία σχεδίασης.  

Στο κεφάλαιο (7) συγκεντρώνουμε τα συμπεράσματα από όλη την δουλειά της 

διπλωματικής εργασίας. Σημειώνουμε ότι η ανάγκη σχεδίασης ενισχυτών μικρού 

μεγέθους (ένα ή δύο τρανζίστορ) αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην δομή των 

T/R modules και σε συνδυασμό με την τεχνολογία GaN, μπορούμε να έχουμε 
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ενισχυτές με μικρό βάρος, μέγεθος και κόστος, αλλά και με πολύ καλή απόδοση 

σε προσαρμογή, κέρδος, bandwidth. 

Στο τέλος αυτής της εργασίας στο Παράρτημα (Ι) παραθέτουμε άρθρο, το οποίο 

πρόκειται να ανακοινωθεί τον Ιούλιο 06-09 του 2015 στο συνέδριο Piers στην 

Πράγα, του οποίου η περίληψη (η οποία παρουσιάζεται στην αρχή της εργασίας, 

έχει γίνει αποδεκτή). Ολοκληρώνουμε παραθέτοντας τις αντίστοιχες αναφορές, 

από όπου αντλήσαμε πληροφορίες για την υλοποίηση της συγκεκριμένης 

διπλωματικής εργασίας. 
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2. Ραντάρ 

2.1 Ραντάρ 

Ο ραδιοεντοπιστής ή αλλιώς Radio Detection And Ranging (RADAR) σημαίνει, 

ανίχνευση με ηλεκτρομαγνητικά κύματα και μέτρηση απόστασης. Η συσκευή 

RADAR είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο εντοπίζει ηλεκτρομαγνητικά 

κύματα, διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανίχνευσης και παρακολούθησης 

στόχων σε μεγάλες αποστάσεις με μεγάλη ακρίβεια. Το πρώτο RADAR 

κατασκευάστηκε στο εθνικό εργαστήριο φυσικής στην Μ. Βρετανία λίγο πριν τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σημαντικότερος σταθμός στην τεχνολογική 

ανάπτυξη του RADAR ίσως να ήταν η κατασκευή λυχνίας magnetron, το 1938 

από το πανεπιστήμιο του Birmingham [1],[2],[3]. Κύριος και πρωταρχικός σκοπός 

του RADAR ήταν να ανιχνεύει την παρουσία αεροσκάφους, σήμερα 

χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως, RADAR ανιχνεύσεως 

αέρα, ελέγχου προσγειώσεως αεροσκαφών, υψομετρικά RADAR, μετεωρολογικά 

RADAR, ελέγχου πυρός, μετρήσεως ταχύτητας, ανίχνευση κίνησης [2]. Στη 

συνέχεια θα αναφέρουμε με απλά λόγια την λειτουργία του RADAR.  

 

2.2.  Αρχή λειτουργίας RADAR 

Αρχικά, το σύστημα του RADAR δημιουργεί έναν ηλεκτρομαγνητικό παλμό, 

μπορούμε να πούμε ότι η παραγωγή παλμών είναι η πηγή του συστήματος του 

RADAR. Στην συνέχεια ο παλμός αυτός διαδίδεται μέσω του πομπού 

(transmitter) στην ατμόσφαιρα με την βοήθεια μιας κεραίας. Έπειτα καθώς ο 

παλμός – σήμα ταξιδεύει στην ατμόσφαιρα, θα συναντήσει “εμπόδια” στην 

πορεία του. Εξαιτίας της πρόσπτωσης του σήματος πάνω στο εμπόδιο, έχει ως 

αποτέλεσμα ένα μέρος του παλμού να σκεδαστεί και ένα μέρος του παλμού να 

ανακλαστεί πίσω στην πηγή του RADAR (οπισθοσκέδαση - backscattering). Η 

κεραία που έχει τον ρόλο του δέκτη (receiver), είναι υπεύθυνη για την λήψη και 

τον εντοπισμό του οπισθοσκεδαζόμενου σήματος. Το χρονικό διάστημα που 

μεσολαβεί, από την εκπομπή του παλμού μέχρι την λήψη του 

οπισθοσκεδαζόμενου παλμού μας δίνει την δυνατότητα να υπολογίσουμε την 

απόσταση στην οποία βρίσκεται το “εμπόδιο”. Τα ”εμπόδια” είναι αντικείμενα τα 

οποία ονομάζονται στόχοι. Ένα RADAR χρειάζεται τρείς παραμέτρους για να 

καθορίσει σε ποιο σημείο βρίσκεται ο στόχος, την γωνία φ αζιμούθιο (azimuth 

angle), την γωνία θ ανύψωσης (elevation angle) και τέλος την απόσταση d από 

το σύστημα RADAR, στο στόχο [1].  
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Σχήμα 2.1.1: Λειτουργία του Radar 

Συνοπτικά η λειτουργία του RADAR είναι, να μετρά τον συνολικό χρόνο διάδοσης 

του εκπεμπόμενου και ανακλώμενου σήματος καθώς και την ισχύ λήψης του 

ανακλώμενου σήματος. Η απόσταση του στόχου από το RADAR δίνεται από την 

εξίσωση :  

     
2

tc
R


  (1.1.1) 

Όπου t είναι ο συνολικός χρόνος διάδοσης, ο χρόνος που χρειάζεται ο 

εκπεμπόμενος παλμός για να διαδοθεί μέχρι τον στόχο, να ανακλαστεί και να 

επιστρέψει στην πηγή του RADAR (Round Time Of Flight - RTOF) [4].  

 

2.3 Χαρακτηριστικά του παλμού RADAR 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η λειτουργία του RADAR βασίζεται στην περιοδική 

εκπομπή και λήψη ενός ηλεκτρομαγνητικού παλμού με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά όπως, η μέση ισχύς του παλμού, η περίοδος Τ, η συχνότητα f, η 

διάρκεια Τh και το Duty Cycle (DC). Η διάρκεια του παλμού Th είναι η χρονική 

περίοδος στην οποία το RADAR εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ισχύ ( φάση ‘rise’ 

του παλμού). Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την αντίστροφη συμπεριφορά του 

παλμού Tl, ως την χρονική περίοδο κατά την οποία το RADAR αναμένει το 

ανακλώμενο σήμα (φάση ‘fall’ του παλμού). Η περίοδος Τ αναφέρεται στην 

συνολική περίοδο μεταξύ δύο διαδοχικών παλμών (άθροισμα της χρονικής 

διάρκειας φάσεων ‘rise’) και η συχνότητα ορίζεται ως 
T

f
1

 (1.1.2). Το Duty 

Cycle του παλμού υπολογίζεται από τον τύπο 
T

T
DC h (1.1.3) [4]. 
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Σχήμα 2.1.2: Παλμοί Radar 

Να σημειωθεί, όπως είναι γνωστό πως, για να εκπεμφθεί ένα σήμα από μια 

κεραία πρέπει το μήκος κύματος να είναι συγκρίσιμο με τις διαστάσεις τις 

κεραίας. Στην αντίστοιχη περίπτωση θα πρέπει να σκεδαστεί ένα ικανοποιητικό 

ποσό ισχύος από τον στόχο, έτσι ώστε το μήκος κύματος να είναι συγκρίσιμο ή 

μικρότερο από τις διαστάσεις του στόχου. Για παράδειγμα για συχνότητα 

σήματος 50 Hz το μήκος κύματος είναι 6.000 km, ενώ για συχνότητα σήματος 

1MHz το μήκος κύματος είναι 300m [4]. Εφόσον αναφερόμαστε σε 

μικροκυματικές συχνότητες, δηλαδή 1-300GHz ισχύει ο τύπος : 

)(

30
)(

GHzF
cm  (1.1.4) 

Στο παρακάτω σχήμα 1.1.3 παρουσιάζεται ο εκπεμπόμενος και επιστρέφων 

παλμός όπως θα απεικονιζόταν στην οθόνη ενός παλμογράφου. 

Περίοδος του 

παλμού

Time(sec)

a
m

p
lit

u
d

e Συνολικός χρόνος 

διαδοσης

Εκπεμπόμενος παλμός

Επιστρέφων παλμός

 

Σχήμα 2.1.3: Εκπεμπόμενος και επιστρέφων παλμός 
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Σύμφωνα και με το σχήμα 2.1.3 ο εκπεμπόμενος παλμός είναι μεγαλύτερης 

ισχύος σε σχέση με τον ανακλώμενο παλμό που είναι μικρότερης ισχύος. 

Ακόμη, να σημειωθεί πως, η περίοδος Τ του παλμού πρέπει να είναι μεγαλύτερη 

από τον συνολικό χρόνο διάδοσης (τύπος 1.1.1) διότι σε αντίθετη περίπτωση η 

ένδειξη του RADAR θα είναι λανθασμένη με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν τα 

σωστά αποτελέσματα [3]. Ένα παράδειγμα που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 

2.1.4, είναι η περίοδος του παλμού να είναι μικρότερη από τον συνολικό χρόνο 

διάδοσης, αυτό έχει ως αποτέλεσμα το σύστημα του RADAR να θεωρήσει πως ο 

παλμός που ανακλάτε αντιστοιχεί στον επόμενο εκπεμπόμενο παλμό και κατά 

συνέπεια ”βλέπει” δύο λανθασμένα αποτελέσματα [4]. Μια τέτοια περίπτωση 

απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα 1.1.4. 

Φαινόμενος συνολικός χρονος 

διαδοσης

Time(sec)

a
m

p
lit

u
d

e Συνολικός χρόνος 

διαδοσης

Εκπεμπόμενος παλμός

Επιστρέφων παλμός

 

Σχήμα 2.1.4: Λανθασμένη ένδειξη Radar, όχι σωστό αποτέλεσμα 

 

2.4 Εμβέλεια και διακριτική ικανότητα  

Σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε πως, η ισχύς του παλμού που επιστρέφει 

πίσω στο RADAR, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την ευαισθησία του 

RADAR καθώς η ευαισθησία του δέκτη ορίζεται ως, το κατώτατο επίπεδο ισχύος 

το οποίο μπορεί να ανιχνεύσει ο δέκτης. Επομένως η ευαισθησία του δέκτη 

καθορίζει την εμβέλεια (range) του RADAR [4]. Επιπρόσθετα η διακριτική 

ικανότητα ενός RADAR είναι, η δυνατότητα να ξεχωρίζει μεταξύ των στόχων εάν 

αυτοί βρίσκονται πολύ κοντά σε εύρος (range) ή σε bearing, έτσι λοιπόν η 

διακριτική ικανότητα χωρίζεται σε δύο κατηγορίες την range resolution και την 

bearing resolution, τις οποίες θα τις δούμε παρακάτω [5]. Επίσης η διακριτική 

ικανότητα απόστασης (range resolution) σε ένα RADAR ορίζεται ως, η ελάχιστη 

τιμή της απόστασης για την οποία δεν συγχέονται τα ανακλώμενα σήματα στον 

δέκτη[3], δηλαδή, να διακρίνει εάν ο στόχος ή οι στόχοι βρίσκονται κοντά στο 

RADAR και σε ποια γωνία. Πιο αναλυτικά, έχει την δυνατότητα να ξεχωρίζει 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων στόχων εάν βρίσκονται στην ίδια γωνία αλλά σε 
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διαφορετικό εύρος – απόσταση. Το εύρος της διακριτικότητας εξαρτάται από το 

πλάτος του μεταδιδόμενου παλμού, τους τύπους και το μέγεθος του στόχου 

καθώς και την αποτελεσματικότητα του δέκτη και του δείκτη (σε ποιο σημείο είναι 

ο στόχος) [5]. Το bearing resolution ή αλλιώς αζιμούθιο, είναι η ικανότητα ενός 

συστήματος RADAR για να διαχωρίζει αντικείμενα στο ίδιο εύρος αλλά σε 

διαφορετικές γωνίες. Ο βαθμός του bearing resolution εξαρτάται από το πλάτος 

της δέσμης του RADAR και το εύρος των στόχων. Μια δέσμη ορίζεται ως, το 

πλάτος των σημείων μισής ισχύος (half power, -3dB), το παρακάτω σχήμα 2.1.5 

και 2.1.6 θα μας βοηθήσει να αντιληφθούμε καλύτερα την έννοια του bearing 

καθώς και το bearing resolution [6]. 

Own 

ship

target

Ship 

canderline

Relative 

bearing 45 

degrees

True north

True 

bearing 90 

degrees

 

Σχήμα 2.1.5: Bearing 

Ο όρος bearing, χρησιμοποιείται στην πλοήγηση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για να δώσει την κατεύθυνση της κίνησης. Είναι η γωνία μεταξύ της προς τα 

εμπρός κατεύθυνσης της πηγής και η κατεύθυνση από την πηγή με ένα άλλο 

αντικείμενο – στόχο [7]. Πιο συγκεκριμένα το true bearing ενός στόχου RADAR 

είναι η γωνία μεταξύ του true north (σημείο αναφοράς) και της γραμμής που είναι 

στραμμένη προς τον στόχο που απεικονίζονται στο σχήμα 2.1.5 [6]. 

antenna

Beam axis (maximum 

power)

Half power

 

Σχήμα 2.1.6: πλάτος της δέσμης της κεραίας 

Στο σχήμα 2.1.6 βλέπουμε το πλάτος της δέσμης της κεραίας. Το φυσικό μήκος 

και το σχήμα της κεραίας καθορίζει το πλάτος της δέσμης. Το πλάτος της δέσμης 

ποικίλει από 1 έως 60 μοίρες, μόνο ο στόχος που βρίσκεται εντός των σημείων 
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μισής ισχύος θα δώσει ανακλώμενο σήμα το οποίο θα είναι χρήσιμο (σχήμα 

2.1.6) [6]. 

Αναφέρουμε πως στα νεότερα συστήματα RADAR στον δέκτη, χρησιμοποιούνται 

μέθοδοι συμπίεσης του παλμού, με αποτέλεσμα να έχουν καλύτερη διακριτική 

ικανότητα. Οι τεχνικές συμπίεσης πραγματοποιούνται με την διαμόρφωση του 

παλμού που εκπέμπεται, ο δέκτης χρησιμοποιεί την διαμόρφωση αυτή ώστε να 

συμπιέζει τον αρχικό παλμό σε έναν πολύ στενότερο [3]. 

Επιπρόσθετα, τα παλμικά RADAR διαχωρίζονται σε κατηγορίες όπως, τα 2D 

RADAR τα οποία δίνουν πληροφορίες για τις δύο παραμέτρους της θέσης του 

στόχου, το αζιμούθιο και την απόσταση, τα 3D RADAR τα οποία δίνουν 

πληροφορίες για την γωνία φ, την γωνία θ και την απόσταση. Τέλος τα 4D 

RADAR ή Doppler RADAR έχουν την δυνατότητα εκτός των παραμέτρων που 

προαναφέρθηκαν, να υπολογίζουν και την σχετική ακτινική ταχύτητα του στόχου 

μέσω του φαινομένου Doppler. Στις τρεις πρώτες κατηγορίες αναγκαία 

προϋπόθεση για την σωστή μέτρηση της απόστασης, στην οποία βρίσκεται ο 

στόχος, είναι η περίοδος Τ [3]. 

 

2.5 Βασικό σχέδιο συστήματος RADAR 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα βασικό block διάγραμμα του συστήματος ενός 

RADAR (σχήμα 2.1.7). Θα αναφερθούμε περιληπτικά στα επιμέρους 

υποσυστήματα που συντελούν το βασικό σχέδιο του RADAR, αλλά πρώτα θα 

γίνει μια μικρή αναφορά στην γενική λειτουργία όλου του συστήματος. Σύμφωνα 

με το παρακάτω σχήμα 2.1.7 και όπως έχουμε αναφερθεί παραπάνω, συνοπτικά 

έχουμε πομπό (transmitter), δέκτη (receiver), διακόπτες (duplexer), τον δείκτη 

(indicator - display) και τέλος την κεραία (antenna). Αρχικά ο πομπός στέλνει 

έναν παλμό – σήμα το οποίο θα μεταδοθεί στην ατμόσφαιρα μέσω της κεραίας 

(σε αυτό το σημείο λειτουργεί ως κεραία εκπομπής). Καθώς το σήμα ταξιδεύει 

στην ατμόσφαιρα θα εντοπίσει τον επιθυμητό στόχο, αφού τον εντοπίσει τότε το 

ανακλώμενο σήμα (οπισθοσκεδαζόμενο σήμα) θα ανιχνευτεί από την κεραία (σε 

αυτό το σημείο λειτουργεί ως κεραία λήψης). Στην συνέχεια εφόσον ο δέκτης έχει 

λάβει την πληροφορία του, μέσω της βοήθειας κυκλωμάτων θα απεικονιστεί η 

θέση του στόχου στο αντίστοιχο display – οθόνη του χειριστή.  
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transmitter duplexer receiver indicator

antenna

Transmitting path

Receiving path
 

Σχήμα 2.1.7: Βασικό block διάγραμμα του συστήματος ενός RADAR 

 

Πομπός (transmitter) 

Ο πομπός του RADAR παράγει παλμούς μικρής διάρκειας, υψηλής ισχύος 

ενέργειας, σε συγκεκριμένα διαστήματα. Η υψηλή ισχύς επιτυγχάνεται με έναν 

ταλαντωτή μικροκυμάτων όπως μια magnetron ή έναν ενισχυτή όπως μια 

klystron. Ο παλμός τροφοδοτείται από μια μονάδα πομπού τον διαμορφωτή. 

Ενας ενισχυτής ισχύος χρησιμοποιείται για να διαμορφώσει τον παλμό που 

πρόκειται να διαδοθεί. Στην συγκεκριμένη περίπτωση επειδή χρησιμοποιούνται 

υψηλές τάσεις από τον ενισχυτή ισχύος είναι απαραίτητο σε κάθε πομπό RADAR 

να υπάρχουν μέτρα ασφαλείας [6]. 

 

Duplexer 

Η μονάδα αυτή αποτελείται από διακόπτες και παρεμβάλλεται μεταξύ της κεραίας 

του πομπού και του δέκτη. Με αυτή την λογική κάθε φορά χρησιμοποιείται η 

διαφορετική συμπεριφορά της κεραίας. Στην περίπτωση της εκπομπής του 

παλμού χρησιμοποιείται η κεραία του πομπού και στην περίπτωση της λήψης 

του παλμού χρησιμοποιείται η κεραία του δέκτη. Έτσι λοιπόν, έχουμε την 

εναλλαγή μεταξύ πομπού και δέκτη. Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται διότι είναι 

κομμάτι της συμπεριφοράς του συστήματος του RADAR και γιατί ο δέκτης θα 

πρέπει να είναι εντελώς απομονωμένος από τον εκπεμπόμενο παλμό έτσι ώστε 

να αποφευχθεί η ζημιά που μπορεί να προκληθεί στο κύκλωμα του δέκτη. Ο 

χρόνος μεταγωγής, δηλαδή ο χρόνος που χρειάζεται για την εναλλαγή του 

διακόπτη, ονομάζεται χρόνος αποκατάστασης και θα πρέπει να είναι σχετικά 

γρήγορος εάν οι στόχοι βρίσκονται κοντά [6].  

 



Σχεδίαση ενισχυτών X band για Συστοιχίες Ελεγχόμενης Φάσης με τεχνολογία GaN 

28 

Κορφιάτη Τιμοθέα 

Δέκτης (receiver) 

Η μονάδα του δέκτη, είναι υπεύθυνη για την λήψη των ανακλώμενων – σημάτων 

επιστροφής που προέρχονται από τον στόχο. Το σύστημα της κεραίας εντοπίζει 

τα σήματα αυτά, στην συνέχεια τα ενισχύει και έπειτα εντοπίζει την πληροφορία 

που είναι “πάνω” στον παλμό επιστροφής. Στην ουσία γίνετε αποδιαμόρφωση 

του σήματος. Στην συνέχεια δρομολογεί το αποδιαμορφωμένο σήμα στον δείκτη 

– display όπου πρόκειται να απεικονιστεί η θέση του στόχου. Μια από τις 

σημαντικές λειτουργίες του RADAR είναι να μετατρέψει την συχνότητα του 

λαμβανόμενου σήματος σε μια χαμηλότερη συχνότητα που είναι πιο εύκολο να 

ενισχυθεί. Η χαμηλή συχνότητα που θα ενισχυθεί ονομάζεται ενδιάμεση 

συχνότητα (intermediate frequency - IF). Γενικά το σύστημα του δέκτη θα πρέπει 

να έχει καλή σταθερότητα και εξαιρετική ευαισθησία, η συνολική ευαισθησία 

αυξάνεται σημαντικά με την χρήση πολλών σταδίων IF [6]. 

 

Κεραία 

Το σύστημα της κεραίας έχει δύο βασικές λειτουργίες. Η μια λειτουργία είναι να 

στέλνει παλμούς μέσω του κυκλώματος του πομπού και η άλλη λειτουργία είναι 

να ανιχνεύει τα ανακλώμενα σήματα μέσω της βοήθειας του δέκτη. Το σύστημα 

αυτό περιλαμβάνει την κεραία του πομπού, την κεραία του δέκτη και την γραμμή 

μεταφοράς του κυματοδηγού. Ο duplexer που αναφέραμε και παραπάνω, μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως υποσύστημα του συστήματος της κεραίας [6]. 

 

Indicator 

Ο δείκτης χρησιμοποιεί τα ληφθέντα σήματα του δέκτη για να παράγει μια οπτική 

ένδειξη του στόχου. Ένα είδος παλμογράφου με καθοδικές ακτίνες είναι ένα 

ιδανικό μέσο για την απεικόνιση πληροφοριών των στόχων. Η συχνότητα 

σάρωσης του δείκτη του RADAR καθορίζεται από την συχνότητα – επανάληψη 

των παλμών του RADAR. Η διάρκεια καθορίζεται από τον διακόπτη επιλογής 

κλίμακας [6]. 

 

2.6 RADAR Ναυτιλίας Χ-Band 

Στο παρακάτω σχήμα 2.1.8 παρουσιάζεται το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, όπως 

θα δούμε υποδιαιρείται σε τμήματα εξαιτίας των διαφορετικών φυσικών ιδιοτήτων 

που υπάρχουν στο εκάστοτε τμήμα [5].  
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Σχήμα 2.1.8 [8]: ηλεκτρομαγνητικό φάσμα 

Όπως ήδη έχει γίνει αναφορά, θα ασχοληθούμε με μικροκυματικές συχνότητες 

και πιο συγκεκριμένα στην X – Band (σχήμα 1.1.9). H X – Band είναι ένα τμήμα 

της ραδιοζεύξης στην περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, ορίζεται από 7 

– 11.2 GHz, για την λειτουργία των συστημάτων RADAR το εύρος συχνοτήτων 

ορίζεται όπως έχει καθοριστεί από το IEEE από 8 – 12 GHz. Ο όρος “x-band” 

χρησιμοποιείται ανεπίσημα και αναφέρεται στην επέκταση της broadcast 

μπάντας, όπου το ”x” σημαίνει “επεκτείνεται” [9].  

X- Band

 

Σχήμα 2.1.9 [5]: X – Band 

Η μπάντα I/J είναι δημοφιλής για εφαρμογές RADAR σε στρατιωτικές εφαρμογές, 

όπως για παράδειγμα να αναχαιτίσουν την επίθεση μαχητικών σκαφών και 

στόχων. Ακόμη, η συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων χρησιμοποιείται σε RADAR 

για τα θαλάσσια πολιτικά και στρατιωτικά πλοία. Σε μέγεθος η κεραία είναι μικρή, 

φθηνή και έχει καλή απόδοση, το ότι είναι μικρές σε μέγεθος τους επιτρέπει να 

έχουν υψηλή ταχύτητα περιστροφής και κατά συνέπεια να παρέχουν καλή 

ακρίβεια [5]. Παρακάτω θα γίνει αναλυτική αναφορά για τις κεραίες των RADAR 

σε πλοία. 
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3. Phased Arrays 

3.1 Phased Arrays – Συστοιχίες με ελεγχόμενη φάση 

Η επόμενη γενιά του στρατιωτικού, πολιτικού και εμπορικού πομπού ραντάρ (Τ / 

Κ) θα βασίζονται σε διάφορες κατανεμημένες αρχιτεκτονικές που χρησιμοποιούν 

στερεάς κατάστασης ενισχυτές ισχύος (SSPA), χρησιμοποιώντας νιτρίδιο του 

γαλλίου (GaN) τεχνολογία της συσκευής που υπόσχονται να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο. Αυτές οι συσκευές μπορούν να υποστηρίξουν συστήματα με 

μεγαλύτερη ευαισθησία, αυξημένη εμβέλεια ανίχνευσης και βελτιωμένη 

αξιοπιστία με χαμηλότερο κόστος και το βάρος. Το GaN στα μονολιθικά 

μικροκυματικά ολοκληρωμένα T / R Κύκλωμα (MMIC), επιτρέπει βελτιωμένη 

ανάλυση και DC αποτελεσματικότητας της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στα 

συστήματα ραντάρ. Η πρώτη πρόκληση για τη μονάδα T / R που παρουσιάζεται 

σε αυτή την εργασία  είναι να χωρέσουν όλα τα εξαρτήματα σε ένα πακέτο, για 

τον σχεδιασμό ενός κατάλληλου ενισχυτή.  

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την δομή καθώς και την αρχή λειτουργίας των 

phased arrays θα γίνει μια σύντομη αναφορά στη βασική δομή και λειτουργία 

μιας απλής στοιχειοκεραίας. Ο όρος “στοιχείο” αναφέρεται σε μια κεραία, πολλά 

“στοιχεία” αποτελούν πολλές ίδιες κεραίες και κατ’ επέκταση το σύστημα αυτό 

ονομάζεται στοιχειοκεραία. Πιο συγκεκριμένα, στοιχειοκεραία ονομάζεται η 

διάταξη εκείνη όταν, τα στοιχεία λειτουργούν σαν ένα ενιαίο σύστημα εκπομπής 

[4]. Έτσι λοιπόν μια στοιχειοσειρά αποτελείται από πολλά στοιχεία ακτινοβολίας 

όπως δίπολα λ/2, ή σχισμές, ή στοιχεία μικρολωρίδων – μικροταινίες, τα οποία 

είναι παρατεταμένα σε κανονικές αποστάσεις [3]. Η αρχή λειτουργίας των 

κεραιών αυτών βασίζεται στο ότι, η ακτινοβολία των επιμέρους στοιχείων 

συμβάλλει ενισχυτικά στις επιθυμητές κατευθύνσεις και αναιρετικά στις 

υπόλοιπες, δημιουργώντας ένα σύστημα εκπομπής με αυξημένη 

κατευθυντικότητα, συγκριτικά με αυτή των επιμέρους στοιχείων [4]. Με πιο απλά 

λόγια, το ολικό πεδίο της στοιχειοκεραίας συντίθεται από τις επιμέρους 

συνιστώσες του κάθε στοιχείου χωριστά. Σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι, 

ισχύει η αρχή του πολλαπλασιασμού των διαγραμμάτων ακτινοβολίας (pattern 

multiplication), σημειώνεται ότι το διάγραμμα μιας στοιχειοκεραίας προκύπτει με 

τον πολλαπλασιασμό του διαγράμματος ακτινοβολίας του καθενός στοιχείου, επί 

τον παράγοντα διατάξεως (array factor) [3]. Ο παράγοντας στοιχειοσειράς έχει 

απλή μορφή εάν τα στοιχεία έχουν τα ίδια πλάτη, φάσεις και αποστάσεις καθώς, 

ο παράγοντας αυτός δεν εξαρτάται από τα κατευθυντικά χαρακτηριστικά των 

ακτινοβολούμενων στοιχείων [10]. Οι παράμετροι των στοιχειοκεραιών που 

πρέπει να ληφθούν υπόψην είναι, η διάταξη των επιμέρους στοιχείων στο χώρο, 

η τροφοδοσία των επιμέρους στοιχείων και ο αριθμός των επιμέρους στοιχείων. 

Επίσης, το πλάτος και η φάση των ρευματικών κατανομών με τις οποίες 

τροφοδοτούνται τα επιμέρους στοιχεία αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα. Είναι 

σημαντικό να αναφέρουμε πώς, η τροφοδοσία των στοιχείων καθορίζει το μέτρο 
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και την φάση του κύματος. Ακόμη, το πλήθος των στοιχείων σε συνδυασμό με 

την θέση και την τροφοδοσία τους παίζει σημαντικό ρόλο και καθορίζει την 

ένταση με την οποία πρόκειται να εκδηλωθούν τα χαρακτηριστικά της συμβολής 

(ενίσχυση ή διαφορά φάσης) [4]. Με βάση όλων των παραπάνω, είμαστε σε θέση 

να συνεχίσουμε την αναφορά στις συστοιχίες κεραιών. Ο όρος συστοιχία με 

έλεγχο φάσης, έχει να κάνει με μια συστοιχία πολλών στοιχείων, στην οποία η 

φάση και πιο γενικά το πλάτος του ρεύματος, σε κάθε στοιχείο είναι μια 

μεταβλητή. Η οποία μας δίνει την δυνατότητα να ελέγχουμε την διεύθυνση της 

δέσμης και κατά συνέπεια και την μορφή του διαγράμματος ακτινοβολίας [11]. Οι 

στοιχειοσειρές για τις οποίες η φάση τροφοδοσίας τους ελέγχεται ηλεκτρονικά, 

ονομάζονται φασικές (phased arrays). Η οδήγηση της εκπεμπόμενης δέσμης 

πραγματοποιείται από, τους ολισθητές φάσης ή στροφείς φάσεως, οι οποίοι 

τοποθετούνται στην γραμμή τροφοδοσίας κάθε στοιχείου. Οι ολισθητές 

ελέγχονται ηλεκτρονικά και παρεμβάλουν τα κατάλληλα μήκη γραμμών στην 

πορεία του σήματος τροφοδοσίας του στοιχείου, έτσι ώστε το μήκος να ξεπερνά 

κατά μια τιμή την διαδρομή τροφοδοσίας των προηγούμενων γειτονικών του 

στοιχείου της κεραίας. Ο στροφέας φάσης τοποθετείτε πίσω από το στοιχείο 

ακτινοβολίας, διότι πρέπει να παρεμβάλλεται στην διαδρομή του σήματος [3].  

 

3.2 Phased shifters 

Οι phased shifters ή αλλιώς μεταγωγείς φάσης, χρησιμοποιούνται ως διακόπτες 

έτσι ώστε να κατευθύνουν το σήμα που παρέχεται σε κάθε στοιχείο ακτινοβολίας 

μέσω του καλωδίου, το οποίο έχει διαφορετικά μήκη. Τα καλώδια καθυστερούν 

το σήμα και με αυτό τον τρόπο μετατοπίζουν την φάση εξόδου. Όπως 

παρουσιάζεται και στο παρακάτω σχήμα 3.1.1.α οι μικρολωρίδες αυτές, είναι 

λεπτά σύρματα σε σχήμα που θυμίζει μαίανδρο και χρησιμοποιούνται ως φίλτρα 

χαμηλών συχνοτήτων [5]. Με πιο απλά λόγια ένας μεταγωγέας φάσης, προσθέτει 

φάσεις σε κάθε στοιχείο έτσι ώστε να οδηγήσει την δέσμη σε διαφορετικές 

κατευθύνσεις [13]. Επιπρόσθετα οι ολισθητές φάσης είναι συσκευές οι οποίες 

χρησιμοποιούν φερρίτη (κεραμικά υλικά), ένα υλικό με ισχυρές μαγνητικές 

ιδιότητες και ταυτόχρονα ισχυρός μονωτής [11]. Στους phased shifters ο έλεγχος 

πραγματοποιείται με διόδους PIN, οι οποίοι κατασκευάζονται με την τεχνική των 

μονολιθικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων όπου θα αναλύσουμε στην συνέχεια 

[3]. Στο σχήμα 3.1.1.β βλέπουμε έναν στροφέα φάσης τεσσάρων bit με διόδους 

PIN. 
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α [5]                                         β [3]: 

Σχήμα 3.1.1: phased shifters α [5], στροφέα φάσης τεσσάρων bit με διόδους PIN β [3] 

 

3.3 Δίοδοι PIN 

Η δίοδος PIN αποτελείται από δύο στενές περιοχές ημιαγωγών που είναι 

ιδιαίτερα ενισχυμένες, η μια περιοχή είναι τύπου p και η άλλη περιοχή είναι τύπου 

n. Οι δύο περιοχές αυτές χωρίζονται από μια παχύτερη περιοχή που ονομάζεται 

ενδογενής περιοχή. Το πυρίτιο χρησιμοποιείται ως κύριο επίπεδο για στις 

περιοχές της διόδου PIN, καθώς είναι ένα υλικό το οποίο προσφέρει υψηλή 

αντίσταση στην ενδογενή περιοχή της διόδου. Η ενδογενής περιοχή, που είναι 

μεγαλύτερη σε κλίμακα σε σχέση με τις περιοχές p και n, αυξάνει τον χρόνο 

διέλευσης των ηλεκτρονίων που περνούν μέσα από την περιοχή αυτή. Η δίοδος 

PIN λειτουργεί ως μια συνηθισμένη δίοδος σε συχνότητες μέχρι 100MHz, πάνω 

από αυτή την τιμή συχνότητας τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της διόδου 

αλλάζουν και κατά συνέπεια αλλάζει και η συμπεριφορά της. Εάν ξεπεράσουμε 

την τιμή των 100MHz τα ηλεκτρόνια συσσωρεύονται στην ενδογενή περιοχή, με 

αποτέλεσμα να αποθηκεύονται φορείς στην περιοχή και η δίοδος ξεκινά να 

συμπεριφέρεται ως μια μεταβλητή αντίσταση. Ανάλογα με την πόλωση της 

διόδου μεταβάλλεται και η αντίσταση της, για παράδειγμα όταν η δίοδος είναι 

ορθά πολωμένη η αντίσταση μειώνεται και με αυτό τον τρόπο περισσότερη ισχύς 

αντανακλάται. Συμπερασματικά λοιπόν η δίοδος PIN λειτουργεί ως διακόπτης 

όταν τοποθετείται παράλληλα με μια γραμμή μεταφοράς [5]. Έτσι με τις διόδους 

PIN μπορούμε να έχουμε ηλεκτρονικό έλεγχο της δέσμης, χωρίς να 

χρησιμοποιούνται μηχανικοί διακόπτες [11]. Στο παρακάτω σχήμα 3.1.2 

παρουσιάζεται μια δίοδος PIN που μας βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα τη δομή 

της. 
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P+ N+

P+ N+I

Intrinsic region

Normal semiconductor

PIN diode

 

Σχήμα 3.1.2 : Δίοδος PIN 

 

3.4 Transmitter - Receiver Module (T/R module) 

Τα phased arrays διαχωρίζονται σε δύο τύπους, τα ενεργά (active phased 

arrays) και τα παθητικά (passive phased arrays) στα οποία θα γίνει αναφορά 

στην συνέχεια. Όσον αφορά τα active phased arrays χρησιμοποιούν μονάδες 

εκπομπής (transmitter) / λήψης (receiver) (T/R module), ώστε στο πρώτο στάδιο 

της ενίσχυσης να λαμβάνονται τα σήματα και να παρέχεται έλεγχος στην φάση 

και στο πλάτος για κάθε στοιχείο ακτινοβολίας και το τελευταίο στάδιο ενίσχυσης 

είναι υπεύθυνο για τα μεταδιδόμενα σήματα. Η χρήση των ενεργών συστοιχιών 

παρέχουν πλεονεκτήματα όπως έλεγχο πλάτους και χαμηλές απώλειες σε σχέση 

με τα παθητικά. Παρακάτω απεικονίζεται το block διάγραμμα μιας τυπικής 

μονάδας T/R (T/R module). Όπως φαίνεται και από το σχήμα 3.1.3 ένα T/R 

module αποτελείται, από τα αριστερά προς τα δεξιά, από έναν μεταβλητό 

εξασθενητή (variable attenuator), έναν ολισθητή φάσης (variable phase shifter), 

έναν ενισχυτής υψηλής ισχύος (high power amplifier - HPA), έναν ενισχυτή 

χαμηλού θορύβου (low noise amplifier - LNA),ένα διακόπτη για την επιλογή 

μεταξύ HPA και LNA, έναν κυκλοφορητή (circulator) και τέλος έναν περιοριστή 

[14].  

limiter

Attenuator

Phased 

shifter

HPA

LNA

Circulator

Switch

 

Σχήμα 3.1.3: T/R module 
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Κυκλοφορητής (circulator) 

Γενικά ο κυκλοφορητής είναι μια πολύθυρη διάταξη και η λειτουργία του είναι η 

εξής, όταν ένα σήμα εισέρχεται από την θύρα 1 οδηγείται μόνο στην θύρα 2, όταν 

ένα σήμα εισέρχεται στην θύρα 2 οδηγείται μόνο στην θύρα 3 κ.ο.κ. [15]. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση ο κυκλοφορητής συμπεριφέρεται σαν έναν διακόπτη 

(duplexer), ο οποίος είναι υπεύθυνος να διαχωρίζει τι σήμα θα περάσει μεταξύ 

της κεραίας εκπομπής και λήψης. Συνήθως οι κυκλοφορητές κατασκευάζονται 

από φερρίτη εξαιτίας της μεγάλης απομόνωσης που προσφέρει σαν υλικό. Αυτό 

το εξάρτημα μπορεί να είναι είτε μέσα στο T/R module ή εξωτερικά από αυτό. 

Επιπρόσθετα ο circulator μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απομονωτής και να 

εξασθενίσει τα ισχυρά ανακλώμενα σήματα που μπορεί να προκύψουν [13]. Ο 

απομονωτής έχει την ιδιότητα, να επιτρέπει την οδήγηση ενός σήματος προς μια 

κατεύθυνση έστω Α, αλλά να προκαλεί μεγάλη εξασθένηση στο σήμα που θα 

μεταβεί σε αντίθετη κατεύθυνση έστω Β [15]. Επιπρόσθετα αναφέρουμε ένα 

παράδειγμα, για μια όχι καλή τιμή VSWR υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν 

ανεπιθύμητα ανακλώμενα τα οποία μπορεί να εισέλθουν στην μονάδα του 

ενισχυτή ισχύος, με αποτέλεσμα να μειωθεί η ισχύς. Για αυτό τον λόγο ένας 

κυκλοφορητής είναι αρκετά σημαντικός για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Ακόμη 

υπάρχει δυνατότητα να ενσωματωθεί κυκλοφορητής και μονωτής σε ένα ενιαίο 

εξάρτημα [13]. 

 

Περιοριστής (limiter) 

Σύμφωνα και με το σχήμα 3.1.3, ο περιοριστής εμποδίζει τα σήματα να εισέλθουν 

στον ενισχυτή χαμηλού θορύβου, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη. Ακόμη 

ο limiter κατά την διάρκεια της εκπομπής, διαθέτει μια θύρα τερματισμού για να 

απορροφά την ισχύ που ανακλάτε από την κεραία. Με αυτόν τρόπο 

ελαχιστοποιούνται τυχόν στάσιμα κύματα τα οποία είναι ανεπιθύμητα στην 

είσοδο του LNA [13]. 

 

Ενισχυτής χαμηλού θορύβου (low noise amplifier - LNA) 

Ο LNA ορίζει το επίπεδο θορύβου (noise figure) του συστήματος. Οι απώλειες 

που δημιουργούνται μεταξύ κεραίας και LNA προσθέτουν θόρυβο σε όλο 

σύστημα και σκοπός είναι να ελαχιστοποιηθεί ο θόρυβος όσο το δυνατόν 

καλύτερα. Οι LNAs μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σειρά και με αυτό τον 

τρόπο όσες βαθμίδες χρησιμοποιούνται “φιλτράρουν” καλύτερα τον θόρυβο που 

μπορεί να υπάρχει. Έτσι παίρνουμε σαν αποτέλεσμα το επιθυμητό σήμα με 

noise figure πολύ χαμηλό. Εάν προστεθεί λειτουργία τερματισμού στον ενισχυτή, 

δεν είναι απαραίτητη η χρήση μονωτήρα που εξασφαλίζει ότι ο LNA ”βλέπει” 
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πάντοτε 50 Ω. Η τεχνολογία που εφαρμόζεται σε έναν LNA είναι GaAs. Στο 

κοντινό μέλλον η νέα τεχνολογία θα είναι GaN με την οποία μας δίνεται η 

δυνατότητα να μην χρησιμοποιούμε την μονάδα του limiter. Συγκεκριμένα 

αναφέρεται πως για τους GaN LNAs μπορούν να αντέξουν μέγιστη ισχύ τα 10 W 

[13]. 

 

Μεταγωγέας φάσης (phased shifter) 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει ένας phased shifter τροφοδοτεί το κάθε στοιχείο 

ακτινοβολίας με επιπρόσθετες φάσεις, με αποτέλεσμα να οδηγεί την ακτίνα σε 

διαφορετικές κατευθύνσεις. Η μετατόπιση φάσης είναι απαραίτητη κατά την 

διαδικασία εκπομπής και την διαδικασία λήψης σήματος. Είναι γνωστό πως οι 

phased shifters δεν είναι ιδανικοί διότι εισάγουν σφάλματα και ακόμη τα 

σφάλματα αυτά μπορούν να επιδεινωθούν εάν η τιμή του VSWR δεν είναι καλή 

[13]. 

 

Ενισχυτής υψηλής ισχύος (high power amplifier - HPA) 

Ο ενισχυτής υψηλής ισχύος αποτελεί το μεγαλύτερο και το πιο ακριβό εξάρτημα 

σε ένα T/R module καθώς επίσης είναι η κύρια πηγή θερμότητας. Ενας HPA είναι 

σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται από το φορτίο που έχει 

κάθε φορά να τροφοδοτήσει. Το GaN χρησιμοποιείτε στους ενισχυτές ισχύος και 

αποτελούν τις πιο ακριβές μονάδες. Η θερμότητα στην συγκεκριμένη περίπτωση 

παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς γίνονται έρευνες για την μείωση της όσο αυτό είναι 

δυνατόν, γιατί ο ενισχυτής χρειάζεται συγκεκριμένη τιμή τάσης όσο για να 

λειτουργεί ο ίδιος αλλά όσο και να τροφοδοτεί την επόμενη βαθμίδα. Οι ενισχυτές 

ισχύος με μια μέτρια ισχύ έχουν την δυνατότητα να συρρικνωθούν σε μικρότερα 

σχέδια διαστάσεων που έχει ως αποτέλεσμα να περνά μικρότερο ποσοστό 

ρεύματος άρα μείωση της θερμότητα και σημειώνεται καλύτερη εξοικονόμηση 

κόστους [13]. 

 

Εξασθενητής (attenuator) 

Κατά βάση οι εξασθενητές είναι παθητικές συσκευές και αποτελούνται από απλά 

κυκλώματα τα οποία υποβιβάζουν την τάση, με άλλα λόγια ονομάζονται διαιρέτες 

τάσης. Η εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών αντιστάσεων γίνετε με την χρήση 

ποτενσιόμετρων (μεταβλητός εξασθενητής). Για την μέτρηση σημάτων ο 

εξασθενητής χρησιμοποιείται σαν προσαρμογέας, έτσι ώστε να μειώσει το 

πλάτος του σήματος, με σκοπό να προστατέψει την συσκευή από τα υψηλά 

επίπεδα σήματος που μπορούν να την καταστρέψουν [16]. Στην συγκεκριμένη 
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περίπτωση ο εξασθενητής χρησιμοποιείται για να προσθέσει πλάτος σε όλη την 

συστοιχία έτσι ώστε να μειωθούν οι πλευρικοί λοβοί στο διάγραμμα ακτινοβολίας 

[13]. 

 

3.5 Active Phased Arrays 

Τα active arrays χρησιμοποιούν T/R modules που αναφέραμε προηγουμένως. 

Παρουσιάζουν πλεονεκτήματα όπως, έλεγχο του πλάτους, χαμηλή απώλεια και 

καλύτερη σχεδιαστικά επιλογή όσον αφορά τις διαστάσεις. Στο παρακάτω σχήμα 

3.1.4 απεικονίζεται ένα block διάγραμμα για active phased arrays. Οι συστοιχίες 

αυτές προσφέρουν πλεονεκτήματα σε σχέση με της μηχανικές κατευθυντήριες 

συστοιχίες. Εξαιτίας του ότι παρουσιάζουν μεγάλη ευελιξία της δέσμης, είναι 

πολύ αξιόπιστες γιατί δεν έχουν κινούμενα – μηχανικά μέρη [14]. Με βάση το 

σχήμα 3.1.4 τα T/R modules τοποθετούνται πίσω από κάθε στοιχείο 

ακτινοβολίας. Η κεραία σε αυτόν τον σχεδιασμό, είναι πομπός και δέκτης καθώς 

το T/R module περιέχει έναν HPA και LNA. Έτσι στην εκπομπή σήματος 

ενεργοποιούνται τα εκάστοτε HPA σε κάθε μονάδα και το σήμα μεταδίδεται. Στην 

διαδικασία λήψης, σε κάθε μονάδα, θα αλλάξει θέση ο διακόπτης ώστε το σήμα 

λήψης να περάσει αρχικά από τον limiter, από τον LNA, τον διαμορφωτή δέσμης 

ακτινοβολίας (beamformer) και τέλος να φτάσει στον δέκτη. Μικρή απώλεια 

σήματος σημειώνεται μεταξύ HPA / LNA και το στοιχείο εκπομπής [17].  
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Σχήμα 3.1.4: Block διάγραμμα active phased arrays 
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3.6 Passive Phased Arrays 

Τα passive arrays χρησιμοποιούν έναν κεντρικό πομπό και δέκτη με ένα κοινό 

δίκτυο τροφοδοσίας, η λειτουργία τους είναι παρόμοια με μια μηχανική κεραία 

σάρωσης. Σε αντίθεση με μια μηχανική κεραία, μια μονάδα passive array διαθέτει 

έναν ολισθητή φάσης πίσω από κάθε ακτινοβολούμενο στοιχείο, έτσι επιτρέπετε 

στην δέσμη να ελέγχεται – κατευθύνεται ηλεκτρονικά. Στα passive arrays τα μόνα 

ενεργά στοιχεία είναι οι phase shifters [14]. Με βάση το σχήμα 2.1.5 η κεραία 

οδηγείται από τον ενισχυτή (HPA) πομπό, μέσω του διαμορφωτή δέσμης 

ακτινοβολίας (beamformer) και στην συνέχεια από τους phase shifters το σήμα 

θα μεταδοθεί. Στην διαδικασία λήψης το σήμα θα ανιχνευτεί μέσω του δέκτη, 

εφόσον το σήμα θα περάσει αρχικά από τον διαμορφωτή δέσμης ακτινοβολίας, 

τον limiter, τον LNA ώστε στο τέλος να καταλήξει στον δέκτη. Μεγάλη απώλεια 

σήματος σημειώνεται μεταξύ του στοιχείου ακτινοβολίας και τον πομπό. Ακόμη, 

σε αυτόν τον σχεδιασμό η κεραία συνδέεται με τον πομπό και τον δέκτη [17]. 
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Σχήμα 3.1.5: Block διάγραμμα passive phased arrays 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε, ποιο ποιοτικά την συμπεριφορά των 

phased arrays και πως διαμορφώνουν το διάγραμμα ακτινοβολίας. Παρακάτω 

στο σχήμα 3.1.6, απεικονίζεται η απόκριση του συστήματος σε σχέση με την 

κατεύθυνση της δέσμης για κάθε περίπτωση. Για την περίπτωση a) βλέπουμε 

πως για ένα ακτινοβολούμενο στοιχείο δεν έχουμε κατεύθυνση δέσμης, διότι από 

μόνο του το στοιχείο εκπέμπει ομοιοκατευθυντικά σε όλο το χώρο. Στην 

περίπτωση b) αυτό που αλλάζει είναι ότι προσθέσαμε τρία ακόμη στοιχεία 

ακτινοβολίας και έναν συγκριτή, παρατηρούμε πως αρχίζει και σχηματίζεται μια 

δέσμη ακτινοβολίας σε μια κατεύθυνση. Στην περίπτωση c) ο αριθμός των 

στοιχείων γίνετε έξι και είναι αντιληπτό πως με την αύξηση των στοιχείων η 

δέσμη ακτινοβολίας γίνετε πιο στενή, άρα στο σύστημα της κεραίας, η διακριτική 

ικανότητα έγινε καλύτερη σε σχέση με πριν. Τέλος στην περίπτωση d) το μόνο 
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που προσθέτουμε στην διάταξη είναι οι phased shifters πίσω από κάθε 

ακτινοβολούμενο στοιχείο. Έτσι λοιπόν υπάρχει η δυνατότητα να ελέγξουμε σε 

ποια κατεύθυνση επιθυμούμε να στρέψουμε την δέσμη ακτινοβολίας. 

Συμπερασματικά επιβεβαιώνουμε αυτό στο οποίο ήδη έχουμε αναφερθεί, πως 

καθώς αυξάνεται το πλήθος των στοιχείων η δέσμη ακτινοβολίας γίνετε πιο στενή 

και πιο κατευθυντική και το κέρδος αυξάνεται. Οι phased shifters μας βοηθούν να 

στρέφουμε το διάγραμμα ακτινοβολίας. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι 

πως καθώς αυξάνεται το πλήθος των στοιχείων αυξάνουν και οι πλευρικοί λοβοί 

στο διάγραμμα, επομένως θα είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα όριο. Θα πρέπει η 

απόσταση d μεταξύ των στοιχείων να είναι μικρότερη από το μήκος κύματος, 

δηλαδή d < λ [12]. 
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Σχήμα 3.1.6: η απόκριση του συστήματος σε σχέση με την κατεύθυνση της δέσμης 
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4. Ενισχυτές – Τεχνολογία GaN 

4.1 Ενισχυτές  

4.1.1 Γενική Περιγραφή Ενισχυτή 

Από μαθηματική άποψη η απλούστερη μορφή επεξεργασίας σήματος είναι αυτή 

της ενίσχυσης σήματος. Η αιτία για την ενίσχυση σημάτων προέρχεται από το 

γεγονός ότι οι μετατροπείς παρέχουν σήματα τα οποία ονομάζονται “ασθενή” 

σήματα, είναι δηλαδή της τάξης μV ή mV. Τέτοια σήματα είναι πολύ μικρά για να 

επεξεργαστούν, έτσι λοιπόν εάν μεγαλώσουμε το πλάτος του σήματος, τότε η 

επεξεργασία μπορεί να είναι αξιόπιστη. Το σύστημα που πραγματοποιεί αυτή την 

διαδικασία ονομάζεται ενισχυτής σήματος [29]. Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να 

φανταστούμε έναν ενισχυτή ως ένα κουτί, στην πιο γενική μορφή του, το 

παρακάτω σχήμα 4.1.1 μας βοηθά να το καταλάβουμε καλύτερα. Για να δουλέψει 

ο ενισχυτής, χρειάζεται τροφοδοσία, δηλαδή να περάσει από μέσα του ρεύμα. 

Εφαρμόζοντας ένα σήμα στην είσοδο του ενισχυτή με πλάτος Α, στην έξοδο του 

ενισχυτή θα παραχθεί το ίδιο σήμα αλλά με διαφορετικό (μεγαλύτερο) πλάτος, 

έστω Α’. Επομένως στην έξοδο του ενισχυτή παίρνουμε το σήμα εισόδου 

ενισχυμένο. Να σημειωθεί πως για το παρακάτω σχήμα 4.1.1, το σήμα εξόδου 

δεν είναι απαραίτητο να είναι συμφασικό με το σήμα εισόδου. 
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Σχήμα 4.1.1: Ενεργειακό διάγραμμα ενισχυτή 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφέρουμε την ανάγκη της γραμμικότητας 

σε έναν ενισχυτή. Όταν ενισχύεται ένα σήμα θα πρέπει να προσέξουμε ότι, η 

πληροφορία που περιέχεται σε αυτό να μην μεταβάλλεται και να μην προστίθεται 

καμία καινούργια πληροφορία, θέλουμε απλά την ενίσχυση του σήματος και 

τίποτε άλλο. Έτσι λοιπόν επιθυμούμε στην έξοδο του ενισχυτή να βλέπουμε ένα 

ακριβές αντίγραφο της εισόδου με μεγαλύτερο πλάτος. Κάθε αλλαγή στην 

κυματομορφή θεωρείται παραμόρφωση και είναι ανεπιθύμητη [29].  
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4.1.2 Έκφραση κέρδους ενισχυτή σε Decibels 

Γενικά το κέρδος ενίσχυσης σε έναν ενισχυτή, για παράδειγμα το κέρδος τάσης, 

εκφράζεται ως ο λόγος του σήματος τάσης εξόδου προς το σήμα τάσης εισόδου 

(V/V). Το κέρδος σε έναν ενισχυτή είναι αδιάστατος αριθμός, επομένως μπορεί 

να εκφραστεί με ένα λογαριθμικό μέτρο. Πιο συγκεκριμένα παρακάτω βλέπουμε 

για την κάθε περίπτωση πιο είναι το κέρδος, σε μορφή dB [29]. 

 

 Κέρδος τάσης:        AvdBAV log20   

 

 Κέρδος ρεύματος:    AidBAi log20    

 

 Κέρδος ισχύος:      ApdBAp log10   

 

Η χρήση απόλυτης τιμής στο κέρδος τάσης και ρεύματος γίνεται καθώς υπάρχει 

περίπτωση τα Αv, Αi να είναι αρνητικοί αριθμοί. Ένα αρνητικό κέρδος Av μας 

πληροφορεί ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του σήματος εξόδου και εισόδου, 

διαφορά φάσης 180 . Δεν σημαίνει ότι ο ενισχυτής αποσβένει το σήμα. Από την 

άλλη πλευρά εάν το κέρδος τάσης του ενισχυτή έχει τιμή -20dB τότε στην πράξη 

αποσβένει το σήμα εισόδου κατά έναν συντελεστή 10, δηλαδή Αv = 0,1 [29]. 

 

4.1.3 Εύρος ζώνης ενισχυτή 

Το εύρος ζώνης ενός ενισχυτή καθορίζει το εύρος της συχνότητας στην οποία το 

κέρδος του ενισχυτή παραμένει περίπου σταθερό, μέσα σε ένα συγκεκριμένο 

εύρος τιμών. Το σημείο των 3dB ονομάζεται σημείο μισής ισχύος. Πιο 

συγκεκριμένα, το σημείο των 3dB αντιστοιχεί στο εύρος συχνότητας για το οποίο 

το κέρδος μειώνεται κατά 3dB από την μέγιστη τιμή σταθερού κέρδους [29]. Το 

παρακάτω σχήμα μας βοηθά να αντιληφθούμε καλυτέρα την έννοια του 

bandwidth, στο συγκεκριμένο σχήμα παρουσιάζεται η απόκριση ενός 

ευρυζωνικού (broadband) ενισχυτή. Το BW ορίζεται ως BW = f2-f1 με βάση το 

σχήμα 4.1.2. 
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Σχήμα 4.1.2: Απόκριση συχνότητας ευρυζωνικού ενισχυτή, bandwidth 

 

Narrowband – Broadband 

Ενας στενής ζώνης (narrowband) ενισχυτής, παρουσιάζει εύρος ζώνης μικρότερο 

από 20% της κεντρικής συχνότητας. Η narrowband συμπεριφορά οφείλεται στον 

LC συντονισμό των κυκλωμάτων εισόδου και εξόδου του ενισχυτή [30]. Ο 

ευρυζωνικός ενισχυτής παρουσιάζει εύρος ζώνης μεγαλύτερο από το 20% της 

κεντρικής συχνότητας λειτουργίας. Το μεγαλύτερο εύρος συνήθως το αξιοποιούν 

εφαρμογές σε δομές κατανεμημένων ενισχυτών [30]. Το παρακάτω σχήμα 4.1.3 

απεικονίζει την συμπεριφορά απόκρισης ενός Narrowband και Broadband 

ενισχυτή. 
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Σχήμα 4.1.3: Απόκριση ενός Narrowband και Broadband ενισχυτή 
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4.1.4 Απόκριση συχνότητας ενισχυτή 

Πριν αναλύσουμε την έννοια απόκριση συχνότητας, θα αναφερθούμε πρώτα 

στην έννοια της λέξης ”απόκριση”, που αναφέρθηκε και στην 4.1.3. Αρχικά 

έχουμε ένα σύστημα το οποίο στην πιο απλή του μορφή αποτελείτε από δύο 

θύρες, μια είσοδο και μια έξοδο. Εφαρμόζοντας μια μορφή διέγερσης (παλμός) 

στην είσοδο θα έχουμε μια απόκριση στην έξοδο. Δηλαδή, η απόκριση ενός 

συστήματος εξαρτάται από την διέγερση της εισόδου. Πιο απλά, ανάλογα με το 

σήμα που εφαρμόζεται στην είσοδο του συστήματος, θα έχουμε διαφορετική 

συμπεριφορά στην έξοδο, διαφορετικές αποκρίσεις. Επομένως ένα σήμα 

εισόδου, είναι διέγερση του συστήματος και η έξοδος είναι η απόκριση του 

συστήματος. Η απόκριση πλάτους, αναφέρεται και ως συνάρτηση απλού 

κέρδους ή συνάρτηση κέρδους [31]. Για τον υπολογισμό της απόκρισης 

συχνότητας ενός ενισχυτή, θα πρέπει να γίνει ανάλυση του ισοδύναμου 

κυκλώματος λαμβάνοντας υπόψην όλα τα παθητικά στοιχεία (πυκνωτές, πηνία). 

Πραγματοποιείται κυκλωματική ανάλυση και όλες οι επαγωγές και οι 

χωρητικότητες αναπαριστώνται με την τιμή της σύνθετης αντίστασης τους. Για 

την επαγωγή L η σύνθετη αντίσταση είναι jωL και για την χωρητικότητα C η 

σύνθετη αντίσταση είναι 1/jωC. Έτσι λοιπόν για την ανάλυση στο πεδίο της 

συχνότητας γίνεται χρήση των σύνθετων αντιστάσεων και αγωγιμότητες [29]. Το 

αποτέλεσμα της ανάλυσης είναι η συνάρτηση μεταφοράς του ενισχυτή, στο 

μιγαδικό επίπεδο: 
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Το μέτρο της συνάρτησης μεταφοράς είναι η απόκριση του πλάτους τάσης του 

ενισχυτή [31]. Επειδή στο πεδίο των μιγαδικών αριθμών (jω) οι αλγεβρικοί 

υπολογισμοί δυσκολεύουν, κάνουμε αναγωγή στο πεδίο των συχνοτήτων (s) που 

οι πράξεις απλουστεύονται. Γίνεται χρήση της μεταβλητής μιγαδικής συχνότητας 

s, όπου s = σ + jω. Όπου σ πραγματικό μέρος σχετίζεται με το μεταβατικό 

φαινόμενο και ω που είναι το φανταστικό μέρος, σχετίζεται με την μόνιμη 

κατάσταση του συστήματος. Έτσι λοιπόν για την επαγωγή L έχουμε sL και για 

χωρητικότητα C έχουμε 1/sC, στην ουσία αντικαταστήσαμε όπου jω=s [29],[31]. 

Επομένως η συνάρτηση μεταφοράς του ενισχυτή είναι: 
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4.1.5 Δίκτυα μιας σταθεράς χρόνου 

Για την ανάλυση και εύρεση της απόκρισης συχνότητας, είναι απαραίτητο να 

γνωρίζουμε την απόκριση συχνότητας δικτύων μιας σταθεράς χρόνου. Ένα 

δίκτυο μιας σταθεράς χρόνου αποτελείται από ένα παθητικό στοιχείο (πηνίο ή 

πυκνωτής) και μια ωμική αντίσταση. Στο παρακάτω σχήμα 4.1.4 απεικονίζονται 

δύο κυκλώματα με τις αντίστοιχες σταθερές χρόνου [29],[31]. Στην συνέχεια για 

το κάθε κύκλωμα παρουσιάζεται η απόκριση συχνότητας.  

R

C

C

RVout Vout

G

ω

G

ω

-3dB -3dB

ωc
ωc

G0 G0

(a) (b)

ΖΔ ΖΔ
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Σχήμα 4.1.4: Κυκλώματα σταθεράς χρόνου και η αντίστοιχη απόκριση συχνότητας. (α) 

βαθυπερατή απόκριση, (β) υψιπερατή απόκριση 

Θα παρατηρήσουμε ότι τα δύο αυτά κυκλώματα παρουσιάζουν διαφορετική 

συμπεριφορά απόκρισης σήματος. Στην περίπτωση (α) έχουμε ένα βαθυπερατό 

φίλτρο και στην περίπτωση (β) έχουμε ένα υψιπερατό φίλτρο. Η έννοια της λέξης 

“φίλτρο” στην ανάλυση κυκλωμάτων, μας πληροφορεί για ποιες συχνότητες 

“επιτρέπετε να περάσουν” και για ποιες συχνότητες δεν “επιτρέπετε να 

περάσουν”. Η περιοχή για τις συχνότητες που επιτρέπετε να περάσουν, 

ονομάζεται ζώνη διέλευσης. Αντίστοιχα η περιοχή για τις συχνότητες που δεν 

επιτρέπετε να περάσουν, ονομάζεται ζώνη αποκοπής. Είναι λογικό να 

καταλάβουμε, ότι η συχνότητα που διαχωρίζει την ζώνη διέλευσης από την ζώνη 

αποκοπής ονομάζεται συχνότητα αποκοπής. Γραφικά η συχνότητα αποκοπής 

(ωc) είναι το σημείο εκείνο που συναντά η συχνότητα μισής ισχύος (F-3dB). 

Σύμφωνα και με το σχήμα 4.1.4, ένα βαθυπερατό φίλτρο περνά τις χαμηλές 

συχνότητες και δεν περνά τις υψηλές συχνότητες. Το υψιπερατό φίλτρο περνά τις 

υψηλές συχνότητες και δεν περνά τις χαμηλές συχνότητες. Να σημειώσουμε πως 

τα βαθυπερατά φίλτρα περνούν τα dc σήματα χαμηλών συχνοτήτων (σήματα με 

μηδενική συχνότητα). Γενικά να σημειώσουμε ότι, σε ένα κύκλωμα εάν 

εφαρμοστεί ένα dc σήμα, τότε ένας πυκνωτής θα συμπεριφερθεί ως 
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ανοιχτοκύκλωμα, δηλαδή δεν θα περάσει το dc σήμα. Ένα πηνίο θα 

συμπεριφερθεί ως βραχυκύκλωμα, δηλαδή θα περάσει το dc σήμα. Αντίστοιχα 

ένα εφαρμοστεί ένα ac σήμα, τότε ένας πυκνωτής θα συμπεριφερθεί ως 

βραχυκύκλωμα και θα περάσει το ac σήμα, αντίστοιχα ένα πηνίο θα 

συμπεριφερθεί ως ανοιχτοκύκλωμα και δεν θα περάσει το ac σήμα. Αυτά στα 

οποία προαναφέρθηκαν είναι εύκολο να τα επιβιώσουμε από της σχέσεις του 

πυκνωτή και του πηνίου που είναι:  

LjZL   

C

j
ZC





 

Όπου f  2  (rad/sec) 

 

4.1.6 Κατηγοριοποίηση ενισχυτών με βάση την απόκριση 

συχνότητας 

Οι ενισχυτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με την μορφή της 

καμπύλης απόκρισης πλάτους. Σημειώνουμε λοιπόν ενισχυτές με βαθυπερατή ή 

υψιπερατή συμπεριφορά (σχήμα 4.1.4). Oι ολοκληρωμένοι ενισχυτές 

σχεδιάζονται ως απευθείας συζευγμένοι ή ενισχυτές dc καθώς επίσης αντίθετη 

συμπεριφορά έχουν οι χωρητικά συζευγμένοι ή ενισχυτές ac. Ακόμη 

συντονισμένοι ενισχυτές, ζωνοδιαβατοί ενισχυτές ή ζωνοδιαβατά φίλτρα, 

παρουσιάζουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά απόκρισης. Πιο συγκεκριμένα η 

απόκριση συχνότητας παρουσιάζει μέγιστο γύρω από μια συγκεκριμένη 

συχνότητα, που ονομάζεται κεντρική συχνότητα. Ο ενισχυτής αυτός αποτελεί ένα 

σημαντικό κομμάτι του κυκλώματος συντονισμού σε ένα τηλεπικοινωνιακό δέκτη 

[29]. Παρακάτω βλέπουμε μια τέτοια απόκριση ενός τέτοιου ενισχυτή. 

G

ωω0
 

Σχήμα 4.1.5: Απόκριση συχνότητας ενός ζωνοδιαβατού ενισχυτή ή ζωνοδιαβατό φίλτρο 

Να σημειώσουμε ότι στις υψηλές συχνότητες οι εσωτερικές χωρητικότητες των 

τρανζίστορ προκαλούν μείωση του κέρδους. Στις χαμηλές συχνότητες η μείωση 

του κέρδους προκαλείται από τους πυκνωτές ζεύξης ή σύζευξης, που 
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χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν το ένα στάδιο του ενισχυτή με το άλλο [29]. 

Σε αυτό το σημείο έχει ενδιαφέρον να παρουσιάσουμε συνοπτικά την χρήση των 

πυκνωτών σύζευξης και αποσύζευξης. Ενας πυκνωτής σύζευξης (coupling 

capacitor) χρησιμοποιείται για να φιλτράρει εκτός την dc συνιστώσα, δηλαδή δεν 

περνά το dc σήμα. Επομένως ένας πυκνωτής σύζευξης περνά το ac σήμα και 

δεν περνά το dc σήμα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση πυκνωτών το επιθυμητό 

σήμα είναι το ac και το ανεπιθύμητο σήμα είναι το dc, που προέχεται από την 

τροφοδοσία του ενισχυτή. Οι πυκνωτές σύζευξης συνδέονται σε σειρά. Ενας 

πυκνωτής αποσύζευξης (decoupling capacitor) χρησιμοποιείται για να 

φιλτράρει εκτός της ac συνιστώσα, δηλαδή να μην περνά το ac σήμα. Έτσι ένας 

πυκνωτής αποσύζευξης περνά το dc σήμα και δεν περνά το ac σήμα. Ο 

συγκεκριμένος πυκνωτής, που συνδέεται παράλληλα, χρησιμοποιείται για να 

εξομαλύνει την τάση τροφοδοσίας. Για παράδειγμα εάν η τάση εισόδου ”πέσει” 

απρόοπτα ο πυκνωτής παρέχει ενέργεια για να διατηρήσει την τιμή της τάσης 

σταθερή. Επίσης εάν ανιχνευθεί μια ακμή – αιχμή τάσης ο πυκνωτής θα 

απορροφήσει αυτή την περίσσεια ενέργεια. Ένα παρεμφερές όνομα των 

πυκνωτών αποσύζευξης είναι, οι πυκνωτές παράκαμψης. Οι πυκνωτές 

παράκαμψης (bypass capacitors) μπορούν για μια προσωρινή κατάσταση, να 

συμπεριφερθούν σαν πηγή ισχύος και έτσι να παρακάμψουν την πηγή 

τροφοδοσίας. Δηλαδή, παρακάμπτουν την πηγή ισχύος όταν χρειάζεται. Ακόμη 

μπορούν να θεωρηθούν ως μικρές παροχές ισχύος, πηγές ισχύος, σε ένα ενιαίο 

κύκλωμα [32], [33]. Ακόμη ένα πυκνωτής παράκαμψης, εμφανίζεται ανοιχτός στο 

dc σήμα και βραχυκυκλωμένος στο ac σήμα, δεν χρησιμοποιείται όμως για να 

ενώσει ένα σήμα μεταξύ δύο σημείων. Αντιθέτως χρησιμοποιείται για να 

δημιουργήσει μια γείωση ac. Επομένως ένας πυκνωτής παράκαμψης είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός καθώς μας επιτρέπει να έχουμε γείωση ac σε έναν ενισχυτή 

χωρίς να διαταράξουμε το σημείο λειτουργίας [38]. 

 

4.1.7 Κλάσεις ενισχυτών 

Οι κλάσεις των ενισχυτών είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να γίνεται 

διάκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων ενισχυτών. Ο διαχωρισμός γίνεται με 

κριτήριο το ποσοστό σήματος εξόδου της ενισχυτικής διάταξης. Ανάλογα με την 

κυματομορφή εξόδου και κατ’ επέκταση το ποσοστό ισχύος της εξόδου, μας 

πληροφορεί για την λειτουργία της διάταξης. Ουσιαστικά η πόλωση του ενισχυτή 

είναι αυτή που καθορίζει τι τύπος κλάσης ή τάξης είναι ο ενισχυτής. Η κατάταξη 

των ενισχυτών ξεκινάει από την γραμμική λειτουργία (χρήση για ενίσχυση 

σήματος υψηλής ποιότητας), με χαμηλή απόδοση. Η λειτουργία σε μη γραμμική 

περιοχή (η ακριβής αναπαραγωγή του σήματος εισόδου δεν είναι τόσο 

σημαντική), με υψηλή απόδοση. Οι ενδιάμεσες λειτουργίες, μεταξύ γραμμικής και 

μη γραμμικής περιοχής παρουσιάζουν ενδιάμεσα χαρακτηριστικά. Οι κλάσες των 

ενισχυτών συγκεντρώνονται σε δύο κύριες ομάδες. Η πρώτη ομάδα 
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συγκεντρώνει ενισχυτές με ελεγχόμενη γωνία αγωγής και σε αυτή κατατάσσονται 

οι τάξεις Α, ΑΒ, C, οι οποίες ορίζονται από το μήκος της κατάστασης 

αγωγιμότητας, να βρίσκεται πάνω από το τμήμα κυματομορφής εξόδου. Η 

δεύτερη ομάδα αναφέρεται σε ενισχυτές “διακόπτες” και σε αυτή κατατάσσονται 

οι τάξεις D, E, F, κτλ οι οποίες χρησιμοποιούν ψηφιακά κυκλώματα σε 

διαμόρφωση πλάτους του παλμού, για να μεταβαίνουν συνεχώς το σήμα μεταξύ 

“πλήρως on” και “πλήρως off” οδηγώντας την έξοδο του τρανζίστορ στις περιοχές 

κορεσμού και αποκοπής (cut-off). Επομένως η τάξη λειτουργίας ή η κλάση ενός 

ενισχυτή αναφέρεται στο είδος πόλωσης που εφαρμόζεται σε ένα τρανζίστορ και 

στην συγκεκριμένη περίπτωση για έναν ενισχυτή ισχύος. Στην συνέχεια 

παρουσιάζονται οι κλάσεις λειτουργίας των ενισχυτών συνοπτικά, σημειώνοντας 

τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Για την παρακάτω μελέτη στα σχήματα 

χρησιμοποιούνται BJT διατάξεις, ωστόσο η μελέτη μπορεί να μεταφερθεί εύκολα 

και σε άλλες διατάξεις όπως pMOS, nMOS καθώς η τεχνολογία CMOS 

χρησιμοποιείται για την σχεδίαση αναλογικών κυκλωμάτων. Επομένως δεν 

γίνεται κάποια αλλαγή της διαισθητικής περιγραφής που θα γίνει [34], [35]. Σε 

αυτό το σημείο πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των κλάσεων των ενισχυτών 

θα αναφέρουμε λίγα πράγματα για την απόδοση του ενισχυτή. Απόδοση ενός 

ενισχυτή (n%), είναι η ικανότητα να μετατρέπει το συνεχές ρεύμα (dc) της πηγής 

τροφοδοσίας, σε ένα σήμα ισχύος που θα μεταφερθεί στο φορτίο της διάταξης. 

Δηλαδή τι ποσοστό σήματος μεταφέρετε στο φορτίο, από την πηγή τροφοδοσίας. 

Η σχέση που ορίζει την αποδοτικότητα σε έναν ενισχυτή είναι: 

DC

out
D

P

P
n   

Πιο συγκεκριμένα ο λόγος Pout/Pdc ορίζεται ως η διαρροή (Drain) 

αποδοτικότητας της συσκευής. Όπου DCDCDC VIP    και Pout η ισχύς εξόδου. 

Επιπρόσθετα ένας ακόμη παράγοντας που σχετίζεται με την αποδοτικότητα είναι 

η προστιθέμενη ισχύς αποδοτικότητας (Power Added Efficiency). Η 

προστιθέμενη ισχύς αποδοτικότητας (Power Added Efficiency) ορίζεται από 

την σχέση [35], [36]: 

DC

INOUT

P

PP
PAE


  

Ο συγκεκριμένος συντελεστής μας πληροφορεί για το πόσο αποτελεσματικά 

μπορεί να μετατραπεί η dc ισχύς σε μια RF ισχύ. Πιο απλά, πόσο καλά μπορεί 

ένας ενισχυτής να μετατρέψει την dc ισχύ σε RF ισχύ [37]. 
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Ενισχυτές τάξης Α 

Στην τάξη Α, ο ενισχυτής πολώνεται με κατάλληλο τρόπο ώστε το ρεύμα εξόδου 

να ρέει όλη την διάρκεια ενός πλήρους κύκλου. Δηλαδή το τρανζίστορ άγει για 

ένα κύκλο συνεχόμενα. Η γωνία αγωγής του τρανζίστορ είναι 360 , που σημαίνει 

ότι ακολουθεί έναν πλήρη κύκλο του σήματος εισόδου. Γωνία αγωγής είναι εκείνη 

η γωνία για την οποία ο ενισχυτής “τραβά” ρεύμα. Εξαιτίας αυτού παρουσιάζει 

την υψηλότερη γραμμικότητα σε σχέση με της άλλες τάξεις και λειτουργεί στο 

γραμμικό τμήμα της χαρακτηριστικής καμπύλης. Γραμμικότητα σημαίνει, πόσο 

πιο κοντά μοιάζουν το σήμα εξόδου με το σήμα εισόδου, να μην υπάρχουν 

παραμορφώσεις. Πρακτικά κανένας ενισχυτής δεν προσφέρει τέλεια 

γραμμικότητα. Η αποδοτικότητα σε αυτή την κλάση του ενισχυτή είναι %50 Dn  

[34], [35], [36]. 

Vcc

Vout

 

Σχήμα 4.1.6: Απλοποιημένο κύκλωμα για τον ενισχυτή τάξης Α 

 

Ενισχυτές τάξης Β 

Ο ενισχυτής τάξης Β, έχει γωνία αγωγής 180 και το συνεχές ρεύμα πόλωσης έχει 

οριστεί μηδέν, δηλαδή το τρανζίστορ άγει μόνο κατά το μισό του χρόνου, είτε με 

θετικό είτε με αρνητικό μισό κύκλο του σήματος εισόδου. Οι ενισχυτές τάξης Β 

είναι πιο αποδοτικοί σε σχέση με τους Α καθώς παρουσιάζουν %5,78 Dn , 

ωστόσο είναι λιγότερο γραμμικοί και εξαιτίας αυτού παρουσιάζουν 

παραμόρφωση στο σήμα εξόδου. Η βασική διάταξη σε μια κλάση Β είναι δύο 

τρανζίστορ συμπληρωματικά το ένα με το άλλο, μια άλλη γνωστή ονομασία είναι 

η “push-pull”. Με αυτό τον τρόπο κατά το πρώτο μισό θετικό κύκλο να άγει το ένα 

τρανζίστορ και κατά τον δεύτερο μισό αρνητικό κύκλο να άγει το δεύτερο 

τρανζίστορ [34], [35], [36]. 
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Vout

Vcc

 

Σχήμα 4.1.7: Απλοποιημένο κύκλωμα για τον ενισχυτή τάξης ΑΒ 

 

Ενισχυτές τάξης ΑΒ 

Ο ενισχυτής που κατατάσσεται στην τάξη ΑΒ, έχει έναν συνδυασμό από τις άλλες 

δύο τάξεις, Α και Β. Η γωνία αγωγής κυμαίνεται μεταξύ 180  και 360 , που 

σημαίνει ότι το τρανζίστορ θα άγει πολύ λιγότερο από τον μισό κύκλο του 

σήματος εισόδου και εξαλείφει το πρόβλημα του crossover distortion που 

παρουσιάζει η τάξη Β. Η τιμή της απόδοσής σημειώνεται μεταξύ %50 Dn  και 

%5,78 Dn . Σημειώνουμε λοιπόν ότι η τάξη ΑΒ δεν είναι ιδιαίτερα γραμμική 

αλλά προσφέρει ικανοποιητικό ποσοστό απόδοσης. Η διάταξη ΑΒ ακολουθεί την 

ίδια λογική της τάξης Β με τα δύο τρανζίστορ να έχουν μια πολλή μικρή τάση 

πόλωσης [34], [35], [36]. 

 

Ενισχυτές τάξης C 

Το σχέδιο που αναφέρεται στον ενισχυτή τάξης C παρουσιάζει την μεγαλύτερη 

απόδοση δηλαδή %10080 Dn  αλλά έχει μη γραμμική συμπεριφορά στο σήμα 

εξόδου. Το συνεχές ρεύμα πόλωσης δεν υπάρχει και έτσι το τρανζίστορ άγει για 

λιγότερο από τον μισό κύκλου εισόδου, δηλαδή παρουσιάζει γωνία αγωγής 

α< 180  κοντά στις 90 . Επομένως ενώ μπορούμε να έχουμε ένα αρκετά καλό 

συντελεστή απόδοσης, στην έξοδο παρατηρείται μεγάλη παραμόρφωση του 

σήματος και για αυτό δεν χρησιμοποιείται σε στερεά κατάστασης ενισχυτών 

ισχύος σε RF μικροκύματα [34], [35], [36]. 
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Ενισχυτές τάξης D 

Ένας ενισχυτής τάξης D είναι ουσιαστικά ένας μη-γραμμικός ενισχυτής 

μεταγωγής. Ενισχυτής τάξης D θεωρητικά μπορεί να φθάσει 100% σε 

αποτελεσματικότητα, καθώς δεν υπάρχει περίοδος κατά τη διάρκεια ενός κύκλου 

ήταν οι κυματομορφές τάσης και ρεύματος επικαλύπτονται ως ρεύμα έλκεται 

μόνο μέσω του τρανζίστορ που είναι σε λειτουργία [34], [35], [36]. 

 

Ενισχυτές τάξης E 

Ενισχυτής τάξης E προσφέρει τόσο στην αποτελεσματικότητα όσο και την 

παραγωγή με τη χρήση αρμονικών αντηχείων στο δίκτυο εξόδου, να 

διαμορφώσει την κυματομορφή εξόδου σε ένα τετραγωνικό σήμα. Τάξης Ε 

ενισχυτές έχουν υψηλές αποδόσεις άνω του 90% [34], [35], [36]. 

 

Ενισχυτές τάξης F 

Η κατηγορία F προσφέρει βελτιώσεις στη βασική τάξη ΑΒ σχεδίαση. Η κατηγορία 

F χρησιμοποιεί πολλαπλές γραμμές τροφοδοσίας ρεύματος των διαφόρων 

τάσεων και αλλάζει αυτόματα μεταξύ αυτών γραμμές της τροφοδοσίας, όπως οι 

αλλαγές του σήματος εισόδου. Αυτή η συνεχής εναλλαγή μειώνει τη μέση 

κατανάλωση ενέργειας, και ως εκ τούτου, η απώλεια ισχύος προκαλείται από την 

αποβολή θερμότητας [34], [35], [36]. Στον παρακάτω πίνακα 3.1 αναφέρουμε της 

πιο σημαντικές τάξεις και τα κύρια χαρακτηριστικά τους. 

 

Πίνακας 4.1: Τάξεις Ενισχυτών 

Πόλωση 
Dn  α Πιθανό Bandwidth 

Τάξη Α 50 % 2π υψηλό 

Τάξη Β 78,5 % π μέτριο 

Τάξη ΑΒ 50 % - 78,5% π-2π υψηλό 

Τάξη C 80% - 100% 0-π χαμηλό 

 

Στο παρακάτω σχήμα 4.1.8 παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ αποδοτικότητας, RF 

ισχύ, γωνία αγωγής για κάθε κλάση ενισχυτή. Παρατηρούμε λοιπόν ότι όσο 

μικραίνει η γωνία αγωγής, δηλαδή η RF ισχύς μειώνεται, έχουμε αύξηση της 

αποδοτικότητας. Ανάλογα την εφαρμογή μπορεί να γίνει η κατάλληλη επιλογή 

σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα. 
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RF  Power (dB) Efficiency

RF  Power (dB)

Classes                     A                AB               B               C

Conduction angle

0%

100%

0

-5dB

+5dB

02π

 

Σχήμα 4.1.8: Σχετικό διάγραμμα που παρουσιάζει η σχέση μεταξύ αποδοτικότητας, RF 

ισχύ, γωνία αγωγής για κάθε κλάση ενισχυτή 

Στο παρακάτω σχήμα 4.1.9 αναπαρίσταται η χαρακτηριστική γραμμή πόλωσης 

για κάθε τάξη συγκεντρωτικά. 

Α

Β

ΑΒ

C

Α

ΑΒ

ΒC

V

I

Input 

signal

Output 

signal

 

Σχήμα 4.1.9: Διάγραμμα αναπαράστασης της χαρακτηριστικής γραμμής πόλωσης για 

κάθε τάξη συγκεντρωτικά (σημείο λειτουργίας για την κάθε τάξη) 

Σύμφωνα με το σχήμα 4.1.9, παρατηρούμε πως όσο αυξάνεται η τάση στο 

τρανζίστορ, η γωνία αγωγής μεγαλώνει, δηλαδή το τρανζίστορ θα άγει για 

περισσότερο χρόνο. Ενώ για πολύ μικρές τιμές ρεύματος, δηλαδή μικρή γωνία 

αγωγής, το τρανζίστορ μπορούμε να πούμε ότι λειτουργεί “διακοπτόμενα”, για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως η κλάση C για το διάστημα μικρότερο από 
180 . 
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4.1.8 Ενισχυτές Ισχύος  

Ένας ενισχυτής ισχύος RF, είναι ένας τύπος ηλεκτρονικού ενισχυτή που 

χρησιμοποιείται για να μετατρέψει ένα σήμα ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος, 

σε ένα μεγαλύτερο σήμα ισχύος. Το σήμα χαμηλής ισχύος οδηγείτε από την 

κεραία του πομπού. Σε έναν ενισχυτή ισχύος γίνονται βελτιώσεις ώστε να 

παρουσιάζει υψηλή απόδοση, υψηλή ισχύς εξόδου, καλή απώλεια επιστροφής 

για είσοδο και έξοδο, καλό κέρδος και τέλος την βέλτιστη απαγωγή θερμότητας 

[28]. Οι ενισχυτές ισχύος RF χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών 

όπως ασύρματη επικοινωνία (wireless), μεταδόσεις τηλεόρασης, ραντάρ, RF 

θέρμανσης. Η εισαγωγή της στερεάς κατάστασης συσκευών (solid state devices) 

RF προσέφερε την δυνατότητα για χρήση χαμηλότερης τάσης, υψηλότερο ρεύμα 

και σχετικά χαμηλές αντιστάσεις φορτίου. Η επιλογή των σημείων πόλωσης σε 

έναν ενισχυτή RF καθορίζουν το επίπεδο της απόδοσης που είναι δυνατόν για 

έναν ενισχυτή ισχύος. Εάν κάνουμε σύγκριση μεταξύ των σημείων πόλωσης για 

έναν ενισχυτή ισχύος, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές 

περιπτώσεις που μπορούμε να έχουμε, όπως ισχύς απόδοση, γραμμικότητα, 

έχει γίνει αναφορά γραφικά στα σχήματα 4.1.8, 4.1.9 [35]. Γενικά αναφέρουμε 

κάποιες πρακτικές ανταλλαγές (trade-offs) για τις οποίες μπορούν να 

πραγματοποιηθούν σε έναν ενισχυτή όπως φαίνονται στην συνέχεια. 

 Κέρδος, Noise Figure έναντι εύρους (Bandwidth) 

 Εύρος έναντι Ισχύος 

 Ευστάθεια έναντι Noise Figure 

 Εύρος, Κέρδος, επιπεδότητα (flatness) έναντι πρακτικής προσαρμογής 

(matching) 

 Γραμμικότητα έναντι αποδοτικότητας 

 Προστασία ενισχυτή εισόδου / εξόδου έναντι Noise Figure, εύρος 

 Αποδοτικότητα έναντι κόστους 

 

Πιο συγκεκριμένα για έναν ενισχυτή ισχύος τα trade-offs είναι: 

 Μέγιστη ισχύς έναντι Αποδοτικότητας 

 Μέγιστη ισχύς έναντι Εύρους 

 Μέγιστη ισχύς έναντι γραμμικότητας και αποδοτικότητας 

 Ισχύς έναντι περιβάλλον 
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Επιπρόσθετα σημειώνουμε ότι, η τάξη λειτουργίας σε έναν ενισχυτή ισχύος 

καθορίζεται από τον τύπο πόλωσης (σημείο λειτουργίας) που εφαρμόζεται στο 

τρανζίστορ. Η αποδοτικότητα του ενισχυτή ισχύος είναι μια μέτρηση για, το πόσο 

καλά έχει την δυνατότητα να μετατρέπει το συνεχές ρεύμα της πηγής σε σήμα 

ισχύος RF, το οποίο μεταφέρεται στο φορτίο [35], [39]. Η ισχύς που δεν 

μετατρέπετε σε χρήσιμο σήμα διαχέεται ως θερμότητα στο περιβάλλον. Η 

ενισχυτές ισχύος που παρουσιάζουν χαμηλή απόδοση έχουν υψηλά επίπεδα 

απαγωγής θερμότητας η οποία θα μπορούσε να αποτελεί έναν περιοριστικό 

παράγοντα στην σχεδίαση ενός ενισχυτή. Εκτός από την τάξη λειτουργίας η 

απόδοση του ενισχυτή ισχύος επηρεάζεται από παράγοντες όπως η διηλεκτρική 

σταθερά και οι απώλειες του αγωγού [35]. 

 

4.1.9 Τοπολογίες Τρανζίστορ  

Υπάρχουν τρείς τοπολογίες τρανζίστορ, δηλαδή τρείς διαφορετικοί τρόποι 

λειτουργίας που μπορεί να λειτουργήσει μια συσκευή. Τα χαρακτηριστικά των 

διαφορετικών τρόπων λειτουργίας μπορεί να διαφέρουν από συσκευή σε 

συσκευή καθώς υπάρχει διαφορετική υποδομή στην κατασκευής τους, επομένως 

κάποια χαρακτηριστικά δεν είναι ίδια. Αυτά που θα αναφέρουμε στην παρούσα 

εργασία, είναι οι τοπολογίες για ένα FET καθώς, όπως θα δούμε και στο 

κεφάλαιο 4, γίνετε χρήση του GaN HEMT που ανήκει στην κατηγορία αυτή. 

Συνοπτικά παρουσιάζουμε στο παρακάτω σχήμα 4.1.10, για να έχουμε μια πιο 

σφαιρική ιδέα για ποιο τρανζίστορ αναφερόμαστε [34], [40].   

 

Σχήμα 4.1.10 [40]: Κατηγορίες ηλεκτρονικών συσκευών στερεάς κατάστασης 

 



Σχεδίαση ενισχυτών X band για Συστοιχίες Ελεγχόμενης Φάσης με τεχνολογία GaN 

53 

Κορφιάτη Τιμοθέα 

Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι η δομή των τρανζίστορ MOSFET και HEMT έχουν 

μικρές διαφορές μεταξύ τους, επιγραμματικά αναφέρουμε αυτές τις διαφορές 

παρακάτω. 

MOSFET HEMT 

Si Si, SiGe 

MOS gate Schottky gate 

Όχι παρουσία ρεύματος πύλης Ρεύμα πύλης μικρό 

Κανάλι αναστροφής Κανάλι συσσώρευσης 

p-type, n-type Κυρίως n-type 

Υπόστρωμα πολώνεται Υπόστρωμα δεν πολώνεται, συνδέεται 
στην γείωση 

 

Το MOSFET και το HEMT παρουσιάζουν την ίδια DC Ι(V) με τα ίδια 

χαρακτηριστικά και ισοδύναμο κύκλωμα μικρού σήματος [40]. 

Οι τρείς τοπολογίες παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα 4.1.11. Το παρακάτω 

σχήμα παρουσιάζει τις πιθανές τοπολογίες του τρανζίστορ που μπορεί να 

υπάρχουν σε μια διάταξη ενισχυτή ισχύος. (CS, CD, CG) 

 

Input Matching 

Network

Output 

Matching 

Network

CS    CD     CG

Vin Vout

 

Σχήμα 4.1.11: Τοπολογίες τρανζίστορ 

Τοπολογία κοινής πηγής (Common Source-CS) 

Στην τοπολογία CS στην είσοδο του τρανζίστορ θα εφαρμοστεί στην πύλη (gate) 

και η έξοδος θα ληφθεί από τον επαγωγό (drain). Αυτός ο τρόπος λειτουργίας 

είναι ο πιο κοινός καθώς παρουσιάζει υψηλή συνθέτη αντίστασή εισόδου, με 

καλή ενίσχυση τάσης. Το ενισχυμένο σήμα εξόδου με το σήμα εισόδου θα έχει 

διαφορά φάσης 180  [34]. 

 

Τοπολογία κοινού απαγωγού-επαγωγού (Common Drain-CD) 

Στην τοπολογία CD η είσοδος εφαρμόζεται στην πύλη (gate) και η έξοδος θα 

ληφθεί από την πηγή (source). Αυτή η διαμόρφωση παρουσιάζει, υψηλή 

αντίσταση εισόδου και χαμηλή αντίσταση εξόδου, το κέρδος είναι κοντά στο ‘1’. 
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Επομένως, εφόσον το κέρδος είναι κοντά στην μονάδα, δηλαδή περνάει το σήμα 

εισόδου στην έξοδο χωρίς να το ενισχύει (input signal x 1), μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως απομονωτής (buffer) μεταξύ των βαθμίδων ενισχύσεως για 

απομόνωση. Η απολαβή τάσης είναι μικρότερη της μονάδας και Το ενισχυμένο 

σήμα εξόδου με το σήμα εισόδου θα έχει διαφορά φάσης 0 (συμφασικά) [34],[29]. 

 

Τοπολογία κοινής πύλης (Common Gate-CG) 

Στην τοπολογία CG η είσοδος εφαρμόζεται στην πηγή (source) και η έξοδος θα 

ληφθεί από τον επαγωγό (drain). Παρουσιάζεται χαμηλή αντίσταση εισόδου, 

αλλά υψηλή αντίσταση εξόδου. Αυτό το κύκλωμα τοπολογίας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε κυκλώματα υψηλής συχνότητας ή σε κυκλώματα που 

χρειάζονται να συνδυάσουν μια χαμηλής αντίστασης εισόδου σε μια υψηλή 

αντίστασης εξόδου. Η είσοδος με την έξοδος βρίσκονται σε φάση [34]. 

 

4.1.10 Τοπολογίες διάταξης ενισχυτών 

Στην προηγούμενη παράγραφο έγινε αναφορά στις τοπολογίες που μπορεί να 

έχει η συσκευή του τρανζίστορ, σε αυτό το σημείο θα παρουσιάσουμε συνοπτικά 

τις τοπολογίες που μπορούν να υλοποιηθούν σε μια διάταξη όπως ένας 

ενισχυτής. 

 

Τοπολογία single ended 

Η τοπολογία αυτή παρουσιάζει ένα καλό Noise Figure, φτωχό VSWR, κέρδος και 

ισχύς, σε narrowband ενισχυτές. Επίσης είναι δύσκολο να επιτευχθεί η 

σταθερότητα όσον αφορά την ευστάθεια [39]. 

 

Τοπολογία balanced 

Η balanced τοπολογία έχει καλύτερο VSWR, Noise Figure, δίνει την διπλάσια 

ισχύ από την single ended. Παρουσιάζει πολύ καλή σταθερότητα σε θέμα 

ευστάθειας [39]. 

 

Τοπολογία cascοde  

Τα πλεονεκτήματα που σημειώνονται σε αυτή την τοπολογία είναι υψηλή 

απομόνωση επιστροφής, υψηλότερο κέρδος και bandwidth, χαμηλή κατανάλωση 
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ενέργειας. Ακόμη έχει υψηλότερες σύνθετες αντιστάσεις εισόδου και εξόδου σε 

αντίθεση με μια μόνο συσκευή (ένα τρανζίστορ μόνο) [39]. 

 

Τοπολογία distributed 

Σημειώνονται μέτριο υψηλό επίπεδο κέρδος (flat gain) σε broadband συχνότητες, 

μέτριο Noise Figure και μια λογική τιμή σε ισχύ και γραμμικότητα [39]. 

 

Τοπολογία feedback 

Η τοπολογία feedback ή ανάδρασης παρέχει, επίπεδο κέρδος (flat gain) σε 

πολλές οκτάβες, καλή τιμή ισχύος και υψηλή γραμμικότητα, καταστέλλει 

αρμονικές και επιπλέον παρασιτικά σήματα. Τέλος έχει χαμηλό Noise Figure [39].  

Στο συγκεκριμένο σημείο να σημειώσουμε ότι, μέχρι στιγμής έχει γίνει αναφορά 

σε κλάσεις ενισχυτών, τοπολογίες τρανζίστορ και τοπολογίες διατάξεων 

ενισχυτών. Αρχικά γίνετε η επιλογή για την τοπολογία τρανζίστορ, σύμφωνα με 

τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν στο 3.1.9. Η τάξη του ενισχυτή μας 

προσφέρει ένα εύρος επιλογών, σε αποδοτικότητα, ισχύ και γωνία αγωγής, 

ανάλογα με την εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί η διάταξη του ενισχυτή. Τέλος 

η τοπολογία ενισχυτή έρχεται να συμπληρώσει τα προηγούμενα στάδια, ανάλογα 

με την εφαρμογή, καθώς προστίθενται επιπλέον παράμετροι όπως 

γραμμικότητα, bandwidth και Noise Figure[39]. 

 

4.1.11 Γραμμικότητα ενισχυτή 

Μια ταξινόμηση των συστημάτων και κυκλωμάτων είναι η διάκριση σε γραμμικά 

και μη γραμμικά. Ένα σύστημα λέγεται γραμμικό όταν η διαδικασία της 

επεξεργασίας που επιβάλλεται από το σύστημα στην διέγερση (σήμα εισόδου) 

για να διαμορφωθεί η απόκριση (σήμα εξόδου), είναι γραμμική [42]. Η 

γραμμικότητα επιτυγχάνεται σε βάρος της απόδοσης. Η ομοιόμορφη ενίσχυση 

σημαίνει ότι εάν μια συσκευή δουλεύει με πολλαπλές συχνότητες λειτουργίας, η 

έξοδος δεν έχει “ψεύτικες” αρμονικές στο φάσμα της, δηλαδή δεν παρουσιάζονται 

επιπρόσθετες αρμονικές [41]. Πιο αναλυτικά εάν σε ένα κύκλωμα εφαρμόσουμε 

ένα σήμα στην είσοδο και θέλουμε να εξετάσουμε εάν έχει μη γραμμικά 

χαρακτηριστικά, μπορούμε να το διαπιστώσουμε μέσω των αρμονικών που 

δημιουργούνται από το σήμα εισόδου. Η μη γραμμικότητα δεν μπορεί να 

εκτιμηθεί ικανοποιητικά μόνο από τις αρμονικές, επομένως γίνεται μελέτη για την 

“παραμόρφωση λόγω ενδοδιαμόρφωσης” που μπορεί να παρουσιάζει ένα 

κύκλωμα. Το φαινόμενο της ενδοδιαμόρφωσης (Intermodulation IM) 
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παρατηρείται όταν δύο ή περισσότερα σήματα αποτελούν είσοδο σε έναν 

ενισχυτή ταυτόχρονα και στην συνέχεια διαμορφώνονται μεταξύ τους. Επομένως 

στην έξοδο του συστήματος του ενισχυτή θα εμφανιστούν οι συχνότητες του 

κύριου σήματος και συχνότητες (αρμονικές) ίσες με το άθροισμα ή την διαφορά 

ακεραίων πολλαπλασίων των συχνοτήτων του σήματος εισόδου. Πιο απλά, στο 

σύστημα του ενισχυτή θα εισέλθουν έστω δύο κύριες συχνότητες, στις οποίες 

λειτουργεί ο ενισχυτής και στο σήμα εξόδου θα έχουμε τις δύο κύριες συχνότητες 

(με ενισχυμένο πλάτος) με την παρουσία αρμονικών που είναι προϊόντα της 

ενδοδιαμόρφωσης. Τα επιπλέον σήματα, δηλαδή οι αρμονικές που προκύπτουν 

από το φαινόμενο της ενδοδιαμόρφωσης, ονομάζονται παρασιτικά σήματα και 

προφανώς είναι ανεπιθύμητα και πόσο μάλλον σε έναν μη γραμμικό ενισχυτή 

[35], [43]. 

 

 

Σχήμα 4.1.12: Θεμελιώδη σήματα και προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης λόγο μη γραμμικότητας 

Επιπρόσθετα για να μετρήσουμε την επίδραση των παραγόμενων συνιστωσών 

από το φαινόμενο της ενδοδιαμόρφωσης, γίνεται χρήση του σημείου 

παρεμβολής τρίτης τάξης (3rd Order Intercept Point – IP3) [41]. Στις 

τηλεπικοινωνίες το IP3 είναι μια μέτρηση για τα ασθενώς μη γραμμικά συστήματα 

και συσκευές, όπως δέκτες, γραμμικοί ενισχυτές, μίκτες. Βασίζεται στην ιδέα ότι η 

μη γραμμικότητα μιας συσκευής μπορεί να μοντελοποιηθεί χρησιμοποιώντας ένα 

πολυώνυμο χαμηλής τάξης που προέρχεται μέσα από το ανάπτυγμα της σειράς 

Taylor. Το σημείο τομής είναι καθαρά μια μαθηματική έννοια και δεν αντιστοιχεί 

σε πρακτικό επίπεδο ισχύος. Σε πολλές περιπτώσεις βρίσκεται πάνω από το 

όριο βλάβης της συσκευής [44]. Οι δύο θεμελιώδεις συνιστώσες (f1, f2) έχουν 

ίδιο πλάτος Α, εάν αυξηθεί κατά 1dB το επίπεδο των θεμελιωδών το επίπεδο IM2 

θα αυξηθεί κατά 2 dB, το επίπεδο IM3 θα αυξηθεί 3dB κτλ. Η τετμημένη του 

σημείου τομής καλείται σημείο παραβολής τρίτης τάξης εισόδου (IIP3) και η 

τεταγμένη του σημείου παρεμβολής τρίτης τάξης εξόδου (OIP3). Το σημείο 

παρεμβολής τρίτης τάξης είναι το σημείο τομής των δύο σχέσεων (πλάτη 2 

συνιστωσών εισόδου, θεμελιώδης συνιστώσες) [41]. 
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IIP3 
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3

 

Σχήμα 4.1.13: σημείου παρεμβολής τρίτης τάξης IP3 

Έκτος από το IP3 ένα άλλο στοιχείο που χαρακτηρίζει την γραμμικότητα ενός 

ενισχυτή ισχύος είναι η συμπίεση κέρδους. Συμπίεση απολαβής (κέρδους) 

έχουμε όταν η ισχύς εισόδου του ενισχυτή αυξάνεται σε ένα επίπεδο που το 

κέρδος του ενισχυτή μειώνεται και προκαλεί μη γραμμική αύξηση στην ισχύ 

εξόδου. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα, ο ενισχυτής έχει μια γραμμική 

περιοχή λειτουργίας που το κέρδος είναι σταθερό και ανεξάρτητο από το επίπεδο 

ισχύος. Το κέρδος σε αυτή την περιοχή αναφέρεται σε “small signal gain”. Καθώς 

αυξάνεται η ισχύς εισόδου, η απολαβή του ενισχυτή φαίνεται να μειώνεται και ο 

ενισχυτής παρουσιάζει συμπίεση. Το πλάτος του σήματος εισόδου που 

αντιστοιχεί σε μείωση κέρδους ασθενούς σήματος ονομάζεται “σημείο 

συμπίεσης 1-dB” (1-dB Compression Point) και είναι η πιο κοινή μέτρηση της 

συμπίεσης του ενισχυτή. Το σημείο αυτό ορίζεται ως η ισχύς εισόδου (ή εξόδου 

μερικές φορές) η οποία οδηγεί σε μείωση κατά 1dB το κέρδος του ενισχυτή [45]. 
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Σχήμα 4.1.14: Σημείο συμπίεσης 1-dB 
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4.1.12 Δίθυρα ενισχυτών  

Ενας ενισχυτής κατατάσσεται στην κατηγορία των δίθυρων καθώς, όπως 

αναφέρθηκε και στην αρχή, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα “κουτί” το οποίο έχει 

είσοδο και έξοδο (σχήμα 4.1.15).  

 

Σχήμα 4.1.15: Δίθυρο 

Ένα δίθυρο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε με την βοήθεια των S παραμέτρων 

ή αλλιώς συντελεστών σκέδασης. Σύμφωνα και με το σχήμα 4.1.15, οι 

μεταβλητές a είναι ανεξάρτητες και αντιπροσωπεύουν το προσπίπτον κύμα και 

αντίστοιχα, οι μεταβλητές b είναι εξαρτημένες και αντιπροσωπεύουν το 

ανακλώμενο (σήμα επιστροφής). Εφόσον το δίθυρο είναι γραμμικό οι περιγραφή 

σχέσης των κυματικών τάσεων είναι: 

2121111 aSaSb   

2221212 aSaSb   

Οι παραπάνω σχέσεις βγαίνουν εύκολα από τον πίνακα: 

222212

112111

aSSb

aSSb




 

Οι S παράμετροι είναι μιγαδικοί αριθμοί και συνήθως περιγράφονται ως μέτρο 

και γωνία, που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη συχνότητα εάν τους 

τοποθετήσουμε επάνω σε έναν χαρτί smith. Το μέτρο της μορφής περιγράφεται 

σε γραμμική ή λογαριθμική μορφή. Για τα δίθυρα η κάθε S παράμετρος έχει την 

δικής της σημασία καθώς είναι ένας χαρακτηρισμός για το δίθυρο που 

εξετάζουμε κάθε φορά. Παρακάτω περιγράφουμε την κάθε παράμετρο 

ξεχωριστά: 

 S11: Συντελεστής ανάκλασης εισόδου 

 S12: Ανάστροφο κέρδος τάσης (επιθυμούμε να έχει χαμηλή τιμή) 

 S21:Κέρδος τάσης (επιθυμούμε να έχει υψηλή τιμή) 

 S22: Συντελεστής ανάκλασης εξόδου 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω σημειώνουμε πως για την σχεδίαση ενός ενισχυτή 

είναι σημαντικό οι παράμετροι S11 και S22 να είναι όσο το δυνατόν μικρότεροι 

(<12dB) ώστε να υπάρχει μικρή ανάκλαση. Η S21 πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

μικρότερη έτσι ώστε να ελέγχεται η απομόνωση του ενισχυτή από πιθανά 

σήματα που μπορούν να εισέλθουν από την θύρα της συσκευής. Η S21 

αντιπροσωπεύει το κέρδος του ενισχυτή και για αυτό το λόγο θέλουμε να έχει 

μεγάλη τιμή [46],[47]. Στη συνέχεια θα σημειώσουμε δύο αρκετά σημαντικά 

στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα δίθυρο  

 

4.1.13 Μονοδρομικότητα (Unilateral) 

Ένα παράδειγμα μονόδρομου (unilateral) στοιχείου είναι μια δίοδος. Στην δίοδο 

κατά την ορθή πόλωση η δίοδος άγει, δηλαδή περνά ρεύμα ως προς την μια 

κατεύθυνση. Στην ανάστροφη πόλωση δεν περνά ρεύμα (το ρεύμα είναι 

αμελητέο). Επομένως η συμπεριφορά αυτή δηλαδή, προς την μια κατεύθυνση να 

περνά ρεύμα (σήμα, πληροφορία κτλ) και στην αντίθετη κατεύθυνση να μην 

περνά ρεύμα, χαρακτηρίζεται ένα στοιχείο μονόδρομο. Στην περίπτωση ενός 

διθύρου όταν το S12=0 τότε λέμε ότι, στην περίπτωση αυτή το στοιχείο είναι 

μονόδρομο. Ο συντελεστής μονοδρομικότητας ορίζεται από την παρακάτω 

σχέση: 

   22
221111

22112112

SS

SSSS
U




  

Τα όρια είναι:  

   22
1

1

1

1

UGTU

GT

U 



 

Όπου GT είναι το κέρδος του τρανζίστορ και GTU είναι μονόδρομο κέρδος 

ισχύος του τρανζίστορ [46],[47]. Θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά στο κομμάτι της 

μονοδρομικότητας στο κεφάλαιο 4. 
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4.1.14 Ευστάθεια (Stability)  

Εάν σε ένα σύστημα διαταράξουμε την αρχική κατάσταση του, τότε α) μπορεί να 

επανέλθει στην αρχική κατάσταση μετά από ένα χρονικό διάστημα, β) να μην 

μπορέσει να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση και γ) να παραμείνει στην 

κατάσταση που το τοποθέτησε η διαταραχή [42]. Ένα σύστημα που είναι 

ευσταθές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενισχυτής και ένα σύστημα που είναι 

ασταθές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταλαντωτής. Στην περίπτωση του 

ενισχυτή οι ταλαντώσεις είναι ανεπιθύμητες καθώς μπορούν να οδηγήσουν το 

στοιχείο σε περιοχές (μη γραμμικές) οι οποίες κρίνονται ακατάλληλες για την 

λειτουργία ενός ενισχυτή. Επομένως κρίνεται απαραίτητο να γίνει έλεγχος για 

ταλαντώσεις, παρατηρώντας στο σήμα εξόδου του ενισχυτή να μην υπάρχουν 

ενδοδιμορφώμενα σήματα ταλάντωσης, τότε μπορεί να επιβεβαιωθεί η σταθερή 

λειτουργία. Σε έναν ιδανικό ενισχυτή η παράμετρος S12 πρέπει να είναι μηδέν και 

κατά συνέπεια ο ενισχυτής θα είναι ευσταθής άνευ όρων. Στην περίπτωση που 

το τρανζίστορ είναι ευσταθές άνευ όρων, τότε δεν θα προκληθούν ταλαντώσεις 

και οι ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις για την ευστάθεια: 

1
2

1

2112

22

22

2

11







SS

SS
K  

121122211  SSSS  

Εάν Κ>1 τότε το τρανζίστορ είναι ευσταθές άνευ συνθήκων για οποιοδήποτε 

συνδυασμό σύνθετης αντίστασης πηγής και φορτίου. Εάν όμως Κ<1 τότε το 

τρανζίστορ είναι δυναμικά ασταθές και στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι 

απαραίτητο να ληφθούν άλλες λύσεις για την ευστάθεια του τρανζίστορ όπως 

επιλογή άλλου σημείου πόλωσης ή τρανζίστορ ή ακολουθούμε συγκεκριμένη 

διαδικασία [46],[47]. Θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά στο κεφάλαιο 4. 
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4.2 ΜΜΙC KAI ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – GaN 

4.2.1 Πλεονεκτήματα και ιδιότητες του GaN 

Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια τεχνολογία αυτή του 

GaN. Το GaN είναι ένα υλικό το οποίο χαρακτηρίζεται με ένα ευρύ διάκενο ζώνης 

(bandgap) ημιαγωγού, δηλαδή η ζώνη αγωγιμότητας και η ζώνη σθένους έχουν 

διαφορά 3,4 eV. Το GaN χρησιμοποιείται σε διόδους εκπομπής φωτός από την 

δεκαετία του 1990. Η ένωση του υλικού αυτού προέρχεται από ένα πολύ σκληρό 

υλικό που έχει μια Wurtzite κρυσταλλική δομή [18]. Το ορυκτό Wurtzite ή 

Βουρτσίτης είναι μια κρυσταλλική δομή για διάφορες δυαδικές ενώσεις, για 

παράδειγμα η κρυσταλλική δομή ενός εξαγωνικού συστήματος [19]. Το νιτρίδιο 

του γαλλίου έχει χαμηλή ευαισθησία σε ιονίζουσα ακτινοβολία και έτσι είναι το 

κατάλληλο υλικό για συστοιχίες ηλιακών κυττάρων για δορυφόρους. Στρατιωτικές 

(σε αέρα και ξηρά ) και διαστημικές εφαρμογές μπορούν να επωφεληθούν από 

τις συσκευές GaN καθώς έχουν δείξει σταθερότητα σε περιβάλλον με 

ακτινοβολία. Ακόμη τα τρανζίστορ αυτής της τεχνολογίας μπορούν να 

λειτουργούν σε πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες και τάσεις δίνοντας έτσι το 

πλεονέκτημα να δημιουργούν σχεδόν ιδανικούς ενισχυτές ισχύος σε συχνότητες 

μικροκυμάτων [18]. Το νιτρίδιο του γαλλίου GaN παρουσιάζει πλεονεκτήματα σε 

σχέση με την τεχνολογία σε GaAs. Στον παρακάτω πίνακα 4.2 παρουσιάζονται 

συνοπτικά μερικά από τα χαρακτηριστικά του GaN. 

 

Πίνακας 4.2: Χαρακτηριστικά GaN 

Energy gap 3.4 eV 

Electric field 3.5 MV/cm 

Charge density 1013/cm^2 

Thermal conductivity 2.3 W/cm K 

Saturation velocity 2.7 cm/s 

mobility 1500 cm^2/v/s 

 

Το μεγάλο ενεργειακό χάσμα (3,2 eV) προσφέρει ειδικές ιδιότητες για εφαρμογές 

στο πεδίο της οπτικοηλεκτρονικής, αναφέρουμε ένα παράδειγμα διόδου laser στο 

βιολετί χρώμα (405 nm). Επιπρόσθετα το διάκενο και το υψηλό ηλεκτρικό πεδίο 

(3.5 MV/cm), δίνουν την δυνατότητα σε συσκευές να υποστηρίξουν εφαρμογές με 

υψηλή τάση όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση ένας ενισχυτής ισχύος. Επίσης 

η υψηλή πυκνότητα φορτίου (1013/cm2) και η υψηλή θερμική αγωγιμότητα (1.5 

W/cm/K), προσφέρουν δυνατότητες σε εφαρμογές υψηλής πυκνότητας 

ρεύματος. Η υψηλή ταχύτητα κορεσμού και η μέση κινητικότητα είναι ιδιότητες 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές υψηλών συχνοτήτων. Η 
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τεχνολογία νιτρίδιο του γαλλίου σε τρανζίστορ παρουσιάζει χαμηλό θόρυβο και 

επομένως μπορεί να επιλεχθεί για την σχεδίαση ενός ενισχυτή χαμηλού θορύβου 

(LNA) με χαμηλό συντελεστή Noise Figure (NF) [18]. Επιπρόσθετα να σημειωθεί 

πως το GaN έχει χαμηλή αντίσταση Ron (on-resistance) [25]. Η αντίσταση Ron, 

είναι η αντίσταση κλειστής διαδρομής μεταξύ drain και source, όσο χαμηλότερη 

είναι η Ron τόσο το καλύτερο. Η επιπεδότητα-ομαλότητα της Ron ορίζεται ως η 

διαφορά μεταξύ της μέγιστης και ελάχιστης τιμής της Ron, σχετίζεται με την 

παραμόρφωση. Επομένως όσο πιο μικρή είναι η τιμή της Ron, τόσο λιγότερη 

είναι η παραμόρφωση. Μια τυπική τιμή της Ron κυμαίνεται από μερικά mΩ – Ω 

[26]. Στο παρακάτω σχήμα 4.2.1 παρουσιάζονται συνοπτικά τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του GaN σε σύγκριση με το Si και το GaAs. 

 

Σχήμα 4.2.1 [25]: Παρουσιάζονται συνοπτικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του GaN σε 

σύγκριση με το GaAs και Si 

Για να καταλάβουμε καλύτερα τα παραπάνω συμπεράσματα, θα αναλύσουμε τις 

ιδιότητες που εμφανίζει το υλικό GaN. Αναφέρθηκε ότι, το GaN έχει μεγάλο 

ενεργειακό χάσμα στα 3,2 eV, η τιμή αυτή σε σύγκριση με το πυρίτιο Si είναι 

μεγαλύτερη, καθώς το πυρίτιο έχει ενεργειακό διάκενο 1,2 eV. Το ενεργειακό 

χάσμα ή κενό ή διάκενο, διαχωρίζει της ενεργειακές ζώνες, δηλαδή την ζώνη 

σθένους από την ζώνη αγωγιμότητας. Μπορούμε να πούμε ότι το διάκενο μας 

πληροφορεί για το πόσο απέχει η ζώνη σθένους από την ζώνη αγωγιμότητας σε 

ένα υλικό ημιαγωγού. Μέσα στο ενεργειακό κενό, δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος 

φορέας όπως ηλεκτρόνιο ή οπή, σε κατάσταση αρχικών συνθηκών. Το 

ενεργειακό χάσμα εξαρτάται από την θερμοκρασία, για κάθε αύξηση της 
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θερμοκρασίας το ενεργειακό κενό μειώνεται. Επομένως εάν αυξήσουμε την 

θερμοκρασία, πιο συγκεκριμένα εφαρμόσουμε τάση, σε μια συσκευή όπως ένα 

τρανζίστορ, τότε εξαιτίας της μεταβολής θερμοκρασίας οι ταλαντώσεις μεταξύ 

των ηλεκτρονίων θα γίνουν πιο έντονες. Οι αυξανόμενες ταλαντώσεις έχουν ως 

συνέπεια το διάκενο να μειώνετε και κατ’ επέκταση η απόσταση μεταξύ των 

ζωνών ελαττώνεται. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι το ηλεκτρόνια να βλέπουν 

χαμηλότερο δυναμικό σε σχέση με την κατάσταση αρχικών συνθηκών [20]. Η 

τιμή της θερμοκρασίας που θα επιτρέψει στα ηλεκτρόνια να υπερνικήσουν τον 

φραγμό δυναμικού, είναι συγκεκριμένη τιμή τάσης (τάση κατωφλίου) για την 

οποία ένα τρανζίστορ μπορεί να ξεκινήσει να ”τραβά” ρεύμα, δηλαδή κίνηση των 

ηλεκτρονίων από την ζώνη αγωγιμότητας στην ζώνη σθένους. Όπως βλέπουμε 

και από τα παρακάτω σχήματα 4.2.2, παρουσιάζεται γραφικά η σχέση τάσης και 

ρεύματος σε αντίστοιχα υλικά, το πυρίτιο έχει τάση κατωφλίου 0.7 V περίπου, 

σχετικά μικρή τιμή σε σύγκριση με την υψηλή τάση κατωφλιού του GaN, περίπου 

(από σχήμα 4.2.2). Το σημαντικό σε αυτό το σημείο με βάση όλα τα παραπάνω 

είναι ότι το GaN με μεγαλύτερο ενεργειακό κενό, σε σύγκριση με το πυρίτιο, θα 

χρειαστεί μεγαλύτερη τάση κατωφλίου, που επιβεβαιώνεται και από το σχήμα, 

ώστε ένα τρανζίστορ σε τεχνολογία νιτριδίου του γαλλίου να μπορεί να άγει. 

Επομένως για αυτό το λόγο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές με υψηλή 

τάση, γιατί χρειάζεται σχετικά μεγάλη τάση κατωφλιού για να λειτουργεί. 

Επιπρόσθετα η υψηλή τιμή θερμικής αγωγιμότας, που σημαίνει ότι η διάδοση της 

θερμότητας στο εσωτερικό του υλικού περνά με δυσκολία, συμβάλει θετικά για τις 

εφαρμογές υψηλής τάσης, γιατί είναι γνωστό ότι με την εφαρμογή υψηλής τάσης 

αυξάνεται και η θερμοκρασία που δεν είναι επιθυμητή. Ακόμη, αναφέρθηκε ότι η 

υψηλή τιμή ταχύτητας κορεσμού και η μέση τιμή ευκινησίας προσφέρουν 

πλεονέκτημα σε εφαρμογές υψηλών συχνοτήτων. Καθώς σημειώνεται υψηλή 

τιμή ταχύτητας έχει σαν αποτέλεσμα, όταν αυξηθεί η θερμοκρασία οι φορείς να 

ταλαντώνονται σε μεγάλες συχνότητες που επηρεάζουν κατ’ επέκταση τις 

ιδιότητες του GaN ώστε να λειτουργεί στις υψηλές συχνότητες. 

 

Σχήμα 4.2.2 [21]: Η συμπεριφορά της τάσης κατωφλίου για το GaN 
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Σχήμα 4.2.3 : Η συμπεριφορά της τάσης κατωφλίου για την δίοδο Si, Ge 

Τα παραπάνω σχήματα 4.2.2, 4.2.3, αναφέρονται στις τάσεις κατωφλίων των 

GaN, Si, Ge. Όπως φαίνεται, παρουσιάζονται οι χαρακτηριστικές καμπύλες 

ρεύματος τάσης (I(V)) για την δίοδο του εκάστοτε υλικού. Η αναφορά στα δύο 

διαγράμματα γίνεται για να σημειωθεί η εμφανή διαφορά τη τάσης του GaN που 

είναι μεγαλύτερη από το Si και το Ge και είναι ο λόγος που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για ανάπτυξη εφαρμογών σε υψηλές τάσεις. Η προσοχή μας δεν 

εστιάζεται τόσο στην δίοδο του GaN αλλά στην συσκευή του τρανζίστορ, που 

στην ουσία αποτελείται από δύο διόδους σε συνδεσμολογία back to back. Πιο 

συγκεκριμένα στο σχήμα 4.2.2 βλέπουμε ότι η τάση κατωφλιού του GaN ξεκινάει 

περίπου από τα 2,7 μέχρι τα 3,6V (σε ορθή πόλωση). 

 

4.2.2 Δομή του τρανζίστορ GaN 

Μια απλή δομή του τρανζίστορ σε τεχνολογία GaN φαίνεται στο παρακάτω 

σχήμα 4.2.4. Αρχικά, από κάτω προς τα πάνω, έχουμε ένα επίπεδο 

υποστρώματος, σε δεύτερο επίπεδο έχουμε το AlN και ύστερα το GaN. Στο 

τέταρτο επίπεδο υπάρχει το AlGaN και στην συνέχεια τα δύο τελευταία επίπεδα 

είναι το διηλεκτρικό και αλουμίνιο για τις επαφές της πηγής, πύλης και 

καταβόθρας [23]. Πιο αναλυτικά, επάνω στο υπόστρωμα (συνήθως πυρίτιο) 

γίνεται εναπόθεση του υλικού νιτρίδιο του αλουμινίου (AlN) που προσφέρει 

ηλεκτρική απομόνωση. Στην συνέχεια εναποτίθενται το GaN. Κάτω από την 

περιοχή της πύλης, εναποτίθενται το AlGaN με διαδικασίες λιθογραφίας και 

εγχάραξης. Στην περιοχή μεταξύ AlGaN και GaN δημιουργείτε ένα κανάλι 2DEG 

(two dimensional electron gas) δισδιάστατα ηλεκτρόνια αερίου, θα αναφερθούμε 

πιο αναλυτικά σε αυτόν τον όρο παρακάτω [25]. Τέλος, με διαδικασίες 

λιθογραφίας και εγχάραξης αποτυπώνουμε το σχέδιο των επαφών που θα 

αντιστοιχούν στους ακροδέκτες drain, source και gate. Ακόμη να σημειωθεί πως 
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στο σημείο της πύλης, χρησιμοποιούνται συχνά οι T-Gates καθώς προσφέρουν 

επιπλέον πλεονεκτήματα στην όλη δομή του GaN. 

S D
G

Si

AlN

GaN

AlGaN

2DEG

 

Σχήμα 4.2.4: Η δομή του τρανζίστορ GaN 

Προηγουμένως έγινε αναφορά για το 2DEG όπου κάτω την περιοχή της πύλης 

δημιουργείται ένα κανάλι με δισδιάστατα ηλεκτρόνια αερίου. Αυτός ο μηχανισμός 

μεταφοράς ηλεκτρονίων (δημιουργία καναλιού) στο GaN επιτρέπει υψηλότερη 

κινητικότητα των φορέων σε σύγκριση με το Si. Ο όρος 2DEG αναφέρεται σε μια 

κατάσταση κατά την οποία τα ηλεκτρόνια έχουν κβαντισμένα επίπεδα ενέργειας 

σε μια χωρική κατεύθυνση, άλλα είναι ελευθέρα να κινούνται στις άλλες δύο 

κατευθύνσεις, παράλληλα με την διεπαφή [25]. Το παρακάτω σχήμα 4.2.5 μας 

βοηθά να αντιληφθούμε γιατί συμβαίνει αυτή η συμπεριφορά δισδιάστατης 

κατεύθυνσης στα ηλεκτρόνια. 

 

Ec

Ev

Ef

Ec

Ev

Ef

ΔΕc

ΔΕv

(A)

Ec

Ev

Ef

ΔΕv

ΔΕc

2DEG

(B)

Ημιαγωγός Ι Ημιαγωγός ΙΙ
Ημιαγωγός Ι Ημιαγωγός ΙΙ

 

Σχήμα 4.2.5: (α) Η συμπεριφορά δύο ετεροεπαφών στο σημείο “σύνδεσης” και (β) 

δημιουργία καναλιού 2DEG (two dimensional electron gas) δισδιάστατα ηλεκτρόνια 

αερίου, μεταξύ των επιπέδων AlGaN και GaN 
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Όπως βλέπουμε και στο σχήμα 4.2.5 στην περιοχή της πύλης (gate) έχουμε δύο 

ετεροδομές ή αλλιώς δύο ετεροεπαφές. Πιο συγκεκριμένα έχουμε δυο 

ημιαγωγούς όπου στον πρώτο ημιαγωγό έχουμε μεγάλο ενεργειακό κενό και 

στον δεύτερο ημιαγωγό έχουμε μικρό ενεργειακό κενό. Σε δομές όπως αυτή του 

GaN, η συσσώρευση των φορέων οφείλεται κυρίως στην πόλωση που 

αναπτύσσεται κατά μήκος της ετεροσύνδεσης στην πλευρά με το υψηλό 

ενεργειακό χάσμα AlGaN. Όπως φαίνεται και από το σχήμα 4.2.5 (α) οι στάθμες 

Fermi των δύο ημιαγωγών δεν συμπίπτουν. Σε μια πραγματική ετεροδομή που 

βρίσκεται σε θερμοδυναμική ισορροπία, η συμπεριφορά αυτή θα οδηγήσει σε 

κάμψη των ζωνών μέχρις ότου η δομή να έχει ένα κοινό επίπεδο Fermi. Το 

αποτέλεσμα της ετεροδομής θα είναι ο σχηματισμός μιας ασυνέχειας στην ζώνη 

αγωγιμότητας (Ev) και ζώνη σθένους (Ec) στο σημείο που υπάρχει η 

ετεροσύνδεση μεταξύ των δύο ημιαγωγών (σχήμα 4.2.5 (β)) [25].  

 

4.2.3 Εφαρμογές GaN 

Το νιτρίδιο του γαλλίου παρουσιάζει υψηλή κρυσταλλική ποιότητα και οδήγησε 

στην ανακάλυψη του p-type GaN, για παράδειγμα το Led χρώματος μπλε. Αυτό 

έχει οδηγήσει στην εμπορευματοποίηση της υψηλής απόδοσης μπλε Led με 

μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς επίσης αναπτύσσονται συσκευές με αζωτούχα 

βάση, όπως είναι οι ανιχνευτές UV και υψηλής ταχύτητας τρανζίστορ FET. 

Κατατάσσεται στην ομάδα ημιαγωγών νιτριδίων και ευνοεί την κατασκευή 

οπτικών συσκευών στο ορατό μήκος κύματος και στην υπεριώδη περιοχή. Οι 

πολύ υψηλές τάσεις κατωφλίου και η υψηλή κινητικότητα των ηλεκτρονίων καθώς 

και η ταχύτητα κορεσμού συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά για έναν σχεδόν 

ιδανικό ενισχυτή ισχύος σε μικροκυματικές συχνότητες σε υψηλές θερμοκρασίες. 

Άλλες πιθανές εφαρμογές του GaN με βάση το τρανζίστορ RF να αποτελεί πηγή 

μικροκυμάτων φούρνων, αντικαθιστώντας τις λυχνίες που χρησιμοποιούνται 

σήμερα. Η απόδοση σε ένα τρανζίστορ GaN είναι υψηλότερη από τα τρανζίστορ 

Si, καθώς το GaN διατηρεί την λειτουργία του ακόμη και σε υψηλές 

θερμοκρασίες. Το 2010 η πρώτη λειτουργία για βελτίωση του τρανζίστορ GaN 

έγινε ευρέως διαθέσιμη. Οι συσκευές αυτές έχουν σχεδιαστεί για να 

αντικαταστήσουν τα mosfet ισχύος σε εφαρμογές που η ταχύτητα απόδοσης 

μεταγωγής ή μετατροπής ενέργειας είναι κρίσιμη. Αυτά τα τρανζίστορ 

ονομάζονται επίσης Egan FETs και έχουν κατασκευαστεί με την ανάπτυξη ενός 

λεπτού στρώματος GaN πάνω σε ένα πρότυπο δισκίδιο πυριτίου. Με αυτή την 

λογική επιτρέπετε στα Egan FETs να διατηρήσουν παρόμοιο κόστος με τα 

mosfet Si, αλλά με την πολύ καλύτερη απόδοση του GaN. Επιπρόσθετα το 

νιτρίδιο του γαλλίου χρησιμοποιείται με βάση διόδους laser για να διαβάσει 

δίσκους Blue-Ray. Το μείγμα GaN με το In (InGaN) ή Al(AlGaN) με ένα διάκενο 

ζώνης εξαρτάται από την αναλογία του In ή Al, έτσι ώστε να επιτρέπει την 

κατασκευή των διόδων εκπομπή φωτός με τα χρώματα, τα οποία μπορούν να 
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πάνε από κόκκινο σε υπεριώδη. Τα GaN HEMTs έχουν προστεθεί στο εμπόριο 

από το 2006 και έχουν βρει άμεση χρήση σε διάφορες εφαρμογές ασύρματης 

υποδομής, εξαιτίας της υψηλής απόδοσης τους και της υψηλής τάσης. Ακόμη, η 

τεχνολογία δεύτερης γενιάς με μικρότερο μήκος πύλης του τρανζίστορ, θα έχει να 

λάβει μέρος σε εφαρμογές με υψηλή συχνότητα, όπως τηλεπικοινωνίες και 

αεροδιαστημικές εφαρμογές. Επίσης, GaN με βάση το mosfet και το mesfet 

τρανζίστορ δίνετε η δυνατότητα να προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα σε 

εφαρμογές υψηλής ισχύος και πιο συγκεκριμένα σε εφαρμογές 

αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι νανοσωλήνες GaN προτείνονται για εφαρμογές στην 

νανοκλίμακα σε ηλεκτρονικές, οπτικοηλεκτρονικές και βιοχημικές εφαρμογές. 

Τέλος, το GaN λαμβάνει μέρος σε στρατιωτικές εφαρμογές, όπως η ηλεκτρονική 

σάρωση ραντάρ από συστοιχίες [18]. 

 

4.2.4 Συμπεράσματα για το GaN 

Με όλα τα παραπάνω καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα για την τεχνολογία 

GaN. Το GaN προσφέρει την υψηλότερη ισχύ εξόδου και ένα ευρύ bandwidth με 

αποτέλεσμα να οι RF ενισχυτές να μπορούν να υποστηρίξουν πολλαπλά 

πρωτόκολλα. Επιπρόσθετα, το υψηλό διάκενο ζώνης οδηγεί σε υψηλότερες 

θερμοκρασίες την λειτουργία της συσκευής, σε συνδυασμό όμως με την υψηλή 

τιμή θερμικής αγωγιμότητας, μειώνονται οι απαιτήσεις και το κόστος για 

συντήρηση ψύξης. Δηλαδή έχουμε περισσότερο χώρο εφόσον έχουμε μείωση 

στα εξαρτήματα ψύξης (ψήκτρες). Όπως ήδη αναφέραμε η υψηλή τιμή θερμικής 

αγωγιμότητας του GaN παρέχει υψηλή πυκνότητα ισχύος, επομένως μειώνεται 

άμεσα το μέγεθος και το βάρος του ενισχυτή RF. Όσο πιο υψηλή είναι η σύνθετη 

αντίσταση του GaN τρανζίστορ, παρέχει μια απλούστερη διάταξη με λιγότερα 

εξαρτήματα προσαρμογής που συμβάλει επίσης στην μείωση του μεγέθους και 

του βάρους της συσκευής. Η υψηλή απόδοση και η υψηλή τάση λειτουργίας του 

GaN μειώνει την κατανάλωση ισχύος [27]. 
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5. Σχεδίαση Ενισχυτών MMIC 

5.1 Έλεγχος μονοδρομικότητας - ευστάθειας με το TGF2023-2-01 

5.1.1 Τεχνική Περιγραφή 

Αρχικά ενσωματώνουμε το αρχείο .s2p και με την βοήθεια του ADS εξάγουμε τις 

S parameters για το συγκεκριμένο τρανζίστορ. Να σημειώσουμε ότι τα datasheet 

και το αρχείο .s2p το βρήκαμε από την triquint.com και πιο συγκεκριμένα 

επιλέξαμε το “TGF2023-2-01”. Με βάση τα δεδομένα του τρανζίστορ μπορούμε 

να μελετήσουμε την μονοδρομικότητα και την ευστάθεια του τρανζίστορ, έτσι 

λοιπόν ελέγχουμε την μονοδρομικότητα και στην συνέχεια την ευστάθεια. Ο 

έλεγχος πραγματοποιείτε αρχικά στο τρανζίστορ που απεικονίζεται στο 

παρακάτω σχήμα 5.1.1 

 

Σχήμα 5.1.1: Σχηματικό του τρανζίστορ 

 

5.1.2 Έλεγχος Μονοδρομικότητας τρανζίστορ 

Για να είναι μονόδρομο το τρανζίστορ, ισχύει ότι S12 = 0 και ΓIN = S11, ΓOUT = S22. 

Για να έχουμε μέγιστο κέρδος θα πρέπει |||| *

11SS   και |||| *

22SL   

Από το αρχείο .s2p και την βοήθεια του ADS έχουμε: 

 

Πιο αναλυτικά:  

22

11 )141.0()585.0(|| S = 0.870 

22

12 )025.0()006.0(|| S  = 0.025 

22

21 )843.1()3.1(|| S  = 2.256 
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22

22 )495.0()066.0(|| S  = 0.499 

 

Ο συντελεστής μονοδρομικότητας εκφράζετε από την σχέση 

   2

22

2

11

22112112

11 SS

SSSS
U




  

Ισχύει ότι 

   22
1

1

1

1

UGTU

GT

U 



 (5.1.2) 

 

Από τα παραπάνω μπορούμε να βρούμε τον συντελεστή μονοδρομικότητας U 

Από το ADS εξάγουμε τα εξής δεδομένα που παρουσιάζονται στο παρακάτω 

σχήμα 5.1.2 
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Σχήμα 5.1.2: Αποτελέσματα προσομοίωσης του τρανζίστορ 

 

Πιο αναλυτικά έχουμε: 

 
     22

250.01757.01

499.0870.0256.2025.0
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Για να είναι μονόδρομο το transistor θα πρέπει ο συντελεστής να κυμαίνεται 

μεταξύ των τιμών 
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dB  26.026.0    (5.1.3) 

Εμείς βρίσκουμε ότι 
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Επομένως έχουμε:  1
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Παρατήρηση: 

Από την παραπάνω ανάλυση θα διαπιστώσουμε πολύ μικρές αποκλίσεις στις 

τιμές τις δικές μας και αυτές του ADS, για να μην υπάρχει σύγχυση αλλά και για 

να κερδίσουμε χρόνο, επιλέγουμε να εργαστούμε με τα δεδομένα που μας δίνει 

το ADS. Από τα παραπάνω αποτελέσματα βλέπουμε πως ο λόγος GT/GTUMAX 

είναι ένα ‘1’ (μηδέν ‘0’ σε dB). Αυτό σημαίνει ότι, όσο ο λόγος GT/GTUMAX 

αγγίζει το ‘1’ τότε η προσέγγιση που έχει γίνει είναι καλή. Ακόμη, η τιμή του GT 

μας πληροφορεί για το κέρδος μεταφοράς ισχύος του συγκεκριμένου τρανζίστορ 

που έχουμε επιλέξει. Η τιμή του GTUMAX μας πληροφορεί για το κέρδος 

μεταφοράς ισχύος του συγκεκριμένου τρανζίστορ στην μονόδρομη περίπτωση, 

δηλαδή όταν S12=0, αναφέρετε σε ένα ιδανικό τρανζίστορ χωρίς απώλειες 

επιστροφής. Επομένως ο λόγος GT/GTUMAX είναι η διαφορά (το σφάλμα) της 

πραγματικής τιμής του τρανζίστορ που έχουμε επιλέξει, από την ιδανική τιμή του 

τρανζίστορ (μονόδρομη περίπτωση). Το σφάλμα αυτό, δηλαδή η ανισότητα 

TUMAXG = 93,27  

TG = 28.12 

 

dB
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(5.1.4), θέλουμε να είναι “στενή”, της τάξης 0,1dB, μόνο τότε ο ενισχυτής μπορεί 

να θεωρηθεί ότι είναι μονόδρομος, με αμελητέο σφάλμα. Στην δική μας 

περίπτωση (5.1.4) παρατηρούμε ότι τα όρια του σφάλματος, μέγιστο σφάλμα, 

είναι 2,370 (σχήμα 5.1.2) που σημαίνει ότι, δεν ικανοποιεί την προδιαγραφή της 

τάξης 0,1dB. Επομένως για το συγκεκριμένο τρανζίστορ με τις δεδομένες S 

parameters δεν μπορούμε να ισχυριστούμε την παραδοχή ότι S12=0, άρα το 

τρανζίστορ χαρακτηρίζεται μη μονόδρομο. Για το συγκεκριμένο σημείο της μη 

μονοδρομικότητας του τρανζίστορ, θα γίνει αναλυτική αναφορά στην 6.2.2. 

 

5.1.3 Έλεγχος ευστάθειας τρανζίστορ 

Για να είναι ευσταθές το τρανζίστορ θα πρέπει να ισχύουν τα εξής: 
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22

22
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Από το ADS εξάγουμε τα εξής δεδομένα που παρουσιάζονται στο παρακάτω 

σχήμα 4.1.3. 

 

Σχήμα 5.1.3: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

Έχουμε λοιπόν αντίστοιχα, 
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12057.1 K  

Παρατήρηση: 

Από τα αποτελέσματα παίρνουμε ότι 137.0   και 12057.1 K  για τα οποία 

ικανοποιούντε οι παραπάνω συνθήκες. Παρατηρούμε και εδώ μικρές αποκλίσεις 

στις τιμές και επιλέγουμε τα δεδομένα που μας δίνει το ADS. Επομένως, από τα 

παραπάνω το τρανζίστορ είναι ευσταθές.
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5.2 Ανάλυση και Σχεδίαση κυκλωμάτων προσαρμογής με 

διακριτά στοιχεία (Smith Chart Match) 

5.2.1 Τεχνική Περιγραφή  

Από την παράγραφο 5.1 έχουμε βρει τις S parameters, επομένως με την βοήθεια 

του ADS βρήκαμε τις σύνθετες αντιστάσεις εισόδου και εξόδου. Η μελέτη για το 

κύκλωμα προσαρμογής εισόδου και εξόδου έγινε και μέσω του ADS (Smith Chart 

Match) και πάνω στον χάρτη smith. Για την διαδικασία σχεδίασης κυκλωμάτων 

προσαρμογής με διακριτά στοιχεία, με το component Smith Chart Match 

εργαστήκαμε ως εξής, τοποθετήσαμε αριστερά και δεξιά, από το τρανζίστορ, το 

εργαλείο Smith Chart Match και στην συνέχεια παίρναμε περιπτώσεις ώστε τα 

κυκλώματα προσαρμογής να συντονίζουν στα 10GHz. Αρχικά βλέπουμε ποια 

είναι η καλύτερη περίπτωση προσαρμογής και στην συνέχεια με τα 

αποτελέσματα που μας δίνει το ADS, τα ενσωματώνουμε στο νέο κύκλωμα μας 

με τις συγκεκριμένες τιμές στοιχείων που έχουμε επιλέξει. Τέλος κάνουμε 

προσομοίωση για να δούμε ότι έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, τόσο με την 

εφαρμογή του Smith Chart Match αλλά και με την ενσωμάτωση στο νέο 

κύκλωμα. Στο τελικό κύκλωμα μέσα από προσομοιώσεις βλέπουμε την τελική 

συμπεριφορά του κυκλώματος. Η (Α) παρατήρηση σημειώνει πως επάνω στον 

χάρτη smith υπάρχουν αρκετές πιθανές επιλογές που μπορούμε να διαλέξουμε, 

επομένως επιλέγοντας άλλη διαδρομή στον χάρτη έχουμε άλλα αποτελέσματα 

στην προσομοίωση. Στην (Β) παρατήρηση δουλεύουμε με διαφορετική λογική. 

Επειδή το κύκλωμα εισόδου και το κύκλωμα εξόδου αλληλοεπηρεάζονται μεταξύ 

τους, ξεκινάμε να βλέπουμε το κάθε τμήμα ξεχωριστά. Δηλαδή, τοποθετούμε το 

component Smith Chart Match μόνο στην είσοδο και η έξοδος τερματίζεται στα 

50 Ω, παίρνουμε τον συνδυασμό στοιχείων που μας δίνει το ADS και μέσα από 

προσομοιώσεις ελέγχουμε εάν η είσοδος προσαρμόζεται στα 10GHz. Αφού 

τελειώσουμε με το τμήμα της εισόδου πραγματοποιούμε την ίδια λογική και στο 

τμήμα της εξόδου. Δηλαδή, τοποθετούμε το component Smith Chart Match μόνο 

στην έξοδο και η είσοδος τερματίζεται στα 50 Ω και ακολουθούμε την ίδια σειρά 

με πριν. Η (Γ) παρατήρηση σημειώνει την προσθήκη αντιστάσεων στα 

κυκλώματα προσαρμογής. Η δημιουργία των κυκλωμάτων έγινε με την ιδέα της 

(Β) παρατήρησης. Όπως θα δούμε με την παρουσία αντιστάσεων έχουμε πολύ 

καλή προσαρμογή στην συχνότητα που θέλουμε, αλλά η τιμή του κέρδους που 

σημειώνεται είναι μη ικανοποιητική. Στην συνέχεια, με βάση όλα τα παραπάνω 

κάνουμε έλεγχο για την καλύτερη δυνατή βελτιστοποίηση του κυκλώματος με 

διακριτά στοιχεία. Με το εργαλείο tuning βελτιστοποιούμε τα κυκλώματα εισόδου 

και εξόδου και έτσι παρουσιάζεται το τελικό βελτιστοποιημένο κύκλωμα για τον 

ενισχυτή. Όλα τα παραπάνω στα οποία έχουμε αναφερθεί είναι για την σχεδίαση 

με την χρήση του component Smith Chart Match μέσω του ADS. Στην συνέχεια 

γίνεται αναφορά για την χρήση του χάρτη smith. Πιο συγκεκριμένα γίνεται 

ανάλυση των δεδομένων που έχουμε από τις S parameters, τοποθετούμε το 
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φορτίο (εισόδου ή εξόδου) επάνω στο χάρτη και στην συνέχεια το 

προσαρμόζουμε. Έπειτα από συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθήσαμε 

βρήκαμε τις τιμές των στοιχείων για το κύκλωμα εισόδου και εξόδου. Με γνωστές 

τις τιμές των στοιχείων σχεδιάσουμε το τελικό κύκλωμα στο ADS και 

πραγματοποιούμε προσομοιώσεις. Όπου θεωρείται απαραίτητο γίνετε χρήση του 

εργαλείου tuning για την καλύτερη δυνατή βελτιστοποίηση του κυκλώματος του 

ενισχυτή. 

 

5.2.2 Σύνθετες αντιστάσεις εισόδου – εξόδου  

 Γενικά ισχύει ότι: 
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Από το ADS έχουμε:  

 

 

Πιο συγκεκριμένα σημειώνουμε: 

 081.0070.0  jZ IN  

 716.0544.0  jZOUT  

 

Καλούμαστε να προσαρμόσουμε την είσοδο και την έξοδο του transistor, το 

παρακάτω σχήμα 5.2.1 μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα το κύκλωμα με το 

οποίο θα εργαστούμε. 
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TR

50Ω 50Ω

INPUT 

MATCHING 

NETWORK

OUTPUT 

MATCHING 

NEWORK

S11=Z11=ZIN S22=Z22=ZOUT

IN OUT

 

Σχήμα 5.2.1: Block διάγραμμα του κυκλώματος προσαρμογής 

 

5.2.3 Προσαρμογή Εισόδου Mε Smith Chart Match 

 

(Zin=Ζ11)   

 

Σχήμα 5.2.2: Σχηματικό με Smith Chart Match 

 

Χάρτης smith 

Περίπτωση 1.(διαδρομή για χ <0) 
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Σχήμα 5.2.3: Smith Chart Match Περίπτωση 1 

 

 
Σχήμα 5.2.4: Τιμές στοιχείων 

 

Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Σχήμα 5.2.5: Αποτελέσματα προσομοίωσης 



Σχεδίαση ενισχυτών X band για Συστοιχίες Ελεγχόμενης Φάσης με τεχνολογία GaN 

78 

Κορφιάτη Τιμοθέα 

Παρατήρηση: 

Από το σχήμα 5.2.5 παρατηρούμε ότι S11= - 20.657dB και S22= -11.258dB. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση μας ενδιαφέρει η είσοδος η οποία είναι 

προσαρμοσμένη στα 10GHz στα - 20.657 Db. Την ίδια συμπεριφορά με τα ίδια 

αποτελέσματα παίρνουμε και με τις δύο επιλογές στοιχείων που φαίνονται στο 

σχήμα 5.2.4. 

 

Χάρτης smith 

Περίπτωση 2. (διαδρομή για χ >0) 

 

 

Σχήμα 5.2.6: Smith Chart Match Περίπτωση 2 

 

 
 Σχήμα 5.2.7: Τιμές στοιχείων 
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Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Σχήμα 5.2.8: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Παρατήρηση: 

Από το σχήμα 5.2.8 παρατηρούμε ότι S11= - 21.870 και S22= -8.304. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση μας ενδιαφέρει η είσοδος η οποία είναι 

προσαρμοσμένη στα 10GHz στα – 21.80Db. Οι δύο αυτές περιπτώσεις 

προστέθηκαν για να σημειώσουμε πως πάνω στον χάρτη smith έχουμε την 

δυνατότητα να πάρουμε πολλές διαδρομές και κατ’ επέκταση πολλές 

περιπτώσεις, οι οποίες όμως να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της σχεδίασης. Η 

δομή που δημιουργήθηκε από την διαδρομή πάνω στον χάρτη smith 

παρουσιάζεται στο σχήμα 5.2.6. Οι τιμές των στοιχείων αναγράφονται τον 

παρακάτω πίνακα 5.2.1. 

 

Πίνακας 5.2.1.  

Τιμές στοιχείων για προσαρμογή εισόδου 

L 226.9277 pH 

C 1.48079 pF 
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Κύκλωμα 1 

Input    (Zin=Ζ11)  

 

Σχήμα 5.2.9: Σχηματικό με διακριτά στοιχεία 

 

Σημείωση: Στο παραπάνω σχήμα 5.2.9, για το συγκεκριμένο σημείο της εργασίας 

μας ενδιαφέρει μόνο το κομμάτι εισόδου, δηλαδή κοιτάμε το κύκλωμα 

προσαρμογής της εισόδου. Σε αυτό το σημείο δεν εξετάζουμε την έξοδο. 

 

Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Σχήμα 5.2.10: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Παρατήρηση: 

Από το σχήμα 5.2.10 παρατηρούμε ότι S11= - 11.529 και S22= -4.433. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση μας ενδιαφέρει η είσοδος η οποία είναι 

προσαρμοσμένη στα 10GHz στα - 11.529 Db. Την ίδια συμπεριφορά με τα ίδια 



Σχεδίαση ενισχυτών X band για Συστοιχίες Ελεγχόμενης Φάσης με τεχνολογία GaN 

81 

Κορφιάτη Τιμοθέα 

αποτελέσματα παίρνουμε και με τις δύο επιλογές στοιχείων που φαίνονται στο 

σχήμα 5.2.4. 

Στο συγκεκριμένο σημείο να σημειωθεί ότι στην περίπτωση του Smith Chart 

Matching παίρνουμε σαν αποτέλεσμα  S11= - 20.657. Αντίθετα, όταν 

τοποθετούμε τα διακριτά στοιχεία (σχήμα 5.2.9) με βάση τις τιμές που μας έχει 

δώσει το ADS (σχήμα 5.2.4), παρατηρούμε ότι στην προσομοίωση (σχήμα 

5.2.10) παίρνουμε σαν αποτέλεσμα ότι S11= - 11.529. Παρατηρείται μια διαφορά 

στην τιμή της προσαρμογής των διακριτών στοιχείων σε σχέση με αυτά που 

εξάγονται μέσω της προσομοίωσης του Smith Chart Matching. Παρόλα αυτά η 

τιμή του S11 αγγίζει τα -12Db επομένως είναι σχετικά καλή προσαρμογή εισόδου. 

Η διαφορά στην τιμή προσαρμογής εισόδου, πιθανότατα να οφείλεται στο ότι, οι 

τιμές των στοιχείων που έχουμε επιλέξει είναι με βάση με την διαδρομή του 

χάρτη smith. Παρατηρούμε πως το τελικό σημείο δεν είναι το κέντρο του χάρτη 

(σημείο προσαρμογής) που ίσως να επηρεάζει την συμπεριφορά του 

κυκλώματος εισόδου. 

 

5.2.4 Προσαρμογή Εξόδου Mε Smith Chart Match 

 

(Zout=Ζ22)  Mε Smith Chart Match 

 

Σχήμα 5.2.11: Σχηματικό με Smith Chart Match 
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Χάρτης smith 

Περίπτωση 3. 

 

 

Σχήμα 5.2.12: Smith Chart Match Περίπτωση 3 

 

 

Σχήμα 5.2.13: Τιμές στοιχείων 

 

Παρατήρηση: 

Για την προσαρμογή εξόδου, το ADS μας δίνει κάποιες τιμές στοιχείων που 

απεικονίζονται στο σχήμα 5.2.13. Μέσω του Smith Chart Match κάναμε 

προσομοιώσεις για κάθε έναν συνδυασμό στοιχείων που αναφέρονται 

παραπάνω και παρατηρήσαμε πως κανένας από τους παραπάνω συνδυασμούς 

στοιχείων δεν συντονίζει την έξοδο μας στα 10 Ghz. Επομένως προχωρήσαμε σε 

άλλες διαδρομές πάνω στο χάρτη smith με την βοήθεια του ADS. 

Τελείως ενδεικτικά παραθέτουμε στο σχήμα 5.2.14, μια προσομοίωση στην 

οποία παρατηρείται ότι δεν προσαρμόζει την έξοδο στη συχνότητα που θέλουμε. 
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Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Σχήμα 5.2.14: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Χάρτης smith 

Περίπτωση 4. 

 

 
Σχήμα 5.2.15: Smith Chart Match Περίπτωση 4 

 

Παρατήρηση: 

Μετά από πειραματισμούς και διάφορες δοκιμές, παρατηρήσαμε ότι με έναν 

συνδυασμό στοιχείων (πυκνωτής - πυκνωτής, πυκνωτής - πηνίο, πηνίο-πηνίο) 
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δεν ήταν εφικτό να προσαρμόσουμε την έξοδο στην συχνότητα 10 GHz. 

Επομένως δεν επιλέξαμε κάποιον συνδυασμό στοιχείων που μας προτείνει το 

ADS, αλλά όπως φαίνεται και στο σχήμα 5.2.15, με συνολικά με 5 στοιχεία 

καταφέραμε να έχουμε προσαρμογή στην συχνότητα 10 GHz. Έτσι λοιπόν 

κρατήσαμε τις τιμές των στοιχείων που αναφέρονται στο σχήμα 5.2.15, όπου 

δημιουργήθηκαν με τις αντίστοιχες διαδρομές πάνω του χάρτη. 

 

Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Σχήμα 5.2.16: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Παρατήρηση: 

Από το σχήμα 5.2.16 παρατηρούμε ότι S11= - 21.870 και S22= -8.304. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση μας ενδιαφέρει η έξοδος η οποία είναι προσαρμοσμένη 

στα 10GHz στα -8.304Db. Η δομή που δημιουργήθηκε από την διαδρομή πάνω 

στον χάρτη smith παρουσιάζεται στο σχήμα 5.2.17. Οι τιμές των στοιχείων 

αναγράφονται τον παρακάτω πίνακα 5.2.2. 

L1

L2

L3

C1

C2

 

Σχήμα 5.2.17: Δομή κυκλώματος εξόδου 
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Κύκλωμα 2 

Output   (Zout=Ζ22)  

 

Σχήμα 5.2.18: Σχηματικό με διακριτά στοιχεία 

 

Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Σχήμα 5.2.19: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Πίνακας 5.2.2.  

Τιμές στοιχείων για προσαρμογή εξόδου 

L1 775.54197 pH 

L2 499.04332 pH 

L3 548.95213 pH 

C1 177.41396 fF 

C2 157.47349 fF 
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Παρατήρηση: 

Από το σχήμα 5.2.19 παρατηρούμε ότι S11= - 21.870 και S22= -8.304. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση μας ενδιαφέρει η έξοδος η οποία είναι προσαρμοσμένη 

στα 10GHz στα -8.304Db. Στο συγκεκριμένο σημείο όσο και στο κομμάτι Smith 

Chart Match παρατηρούμε ότι παίρνουμε το ίδιο αποτέλεσμα για την έξοδο, S22= 

-8.304 και είναι προσαρμοσμένη στα 10GHz. 

 

5.2.5 Τελικό κύκλωμα προσαρμογής εισόδου – εξόδου για 

διακριτά στοιχεία 

 

Κύκλωμα 3 

 

Σχήμα 5.2.20: Τελικό κύκλωμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας .5.2.3: Τιμές στοιχείων τελικού κυκλώματος 

Προσαρμογή εισόδου Προσαρμογή εξόδου 

L 226.9277 pH L1 775.54197 
pH 

C 1.48079 pF L2 499.04332 
pH 

  L3 548.95213 
pH 

  C1 177.41396 
fF 

  C2 157.47349 
fF 
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Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Σχήμα 5.2.21: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Παρατήρηση: 

Από το σχήμα 5.2.21 παρατηρούμε ότι S11= - 21.870dB και S22= -8.304dB. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση μας ενδιαφέρει η έξοδος και η είσοδος που είναι 

προσαρμοσμένες στα 10GHz. Η συγκεκριμένη προσομοίωση αναφέρετε στο 

συνολικό κύκλωμα με διακριτά στοιχεία. Στο συγκεκριμένο σημείο όσο και στο 

κομμάτι Smith Chart Match παρατηρούμε ότι παίρνουμε το ίδιο αποτέλεσμα για 

την έξοδο, S22= -8.304 και είναι προσαρμοσμένη στα 10GHz. 

 

 

5.2.6 Παρατηρήσεις 

(Α) Παρατήρηση  

Σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι στην παραπάνω μελέτη των διακριτών 

στοιχείων και πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση του κυκλώματος προσαρμογής 

εισόδου, έγινε χρήση στοιχείων που εξαγάγαμε από το ADS, για τα οποία όμως η 

διαδρομή που ακολουθούν επάνω στον χάρτη smith (σχήμα 5.2.6) δεν έχουν ως 

τελικό σημείο το κέντρο του χάρτη. Παρόλα αυτά έχουμε καλή προσαρμογή 

όπως αναφέρουμε και στο τελικό κύκλωμα. Για τον λόγο ότι πιθανότατα να μην 

θέλουμε αυτή την συμπεριφορά, δηλαδή η διαδρομή της προσαρμογής να μην 

έχει ως τελικό σημείο το κέντρο του χάρτη θα επιλέξουμε των συνδυασμό 

στοιχείων που αναφέρουμε στο σχήμα 5.2.4 (σχήμα 5.2.3), οι τιμές των 

στοιχείων αναφέρονται στον πίνακα 5.2.4. 
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Πίνακας 5.2.4. 

Τιμές στοιχείων για νέα προσαρμογή 

εισόδου 

L 218.32209 pH 

C 1.82782 pF 

 

Τα νέα στοιχεία του πίνακα τα ενσωματώνουμε στο κύκλωμα προσαρμογής 

εισόδου, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 5.2.22. Τα στοιχεία προσαρμογής 

εξόδου παραμένουν όπως έχουν. 

 

Σχήμα 5.2.22: Σχηματικό με διακριτά στοιχεία 

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του κυκλώματος του σχήματος 5.2.22 

φαίνονται στο σχήμα 5.2.23. 

 

Σχήμα 5.2.23: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

Έτσι λοιπόν από το σχήμα 5.2.23 έχουμε για προσαρμογή εισόδου S11 = - 

15.719dB και για προσαρμογή εξόδου S22 = - 9.673dB. Σε σύγκριση με τα 

αποτελέσματα που έχουμε από το σχήμα 19, παρατηρούμε αλλαγή στις τιμές, 

δηλαδή για S11= - 21.870 dB τώρα είναι S11 = - 15.719 dB και για S22= -8.304 dB 
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τώρα είναι S22 = - 9.673 dB. Παρατηρούμε ότι, για τις ίδιες τιμές στοιχείων για το 

κύκλωμα εξόδου, έχουμε μικρή αλλαγή στην τιμή της προσαρμογής εξόδου. 

Σημείωση: να αναφέρουμε ότι ο συνδυασμός τιμών στην είσοδο προσαρμογής 

επηρεάζει την συμπεριφορά προσαρμογής της εξόδου και το ανάποδο. Δηλαδή 

υπάρχει αλληλοεπίδραση μεταξύ εισόδου και εξόδου που μπορεί να δώσει 

διαφορετική συμπεριφορά στα κυκλώματα προσαρμογής. 

 

(Β) Παρατήρηση  

Στην συγκεκριμένη περίπτωση εργαστήκαμε λίγο διαφορετικά. Για την 

προσαρμογή εισόδου κάναμε εισαγωγή μόνο ένα component Smith Chart Match 

και είδαμε ποια είναι η καλύτερη δυνατή λύση προσαρμογής εισόδου. Στην 

συνέχεια κάναμε την ίδια διαδικασία για την έξοδο, εισαγωγή μόνο ένα 

component Smith Chart Match στην έξοδο. Έπειτα στο νέο κύκλωμα 

ενσωματώσαμε τις τιμές των στοιχείων που πήραμε από το ADS και κάναμε 

προσομοίωση.  

 

Είσοδος στο smith chart matching 

 

Σχήμα 5.2.24: Σχηματικό με Smith Chart Match 

 

 

 

Χάρτης smith 
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Σχήμα 5.2.25: Smith Chart Match 

 

Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Σχήμα 5.2.26: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Οι τιμές στοιχείων για προσαρμογή εισόδου στον πίνακα 5.2.4. 
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Έξοδος με smith chart matching 

 

Σχήμα 5.2.27: Σχηματικό με Smith Chart Match 

Χάρτης smith 

 

Σχήμα 5.2.28: Smith Chart Match 

Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Σχήμα 5.2.29: Αποτελέσματα προσομοίωσης 
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C1C2C3

L1L2

 
Σχήμα 5.2.30: Δομή κυκλώματος εξόδου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελικό κύκλωμα προσαρμογής για είσοδο και έξοδο 

 

Σχήμα 5.2.31: Τελικό κύκλωμα 

 

 

 

 

Πίνακας 5.2.5  

Τιμές στοιχείων για προσαρμογή εξόδου 

L1 1.49807 nH 

L2 2.08019 nH 

C1 284.7939 fF 

C2 51.96547 fF 

C3 107.98315 fF 
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Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Σχήμα 5.2.32: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

Παρατήρηση: 

Από το σχήμα 5.2.32, παρατηρούμε ότι S11= - 15.916 και S22= -7.906. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση μας ενδιαφέρει η έξοδος και η είσοδος είναι 

προσαρμοσμένες στα 10GHz. Τυπικά παρατηρούμε ότι και με άλλο συνδυασμό 

στοιχείων μπορούμε να έχουμε προσαρμογή σε είσοδο και σε έξοδο. 

 

(Γ) Παρατήρηση  

Μέσα από πειραματισμούς διάφορων συνδυασμών έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί 

η μια περίπτωση σχεδίασης στην οποία γίνεται αναφορά στην συνέχεια. Η 

διαδικασία είναι η ίδια που αναφέρεται στην (Β) παρατήρηση. Παρακάτω 

παραθέτουμε το αντίστοιχο κύκλωμα και την προσομοίωση. 

Κύκλωμα 

 

Σχήμα 5.2.33: Σχηματικό με διακριτά στοιχεία, προσθήκη αντιστάσεων 
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Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

 

 

Σχήμα 5.2.34: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

Παρατήρηση: 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα προσομοίωσης βλέπουμε πως, έχουμε πολύ 

καλή προσαρμογή στο S11 και στο S22, με τιμές κοντά στα -42 dB, και οι 

συντελεστές VSWR είναι κοντά στην τιμή 1. Ακόμη το κέρδος που μας δίνει ο 

ενισχυτής από την συγκεκριμένη σχεδίαση είναι S21 = 0,170 dB. Σημειώνουμε 

λοιπόν πως για τις συγκεκριμένες τοπολογίες εισόδου και εξόδου έχουμε πολύ 

καλή προσαρμογή αλλά το κέρδος δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό. Η 

συγκεκριμένη συμπεριφορά που έχουμε από την σχεδίαση του συγκεκριμένου 

κυκλώματος, πιθανότατα να οφείλεται στην παρουσία αντίστασης σε είσοδο και 

έξοδο. Στο συγκεκριμένο σημείο έχει ενδιαφέρον να ελέγξουμε εάν το 

συγκεκριμένο κύκλωμα επηρεάζεται από θόρυβο. Επομένως, παρακάτω 

παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα προσομοίωσης που συμπεριλαμβάνουν τους 

αντίστοιχους υπολογισμούς θορύβου. 
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Σημείωση: η αντίσταση και το τρανζίστορ κατατάσσονται στα ενεργά στοιχεία 

καθώς για να λειτουργήσουν χρειάζονται τροφοδοσία. Από μόνα τους, χωρίς την 

παρουσία τροφοδοσίας, παράγουν θόρυβο, ο θόρυβος αυτός ονομάζεται 

”Θερμικός” θόρυβος ή θόρυβος Johnson. Αντίστοιχα παθητικά στοιχεία σε ένα 

κύκλωμα είναι πυκνωτές και πηνία και λειτουργούν σε συγκεκριμένη-επιθυμητή 

συχνότητα σήματος. 

 

Προσομοίωση – υπολογισμός θορύβου 

 

 

Σχήμα 5.2.35: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Παρατήρηση: 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα, παρατηρούμε ότι το συγκεκριμένο κύκλωμα 

επηρεάζεται από θόρυβο. Η τιμή θορύβου σημειώνεται στα nf(1) =38.678 dB. 

Επομένως για την συγκεκριμένη σχεδίαση το κύκλωμα είναι ευαίσθητο στον 

θόρυβο με τιμή Noise Figure NFmin = 2.843 dB. Σημειώνουμε ότι, η παρουσία 

θορύβου σε ένα κύκλωμα επηρεάζει το κέρδος που μπορεί να δώσει μια βαθμίδα 

ενισχυτή. 
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5.2.7 Έλεγχος για την καλύτερη προσαρμογή και 

βελτιστοποίηση κυκλώματος με διακριτά στοιχεία 

Από όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα παρατηρήσουμε ότι το κύκλωμα 

προσαρμογής εξόδου (S22) δεν ξεπερνά την τιμή των -10dB ~ -12 dB. Γενικά 

επιθυμούμε να έχουμε προσαρμογή σε τιμές -12dB και πάνω γιατί θέλουμε ο 

συντελεστής VSWR να έχει μικρές τιμές (κοντά στο ‘1’). Επομένως θα ελέγξουμε 

εάν είναι δυνατόν να βελτιστοποιήσουμε το κύκλωμα προσαρμογής εξόδου μέσω 

του εργαλείου tuning. Αρχικά μεταβάλαμε τις τιμές των πυκνωτών εξόδου, γιατί 

μας ενδιαφέρει να βελτιώσουμε την έξοδο. Στην συνέχεια μεταβάλαμε και τιμές 

των πηνίων. Ο παρακάτω συνδυασμός μας έδωσε ένα ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα.  

 

Αρχικές τιμές του tune parameters        

 

 

Σχήμα 5.2.36: Αρχικές τιμές του tune parameters 
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Τελικές τιμές του tune parameters 

 

Σχήμα 5.2.37: Τελικές τιμές του tune parameters 

 

Τελικές τιμές του tune parameters για την είσοδο 

 

Σχήμα 5.2.38 Τελικές τιμές του tune parameters για την είσοδο 

 

Προσομοίωση με βάση τις τελικές τιμές του tune parameter 
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Σχήμα 5.2.39: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Τελικό κύκλωμα προσαρμογής εισόδου – εξόδου με διακριτά στοιχεία – 

κύκλωμα 

 

Σχήμα 5.2.40: Τελικό βελτιστοποιημένο κύκλωμα 

Παρατήρηση: 

Με τις νέες τιμές των στοιχείων εξόδου, έχουμε ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα. 

Πιο συγκεκριμένα σημειώνουμε ότι η νέα τιμή προσαρμογής εισόδου είναι S11 = -

26,040dB και αντίστοιχα η νέα τιμή εξόδου είναι S22 = -14,737dB. Παρατηρούμε 

επίσης ότι με την μεταβολή των στοιχείων εξόδου, επηρεάστηκε η προσαρμογή 

στην είσοδο. Η καλή προσαρμογή επισημαίνεται και από τους συντελεστές 

VSWR1, VSWR2 που παρουσιάζουν χαμηλή τιμές. Να σημειωθεί ακόμη ότι το 

μέγιστο κέρδος που μπορεί να δώσει το τρανζίστορ, όπως φαίνεται και από τις 

τιμές προσομοίωσης, MaxGain1 = 16.225 dB. Το κέρδος που μας δίνει ο 

ενισχυτής για την συγκεκριμένη σχεδίαση με διακριτά στοιχεία είναι S21 = 15,986 

dB.  
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5.2.8 Ανάλυση και Σχεδίαση κυκλωμάτων προσαρμογής με 

διακριτά στοιχεία (χάρτης Smith) 

5.2.9 Τεχνική περιγραφή 

Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθήσαμε για την 

προσαρμογή εισόδου και εξόδου με διακριτά στοιχεία, επάνω στον χάρτη smith. 

Να σημειώσουμε, όπως ήδη έχει αναφερθεί, επάνω στον χάρτη μπορούμε να 

έχουμε περισσότερες από μια πιθανές διαδρομές που μπορούμε να επιλέξουμε. 

Έτσι για την περίπτωση των διακριτών στοιχείων παίρνουμε και τις δυο πιθανές 

διαδρομές και παρατηρούμε την συμπεριφορά του κυκλώματος μέσα από τις 

προσομοιώσεις. Αφού βρούμε τις τιμές των στοιχείων εισόδου και εξόδου 

σχεδιάζουμε στο ADS το κύκλωμα και πραγματοποιούμε προσομοιώσεις. Τέλος 

βελτιστοποιούμε τα κυκλώματα ώστε να προσαρμόζουν στην συχνότητα των 10 

GHz. Να σημειωθεί πως οι δύο εναλλακτικές διαδρομές επάνω στο χάρτη 

πραγματοποιούνται μόνο για το κύκλωμα της εισόδου, για την έξοδο δεν 

παίρνουμε δεύτερη περίπτωση διαδρομής. Ο λόγος για τον οποίο το κάνουμε 

αυτό θα αναφερθεί στην συνέχεια. 

 

5.2.10 Προσαρμογή εισόδου με τον χάρτη Smith 

 

TR

50Ω

INPUT 

MATCHING 

NETWORK

S11=Z11=ZIN

IN

 

Σχήμα 5.2.42: Block διάγραμμα κυκλώματος προσαρμογής εισόδου 

 

(Α) Περίπτωση διαδρομής εισόδου 

Βήμα 1 

Τοποθετώ το φορτίο ΖIN στον διπλό χάρτη smith  

ΖIN=0.070 – j 0.081  => Σημείο Α 
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Βήμα 2 

Από το σημείο Α κινούμε σε κύκλο αντιστάσεων μέχρις ότου συναντήσω, 

μοναδιαίο κύκλο αγωγιμοτήτων (μοναδιαίος κύκλος διότι θέλω να προσαρμόσω 

το φορτίο μου). 

Σημείο B2  =>  ΖB2 = 0.07 + j 0.26 

 YB2 = 1 – j 3.7 

Βήμα 3 

Από το σημείο Β2 πηγαίνω στο σημείο Γ. Όπου Γ βρίσκομαι στο κέντρο του 

χάρτη γιατί εκεί θα έχω προσαρμογή του φορτίου μου. 

Σημείο Γ  => ΖΓ = 1 

 ΥΓ = 1  

 Από το σημείο Α στο B2  (κάτω προς τα πάνω σε χάρτη αντιστάσεων) θα 

έχουμε ένα πηνίο σε σειρά 

ΔΖ = ΖΒ2 – ΖΙΝ = 0.07 + j 0.26 – (0.070 – j 0.081 ) 

ΔΖ = j 0.341 

Για τον πηνίο ισχύει: 

50

1028.6
341.0

50

10 Lj
j

Lj
ZL








 

1210

10
102711071.2

1028.6

50341.0  



L  

pHL  271      => L = 271 pH 

 Από το σημείο B2 προς το Γ (πάνω προς τα κάτω σε χάρτη 

αγωγιμοτήτων) έχουμε ένα πυκνωτή παράλληλα 

Υ = ΥΓ – ΥΒ2 = 1 – (1 – j 3.7 ) 

ΔΥ =  j 3.7 

Για το πυκνωτή ισχύει : 

50 CJYC   
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1210

10
1017.1100117.0

501028.6

7.3  


C  

C = 1.17 pF 

Επομένως για την προσαρμογή εισόδου της (Α) περίπτωσης θα έχουμε ένα 

πηνίο σε σειρά και έναν πυκνωτή παράλληλα. 

 

(Β) Περίπτωση διαδρομής εισόδου 

Βήμα 1 

Τοποθετώ το φορτίο ΖIN στον διπλό χάρτη smith  

ΖIN=0.070 – j 0.081  => Σημείο Α 

Βήμα 2 

Από το σημείο Α κινούμε σε κύκλο αντιστάσεων μέχρις ότου συναντήσω, 

μοναδιαίο κύκλο αγωγιμοτήτων (μοναδιαίος κύκλος διότι θέλω να προσαρμόσω 

το φορτίο μου). 

Σημείο B2  =>  ΖB1 = 0.07 - j 0.27 

 YB1 = 1 + j 3.5 

Βήμα 3 

Από το σημείο Β1 πηγαίνω στο σημείο Γ. Όπου Γ βρίσκομαι στο κέντρο του 

χάρτη γιατί εκεί θα έχω προσαρμογή του φορτίου μου. 

Σημείο Γ  => ΖΓ = 1 

 ΥΓ = 1  

 Από το σημείο Α στο B1 (κάτω προς τα πάνω σε χάρτη αντιστάσεων) θα 

έχουμε ένα πυκνωτής σε σειρά 

ΔΖ = ΖΒ1 – ΖΙΝ = 0.07 - j 0.27 – (0.070 – j 0.081 ) 

ΔΖ = - j 0.189 

Για το πυκνωτή ισχύει : 

C

j
j

C

j
ZC











101028.650
189.0

50 
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1212

10
10685.110685.1

501028.6189.0

1  


C  

C = 1.685 pF 

 Από το σημείο B1 προς το Γ (πάνω προς τα κάτω σε χάρτη 

αγωγιμοτήτων) έχουμε ένα πηνίο παράλληλα 

ΔΥ = ΥΓ – ΥΒ1 = 1 – (1 + j 3.5 ) 

ΔΥ = - j 3.5 

Για το πηνίο ισχύει: 

L
jj

L

j
YL









101028.6

50
5.3

50


 

910

10
102274.010274.2

5.31028.6

50  


L  

L = 0.2274 nH 

Επομένως για την προσαρμογή εισόδου της (Β) περίπτωσης θα έχουμε ένα 

πυκνωτή σε σειρά και έναν πηνίο παράλληλα. 

 

5.2.11 Προσαρμογή εξόδου με τον χάρτη Smith 

TR

50Ω

OUTPUT 

MATCHING 

NEWORK

S22=Z22=ZOUT

OUT

 

Σχήμα 5.2.43: Block διάγραμμα κυκλώματος προσαρμογής εξόδου 

 

Βήμα 1 

Τοποθετώ το φορτίο ΖOUT στον διπλό χάρτη smith  

ZOUT = 0.54 – j 0.71  => Σημείο Δ 



Σχεδίαση ενισχυτών X band για Συστοιχίες Ελεγχόμενης Φάσης με τεχνολογία GaN 

103 

Κορφιάτη Τιμοθέα 

Βήμα 2 

Από το σημείο Δ κινούμε σε κύκλο αντιστάσεων μέχρις ότου συναντήσω, 

μοναδιαίο κύκλο αγωγιμοτήτων (μοναδιαίος κύκλος διότι θέλω να προσαρμόσω 

το φορτίο μου). 

Σημείο Ε  =>  ΖΕ = 0.54 – j 0.5 

 YΕ = 1 + j 1.01 

Βήμα 3 

Από το σημείο Ε πηγαίνω στο σημείο Γ. Όπου Γ βρίσκομαι στο κέντρο του χάρτη 

γιατί εκεί θα έχω προσαρμογή του φορτίου μου. 

Σημείο Γ  => ΖΓ = 1 

 ΥΓ = 1  

 Από το σημείο Δ στο σημείο Ε (κάτω προς τα επάνω σε κύκλο 

αντιστάσεων) έχουμε πηνίο σε σειρά 

ΔΖ = ΖΕ – ΖOUT = 0.54 – j 0.5 – (0.54 – j 0.71 ) 

ΔΖ = - j 0.5 + j 0.71 

ΔΖ = j 0.21 

Για το πηνίο ισχύει: 

50
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5021.0  



L  

L = 167 pH 

 Από το σημείο E προς το σημείο Γ (κάτω προς τα πάνω σε χάρτη 

αγωγιμοτήτων) έχουμε πηνίο παράλληλα 

ΔΥ = ΥΓ – ΥΒ = 1 - (1 + j 1.01 )  

ΔΥ = - j 1.01 

Για το πηνίο ισχύει: 

L
jj

L

j
YL









101028.6

50
01.1

50
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1210

10
107881088.7

01.11028.6

50  


L  

L = 788 pH 

Επομένως για την προσαρμογή εξόδου θα έχουμε ένα πηνίο σε σειρά και ένα 

πηνίο παράλληλα. 

O αντίστοιχος χάρτης smith 
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Χάρτης smith 1 
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Το τελικό κύκλωμα προσαρμογής με διακριτά στοιχεία είναι το παρακάτω. 

 

Περίπτωση (Α) 

TR

50Ω50Ω

L=271pH L=167 pH

C=1.17pF L=788 pH

Z11=ZIN Z22=ZOUT
IN OUT

 

Σχήμα 5.2.44: Τελικό κύκλωμα προσαρμογής με διακριτά στοιχεία 

 

Περίπτωση (Β) 

TR

50Ω50Ω

C=1.685pF L=167 pH

L=0.2274nH L=788 pH

Z11=ZIN Z22=ZOUT
IN OUT

 

Σχήμα 5.2.45: Τελικό κύκλωμα προσαρμογής με διακριτά στοιχεία 

 

Με βάση όλα τα παραπάνω σχεδιάζουμε το κύκλωμα στο ADS 
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Περίπτωση (Α) 

 

Σχήμα 5.2.46: Σχηματικό - Τελικό κύκλωμα προσαρμογής με διακριτά στοιχεία 

 

Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Σχήμα 5.2.47: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Παρατήρηση: 

Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε την συμπεριφορά της εσόδου και της 

εξόδου. Οι δύο καμπύλες δεν βυθίζοντε στα 10 GHz, που σημαίνει ότι η είσοδος 

και η έξοδος είναι δεν είναι προσαρμοσμένες στη συχνότητα λειτουργίας που 

θέλουμε να λειτουργεί το κύκλωμά μας. Σημειώνουμε ότι για το S11 είναι στα 10.1 

GHz και για το S22 είναι στα 9.6GHz. Επομένως το συγκεκριμένο κύκλωμα θα 

υποβληθεί σε διαδικασία βελτιστοποίησης ώστε να ικανοποιούντε οι 

προδιάγραφες της σχεδίασης στα 10 GHz, στην συνέχεια γίνετε αναφορά για την 

διαδικασία βελτιστοποίησης.  
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Περίπτωση (Β) 

 

Σχήμα 5.2.48: Σχηματικό - Τελικό κύκλωμα προσαρμογής με διακριτά στοιχεία 

 

Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Σχήμα 5.2.49: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Παρατήρηση: 

Στο παραπάνω σχήμα 5.2.49, παρατηρούμε ότι οι δύο καμπύλες δεν βυθίζοντε 

στα 10 GHz, που σημαίνει ότι η είσοδος και η έξοδος είναι δεν είναι 

προσαρμοσμένες στη συχνότητα λειτουργίας που θέλουμε να λειτουργεί το 

κύκλωμά μας. Σημειώνουμε ότι για το S11 είναι στα 10.2 GHz και για το S22 είναι 

στα 10.7GHz. Επομένως το συγκεκριμένο κύκλωμα θα υποβληθεί σε διαδικασία 

βελτιστοποίησης ώστε να ικανοποιούντε οι προδιάγραφες της σχεδίασης στα 10 

GHz, στην συνέχεια γίνετε αναφορά για την διαδικασία βελτιστοποίησης. 
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5.2.12 Βελτιστοποίηση κυκλώματος (Α) περίπτωση 

 

 

Σχήμα 5.2.50: Σχηματικό βελτιστοποιημένου κυκλώματος 

 

Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

 

Σχήμα 5.2.51: Αποτελέσματα προσομοίωσης 
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Παρατήρηση: 

Από το παραπάνω σχήμα 5.2.51, έχουμε τα αποτελέσματα του 

βελτιστοποιημένου κυκλώματος. Πιο συγκεκριμένα σημειώνουμε πως για το S11 

= -20.095 dB και για το S22 = -10.572 dB και οι δύο προσαρμογές είναι στην 

συχνότητα που θέλουμε. Ακόμη οι καλές τιμές προσαρμογής που έχουμε 

επιβεβαιώνονται και από τα αποτελέσματα των VSWR1, VSWR2 αλλά και από 

τους markers m7, m6 που βρίσκονται αρκετά κοντά στο κέντρο του χάρτη 

smithτου σχήματος. Ακόμη η τιμή του κέρδους για το συγκεκριμένο κύκλωμα 

σημειώνεται στα 15.531 dB, αρκετά καλή τιμή η οποία πλησιάζει την μέγιστη τιμή 

κέρδους που είναι τα 16.225 dB. Ο ενισχυτής παρουσιάζει εύρος συχνότητας (-3 

dB από την μέγιστη τιμή κέρδους) περίπου από τα 8,4 GHz έως 11,6 GHz, 

δηλαδή f2 - f1 = 11,6 GHz – 8,4 GHz = 3,2 MHz BW (BandWidth). Επιπρόσθετα 

το η τιμή Κ = 1.299 > 1 που μας πληροφορεί ότι το συγκεκριμένο κύκλωμα είναι 

ευσταθές. Στους παρακάτω δύο πίνακες συγκεντρώνουμε όλες τις πληροφορίες 

που είναι χρήσιμες για το βελτιστοποιημένο κύκλωμα του σχήματος. 

 

 

 

 

Πίνακας 5.2.7: Συγκεντρωτικός πίνακας τιμών για το κύκλωμα του σχήματος 

5.2.50 

Αρχικές τιμές στοιχείων Τελικές τιμές στοιχείων 

 

Διαφορά 

Είσοδος Έξοδος Είσοδος Έξοδος Είσοδος Έξοδος 

L=271pH L=167pH L=273.71pH L=182.93pH 2.71 15.93 

C=1.17pF L=788pH C=1.1185pH L=756.96pH 0.0515 31.01 

 

 

 

Πίνακας 5.2.6: Συγκεντρωτικός πίνακας τιμών για το κύκλωμα του σχήματος 

5.2.50 

S11 (dB) S22 (dB) Κέρδος (dB) BandWidth (ΜΗz) 

-20.095 -10.572 15.531 3,2 
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5.2.13 Βελτιστοποίηση κυκλώματος (Β) περίπτωση 

 

Σχήμα 5.2.52: Σχηματικό βελτιστοποιημένου κυκλώματος 

 

Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

 

Σχήμα 5.2.53: Αποτελέσματα προσομοίωσης 
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Παρατήρηση: 

Από το παραπάνω σχήμα 5.2.53, έχουμε τα αποτελέσματα του 

βελτιστοποιημένου κυκλώματος της (Β) περίπτωσης. Πιο συγκεκριμένα 

σημειώνουμε πως για το S11 = -12.179 dB και για το S22 = -14.05 dB και οι δύο 

προσαρμογές είναι στην συχνότητα που θέλουμε. Ακόμη οι καλές τιμές 

προσαρμογής που έχουμε επιβεβαιώνονται και από τα αποτελέσματα των 

VSWR1, VSWR2 αλλά και από τους markers m3, m4 που βρίσκονται αρκετά 

κοντά στο κέντρο του χάρτη smith του σχήματος. Επίσης, η τιμή του κέρδους για 

το συγκεκριμένο κύκλωμα σημειώνεται στα 15.439 dB, αρκετά καλή τιμή η οποία 

πλησιάζει την μέγιστη τιμή κέρδους που είναι τα 16.225 dB. Ο ενισχυτής 

παρουσιάζει εύρος συχνότητας (-3 dB από την μέγιστη τιμή κέρδους) περίπου 

από τα 8,1 GHz έως 11,8 GHz, δηλαδή f2 - f1 = 11,8 GHz – 8,1 GHz = 3,7 MHz 

BW (BandWidth). Επιπρόσθετα το η τιμή Κ = 1.299 > 1 που μας πληροφορεί ότι 

το συγκεκριμένο κύκλωμα είναι ευσταθές. Στους παρακάτω δύο πίνακες 

συγκεντρώνουμε όλες τις πληροφορίες που είναι χρήσιμες για το 

βελτιστοποιημένο κύκλωμα του σχήματος 5.2.52. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.2.8: Συγκεντρωτικός πίνακας τιμών για το κύκλωμα του σχήματος 

5.2.52 

S11 (dB) S22 (dB) Κέρδος (dB) BandWidth (ΜΗz) 

-12.179 -14.05 15.439 3,7 

Πίνακας 5.2.9: Συγκεντρωτικός πίνακας τιμών για το κύκλωμα του σχήματος 

5.2.52 

 

Αρχικές τιμές στοιχείων 

 

Τελικές τιμές στοιχείων 

 

 

Διαφορά 

Είσοδος Έξοδος Είσοδος Έξοδος Είσοδος Έξοδος 

C=1.685pF L=167pH C=1.685pF L=243.81pH - 76.81 

L=0.2274nH L=788pH L=0.2364nH L=851.04pH 0.009 63.04 
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5.3 Ανάλυση και Σχεδίαση κυκλωμάτων προσαρμογής με 

στελέχη 

5.3.1 Τεχνική Περιγραφή 

Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθήσαμε για την 

προσαρμογή εισόδου και εξόδου με στελέχη, επάνω στον χάρτη smith. Πιο 

συγκεκριμένα ακολουθεί αναλυτικά η διαδικασία που πραγματοποιήθηκε για την 

προσαρμογή με ένα ανοιχτοκυκλωμένο στέλεχος και στην συνέχεια με ένα 

βραχυκυκλωμένο στέλεχος. Αρχικά βρίσκουμε τις τιμές των στελεχών και των 

γραμμών μεταφοράς που θα λαμβάνουν μέρος στο κύκλωμα, με την βοήθεια του 

χάρτη Smith. Στην συνέχεια με δεδομένες τις τιμές γραμμών μεταφοράς και 

στελεχών σχεδιάζουμε το κύκλωμα μέσω του ADS, έπειτα πραγματοποιούμε 

προσομοιώσεις για να ελέγξουμε την συμπεριφορά του κυκλώματος. Τέλος όπου 

θεωρείται απαραίτητο πραγματοποιείτε βελτιστοποίηση του κυκλώματος 

προσαρμογής ώστε να ικανοποιούντε οι προδιαγραφές στα 10 GHz. 

 

5.3.2 Κύκλωμα προσαρμογής εισόδου – εξόδου με ένα 

ανοιχτοκυκλωμένο στέλεχος με τον χάρτη Smith 

Το παρακάτω σχήμα μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα το κύκλωμα με το 

οποίο θα εργαστούμε. 

TR

50Ω50Ω

l1 l2

d1 d2

Y11=YIN Y22=YOUT
IN OUT

 

Σχήμα 5.3.1: Block διάγραμμα του κυκλώματος προσαρμογής 

Γενικά ισχύει ότι: 

 
11

11

1

1

S

S
Z IN




   ,   

IN

IN
Z

Y
1

  

 
22

22

1

1

S

S
ZOUT
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Από το ADS έχουμε:  

 

 

Πιο συγκεκριμένα σημειώνουμε: 

 065.7113.6  jYIN  

 886.0672.0  jYOUT  

Σημείωση: για εργασία-μελέτη με στελέχη χρησιμοποιούμε αγωγιμότητες.  

 

Προσαρμογή εισόδου με ένα ανοιχτοκυκλωμένο στέλεχος 

TR

50Ω

l1

d1

IN

Y11=YIN
 

Σχήμα 5.3.2: Block διάγραμμα κυκλώματος προσαρμογής εισόδου 

Βήμα 1 

Κοιτάω τον απλό χάρτη Smith ως χάρτη αγωγιμοτήτων  

Βήμα 2 

Τοποθετώ το φορτίο ΥIN στον χάρτη  

Σημείο Α => 065.7113.6  jYIN  
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Βήμα 3 

Χαράζω τον κύκλο της γραμμής μεταφοράς με κέντρο , το κέντρο του χάρτη και 

ακτίνα το σημείο Α. 

Βήμα 4 

Από το σημείο Α κινούμε, πάνω κύκλο της γραμμής μεταφοράς, με κατεύθυνση 

προς την γεννήτρια, μέχρι να συναντήσω τον μοναδιαίο κύκλο (μοναδιαίος 

κύκλος διότι θέλω να προσαρμόσω το φορτίο μου). 

Σημείο Β = >  ΥΒ = 1 – j 3.2 

   33  

Βήμα 5 

Το τόξο ΑΒ αντιστοιχεί στην γωνία φ1 

Φ1 =ΑΒ= 10 + 33 = 43  

Αλλά η γωνία Φ1 είναι το διπλάσιο του ηλεκτρικού μήκους της γραμμής 

μεταφοράς 




5.21
2

43

2

1
 

Επομένως για να βρούμε το l1 έχουμε : 

11200005.211
2

1
121 lll  


  

64 101801080.11  l  

ml 1801  

Βήμα 6 

Για να κάνουμε προσαρμογή θα πρέπει να εξαλήψουμε το φανταστικό μέρος του 

ΥΒ. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε ένα σημείο με αντίθετο φανταστικό μέρος. Πιο 

συγκεκριμένα το Im (YB) = -j 3.2 , άρα θα πρέπει να βρούμε το σημείο εκείνο που 

έχει Im(Yx) = + j 3.2. 

Σημείο Γ  =>  ΥΓ = 1 + j 3.2 

 38  
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Βήμα 7 

Από το σημείο Γ κινούμε αριστερόστροφα (προς το φορτίο) μέχρι να συναντήσω 

το ανοιχτοκύκλωμα (y=0).  

Σημείο Μ => y=0  => σημείο ανοιχτοκυκλώματος 

Βήμα 8 

Το τόξο ΚΜ αντιστοιχεί στην γωνία φ2 

Φ2 = ΚΜ =180 – 38 = 142  

Αλλά η γωνία Φ2 είναι το διπλάσιο του ηλεκτρικού μήκους της γραμμής 

μεταφοράς 




71
2

142

2

2
 

Επομένως για να βρούμε το d1 έχουμε : 

122 d   

64 105911091.5
1200002

142

2

2
1  










d  

md 5911  

Επομένως έχουμε βρει τα l1και d1 για την είσοδο 

TR

50Ω

IN

5.21

71

 

Σχήμα 5.3.3: Block διάγραμμα κυκλώματος προσαρμογής εισόδου, με τιμές στελεχών 

 

O αντίστοιχος χάρτης smith 
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Χάρτης smith 2 
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Προσαρμογή εξόδου με ένα ανοιχτοκυκλωμένο στέλεχος 

TR

50Ω

l2

d2

Y22=YOUT
OUT

 

Σχήμα 5.3.4: Block διάγραμμα κυκλώματος προσαρμογής εξόδου 

Βήμα 1 

Κοιτάω τον απλό χάρτη Smith ως χάρτη αγωγιμοτήτων  

Βήμα 2 

Τοποθετώ το φορτίο ΥOUT στον χάρτη  

Σημείο Α => 886.0672.0  jYOUT  

 82   

Βήμα 3 

Χαράζω τον κύκλο της γραμμής μεταφοράς με κέντρο , το κέντρο του χάρτη και 

ακτίνα το σημείο Α. 

Βήμα 4 

Από το σημείο Α κινούμε, πάνω κύκλο της γραμμής μεταφοράς, με κατεύθυνση 

προς την γεννήτρια, μέχρι να συναντήσω τον μοναδιαίο κύκλο (μοναδιαίος 

κύκλος διότι θέλω να προσαρμόσω το φορτίο μου). 

Σημείο Β = >  ΥΒ = 1 + j 1.2 

 60  

Βήμα 5 

Το τόξο ΑΒ αντιστοιχεί στην γωνία φ1 

Φ1 =ΑΒ= 82 - 60 = 22  
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Αλλά η γωνία Φ1 είναι το διπλάσιο του ηλεκτρικού μήκους της γραμμής 

μεταφοράς 




11
2

22

2

1
 

Επομένως για να βρούμε το l2 έχουμε : 

2120000112
2

1
221 lll  


  

65 106.911016.92  l  

ml 6.912   

Βήμα 6 

Για να κάνουμε προσαρμογή θα πρέπει να εξαλήψουμε το φανταστικό μέρος του 

ΥΒ. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε ένα σημείο με αντίθετο φανταστικό μέρος. Πιο 

συγκεκριμένα το Im (YB) = + j 1.2, άρα θα πρέπει να βρούμε το σημείο εκείνο 

που έχει Im(Yx) = - j 1.2. 

Σημείο Γ  =>  ΥΓ = 1 - j 1.2 

 80  

Βήμα 7 

Από το σημείο Γ κινούμε αριστερόστροφα (προς το φορτίο) μέχρι να συναντήσω 

το ανοιχτοκύκλωμα (y=0).  

Σημείο Μ => y=0  => σημείο ανοιχτοκυκλώματος 

Βήμα 8 

Το τόξο ΚΜ αντιστοιχεί στην γωνία φ2 

Φ2 =ΚΜ= 180 + 80 = 260  

Αλλά η γωνία Φ2 είναι το διπλάσιο του ηλεκτρικού μήκους της γραμμής 

μεταφοράς 




130
2

260

2

2
 

Επομένως για να βρούμε το d2 έχουμε : 

222 d   
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31003.1
1200002

260

2

2
2 










d  

mmd 03.12   

Επομένως έχουμε βρει τα l2 και d2 για την έξοδο 

 

TR

50Ω

OUT

11

130

 

Σχήμα 5.3.5: Block διάγραμμα κυκλώματος προσαρμογής εξόδου, με τιμές στελεχών 

 

O αντίστοιχος χάρτης smith 
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Χάρτης smith 3 
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Το τελικό κύκλωμα προσαρμογής με ένα ανοιχτοκυκλωμένο στέλεχος είναι το 

παρακάτω. 

TR

50Ω50Ω

Y11=YIN Y22=YOUT
IN OUT

130

11

71

5.21

 

Σχήμα 5.3.6: Το τελικό κύκλωμα προσαρμογής με ένα ανοιχτοκυκλωμένο στέλεχος 

 

Σχεδιασμός κυκλώματος με ένα ανοιχτοκυκλωμένο στέλεχος στο ADS 

Με βάση όλα τα παραπάνω και για τις δεδομένες τιμές που βρήκαμε 

σχεδιάζουμε το κύκλωμα στο ADS. 

Επιλέγουμε τις παρακάτω ρυθμίσεις για την προσομοίωση με s-parameters 

 

Σχήμα 5.3.7: ρυθμίσεις για την προσομοίωση 

Step-size = 0.1 ώστε να έχουμε καλύτερο έλεγχο για τις ενδιάμεσες συχνότητες. 
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Τελικό κύκλωμα με ένα ανοιχτοκυκλωμένο στέλεχος  

 

Σχήμα 5.3.8: Σχηματικό - Τελικό κύκλωμα προσαρμογής με ένα ανοιχτοκυκλωμένο 

στέλεχος 

 

Σημείωση: Για το παραπάνω κύκλωμα του σχήματος 5.3.8, έχει προηγηθεί 

βελτιστοποίηση του κυκλώματος μέσω του εργαλείου tuning, για αυτό και είναι 

διαφορετικές οι τιμές σε σχέση με τις αρχικές τιμές του σχήματος 5.3.6. 

Συνοπτικά παραθέτουμε της αντίστοιχες μεταβολές στα open stubs, εισόδου και 

εξόδου αντίστοιχα. 

 

Σχήμα 5.3.9: Τελικές τιμές tune parameters 
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Αποτελέσματα προσομοίωσης ανοιχτοκυκλωμένο στέλεχος 

 

 

Σχήμα 5.3.10 Αποτελέσματα προσομοίωσης 

Παρατηρήσεις: 

Οι δύο καμπύλες βυθίζοντε στα 10 GHz, που σημαίνει ότι η είσοδος και η έξοδος 

είναι προσαρμοσμένες στη συχνότητα λειτουργίας που θέλουμε να λειτουργεί το 

κύκλωμά μας. Θα παρατηρήσουμε ότι το βύθισμα της εισόδου (κόκκινο χρώμα) 

είναι S11= -12.41 dB και το βύθισμα της εξόδου (μπλε χρώμα) είναι S22 = – 

11.735 dB. Ακόμη οι τιμές των VSWR1 = 1.647 και VSWR2 = 1.699 που είναι 

αρκετά ικανοποιητικές. Το μέγιστο κέρδος σημειώνεται στα 15,251 dB. Ο 

ενισχυτής παρουσιάζει εύρος συχνότητας (-3 dB από την μέγιστη τιμή κέρδους) 

από τα 8,9 GHz έως 10,7 GHz, δηλαδή 10,7 GHz – 8,9 GHz = 1,8 MHz BW 

(BandWidth). Στους παρακάτω δύο πίνακες συγκεντρώνουμε όλες τις 

πληροφορίες που είναι χρήσιμες για το βελτιστοποιημένο κύκλωμα του σχήματος 

5.3.8. 
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Πίνακας 5.3.2: Συγκεντρωτικός πίνακας τιμών για το κύκλωμα του σχήματος 

5.3.8 

 

Αρχικές τιμές στοιχείων 

 

Τελικές τιμές στοιχείων 

 

 

Διαφορά 

Είσοδος Έξοδος Είσοδος Έξοδος Είσοδος Έξοδος 

TL = 21,5o TL=11o TL=21,5o TL=11o - - 

TLOC= 71o TLOC= 
130o 

TLOC= 
72,27o 

TLOC= 128o 1.27 2 

 

 

 

5.3.3 Κύκλωμα προσαρμογής εισόδου – εξόδου με ένα 

βραχυκυκλωμένο στέλεχος 

Το παρακάτω σχήμα μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα το κύκλωμα με το 

οποίο θα εργαστούμε. 

TR

50Ω50Ω

l1 l2

d1 d2

Y11=YIN Y22=YOUT
IN OUT

 

Σχήμα 5.3.11: Block διάγραμμα του κυκλώματος προσαρμογής 

 

Πίνακας 5.3.1: Συγκεντρωτικός πίνακας τιμών για το κύκλωμα του σχήματος 

5.3.8 

S11 (dB) S22 (dB) Κέρδος (dB) BandWidth (ΜΗz) 

-12.41 – 11.735 15,251 1,8 
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Ομοίως ισχύουν με τα προηγούμενα: 

 065.7113.6  jYIN  

 886.0672.0  jYOUT  

Προσαρμογή εισόδου με ένα βραχυκυκλωμένο στέλεχος 

TR

50Ω

l1

d1

IN

Y11=YIN
 

Σχήμα 5.3.12: Block διάγραμμα κυκλώματος προσαρμογής εισόδου 

Βήμα 1 

Κοιτάω τον απλό χάρτη Smith ως χάρτη αγωγιμοτήτων  

Βήμα 2 

Τοποθετώ το φορτίο ΥIN στον χάρτη  

Σημείο Α => 065.7113.6  jYIN  

          =>   10   

Βήμα 3 

Χαράζω τον κύκλο της γραμμής μεταφοράς με κέντρο , το κέντρο του χάρτη και 

ακτίνα το σημείο Α. 

Βήμα 4 

Από το σημείο Α κινούμε, πάνω κύκλο της γραμμής μεταφοράς, με κατεύθυνση 

προς την γεννήτρια, μέχρι να συναντήσω τον μοναδιαίο κύκλο (μοναδιαίος 

κύκλος διότι θέλω να προσαρμόσω το φορτίο μου). 

Σημείο Β = >  ΥΒ = 1 – j 3.1 

 33  
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Βήμα 5 

Το τόξο ΑΒ αντιστοιχεί στην γωνία φ1 

Φ1 =ΑΒ= 33 + 10 = 43  

Αλλά η γωνία Φ1 είναι το διπλάσιο του ηλεκτρικού μήκους της γραμμής 

μεταφοράς 




5.21
2

43

2

1
 

Επομένως για να βρούμε το l1 έχουμε : 

11200005.211
2

1
121 lll  


  

Ομοίως με πριν 

ml 1801  

Βήμα 6 

Για να κάνουμε προσαρμογή θα πρέπει να εξαλήψουμε το φανταστικό μέρος του 

ΥΒ. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε ένα σημείο με αντίθετο φανταστικό μέρος. Πιο 

συγκεκριμένα το Im (YB) = – j 3.1, άρα θα πρέπει να βρούμε το σημείο εκείνο 

που έχει Im(Yx) = + j 3.1. 

Σημείο Γ  =>  ΥΓ = 1 + j 3.1 

 38  

Βήμα 7 

Από το σημείο Κ κινούμε αριστερόστροφα (προς το φορτίο) μέχρι να συναντήσω 

το βραχυκύκλωμα (y=  ).  

Σημείο Μ => y=    => σημείο βραχυκυκλώματος  

Βήμα 8 

Το τόξο ΚΜ αντιστοιχεί στην γωνία φ2 

180 – 38 = 142 

Φ2 = ΚΜ = 180 + 142 = 322  

Αλλά η γωνία Φ2 είναι το διπλάσιο του ηλεκτρικού μήκους της γραμμής 

μεταφοράς 
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161
2

322

2

2
 

Επομένως για να βρούμε το d1 έχουμε : 

122 d   

310341.1
120000

161

2

2
1 







d  

md 13411  

Επομένως έχουμε βρει τα l1και d1 για την είσοδο 

TR

50Ω

IN

5.21

161

 

Σχήμα 5.3.13: Block διάγραμμα κυκλώματος προσαρμογής εισόδου, με τιμές στελεχών 

O αντίστοιχος χάρτης smith 
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Χάρτης smith 4 
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Προσαρμογή εξόδου με ένα βραχυκυκλωμένο στέλεχος 

TR

50Ω

l2

d2

Y22=YOUT
OUT

 

Σχήμα 5.3.14: Block διάγραμμα κυκλώματος προσαρμογής εξόδου 

Βήμα 1 

Κοιτάω τον απλό χάρτη Smith ως χάρτη αγωγιμοτήτων  

Βήμα 2 

Τοποθετώ το φορτίο ΥOUT στον χάρτη  

Σημείο Α => 886.0672.0  jYOUT  

 82   

Βήμα 3 

Χαράζω τον κύκλο της γραμμής μεταφοράς με κέντρο , το κέντρο του χάρτη και 

ακτίνα το σημείο Α. 

Βήμα 4 

Από το σημείο Α κινούμε, πάνω κύκλο της γραμμής μεταφοράς, με κατεύθυνση 

προς την γεννήτρια, μέχρι να συναντήσω τον μοναδιαίο κύκλο (μοναδιαίος 

κύκλος διότι θέλω να προσαρμόσω το φορτίο μου). 

Σημείο Β = >  ΥΒ = 1 + j 1.2 

 60  

Βήμα 5 

Το τόξο ΑΒ αντιστοιχεί στην γωνία φ1 

Φ1 = ΑΒ = 82 - 60 = 22  
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Αλλά η γωνία Φ1 είναι το διπλάσιο του ηλεκτρικού μήκους της γραμμής 

μεταφοράς 




11
2

22

2

1
 

Επομένως για να βρούμε το l2 έχουμε : 

Ομοίως με πριν 

ml 6.912   

Βήμα 6 

Για να κάνουμε προσαρμογή θα πρέπει να εξαλήψουμε το φανταστικό μέρος του 

ΥΒ. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε ένα σημείο με αντίθετο φανταστικό μέρος. Πιο 

συγκεκριμένα το Im (YB) = + j 1.2, άρα θα πρέπει να βρούμε το σημείο εκείνο 

που έχει Im(Yx) = - j 1.2. 

Σημείο Γ  =>  ΥΓ = 1 - j 1.2 

 80  

Βήμα 7 

Από το σημείο Κ κινούμε αριστερόστροφα (προς το φορτίο) μέχρι να συναντήσω 

το ανοιχτοκύκλωμα (y=  ).  

Σημείο Μ => y=    => σημείο βραχυκυκλώματος 

Βήμα 8 

Το τόξο ΚΜ αντιστοιχεί στην γωνία φ2 

Φ2  = 80  

Αλλά η γωνία Φ2 είναι το διπλάσιο του ηλεκτρικού μήκους της γραμμής 

μεταφοράς 




40
2

80

2

2
 

Επομένως για να βρούμε το d2 έχουμε : 

222 d   

64 103331033.3
1200002

80

2

2
2  










d  
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md 3332   

Επομένως έχουμε βρει τα l2 και d2 για την έξοδο 

TR

50Ω

OUT

11

40

 

Σχήμα 5.3.15: Block διάγραμμα κυκλώματος προσαρμογής εξόδου, με τιμές στελεχών 

 

 

Ο αντίστοιχος χάρτης smith 
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Χάρτης smith 5 
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Το τελικό κύκλωμα προσαρμογής με ένα βραχυκυκλωμένο στέλεχος  

TR

50Ω50Ω

Y11=YIN Y22=YOUT
IN OUT

161

5.21 11

40

 

Σχήμα 5.3.16: Το τελικό κύκλωμα προσαρμογής με ένα βραχυκυκλωμένο στέλεχος 

 

Σχεδιασμός κυκλώματος με ένα βραχυκυκλωμένο στέλεχος στο ADS 

Με βάση όλα τα παραπάνω και για τις δεδομένες τιμές που βρήκαμε 

σχεδιάζουμε το κύκλωμα στο ADS. 

 

Σχήμα 5.3.17: Σχηματικό 

 

Αποτελέσματα προσομοίωσης 
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Σχήμα 5.3.18 Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Παρατηρήσεις: 

Από την παραπάνω προσομοίωση παρατηρούμε ότι οι δύο καμπύλες βυθίζονται 

στα 10 GHz. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται ότι η είσοδος S11 = -9.797 dB και η 

έξοδος S22 = -12.422 dB προσαρμόζεται στα 10 GHz. Η συμπεριφορά της 

εισόδου παρατηρείται και από τον marker m7, που δεν βρίσκεται κοντά στο 

κέντρο του χάρτη, σε σχέση με τον m6 που είναι πολύ κοντά στο κέντρο του 

χάρτη. Επόμενο βήμα είναι να προσαρμόσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την 

είσοδο του κυκλώματος με το εργαλείο tuning γιατί επιθυμούμε να έχουμε 

προσαρμογή μεγαλύτερη των 10 dB. Κατ’ επέκταση βελτιστοποιούμε το κύκλωμα 

μας για την συχνότητα 10 GHz, η διαδικασία βελτιστοποίησης για το 

συγκεκριμένο κύκλωμα αναφέρετε στην συνέχεια. 

 

 

Έλεγχος για την καλύτερη προσαρμογή και βελτιστοποίηση κυκλώματος 

με ένα βραχυκυκλωμένο στέλεχος. 

Μεταβάλουμε μόνο τα βραχυκυκλωμένα στελέχη στην είσοδο και έξοδο και 

παρατηρούμε την συνολική συμπεριφορά του κυκλώματος. 
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Σχήμα 5.3.19: Αρχικές τιμές - τελικές τιμές του tune parameters 

 

Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

 

Σχήμα 5.3.20: Αποτελέσματα προσομοίωσης 
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Παρατηρήσεις: 

Παρατηρούμε ότι η είσοδος προσαρμόζεται στην νέα τιμή S11= - 11.875 dB. Η 

νέα τιμή εξόδου S22 = - 11.807 dB. Επίσης οι τιμές VSWR είναι ικανοποιητικές. Ο 

ενισχυτής μας δίνει μέγιστο κέρδος 15.212 dB. Ακόμη το εύρος συχνότητας (-3 

dB από την μέγιστη τιμή κέρδους),όπως φαίνεται και στο σχήμα 24, κυμαίνεται 

από τα 1,90 GHz έως τα 10,40 GHz, δηλαδή 10,4 GHz– 1,9 GHz = 8,5 ΜHz BW. 

Στους παρακάτω δύο πίνακες συγκεντρώνουμε όλες τις πληροφορίες που είναι 

χρήσιμες για το βελτιστοποιημένο κύκλωμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.3.3: Συγκεντρωτικός πίνακας τιμών για το βελτιστοποιημένο 

κύκλωμα του σχήματος 5.3.17 

S11 (dB) S22 (dB) Κέρδος (dB) BandWidth (ΜΗz) 

- 11.875 - 11.807 15.212 8,5 

Πίνακας 5.3.4: Συγκεντρωτικός πίνακας τιμών για το βελτιστοποιημένο 

κύκλωμα του σχήματος 5.3.17 

 

Αρχικές τιμές στοιχείων 

 

Τελικές τιμές στοιχείων 

 

 

Διαφορά 

Είσοδος Έξοδος Είσοδος Έξοδος Είσοδος Έξοδος 

TL = 21,5o TL=11o TL=21,5o TL=11o - - 

TLSC= 
161o 

TLSC= 40o TLSC= 162o TLSC= 40o 1 - 
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5.4 Σύγκριση αποτελεσμάτων – καλύτερη περίπτωση 

προσαρμογής  

5.4.1 Τεχνική Περιγραφή  

Παραθέτουμε έναν συγκεντρωτικό πίνακα αποτελεσμάτων από τις παραπάνω 

περιπτώσεις έτσι ώστε να επιλέξουμε ποια είναι η καλύτερη. Από τον πίνακα 

5.4.1, παρατηρούμε ότι μπορούν να υπάρξουν διάφοροι πιθανοί συνδυασμοί 

κυκλωμάτων σε είσοδο και σε έξοδο. Παρακάτω γίνετε αναφορά σε τρείς πιθανές 

περιπτώσεις, ξεχωριστά για την κάθε μια. 

 

Πίνακας 5.4.1: Σύγκριση αποτελεσμάτων 

 Συντελεστής σκέδασης 
εισόδου (dB) 

Συντελεστής σκέδασης 
εξόδου (dB) 

Διακριτά στοιχεία  

Κύκλωμα 1 S11 = -11,529 S22 = -4,133 

Κύκλωμα 2 S11 = -21,870 S22 = -8,304 

Κύκλωμα 3 (tune) S11 = -26,040 S22 = -14,737 

Μονό 
ανοιχτοκυκλωμένο 

στέλεχος 

 

Κύκλωμα 1 S11 = -12,241 S22 = -11,735 

Μονό βραχυκυκλωμένο 
στέλεχος 

 

Κύκλωμα 1 S11 = -9,797 S22 = -12,422 

Κύκλωμα 2 (tune) S11 = -11,875 S22 = -11,807 

 

5.4.2 (Α) Περίπτωση  – Διακριτά στοιχεία 

Για κύκλωμα προσαρμογής εισόδου του τρανζίστορ επιλέγουμε από τα διακριτά 

στοιχεία το κύκλωμα 3. Για το κύκλωμα προσαρμογής εξόδου του τρανζίστορ 

επιλέγουμε από τα διακριτά στοιχεία το κύκλωμα 3. Παρακάτω παρουσιάζουμε 

το νέο κύκλωμα που προκύπτει καθώς και την συμπεριφορά του μέσα από 

προσομοίωση. 
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Σχήμα 5.4.1: Σχηματικό – Περίπτωση διακριτών στοιχείων 

 

Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

 

Σχήμα 5.4.2: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

Παρατηρήσεις: 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα προσομοίωσης εξάγουμε τις εξής 

πληροφορίες. Για το κύκλωμα προσαρμογής εισόδου σημειώνεται η τιμή S11 = -

26,040 dB και για το κύκλωμα προσαρμογής εξόδου σημειώνεται η τιμή S22 = -

14,737dB. Οι δύο τιμές αυτές χαρακτηρίζονται αρκετά καλές για προσαρμογή και 

επιβεβαιώνονται και από τους συντελεστές VSWR και τους markes m6, m7 που 

βρίσκονται πολύ κοντά στο κέντρο του χάρτη. Το μέγιστο κέρδος σημειώνεται 

στα 16,225 dB. Από την προσομοίωση γραφικά παίρνουμε ότι το κέρδος που 

μας δίνει ο ενισχυτής από το συγκεκριμένο σχέδιο έχει τιμή 15,986 dB.  
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5.4.3 (Β) Περίπτωση – Βραχυκυκλωμένο και ανοιχτοκυκλωμένο 

στέλεχος 

Για κύκλωμα προσαρμογής εισόδου επιλέγουμε ένα ανοιχτοκυκλωμένο στέλεχος 

το κύκλωμα 1. Για το κύκλωμα προσαρμογής εξόδου επιλέγουμε ένα 

βραχυκυκλωμένο στέλεχος το κύκλωμα 2. Παρακάτω παρουσιάζουμε το νέο 

κύκλωμα που προκύπτει καθώς και την συμπεριφορά του μέσα από 

προσομοίωση. 

 

 

Σχήμα 5.4.3: Σχηματικό – Περίπτωση ανοιχτοκυκλωμένο και βραχυκυκλωμένο στέλεχος 

 

Αποτελέσματα προσομοίωσης 
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Σχήμα 5.4.4: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

Παρατηρήσεις: 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα προσομοίωσης σημειώνουμε ότι, S11 = -

11,916 dB και S22 = -16.751 dB. Από την προσομοίωση γραφικά παίρνουμε ότι 

το κέρδος που μας δίνει ο ενισχυτής από το συγκεκριμένο σχέδιο έχει τιμή 

15,586 dB. Ο εν λόγο ενισχυτής παρουσιάζει εύρος συχνότητας (-3 dB από την 

μέγιστη τιμή κέρδους) από τα 8,8 GHz έως 10,5 GHz, δηλαδή 10,5 – 8,8 = 1,7 

BW (BandWidth).  

 

5.4.4 (Γ) Περίπτωση – Διακριτά στοιχεία και ένα 

βραχυκυκλωμένο στέλεχος 

Για κύκλωμα προσαρμογής εισόδου επιλέγουμε διακριτά στοιχεία το κύκλωμα 2. 

Για το κύκλωμα προσαρμογής εξόδου επιλέγουμε ένα βραχυκυκλωμένο στέλεχος 

το κύκλωμα 2. Παρακάτω παρουσιάζουμε το νέο κύκλωμα που προκύπτει καθώς 

και την συμπεριφορά του μέσα από προσομοίωση. 

 

Σχήμα 5.4.5: Σχηματικό – Περίπτωση διακριτά στοιχεία και ένα βραχυκυκλωμένο στέλεχος 
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Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

 

Σχήμα 5.4.6: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Παρατηρήσεις: 

Για την περίπτωση (Γ) από την προσομοίωση σημειώνουμε τα εξής, S11 = -

16.674 dB και S22 = -11,057 Db. Το κέρδος που μας δίνει ο ενισχυτής από το 

συγκεκριμένο σχέδιο έχει τιμή 15,780 dB. Το εύρος συχνότητας (-3 dB από την 

μέγιστη τιμή κέρδους) από τα 8,6 GHz έως 11,2 GHz, δηλαδή 11,2 – 8,6 = 2,6 

ΜΗz (BandWidth). 
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5.4.5 Κύκλωμα πόλωσης ενισχυτή 

Παρακάτω παρουσιάζουμε το κύκλωμα του ενισχυτή με τα κυκλώματα πόλωσης 

του. 

 

 

Σχήμα 5.4.7: Σχηματικό – Κύκλωμα ενισχυτή μαζί με κυκλώματα πόλωσης 

 

 

Αποτελέσματα προσομοίωσης 
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Σχήμα 5.4.8: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Παρατήρηση: 

Από το παραπάνω σχήμα 5.4.8 έχουμε τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του 

κυκλώματος του σχήματος 5.4.7. Βλέπουμε ότι S11= -12.179dB, S22 = -14.050dB. 

Η καλή τιμή προσαρμογής επιβεβαιώνεται και από τις τιμές των 

VSWR1=VSWR2=1.653. Επίσης στο χάρτη smith τα m6, m7 αυτά βρίσκονται 

κοντά στο κέντρο του χάρτη με αποτέλεσμα να έχουμε μια ικανοποιητική 

προσαρμογή. Τέλος από το κύκλωμα αυτό παρατηρείται μια τιμή κέρδους στα 

15,439 dB, σχεδόν το μέγιστο από αυτό που μπορεί να δώσει, δηλαδή τα 16.225 

dB. Με τι νέες τιμές S parameters που προκύπτουν από την σχεδίαση του 

συγκεκριμένου κυκλώματος μπορούμε να υπολογίσουμε τα νέα δεδομένα για το 

συγκεκριμένο κύκλωμα. Έτσι λοιπόν στο συγκεκριμένο σχέδιο σημειώνουμε 

Κ=1.299 >1 και Δ <1 που σημαίνει ότι κύκλωμα χαρακτηρίζεται ευσταθές. Το 

κύκλωμα του σχήματος 5.4.7 δημιουργήθηκε μέσω του κυκλώματος του 

σχήματος 5.2.52. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5.4.2: Συγκεντρωτικός πίνακας τιμών για το κύκλωμα του σχήματος 5.4.7 

S11 (dB) S22 (dB) Κέρδος (dB) BandWidth (ΜΗz) 

-12.179 -14.050 15,439 3,6 
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Πίνακας 5.4.3: Έλεγχος μονοδρομικότητας για το κύκλωμα του σχήματος 5.4.7 

Αρχικές τιμές τρανζίστορ Τελικές τιμές σχεδίασης 
κυκλώματος 

Παρατηρήσεις 

U Max_error Actual 
error(dB) 

U Max_error Actual 
error(dB) 

U Max_error Actual 
error(dB) 

 
0.136 

 
2.370 

 
0.000 

 
0.021 

 
0.369 

 
0.000 

   
0 

 

Από τους παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα 

για το κύκλωμα 5.4.7 (Πίνακας 5.4.2). Στον Πίνακα 5.4.3 και σε συνδυασμό με το 

σχήμα 5.4.8, ελέγχουμε την μεταβολή της μονοδρομικότητας του κυκλώματος 

που σχεδιάσαμε, σε σχέση με την αρχική τιμή μονοδρομικότητας του τρανζίστορ. 

Παρατηρούμε μείωση του συντελεστή U καθώς μειώνεται σημαντικά και το 

μέγιστο σφάλμα με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο κύκλωμα να μπορεί να 

χαρακτηριστεί μονόδρομο. Για το κύκλωμα του σχήματος 5.4.7 ισχύουν τα 

παρακάτω για την τάση τροφοδοσίας:  

pHLD  01,851  

DSL IZV   => 

  44,531001,8511028,62 1210LFLZL   => ΖL = 53,44 Ω 

Αρα, 

VIZV DSLL   7,61012744,53 3  => VL = 6,7 V 

Τελικά έχουμε 

VVVV LDSDD  7,347,628  => VDD = 34,7 V 

Σημείωση: Στο κεφάλαιο 6 γίνεται αναλυτική περιγραφή παρόμοιας λογικής που 

πραγματοποιήθηκε για την συγκεκριμένη παράγραφο 5.4.5.  
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6. Σχεδίαση Ενισχυτή Χαμηλού Θορύβου (LNA) στα 10 GHz 

6.1.1 Εισαγωγή 

Σε έναν ενισχυτή χαμηλού θορύβου ακολουθούνται συγκεκριμένα βήματα για τον 

σχεδιασμό του. Αρχικό βήμα είναι η DC πόλωση του τρανζίστορ, στην συνέχεια 

εξετάζονται θέματα ευστάθειας του ενισχυτή και τέλος οι προσαρμογές στις θύρες 

εισόδου και εξόδου του ενισχυτή. Για το συγκεκριμένο σχέδιο του ενισχυτή 

χαμηλού θορύβου αναφέρετε περιληπτικά η διαδικασία την οποία ακολουθήσαμε 

στην παράγραφο 6.1.2. 

 

6.1.2 Τεχνική Περιγραφή κυκλωμάτων πόλωσης 

Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η δομή που ακολουθήσαμε για την 

δημιουργία κυκλωμάτων πόλωσης του ενισχυτή. Αρχικά με την DC 

προσομοίωση εξάγουμε δεδομένα που μας είναι απαραίτητα από τις 

χαρακτηριστικές καμπύλες του τρανζίστορ. Στην συνέχεια παρουσιάζουμε το 

κύκλωμα πόλωσης που θα χρησιμοποιήσουμε και με βάση τα δεδομένα που 

πήραμε από την DC προσομοίωση, υπολογίζουμε και βρίσκουμε τις τιμές των 

στοιχείων πόλωσης, καθώς και τις τιμές των coupling πυκνωτών. Με δεδομένες 

τις τιμές των στοιχείων πόλωσης και βασιζόμενοι στην δομή του κυκλώματος 

πόλωσης που έχουμε επιλέξει, κάνουμε προσομοίωση και με tuning 

προσπαθούμε, τα στοιχεία πόλωσης, να βρίσκονται στην συχνότητα των 10GHz. 

Έπειτα έχουμε ήδη βρει τα κυκλώματα προσαρμογής εισόδου και εξόδου για τον 

ενισχυτή μας. Στην συνέχεια ενσωματώνουμε τα κυκλώματα προσαρμογής με τα 

κυκλώματα πόλωσης και πραγματοποιούμε προσομοίωση, χωρίς όμως να 

έχουμε βάλει τις τιμές των στοιχείων πόλωσης, γίνετε χρήση των DC_Feed και 

DC_Block που θεωρούνται ιδανικά πηνία και πυκνωτές. Τέλος στην ίδια δομή 

κυκλώματος, βάζουμε τις τιμές των πηνίων πόλωσης για να δούμε πως 

επηρεάζει το κύκλωμα πόλωσης το συνολικό κύκλωμα του ενισχυτή με τις 

προσαρμογές. Επιπρόσθετα, κάνουμε διάφορες δοκιμές και βρίσκουμε ποια 

κυκλώματα πόλωσης δεν επηρεάζουν την συνολική συμπεριφορά του ενισχυτή. 
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6.1.3 DC Ανάλυση -χαρακτηριστικές καμπύλες  

Πραγματοποιείτε dc προσομοίωση για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών 

καμπύλων του τρανζίστορ που έχουμε. 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6.1.1: dc προσομοίωση 
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Προσομοίωση - χαρακτηριστικές καμπύλες 

 

 

 

Σχήμα 6.1.2: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Σημείωση: Επομένως έχουμε VDS = 28V, IDS = - 0.127 A = -127mA, VGS = - 1.4V. 

Από τα παραπάνω βλέπουμε πως η τιμή του ρεύματος πύλης έχει μικρή τιμή 

που είναι αναμενόμενο και σημειώνεται στα IG= 0.081A = 81mΑ. Το όνομα ‘BJT 

Curve’ δεν αναφέρεται στο παρόν κύκλωμα. Το παρόν κύκλωμα παρουσιάζει τις 

χαρακτηριστικές καμπύλες για το FET.  
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Κύκλωμα πόλωσης πύλης (Vg)– επαγωγού(Vd)  

VG VD

Lg
Ld

G

S

D

 

Σχήμα 6.1.5: Κύκλωμα πόλωσης 

 

6.1.4 Κύκλωμα πόλωσης 

Χρησιμοποιούμε τα εργαλεία DC block, DC feed για το κύκλωμα πόλωσης που 

παρουσιάζεται παρακάτω, χρησιμοποιήσαμε την δομή του σχήματος 6.1.5. 

 

 

Σχήμα 6.1.6: Σχηματικό – Κύκλωμα πόλωσης 

 

Με βάση τα παραπάνω έχουμε να δούμε τα εξής: 
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 Είναι γνωστά ότι:  

 

 

 

 

Ισχύει ότι 
I

V
Z   

 Για τo κύκλωμα πόλωση της πύλης έχουμε 







22010220.0
10127

28 3

3IDS

VDS
Z  => R = 220 Ω 

Για ιδανικό πηνίο ισχύει ότι: 

jXL  0  όπου LX   

FLLXRL  2 =>  

FL2220  => 

nHL 5.3105.3
1028.6

220 9

10



   => Lg =3.5 nH (DC_Feed 1) 

Για ιδανικό πυκνωτή ισχύει ότι:  

jXC  0  όπου 
C

X


1
  

FCC
RZC

 2

11
  => 

FC2

1
220   => 

pFC 072379.0102379.7
106.1381

1

2201028.6

1 14

1010






   => C = 0.072379 pF    

                                                         (DC_Block 1) 

 Για το κύκλωμα πόλωση του επαγωγού έχουμε 







28.17
10127

4.1
3IG

VGS
Z  => R = 17.28 Ω 

 

Πίνακας 6.1: Τιμές πόλωσης 

VDS 28V 

VGS - 1.4V 

IDS - 0.127 A = -127mA 

IG 0.081A = 81mΑ 
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Για ιδανικό πηνίο ισχύει ότι: 

jXL  0  όπου LX   

FLLXRL  2 =>  

FL228.17  => 

nHL 2751.010751.2
1028.6

28.17 10

10



   => Ld =0.2751 nH (DC_Feed 2) 

Για ιδανικό πυκνωτή ισχύει ότι:  

jXC  0  όπου 
C

X


1
  

FCC
RZC

 2

11
  => 

FC2

1
 17.28  => 

pFC 9215.010215.9
 17.281028.6

1 13

10



   => C = 0.9215 pF  (DC_Block 2) 

 

Με βάση τις παραπάνω τιμές που βρήκαμε τις εφαρμόζουμε στο νέο κύκλωμα 

παρακάτω και προσπαθούμε μέσω tuning να προσαρμόσουμε την είσοδο και την 

έξοδο στην συχνότητα 10GHz (στο σχήμα 6.1.7). Οι τιμές των στοιχείων που 

παρουσιάζονται στο σχήμα 6.1.7, είναι και οι τελικές τιμές, μετά την διαδικασία 

tuning. 
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Σχήμα 6.1.7: Σχηματικό 

 

Πίνακας 6.2. Τιμές στοιχείων πόλωσης του σχήματος 5.1.7 

 Αρχική τιμή  
(nH) 

Τελική τιμή  
(nH) 

Διαφορά αρχική-τελική τιμή 

Lg 3.5 0.069318 3.4 

Ld 0.2751 0.75 0.47 

 

Αποτελέσματα προσομοίωσης 
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Σχήμα 6.1.8: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

Παρατήρηση: 

Από το παραπάνω σχήμα 6.1.8 έχουμε τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του 

κυκλώματος του σχήματος 6.1.7. Παρατηρούμε ότι η είσοδος S11 και η έξοδος 

S22 προσαρμόζονται σε μη ικανοποιητικές τιμές. Με τι νέες τιμές S parameters 

που προκύπτουν από την σχεδίαση του κυκλώματος πόλωσης, μπορούμε να 

υπολογίσουμε νέα δεδομένα για το συγκεκριμένο κύκλωμα. Έτσι λοιπόν το 

σύστημα του συγκεκριμένου σχεδίου με τα στοιχεία πόλωσης σημειώνει Κ=1.299 

>1 και Δ = 0.101 <1 που σημαίνει ότι συγκεκριμένο κύκλωμα πόλωσης, 

χαρακτηρίζεται ευσταθές. Ακόμη παρατηρούμε ότι οι markers m9 και m10 

βρίσκονται εκτός των κύκλων ευστάθειας. 
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6.1.5 Κύκλωμα προσαρμογής σε είσοδο και έξοδο 

Να σημειώσουμε πως τα κυκλώματα που παρουσιάζουμε παρακάτω έχουν 

υποβληθεί σε διαδικασία tuning, επομένως παρουσιάζεται το τελικό κύκλωμα. 

 

α) Περίπτωση διακριτών στοιχείων 

 

Σχήμα 6.1.9: Σχηματικό – Βελτιστοποιημένο Κύκλωμα προσαρμογής 

 

Αποτελέσματα προσομοίωσης 
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Σχήμα 6.1.10: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Παρατήρηση: 

Για τα παραπάνω κυκλώματα προσαρμογής, στο σχήμα 6.1.10, βλέπουμε ότι 

S11= -20.095dB, S22 = -10.572 dB που έχουν καλή προσαρμογή. Επίσης στο 

χάρτη smith τα σημεία αυτά βρίσκονται κοντά στο κέντρο του χάρτη με 

αποτέλεσμα να έχουμε μια ικανοποιητική προσαρμογή. Σημειώνεται ότι για την 

S11 παρουσιάζεται μια επαγωγική συμπεριφορά 0.033 και για την S22 

παρουσιάζεται μια χωρητική συμπεριφορά με τιμή 0.170. Οι τιμές αυτές είναι 

μικρές και κατά συνέπεια είναι κάτι το οποίο το επιθυμούμε για την προσαρμογή 

κυκλωμάτων. Το ιδανικό θα ήταν να μπορούμε να εξαλήψουμε τελείως το 

φανταστικό μέρος. Τέλος από το κύκλωμα αυτό παρατηρείται μια τιμή κέρδους 

στα 15,531 dB, σχεδόν το μέγιστο από αυτό που μπορεί να δώσει, δηλαδή τα 

16.225 dB. Με τι νέες τιμές S parameters που προκύπτουν από την σχεδίαση 

των κυκλωμάτων προσαρμογής, μπορούμε να υπολογίσουμε νέα δεδομένα για 

το συγκεκριμένο κύκλωμα. Έτσι λοιπόν το σύστημα του συγκεκριμένου σχεδίου 

με τα στοιχεία προσαρμογής σημειώνουμε Κ=1.299 > 1 και Δ 0.372 <1, που 

σημαίνει ότι συγκεκριμένο κύκλωμα προσαρμογής χαρακτηρίζεται ευσταθές. 
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6.1.6 Ενσωμάτωση κύκλωμα πόλωσης και προσαρμογής  

Το παρακάτω κύκλωμα έχει την δομή του σχήματος 6.1.5. Στο κύκλωμα 

πόλωσης που έχουμε επιλέξει (σχήμα 6.1.5) ενσωματώνουμε τα κυκλώματα 

προσαρμογής με διακριτά στοιχεία και πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται η (α) 

περίπτωση (σχήμα 6.1.9) προσαρμογής. 

 

 

Σχήμα 6.1.11: Σχηματικό – Ενσωμάτωση κυκλώματος πόλωσης και προσαρμογής 

 

Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Σχήμα 5.1.12: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

Παρατήρηση:  

Από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης βλέπουμε πως η συμπεριφορά του 

κυκλώματος είναι η ίδια με αυτή του σχήματος 6.1.10 και αυτό διότι σε αυτό το 

σημείο (σχήμα 6.1.14) για τα στοιχεία πόλωσης έχουμε χρησιμοποιήσει 

DC_Feed και DC_Block που θεωρούνται ιδανικά (πηνίο βραχυκύκλωμα, 

πυκνωτής ανοιχτοκύκλωμα). 
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6.1.7 Κύκλωμα πόλωσης και προσαρμογής (με τις τιμές 

στοιχείων τροφοδοσίας) 

 

α) Περίπτωση Πόλωσης (κύκλωμα προσαρμογής-(α) περίπτωση) 

 

Σχήμα 6.1.13: Σχηματικό – Ενσωμάτωση κυκλώματος πόλωσης και προσαρμογής 

 

Αποτελέσματα προσομοίωσης 
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Σχήμα 6.1.14: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

Παρατήρηση: 

Παρατηρούμε πως τα κυκλώματα πόλωσης, για την συγκεκριμένη δομή τους, 

επηρεάζουν αρκετά την όλη συμπεριφορά του κυκλώματος. Βλέπουμε πως στην 

είσοδο και στην έξοδο δεν έχουμε την αρχική προσαρμογή (σχήμα 6.1.10). Η 

συμπεριφορά κέρδους του κυκλώματος σημειώνει αρκετά χαμηλή τιμή στα 

11.610 dB. 

 

β) Περίπτωση Πόλωσης (κύκλωμα προσαρμογής-(α) περίπτωση) 

1)  

 

Σχήμα 6.1.15: Σχηματικό 1 –Κύκλωμα πόλωσης και προσαρμογής 
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Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Σημείωση: Οι παρακάτω εξισώσεις που ακολουθούν, θα εφαρμοστούν στις και 

στις επόμενες προσομοιώσεις. 
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Σχήμα 6.1.16: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Παρατήρηση:  

Για τη παραπάνω περίπτωση πόλωσης με τα κυκλώματα προσαρμογής, στο 

σχήμα 6.1.16, βλέπουμε ότι S11= -15.541 dB, S22 = -11.030 dB που έχουν καλή 

προσαρμογή και επιβεβαιώνεται και από τις τιμές των VSWR1=1.4 και 

VSWR2=1.4. Επίσης στο χάρτη smith τα σημεία αυτά βρίσκονται κοντά στο 

κέντρο του χάρτη με αποτέλεσμα να έχουμε μια ικανοποιητική προσαρμογή. 

Τέλος από το κύκλωμα αυτό παρατηρείται μια τιμή κέρδους στα 15,451 dB, 

σχεδόν το μέγιστο από αυτό που μπορεί να δώσει, δηλαδή τα 16.225 dB. Με τι 

νέες τιμές S parameters που προκύπτουν από την σχεδίαση του συγκεκριμένου 

κυκλώματος μπορούμε να υπολογίσουμε τα νέα δεδομένα για το συγκεκριμένο 

κύκλωμα. Έτσι λοιπόν το συγκεκριμένο σχέδιο σημειώνουμε Κ=1.299 >1 και Δ 

0.359 <1 που σημαίνει ότι κύκλωμα χαρακτηρίζεται ευσταθές. Επιπρόσθετα να 

σημειωθεί πως για αυτό το κύκλωμα NFigure =0. Είναι σημαντικό να πούμε ότι το 

κύκλωμα του σχήματος 6.1.15, αυτό το οποίο κάναμε, ήταν να αλλάξουμε την 

τιμή του πηνίου πύλης (Lg). Από 0.069318 nH, που ήταν η βελτιστοποιημένη 

τιμή (σχήματος 6.1.7), τώρα είναι 3.5 nH που είναι η αρχική τιμή που έχουμε βρει 

μέσω μελέτης (πίνακας 6.2). Η αλλαγή αυτή μας δίνει τα αποτελέσματα που 

φαίνονται στο σχήμα 6.1.16. 

 

 

 

Πίνακας 6.3: Αποτελέσματα για το κύκλωμα του σχήματος 6.1.15 

S11 (dB) S22 (dB) Κέρδος (dB) BandWidth (ΜΗz) 

-15.541 -11.030 15,451 3,5 
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Πίνακας 6.4: Έλεγχος μονοδρομικότητας για το κύκλωμα του σχήματος 6.1.15 

Αρχικές τιμές τρανζίστορ Τελικές τιμές σχεδίασης 
κυκλώματος 

Παρατηρήσεις 

U Max_error Actual 
error(dB) 

U Max_error Actual 
error(dB) 

U Max_error Actual 
error(dB) 

 
0.136 

 
2.370 

 
0.000 

 
0.021 

 
0.358 

 
9.6*10^(-

16) 

   

 

Από τους παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα 

για το κύκλωμα 6.1.15 (Πίνακας 6.3). Στον Πίνακα 6.4 και σε συνδυασμό με το 

σχήμα 6.1.16, ελέγχουμε την μεταβολή της μονοδρομικότητας του κυκλώματος 

που σχεδιάσαμε σε σχέση με την αρχική τιμή μονοδρομικότητας του τρανζίστορ. 

Παρατηρούμε μείωση του συντελεστή U καθώς μειώνεται σημαντικά και το 

μέγιστο σφάλμα με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο κύκλωμα να μπορεί να 

χαρακτηριστεί μονόδρομο. 

 

2)  

 

Σχήμα 6.1.17: Σχηματικό 2 –Κύκλωμα πόλωσης και προσαρμογής 
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Αποτελέσματα προσομοίωσης 
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Σχήμα 6.1.18: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

Παρατήρηση:  

Για τη παραπάνω περίπτωση πόλωσης με τα κυκλώματα προσαρμογής, στο 

σχήμα 6.1.18, βλέπουμε ότι S11= -22.652 dB, S22 = -10.285 dB. Η καλή τιμή 

προσαρμογής επιβεβαιώνεται και από τις τιμές των VSWR1= 1.159 και VSWR2= 

1.882. Επίσης στο χάρτη smith τα m3, m4 αυτά βρίσκονται κοντά στο κέντρο του 
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χάρτη με αποτέλεσμα να έχουμε μια ικανοποιητική προσαρμογή. Τέλος από το 

κύκλωμα αυτό παρατηρείται μια τιμή κέρδους στα 15,550 dB, σχεδόν το μέγιστο 

από αυτό που μπορεί να δώσει, δηλαδή τα 16.225 dB. Με τι νέες τιμές S 

parameters που προκύπτουν από την σχεδίαση του συγκεκριμένου κυκλώματος 

μπορούμε να υπολογίσουμε τα νέα δεδομένα για το συγκεκριμένο κύκλωμα. Έτσι 

λοιπόν στο συγκεκριμένο σχέδιο σημειώνουμε Κ=1.299 >1 και Δ 0.380 <1 που 

σημαίνει ότι κύκλωμα χαρακτηρίζεται ευσταθές. Επιπρόσθετα να σημειωθεί πως 

για αυτό το κύκλωμα NFigure =0. Είναι σημαντικό να πούμε ότι το κύκλωμα του 

σχήματος 6.1.17, αυτό το οποίο κάναμε, ήταν να αλλάξουμε την τιμή του πηνίου 

πύλης (Lg), οπου Lg =3.5 nH και στην συνέχεια αλλάξαμε την θέση του στοιχείου 

πόλωσης, μεταξύ του πηνίου και πύλης.  

 

 

 

 

Πίνακας 6.6: Έλεγχος μονοδρομικότητας για το κύκλωμα του σχήματος 6.1.17 

Αρχικές τιμές τρανζίστορ Τελικές τιμές σχεδίασης 
κυκλώματος 

Παρατηρήσεις 

U Max_error Actual 
error(dB) 

U Max_error Actual 
error(dB) 

U Max_error Actual 
error(dB) 

 
0.136 

 
2.370 

 
0.000 

 
0.010 

 
0.175 

 
0.000 

   
0 

 

Στον πίνακα 6.5 βλέπουμε συγκεντρώνουμε τα αποτελέσματα του κυκλώματος. 

Στον πίνακα 6.6 μελετάμε την μεταβολή της μονοδρομικότητας και σημειώνουμε 

ότι ο συντελεστής U μειώνεται καθώς επίσης μειώνεται και το μέγιστο σφάλμα. 

Συμπερασματικά από τον παραπάνω πίνακα και σε συνδυασμό με το σχήμα 

6.1.18, το συγκεκριμένο κύκλωμα χαρακτηρίζεται μονόδρομο. 

 

 

 

Πίνακας 6.5: Συγκεντρωτικός πίνακας τιμών για το κύκλωμα του σχήματος 6.1.17 

S11 (dB) S22 (dB) Κέρδος (dB) BandWidth (ΜΗz) 

-22.652 -10.285 15,550 3,6 
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Τάση τροφοδοσίας κυκλωμάτων πόλωσης 

Για τα κυκλώματα των σχημάτων 6.1.15, 6.1.17 ισχύουν τα παρακάτω: 

pHLD  98,756  

DSL IZV   => 

  53,471098,7561028,62 1210LFLZL   => ΖL = 47,53 Ω 

Αρα 

VIZV DSLL   036,61012753,47 3  => VL = 6,036 V 

Τελικά έχουμε 

VVVV LDSDD  34628  => VDD = 34 V 

Σημείωση: Για τις παραπάνω σχεδιαστικές επιλογές να σημειώσουμε τα εξής. 

Από το φυλλάδιο προδιαγραφών για το συγκεκριμένο τρανζίστορ, επιλέξαμε, 

τάση VDS = 28Volt και ID = 125mA. Σύμφωνα με τα σχήματα 6.1.1, 6.1.2, επειδή 

πραγματοποιείται μέτρηση, μέσω προσομοίωσης, βλέπουμε ότι στα 28Volt 

έχουμε ID = 127mA. Επομένως για τους παραπάνω υπολογισμούς κρατάμε την 

τιμή της μέτρησης. Επίσης να σημειωθεί πως σε μικροκυματικές διατάξεις 

χρησιμοποιούνται μικρές τάσεις, διότι εξαιτίας και των μικρών διαστάσεων των 

συστημάτων, υπάρχει ενδεχόμενο πρόβλημα να καταστραφούν. Έτσι λοιπόν, 

εάν επιλέξουμε άλλη τάση VDS, ανάλογα με τα επιτρεπτά όρια, θα έχουμε 

διαφορετικές τιμές στοιχείων πόλωσης και κατ’ επέκταση διαφορετική τιμή τάσης 

τροφοδοσίας. 

 

6.2 Παρατηρήσεις 

6.2.1 (Α) Παρατήρηση 

Από όλη την μελέτη που παρουσιάστηκε παραπάνω έχει ενδιαφέρον να 

εστιάσουμε στα σχήματα 5.1.2 (παράγραφος 5.1.2), 5.4.8, 6.1.16, 6.1.18 

(κεφάλαιο 5- 6) και οι πίνακες 6.4, 6.6. Αρχικά το τρανζίστορ το χαρακτηρίσαμε 

ως μη μονόδρομο, όπως έχει γίνει αναφορά στο 5.1.2. Στην συνέχεια καθώς 

δημιουργήσαμε τα τελικά κυκλώματα του ενισχυτή, μαζί με τα κυκλώματα 

πόλωσης τους, μέσα από τα αποτελέσματα προσομοιώσεων και μελέτης 

αποδείχθηκε ότι, τα εν λόγο κυκλώματα ενισχυτών (σχήματα 6.1.15, 6.1.17) 

χαρακτηρίζονται μονόδρομα. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε (σχήματα 

6.1.16, 6.1.18) καθώς τα όρια του σφάλματος που προκύπτουν, για κάθε 

περίπτωση σχεδίου, είναι της τάξης 0.1. Ακόμη, το πραγματικό σφάλμα (δηλαδή 

ο λόγος GT/GTUMAX) είναι μηδέν ‘0’, που σημαίνει ότι, ισχύει η ανισότητα 



Σχεδίαση ενισχυτών X band για Συστοιχίες Ελεγχόμενης Φάσης με τεχνολογία GaN 

167 

Κορφιάτη Τιμοθέα 

(5.1.2) (παράγραφος 5.1.2), και επομένως τα συγκεκριμένα σχέδια ενισχυτών 

μπορούν να χαρακτηριστούν μονόδρομα. Συμπερασματικά, ενώ στην αρχή το 

τρανζίστορ χαρακτηρίζεται μη μονόδρομο, η τελική σχεδίαση του κυκλώματος 

του ενισχυτή (με τις νέες S parameters) χαρακτηρίζεται μονόδρομη. Παρακάτω 

παρουσιάζουμε συνοπτικά τα αποτελέσματα που σχολιάσαμε παραπάνω. 

 

 Για το κύκλωμα του σχήματος 5.4.7 

        -0,181  <  0  <  0,186   => ισχύει 

 

 Για το κύκλωμα του σχήματος 6.1.16 

     -0,177  <  9,64*10(-16)  <  0,181   => ισχύει 

 

 Για το κύκλωμα του σχήματος 6.1.18 

   -0,087  <  0  <  0,088   => ισχύει 

 

6.2.2 (Β) Παρατήρηση 

Στην 5.1.2 παράγραφο, μελετήσαμε την μονοδρομικότητα του τρανζίστορ και 

καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είναι μη μονόδρομο. Πιο συγκεκριμένα η 

ανισότητα 5.1.4 μας πληροφορεί ότι η παραδοχή 012 S  δεν μπορεί να αγνοηθεί, 

καθώς όπως έχουμε αναφέρει (5.1.2) θέλουμε η ανισότητα να είναι της τάξης 0,1 

dB, κάτι το οποίο δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Έτσι λοιπόν, εφόσον δεν 

μπορούμε να ισχυριστούμε ότι 012 S , τότε είμαστε στην περίπτωση όπου το 

012 S . Για 012 S  το τρανζίστορ χαρακτηρίζεται αμφίδρομο. Αμφίδρομο 

(bilateral) ονομάζεται εκείνο το δίθυρο για το οποίο, υπάρχει ρεύμα και στις δύο 

κατευθύνσεις [46], [47]. Στην περίπτωση που η παραδοχή της μονόδρομης 

περίπτωσης δε μπορεί να ληφθεί εργαζόμαστε διαφορετικά, όπως θα δούμε στην 

συνέχεια.  

Οι συνθήκες που απαιτούνται για να επιτύχουμε το μέγιστο κέρδος μεταφοράς 

είναι: 

 

ΓIN = ΓS*           και 

ΓOUT = ΓL*          (6.2.3) 
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Ακόμη ισχύουν, 

L

L

s
S

SS
S






22

2112

11

*

1
   (6.2.4) 

S

S

L
S

SS
S






11

2112

22

*

1
   (6.2.5) 

 

Λύνοντας τις (6.2.4), (6.2.5) έχουμε τις τιμές των ΓS, ΓL οι οποίες απαιτούνται για 

την ταυτόχρονη σύζευξη προσαρμογής.  

 

Εχουμε:             

1

2

1

2

11

2

4

C

CBB
MS




     (6.2.6) 

2

2

2

2

22

2

4

C

CBB
ML




     (6.2.7) 

Όπου, 

22

22

2

111 1  SSB  

                        
22

11

2

222 1  SSB           (6.2.8) 

*

22111 SSC   

*

11222 SSC   

 

Για όλα τα παραπάνω, για ένα δίθυρο που είναι ευσταθές άνευ συνθηκών (Κ >1, 

Δ <1), οι λύσεις με το αρνητικό πρόσημο είναι αυτές που πρόκειται να 

χρησιμοποιήσουμε. 

 Το μέγιστο κέρδος μεταφοράς ισχύος με ΓS = ΓMS και ΓL = ΓΜL δίνεται από 

την σχέση: 

)1( 2

12

21

,  KK
S

S
G MAXT     (6.2.9) 
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 Το μέγιστο κέρδος ευστάθειας για Κ = 1, δίνεται από την σχέση: 

12

21

S

S
GMSG      (6.2.10) 

Η σχέση (6.2.10) είναι ο συντελεστής εκείνος που αντιπροσωπεύει την μέγιστη 

τιμή για την οποία το GTMAX μπορεί να έχει. 

Ακόμη μια σχέση που θα μας είναι χρήσιμη είναι η ακόλουθη και μας δίνει την 

συνθέτη αντίσταση σε κανονικοποιημένη μορφή. 






1

1
z     (6.2.11) 

Επομένως, με βάση τις σχέσεις (6.2.3) εως και (6.2.10) μπορούμε να βρούμε τα 

νέα δεδομένα. Στην συνέχεια σε κάθε θύρα, θα βρούμε την συνθέτη αντίσταση 

εισόδου και εξόδου, σχέση (6.2.11). Τέλος με βάση την σύνθετη αντίσταση που 

έχουμε βρει (κανονικοποιημένη μορφή) την τοποθετούμε επάνω στον χάρτη και 

ακολουθούμε την διαδικασία προσαρμογής. Η διαδικασία που ακολουθήσαμε για 

την προσαρμογή είναι αυτή που αναφέρετε στην 5.2.6 η (Β) Παρατήρηση. 

 

Στο σχήμα 6.2.1 παρουσιάζουμε τις εξισώσεις με τα αποτελέσματα μου βρήκαμε 

στο ADS 
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Σχήμα 6.2.1: εξισώσεις στο ADS 

 

Παρακάτω παρουσιάζουμε το τελικό βελτιστοποιημένο κύκλωμα προσαρμογής 

του ενισχυτή και τα αποτελέσματα της προσομοίωσης. 

 

Σχήμα 6.2.2: Σχηματικό – Βελτιστοποιημένο Κύκλωμα προσαρμογής 
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Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

 

 

Σχήμα 6.2.3: Αποτελέσματα προσομοίωσης 

 

 

 

Πίνακας 6.2.1: Συγκεντρωτικός πίνακας τιμών για το κύκλωμα του σχήματος 6.2.2 

 

S11 (dB) S22 (dB) Κέρδος (dB) BandWidth (ΜΗz) 

-11.276 -19.833 15.613 3,2 
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7. Συμπεράσματα 

 

Μέσα από την συγκεκριμένη διπλωματική εργασία μας δόθηκε η ευκαιρία να 

κατανοήσουμε την λειτουργία και την χρήση των συστοιχιών ελεγχόμενης φάσης 

(phased arrays). Τα phased arrays διαχωρίζονται σε ενεργά και παθητικά. Πιο 

συγκεκριμένα τα active phased arrays χρησιμοποιούν μονάδες εκπομπής και 

λήψης T/R modules. Ένα από τα βασικά στοιχεία του T/R module είναι οι δύο 

ενισχυτές, ένας ενισχυτής ισχύος και ένας ενισχυτής χαμηλού θορύβου. Ένας 

ενισχυτής ισχύος RF, είναι ένας τύπος ηλεκτρονικού ενισχυτή που 

χρησιμοποιείται για να μετατρέψει ένα σήμα ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος, 

σε ένα μεγαλύτερο σήμα ισχύος. Σε έναν ενισχυτή ισχύος γίνονται βελτιώσεις 

ώστε να παρουσιάζει υψηλή απόδοση, υψηλή ισχύ εξόδου, χαμηλή απώλεια 

επιστροφής για είσοδο και έξοδο, όσο το δυνατόν υψηλό κέρδος και τέλος 

βέλτιστη δυνατή απαγωγή θερμότητας. Οι ενισχυτές ισχύος RF χρησιμοποιούνται 

σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως ασύρματη επικοινωνία (wireless), 

μετάδοση τηλεόρασης και ραντάρ. Η εισαγωγή συσκευών στερεάς κατάστασης 

(solid state devices) RF προσέφερε την δυνατότητα για χρήση χαμηλότερης 

τάσης, υψηλότερο ρεύμα και σχετικά χαμηλές αντιστάσεις φορτίου.  

Η διάταξη του τρανζίστορ που χρησιμοποιείται για τους ενισχυτές, στην παρούσα 

εργασία, είναι τεχνολογίας GaN. Το GaN είναι μια νέα τεχνολογία που έχει 

εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και σημειώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το νιτρίδιο 

του γαλλίου κατατάσσεται στην ομάδα ημιαγωγών νιτριδίων, παρουσιάζει υψηλή 

τάση κατωφλίου και υψηλή κινητικότητα ηλεκτρονίων. Ακόμη παρουσιάζει μεγάλο 

ενεργειακό χάσμα και υψηλό ηλεκτρικό πεδίο όπως και υψηλή πυκνότητα 

φορτίου και υψηλή θερμική αγωγιμότητα. Ο λόγος για τον οποίο επιλέχτηκε η 

συγκεκριμένη τεχνολογία είναι διότι, με βάση τα χαρακτηριστικά που 

προαναφέρθηκαν, προσφέρει την υψηλότερη ισχύ εξόδου και ένα ευρύ 

bandwidth με αποτέλεσμα οι RF ενισχυτές να μπορούν να υποστηρίξουν 

πολλαπλά πρωτόκολλα. Το υψηλό διάκενο ζώνης που αναφέρθηκε και 

προηγουμένως, οδηγεί σε υψηλότερες θερμοκρασίες την λειτουργία της 

συσκευής. Σε συνδυασμό όμως με την υψηλή τιμή θερμικής αγωγιμότητας, 

μειώνονται οι απαιτήσεις και το κόστος για τη συντήρηση ψύξης. Επομένως 

εξοικονομείται χώρος εφόσον έχουμε μείωση στα εξαρτήματα ψύξης. Επίσης η 

υψηλή τιμή θερμικής αγωγιμότητας παρέχει υψηλή πυκνότητα ισχύος, αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα την μείωση του μεγέθους και του βάρους του ενισχυτή. 

Επιπρόσθετα, όσο πιο υψηλή είναι η σύνθετη αντίσταση του τρανζίστορ GaN, η 

δομή της διάταξη γίνεται πιο απλή, με λιγότερα εξαρτήματα προσαρμογής, που 

επίσης συμβάλει στην μείωση του μεγέθους και του βάρους της συσκευής.  

Με την ολοκλήρωση της διπλωματική εργασίας, είχαμε την δυνατότητα να 

κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια της σχεδίασης ενός ενισχυτή μιας βαθμίδας. 
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Σχεδίαση σημαίνει, να ικανοποιούνται οι τιθέμενες προδιαγραφές ώστε να 

λειτουργεί ο ενισχυτής με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Στην συνέχεια 

παρουσιάζουμε το τελικό κύκλωμα (Σχήμα 6.1.17) με τη βέλτιστη απόκριση και 

με ενοποιημένα τα κυκλώματα προσαρμογής και πόλωσης. Με βάση τα 

αποτελέσματα των προσομοιώσεων σημειώνουμε τις εξής παρατηρήσεις: 

Έχουμε πολύ καλή προσαρμογή εισόδου και καλή προσαρμογή εξόδου με τιμές 

S11 = -22.652 dB και S22 = -10.285 dB,  ή VSWR1 = 1.159, VSWR2 = 1.882 

αντίστοιχα. Επίσης στο χάρτη Smith (Σχήμα 6.1.18) τα m3, m4 σημεία αντίστοιχα 

βρίσκονται κοντά στο κέντρο του χάρτη με αποτέλεσμα να έχουμε μια πολύ 

ικανοποιητική προσαρμογή. Από το συγκεκριμένο κύκλωμα η τιμή κέρδους 

φτάνει στα 15.550 dB (Σχήμα 6.1.18). Με τι νέες τιμές S parameters που 

προκύπτουν από την σχεδίαση του συγκεκριμένου κυκλώματος μπορούμε να 

υπολογίσουμε τα νέα δεδομένα για το συγκεκριμένο κύκλωμα. Έτσι λοιπόν στο 

συγκεκριμένο σχέδιο σημειώνουμε Κ=1.299 >1 και Δ=0.380 <1 που σημαίνει ότι 

το κύκλωμα χαρακτηρίζεται ευσταθές.  

Με την τελική σχεδίαση και προσομοίωση του ενισχυτή καταλήγουμε στις εξής 

παρατηρήσεις: Με την επιλογή της τεχνολογίας GaN ικανοποιούνται οι 

προδιαγραφές εκείνες για την εφαρμογή υψηλής τάσης, χωρίς το κύκλωμα να 

επηρεάζεται σημαντικά από την θερμότητα, εξαιτίας της υψηλής τιμής θερμικής 

αγωγιμότητας. Εξαιτίας αυτού, ικανοποιείται και η προδιαγραφή της μείωσης 

βάρους καθώς μειώνονται σημαντικά τα συστήματα ψύξης στο συνολικό 

κύκλωμα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εξοικονομείται χώρος επάνω στην 

πλακέτα που θα υλοποιηθεί για παράδειγμα το T/R module. Να σημειώσουμε ότι, 

εξαιτίας υψηλής σύνθετης αντίστασης που παρουσιάζει το GaN, 

χρησιμοποιούνται λιγότερα εξαρτήματα προσαρμογής, άλλος ένας λόγος για 

μείωση κόστους και βάρους. Συμπερασματικά λοιπόν, σημειώνουμε δύο 

παραμέτρους. Πρώτον, η ανάγκη σχεδίασης ενισχυτών μικρού μεγέθους (μίας ή 

δύο το πολύ βαθμίδων) αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην δομή των T/R 

modules. Επιθυμούμε το T/R module να είναι ελαφρύ και μικρό σε μέγεθος, 

καθώς πολλά T/R modules αποτελούν κομμάτι μιας συστοιχίας ελεγχόμενης 

φάσης (active phased arrays). Δεύτερον, η επιλογή της τεχνολογίας GaN με αυτά 

που προαναφέρθηκαν, συμβάλει θετικά στις προδιαγραφές και κατ’ επέκταση 

στον σχεδιασμό των ενισχυτών σε T/R modules. Με το νιτρίδιο του γαλλίου 

μπορούμε να έχουμε ενισχυτές με μικρό βάρος, μέγεθος και κόστος, αλλά και με 

πολύ καλή απόδοση όσον αφορά στην προσαρμογή, κέρδος και εύρος ζώνης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Ξενόγλωσσος όρος Ελληνικός Όρος 

backscattering οπισθοσκέδαση 

receiver δέκτης 

azimuth αζιμούθιο 

elevation ανύψωσης 

rise αυξηση 

fall πτώση 

range resolution διακριτική ικανότητα απόστασης 

bearing resolution αζιμούθιο 

transmitter πομπός 

duplexer μεταγωγέας 

antenna κεραία 

display οθόνη 

GaN νιτρίδιο του γαλλίου 

array factor παράγοντας διατάξης 

phased arrays Συστοιχίες με ελεγχόμενη φάση 

phased shifters μεταγωγείς φάσης 

Monolithic Microwave Integrated 
Circuits 

Μονολιθικά Μικροκυματικά 
ολοκληρωμένα κυκλώματα 

T/R module μονάδες εκπομπής / λήψης 

variable attenuator μεταβλητό εξασθενητή 

variable phase shifter ολισθητή φάσης 

high power amplifier ενισχυτής υψηλής ισχύος 

low noise amplifier ενισχυτή χαμηλού θορύβου 

circulator κυκλοφορητή 

noise figure Εικόνα θορύβου 

limiter περιοριστής 

voltage standing wave ratio λόγος στάσιμου κύματος τάσης 

attenuator Εξασθενητής 

beamformer διαμορφωτή δέσμης 

broadband ευρυζωνικού 

narrowband στενής ζώνης 

coupling capacitor πυκνωτής σύζευξης 

decoupling capacitor πυκνωτής αποσύζευξης 

bypass capacitors πυκνωτές παράκαμψης  

Power Added Efficiency προστιθέμενη ισχύς αποδοτικότητας 

wireless ασύρματη επικοινωνία 

solid state devices στερεάς κατάστασης συσκευές 

trade-offs ανταλλαγές 

Bandwidth εύρος 

flatness επιπεδότητα 
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Matching - match προσαρμογή 

Source πηγή 

Gate πύλη 

Drain απαγωγός 

buffer απομονωτής 

Intermodulation ενδοδιαμόρφωσης 

3rd Order Intercept Point σημείου παρεμβολής τρίτης τάξης 

Compression Point σημείο συμπίεσης 

unilateral Μονόδρομο 

Bilateral  αμφίδρομο 

Stability Ευστάθεια 

Energy gap Ενεργιακό κενό 

Electric field Ηλεκτικό πεδίο 

Charge density Πυκνότητα φορτίου 

Thermal conductivity Θερμική αγωγιμοτητα 

Saturation velocity Ταχύτητα κορεσμού 

mobility ευκινησία 
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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ – ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ – ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 

 

RADAR Raidio Dedection And Ranging 

RTOF Round Time Of Flight 

DC1 Duty Cycle 

IF Intermediate Frequency 

SSPA Solid State Power Amplifiers 

MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuits 

HPA high power amplifier 

LNA low noise amplifier 

VSWR  voltage standing wave ratio 

DC2 Direct Current 

AC Alternative Current 

CMOS Complementary metal–oxide–semiconductor  

PAE Power Added Efficiency 

RF Radio Frequency 

FET Field Effect Transistor 

HEMT  High-electron-mobility transistor 

MOSFET metal–oxide–semiconductor  Field Effect Transistor 

IP3 3rd Order Intercept Point 

2DEG two dimensional electron gas 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Να σημειωθεί ότι, μέρος της δουλειάς της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, 

έγινε αποδεκτό από το συνέδριο Piers. Παραθέτουμε άρθρο, το οποίο πρόκειται 

να ανακοινωθεί τον Ιούλιο 06-09 του 2015 στο συνέδριο Piers στην Πράγα, του 

οποίου η περίληψη (η οποία παρουσιάζεται στην αρχή της εργασίας, έχει γίνει 

αποδεκτή). Παρακάτω παραθέτουμε το αντίστοιχο εκτεταμένο άρθρο που 

κατατέθηκε στο Piers. 
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Abstract - The analytical structure followed to create amplifier bias circuits using a 

discrete GaN on SiC HEMT is presented in this paper. Incorporating matching circuits to 

bias circuits, various simulations are extracted to find what bias circuits do not affect the 

overall behavior of the amplifier. Simulation results show good matching with S11=-

12.2dB, S22=-14B and a gain value at 15,4 dB. With the new S parameters values 

resulting from the design of this circuit, K=1.3 and D <1 have been extracted, proving 

that the circuit is stable. In this paper, the single stage X-band amplifier design which uses 

only one MMIC amplifier is presented, having an excellent performance at 10 GHz and 

can be utilized in Solid State T/R module for advanced Phased Array Radar Systems.  

 

1. INTRODUCTION 

The next generation of military, civilian, and commercial radar transmitters (T/R) would 

rely on various distributed architectures employing solid state power amplifiers (SSPA) 

using gallium nitride (GaN) device technology that promise to play an important role. 

These devices can support systems with higher sensitivity, increased detection range and 

improved reliability with lower cost and weight [1]. The GaN Monolithic Microwave 

Integrated T/R Circuit (MMIC) enables improved resolution and DC power distribution 

efficiency in Radar Systems [2],[3]. The first challenge for the T/R module that is 

presented in this paper is fitting all the components in a package designing a suitable 

amplifier. A second challenge is the study of the weather effects because the higher the 

transmitted frequency of a radar system the more it is affected by weather conditions. 

The purpose of this paper is the analysis, the study and design of a single stage amplifier, 

with an operating frequency in 10GHz corresponding to the X-band, the electromagnetic 

spectrum. The design of the amplifier should satisfy those specifications in order to be a 

reliable part of the entity, controlled phase arrays. Therefore we have the opportunity to 

understand the operation and use of controlled phase arrays systems. The phased arrays 

divided into active and passive. Specifically, the active phased arrays using transmitter 

and receiver T/R modules. One of the key elements of the T/R module is the two 
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amplifiers, a power amplifier and a low noise amplifier. The transistor used for the design 

of the amplifier is of GaN technology [4]. By selecting the GaN technology we can 

satisfy the specifications for high voltage applications without the circuit is significantly 

affected by the heat due to the high value of thermal conductivity [5]. Because of this, 

specifications for weight reduction as well as elimination of cooling systems are satisfied, 

reducing the weight of the overall circuit. This, results in saving space on the board that 

will be implemented, for example T/R module. It has to be noted that due to high 

impedance presented by GaN, fewer matching components are used, another reason for 

cost and weight reduction. 

There are two types of phased arrays: Passive and Active. Passive phased arrays have a 

central transmitter and receiver, with phase shifters located at each radiating element or 

sub-array. The passive array is the least expensive phased array because of its low 

number and cost of components. Active phased array antennas are antennas at which the 

transmit power is produced by many relatively low output T/R modules mounted directly 

on the antenna. An active phased array uses a special type of solid state transmitter 

module. Active arrays use Transmit/Receive (T/R) modules to provide the last stage of 

amplification for transmitted signals, the first stage of amplification for receive signals, 

and provide both amplitude and phase control at each radiating element. Use of T/R 

modules in active arrays provides the advantages of amplitude control, low loss, and 

graceful degradation over passive arrays. Notwithstanding these advantages, high cost 

and low efficiency of the modules poses an obstacle to development of active phased 

array antennas [6]. 

In a RF block diagram of a typical T/R module we have a variable attenuator and a 

variable phase shifter. In the input we have high power amplifier (HPA) and the output 

the low noise amplifier (LNA), they have minimal impact on the radiated power and 

noise figure of the module. A switch follows these components to provide selection 

between transmit and receive functions. At the other end of the module, a circulator acts 

as a duplexer for transmit and receive. The remaining elements are the HPA and LNA. 

All components are assembled in one single T/R module. A limiter is sometimes added 

between the LNA and antenna. This reduces very strong incoming signals from jammers 

or large targets (with very high Radar Cross Section) close to the radar [2], [7]. 

2. MMIC DESIGN 

The analytical structure followed to create amplifier bias circuits is presented in this 

work. A discrete GaN on SiC HEMT was used [8]. First shows the simulation results of 

bias circuit (Figure 1) and then the simulation results of matching circuits (Figure 2) of 

the amplifier. Incorporating matching circuits to bias circuits (Figure 3, Figure 4), various 

simulations are extracted to find what bias circuits do not affect the overall behavior of 

the amplifier [9]. 

 

http://www.radartutorial.eu/06.antennas/an15.en.html
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Figure 1 : Simulation results - tuning circuit 

 

Figure 2 : Simulation results - matching circuits 

 

Figure 3 : Final circuit 
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Figure 4 : Simulation results - Final circuit 

3. CONCLUSIONS 

In this paper, the single stage X-band amplifier design which uses only one MMIC 

amplifier has an excellent performance at 10 GHz and can be utilized in Solid State T/R 

module for advanced Phased Array Radar Systems [9]-[12]. From simulation results we 

have a good matching, S11=-12.2dB, S22= -14 dB and a gain value at 15,4 dB, almost the 

maximum supported. With new values S parameters resulting from the design of this 

circuit, K=1.3 and D <1 which mean that the circuit is stable. So in conclusion, we note 

two parameters. First, the need to design small sized amplifiers (one or two transistors) is 

an important factor in the structure of the T/R modules. We want the T/R module is 

lightweight and small in size, as many T/R modules are part of an controlled phase array 

(active phased arrays). Secondly, the selection of the GaN technology to those above, 

positively contributes to the specification and thus the design of those amplifiers that are 

part of the T/R module. In the gallium nitride can have amplifiers with low weight, size 

and cost, and with very good performance adjustment, gain, and bandwidth. 
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