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Περίληψη 
 
 
 Ο σκοπός της διπλωµατικής εργασίας αυτής ήταν η µελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση 
ενός µικροκυµατικού ενισχυτή στερεάς κατάστασης, ισχύος 200Watt κατ’ ελάχιστον, στη 
συχνότητα των 2.380GHz, µε χρήση της τεχνολογίας αρσενικούχου γαλλίου (Gallium 
Arsenide technology - GaAs). Το σκέλος έρευνας περιείχε την εκτενή αναζήτηση µεταξύ των 
κατασκευαστών GaAs τρανζίστορ εκείνων που θα έδιναν στη ζητούµενη φέρουσα συχνότητα 
την απαιτούµενη ισχύ, ύψους +53dBm τουλάχιστον. Με την ολοκλήρωση της αναζήτησης 
προτάθηκε µια αλυσιδωτή σύνδεση τριών ενεργών µικροκυµατικών GaAs συσκευών, η οποία 
έγινε αποδεκτή, προς περαιτέρω συνέχιση της σχεδίασης. Η αλυσίδα αυτή σχεδιάστηκε ώστε 
να λαµβάνει σήµα συχνότητας 2.380GHz, στάθµης µερικών milliwatt, και να το ενισχύει στην 
επιθυµητή έξοδο. 
 Ακολούθως έγινε σχεδίαση της ενισχυτικής διάταξης µε χρήση γραµµικών µοντέλων 
των συγκεκριµένων τρανζίστορ, µε τη βοήθεια του σχεδιαστικού πακέτου ADS2002A της 
Agilent Technologies. Η κάθε βαθµίδα προσαρµόστηκε σε 50Ω σύστηµα και ακολούθως έγινε 
η συνολική διασύνδεση της αλυσίδας. Επίσης σχεδιάστηκαν και προσοµοιώθηκαν οι 
διαιρέτες-συζεύκτες ισχύος που απαιτήθηκαν για τη διαίρεση της εξόδου του δεύτερου 
σταδίου προς οδήγηση των συσκευών του τρίτου σταδίου και την κατόπιν επανασύζευξη της 
ισχύος για την έξοδο. Όλη η σχεδίαση έγινε µε χρήση µικροταινιακής τεχνολογίας. 
 Μετά την ολοκλήρωση της µελέτης του RF τµήµατος της σχεδίασης έγινε µελέτη των 
τροφοδοσιών των ενεργών συσκευών της διάταξης. Περιγράφονται τα κυκλώµατα που 
απαιτούνται για την ορθή παροχή των ρευµάτων πόλωσης στα τρανζίστορ και προτείνεται 
ένας τύπος ρυθµιζόµενων τροφοδοσιών, ικανός να παρέχει τις απαιτούµενες τάσεις στις πύλες 
και τις υποδοχές των µικροκυµατικών FET. Επίσης επισηµαίνονται οι ιδιαιτερότητες που 
παρουσιάζουν τα GaAs FET στον τοµέα της DC τροφοδοσίας τους, σηµείο που κάθε 
σχεδιαστής πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή.  
 Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ενισχυτής που υλοποιήθηκε στο Εργαστήριο 
Μικροκυµάτων και Οπτικών Ινών. Περιλαµβάνεται περιγραφή της διαδικασίας κατασκευής, 
περιγραφή της διαδικασίας των τελικών ρυθµίσεων, παρουσίαση των µετρήσεων που 
ελήφθησαν καθώς και εικόνες από την κατασκευή. Επίσης επισηµαίνονται κάποιες 
τροποποιήσεις επί των αρχικών σχεδίων του ενισχυτή, που έγιναν στην τελική υλοποίηση και 
γίνονται συγκρίσεις µεταξύ των θεωρητικών και πειραµατικών αποτελεσµάτων.  
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Abstract 
 
 
 The purpose of this thesis was the design and development of a solid-state microwave 
amplifier, capable of providing at least 200W output power, operating at the frequency of 
2.380GHz, using the Gallium Arsenide technology (GaAs). The design procedure concluded 
the extensive research for those GaAs devices that could provide the demanded output power, 
+53dBm minimum. With the end of this research, a chain of three GaAs devices was proposed 
and accepted for further design procedure. This RF chain was designed to drive a low power 
microwave signal, of one or two milliwatts of amplitude, and amplifying it over 50dB, to the 
desired output level. 
 Furthermore, the design of the amplifier cascade was carried out with the use of linear 
models for the GaAs FETs of the device. The CAD used for the design and simulations was 
Agilent’s ADS2002A. Every stage was matched to 50Ohm system and then the connection of 
all matched circuits followed. A design of the necessary dividers and couplers for driving the 
signal from the second stage to the two devices of the third stage and the further summing of 
the output signals to one was also conducted. Microstrip technology was used throughout the 
design. 
 After the completion of the RF part design, a study of the device biasing circuits was 
carried out. The necessary circuits for proper DC feed of the GaAs FETs are presented. An 
adjustable power source, capable of providing the required DC voltages to the gates and drains 
of the transistors, is also presented. The considerations that a designer needs to take when 
providing the DC biases to GaAs devices are also discussed. 
 In the final chapter, the amplifier developed at the Microwave and Fiber Optics 
Laboratory is exhibited. A description of the procedure, the tuning of the amplifier and the 
final measurements is demonstrated. Concluding, some variations between the theoretical 
design and the constructed version of the amplifier are pointed out and comparisons between 
the theoretical and the real design are exhibited. 
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Microwave Amplifier, Gallium Arsenide Technology, Microstrip, Matching, Biasing Circuits, 
Power Couplers and Dividers, DC Decoupling, Balanced Amplifier. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
 Στόχος της διπλωµατικής εργασίας αυτής είναι η σχεδίαση και ακολούθως η κατα-
σκευή ενός µικροκυµατικού ενισχυτή ισχύος 200W κατ’ ελάχιστον, µε χρήση της τεχνολογίας 
τρανζίστορ αρσενικούχου γαλλίου (GaAs FET), που δύναται να αποδώσει τέτοιου µεγέθους 
ισχείς. Ο ενισχυτής αυτός, η κεντρική συχνότητα λειτουργίας του οποίου είναι τα 2.380GHz, 
προορίζεται να αντικαταστήσει µαγνητρόνη αντίστοιχης ισχύος, που χρησιµοποιείται στον επι-
ταχυντή ηλεκτρονικής δέσµης Microtron του Ινστιτούτου Επιταχυντικών Συστηµάτων και Ε-
φαρµογών (ΙΕΣΕ). Η µαγνητρόνη αυτή, µέχρι πρότινος χρησιµοποιείτο για την παροχή της 
απαιτούµενης µικροκυµατικής ισχύος για την διέγερση των κοιλοτήτων εκτροπής και συµπίε-
σης του επιταχυντή [1.1]. Ωστόσο, η απαιτούµενη συχνότητα των 2.380GHz δεν ήταν δυνατόν 
να ληφθεί, παρά µετά από µια µακροσκελή ηµίωρη διαδικασία «κλειδώµατος» της µαγνητρό-
νης, µε τεχνική έγχυσης ισχύος. Ενδεικτικά παρατίθενται δύο παλµογραφήµατα της εξόδου, 
αυτό της αρχικής, που λαµβανόταν από τη µαγνητρόνη, καθώς και το επιθυµητό, µετά τη δια-
δικασία κλειδώµατος1: 
 

 
Σχ.1.1α: Φάσµα Εξόδου Μαγνητρόνης, χωρίς «κλείδωµα». 

 

 
Σχ.1.1β: Φάσµα Εξόδου Μαγνητρόνης, µε «κλείδωµα», χρήση της µεθόδου έγχυσης.. 

                                                 
1 Πηγή των σχηµάτων και περισσότερες πληροφορίες για τα µικροκυµατικά ισχύος του επιταχυντή ηλεκτρονικής 
δέσµης: Βλ. βιβλιογραφική παραποµπή [1.1] στο τέλος αυτού του κεφαλαίου. 
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 Η χρήση τεχνολογίας στερεάς κατάστασης αναµένεται να πλεονεκτήσει σε πολλούς 
τοµείς, ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι: 

α) Όγκος ενισχυτή: Η µαγνητρόνη, καθώς και το σύστηµα παροχής ισχύος αυτής απο-
τελούν ιδιαίτερα ογκώδεις συσκευές, ενώ µε την τεχνολογία GaAs ο όγκος του κυρίως µέρους 
του ενισχυτή µειώνεται σηµαντικά. 

β) Απαιτήσεις DC τροφοδοσίας: Για την λειτουργία της µαγνητρόνης απαιτούνται υ-
ψηλές τάσεις µέχρι και 1.5kV θετικές, έως και 3kV αρνητικές. Αντίθετα, µε χρήση τρανζίστορ, 
οι απαιτήσεις τροφοδοσίας είναι συνήθως 10 έως 15 Volt, αλλά µε δυνατότητα παροχής ρευ-
µάτων υψηλής σταθερότητας στη συγκεκριµένη τάση. 

γ) Κόστος και MTBF (Mean Time Between Failures – Μέσος Χρόνος Εµφάνισης 
Σφαλµάτων): Με τεχνολογία GaAs FET το συνολικό κόστος του ενισχυτή και των παρελκοµέ-
νων του είναι σαφώς µικρότερο από το αντίστοιχο υπάρχον σύστηµα, η διάρκεια ζωής δε, µε 
κανονικές συνθήκες λειτουργίας, αναµένεται πολύ µεγαλύτερη. 

δ) Συντήρηση και ευχρηστία: Ένας ενισχυτής στερεάς κατάστασης έχει πολύ µικρότε-
ρες απαιτήσεις συντήρησης, άπαξ και είναι σωστά συσκευασµένος και αποµονωµένος από το 
περιβάλλον. Επιπλέον, η µικροκυµατική ισχύς, µετά την εξασφάλιση της πόλωσης του ενισχυ-
τή, είναι σταθερή, σε αντίθεση µε την διαδικασία που επιτελείται προκειµένου η µαγνητρόνη 
να έρθει στην επιθυµητή κατάσταση λειτουργίας. 
 Η τεχνολογία GaAs FET, η οποία εκτενώς πλέον χρησιµοποιείται στις ασύρµατες επι-
κοινωνίες (WCDMA, Wireless Local Loops-WLL, 3G Mobile telecommunications), προσφέ-
ρει µεγάλα εύρη ζώνης και υψηλές, για τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς, ισχείς, τουτέστιν µεγέθη 
της τάξης των 40dBm. Ωστόσο, ελάχιστα τρανζίστορ έχουν κατασκευαστεί, που να δίνουν στη 
συγκεκριµένη περιοχή της ζώνης L/S ισχείς της τάξης των 50dBm και πάνω, και δη στη συ-
χνότητα που µας ενδιαφέρει. Οι κατασκευαστές FET αρσενικούχου γαλλίου υψηλών ισχύων 
επικεντρώνονται κυρίως στη ζώνη 1.920-2.170GHz, ζώνη του UMTS και των κινητών τελευ-
ταίας γενεάς, όπως επίσης και στη ζώνη 2.5-2.7GHz που αφορά τις εφαρµογές MMDS και α-
σύρµατου Internet. Συνεπώς, σηµαντικό τµήµα της έρευνας ήταν η αναζήτηση µεταξύ των κα-
τασκευαστών, εκείνων των τρανζίστορ που θα µπορέσουν να µας αποδώσουν τη ζητούµενη 
µικροκυµατική ισχύ στη συγκεκριµένη συχνότητα [1.2]. Με δεδοµένη την ισχύ εξόδου 
(>53dBm) και την ισχύ εισόδου, στάθµης µερικών milliwatt και κατόπιν εκτενούς έρευνας, 
προτάθηκε και εγκρίθηκε η χρήση αλυσωτής σύνδεσης τριών ενισχυτικών βαθµίδων, µε αντί-
στοιχη χρήση των τρανζίστορ FMM5049VT, FLM2527L-20F και δύο τεµαχίων FLL1200IU-
3, παράλληλα συνδεδεµένων. Ο κατασκευαστής των FET αυτών είναι η Fujitsu Compound 
Semiconductor, µε την οποία ήρθαµε σε επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και 
λάβαµε ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες για το τρανζίστορ FLL1200IU-3 σε ένα φύλλο δεδο-
µένων (datasheet) µή διαθέσιµο στο διαδίκτυο2. 
 Πέραν της RF σχεδίασης, στο πρώτο µέρος αυτής της εργασίας, θα δοθεί βάρος και 
στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα GaAs FET όσον αφορά την DC τροφοδοσία τους. 
Στο αντίστοιχο κεφάλαιο θα διευκρινιστούν οι συνθήκες πόλωσης των τρανζίστορ και θα πα-
ρατεθούν τα κυκλώµατα εκείνα που παρέχουν τις υψηλής σταθερότητας τάσεις που απαιτού-
νται, αρνητική στην Πύλη (Gate – συντοµογραφικά G) και θετική στην Υποδοχή (Drain – συ-
ντοµογραφικά D). Η RF σχεδίαση γίνεται µε τη βοήθεια του µικροκυµατικού σχεδιαστικού 
προγράµµατος Advanced Design System (ADS 2002) της εταιρίας Agilent Technologies. Η 
σχεδίαση των κυκλωµάτων πόλωσης γίνεται µε τη βοήθεια του Orcad, έκδοση 9.2 της 
Cadence, το οποίο περιλαµβάνει πληθώρα µοντέλων της αγοράς, πάντα βέβαια σε περιοχές 
πολύ χαµηλότερων συχνοτήτων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η σχεδίαση του RF τµήµατος γίνεται 
µε χρήση µοντέλων S παραµέτρων, δεδοµένης της ανυπαρξίας των τριών χρησιµοποιούµενων 
FET από τις βιβλιοθήκες µη γραµµικών µοντέλων του ADS.  
                                                 
2 Ο αναγνώστης παραπέµπεται στο παράρτηµα 2, όπου θα παρατεθεί και το φύλλο αυτό, εκτός των επισήµων 
datasheet που διαθέτει η εταιρία στη σελίδα της στο διαδίκτυο.  
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 Στο τέλος του πρώτου µέρους της εργασίας αυτής (Κεφ.4), θα παρατεθεί το ολοκλη-
ρωµένο σχέδιο της πλακέτας, που θα υλοποιηθεί µε χρήση µικροταινιακής τεχνολογίας. 
 Στο δεύτερο µέρος της εργασίας (Κεφ.5) θα γίνει η παρουσίαση των υλικών που χρη-
σιµοποιήθηκαν (πέραν των GaAs τρανζίστορ) για την υλοποίηση του ενισχυτή, καθώς και των 
µετρήσεων που διεξήχθησαν στον ενισχυτή που κατασκευάστηκε τελικά. Χρήζει ιδιαίτερης 
αναφοράς η πληθώρα των παρελκοµένων του ενισχυτή (ψηκτρών, τροφοδοτικών, κουτιού συ-
σκευασίας) που φανερώνει την πολυπλοκότητα του εγχειρήµατος, πέραν της RF σχεδίασης. 
Τέλος, να σηµειωθεί πως η πλακέτα του ενισχυτή, που τελικά υλοποιήθηκε, διαφέρει σε ορι-
σµένα λεπτά σηµεία από αυτήν που παρουσιάζεται στο τέλος της θεωρητικής µελέτης της ερ-
γασίας αυτής. Ωστόσο, η φιλοσοφία και η λειτουργική δοµή του RF τµήµατος παραµένει η ί-
δια. 
 
 
 
 
 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 
 
[1.1] ∆ηµ. Π. Οικονόµου, ∆ιπλ. Ηλ/γος ΕΜΠ: Επίλυση Ηλεκτροµαγνητικών Προβληµάτων µε 
τη Μέθοδο Βοηθητικών Πηγών και Μικροκυµατικά Συστήµατα Ισχύος µε Εφαρµογή σε Επιταχυ-
ντή Ηλεκτρονίων, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, ΕΜΠ 2001. Κεφ. 6ο: Μικροκυµατικός Σχεδιασµός 
Επιταχυντή Τύπου Microtron για το ΕΠΙΕΣΕ.  
[1.2] Οι ιστοσελίδες των κατασκευαστριών εταιριών τρανζίστορ τεχνολογίας GaAs: 

• Fujitsu Compound Semiconductor: www.fcsi.fujitsu.com, η ιστοσελίδα της εταιρίας, 
της οποίας τα τρανζίστορ επιλέχθηκαν, καθώς επίσης οι: 

• Nec Compound Semiconductor Devices: www.ncsd.necel.com/microwave 
• Philips Semiconductors: www.semiconductors.philips.com/products 
• Toshiba Semiconductors: www.toshiba.com/taec 

Ιδιαίτερα χρήσιµη η ιστοσελίδα www.motionnet.com, µε παραποµπές σε πληθώρα κατασκευ-
αστών ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, ηµιαγωγών, ηλεκτρονικών ισχύος κλπ. 
 
 
Περαιτέρω Μελέτη: 
 
[1.3] John L.B. Walker: High Power GaAs FET Amplifiers, 1993 Artech House. (Λεπτοµερέ-
στερη αναλυτική παρουσίαση της δοµής και του τρόπου λειτουργίας των τρανζίστορ αρσενι-
κούχου γαλλίου.) 
[1.4] Andrei V. Gaponov-Grekhov, Victor L. Granatstein: Applications Of High Power Micro-
waves. (Μελέτη των Μικροκυµατικών Στοιχείων Κενού υψηλών ισχύων, παρουσίαση του 
τρόπου λειτουργίας στοιχείων όπως οι λυχνίες Klystron, οι Μαγνητρόνες και οι λυχνίες Οδεύ-
οντος Κύµατος.) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 
ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΘΥΡΩΝ 

 
 
2.1 Γενικά. 
 

Με τον όρο γραµµή µεταφοράς αναφερόµαστε στο µέσον που χρησιµοποιείται για τη 
σύνδεση και τη µεταφορά ισχύος από ένα σηµείο σε ένα άλλο. Ιδιαίτερα όµως για τις υψηλές 
συχνότητες, όπου οι φυσικές διαστάσεις των κυκλωµάτων είναι συγκρίσιµες µε το µήκος κύ-
µατος και οι καθυστερήσεις διάδοσης των σηµάτων παραπλήσιες µε την περίοδό τους, οι 
γραµµές µεταφοράς επιτελούν επιπλέον έναν πιο σύνθετο ρόλο: χρησιµεύουν στο µετασχηµα-
τισµό της φαινόµενης αντίστασης ενός κυκλώµατος και κατ’ αποτέλεσµα στην επίτευξη προ-
σαρµογής µεταξύ των διασυνδεδεµένων βαθµίδων, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται µέγιστη δια-
βίβαση ισχύος, σύµφωνα µε το γνωστό θεώρηµα της συζυγούς προσαρµογής.  

Οι γραµµές µεταφοράς που ευρέως χρησιµοποιούνται, είναι δυνατόν να ταξινοµηθούν 
στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:  
 α) Τη γραµµή µεταφοράς δύο διακεκριµένων αποµονωµένων αγωγών, όπως είναι η 
γραµµή δυο συρµάτων, (Σχ.2.1a) και πιο ειδικά η γραµµή συνεστραµµένου ζεύγους (twisted 
pair), η οµοαξονική γραµµή (coaxial line), (Σχ.2.1b) και η µικροταινιακή γραµµή (microstrip 
line), (Σχ.2.1c). Οι γραµµές αυτές διαδίδουν όλους τους ρυθµούς, ακόµα και αυτόν µε µηδενι-
κή συχνότητα αποκοπής (DC ρεύµα) [2.1]. 

 
Σχ.2.1: Οι τρεις τύποι γραµµής µεταφοράς δύο αποµονωµένων αγωγών1. 

 
 
 β) Τον κυλινδρικό κυµατοδηγό, που συνίσταται από κενό (ή πλήρη από κάποιο διηλε-
κτρικό) κυλινδρικό σωλήνα µε αγώγιµα τοιχώµατα, µέσω του οποίου είναι δυνατή η διέγερση 
και διάδοση ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, µε ορισµένες προϋποθέσεις [2.1]. 
 γ) Τη διηλεκτρική γραµµή µεταφοράς, που κατασκευάζεται από διηλεκτρικούς κυλίν-
δρους ή πλάκες, και η οποία, βάσει ιδιοτήτων του δείκτη διάθλασης παγιδεύει την ακτινοβολία 
και επιτρέπει την κυµατοδήγησή της [2.2]. 
 Η πλέον εύχρηστη και σύµφορη από πολλές πλευρές (απώλειες, εύρος ζώνης, κατα-
σκευή) γραµµή µεταφοράς για τα µικροκυµατικά κυκλώµατα είναι η µικροταινία. Η µικροται-
νία αποτελείται από έναν αγωγό-ταινία, πολύ µικρού πάχους, τοποθετηµένου πάνω σε διηλε-
κτρική πλάκα, που καλείται υπόστρωµα. Η άλλη πλευρά του υποστρώµατος καλύπτεται ολό-
κληρη από αγωγό και συνήθως γειώνεται. 

 
Σχ.2.2: Οι παράµετροι που επηρεάζουν τη συµπεριφορά της µικροταινιακής γραµµής µεταφοράς2. 

                                                 
1 Βλ. [2.3], § 1.3. κ.εξ. 
2 Βλ. [2.4], § 3.4.2. κ.εξ. 
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 Υπάρχουν µοντέλα που προσοµοιώνουν µε καλή ακρίβεια τις πραγµατικές ιδιότητες 
των µικροταινιακών γραµµών [2.3, 2.4, 2.5]. Ωστόσο εξακολουθούν να είναι πολύ δύσχρηστα, 
ειδικά όταν έχουµε να κάνουµε µε ένα µεγάλο πλήθος συνδέσεων, πού είναι πολύ φυσικό να 
συναντήσουµε κατά τη διαδικασία µίας σχεδίασης. Στο σηµείο αυτό, ο σχεδιαστής διευκολύ-
νεται πάρα πολύ από υπολογιστικά εργαλεία, όπως το ADS2002, που περιλαµβάνει ένα πολύ 
χρήσιµο υποπρόγραµµα ανάλυσης µικροταινιακών γραµµών µεταφοράς (Linecalc). 
 
 
2.2 Το Κατανεµηµένο Μοντέλο Γραµµής Μεταφοράς. 
 
 Ως γνωστόν από τη θεωρία γραµµών µεταφοράς, οι σχέσεις µεταβολής της τάσης µε 
την απόσταση και του ρεύµατος µε τον χρόνο, καθώς επίσης και του ρεύµατος µε την απόστα-
ση και της τάσης µε το χρόνο, όπως αυτές προκύπτουν από την επίλυση των εξισώσεων Max-
well, οδηγούν στις ακόλουθες σχέσεις περιγραφής της τάσης και του ρεύµατος της γραµµής 
[2.1]: 
 

( , ) ( , )( , )

( , ) ( , )( , )

V x t I x tR I x t L
x t

I x t V x tG V x t C
x t

∂ ∂
− = ⋅ +

∂ ∂
∂ ∂

− = ⋅ +
∂ ∂

  {2.1} 

 
για το µοντέλο µε απώλειες. Προφανώς το µοντέλο χωρίς απώλειες δίδεται από τις εξισώσεις 
{2.1}, θέτοντας όπου R=G=0. 
 

 
Σχ.2.3: (a) Μοντέλο κατανεµηµένων παραµέτρων, (b) Στοιχειώδης κυψέλη γραµµής µε απώλειες, (c) Στοιχειώδης κυψέλη γραµ-

µής άνευ απωλειών. 
 
 
Για ηµιτονικά µεγέθη οι παραπάνω εξισώσεις ως γνωστόν δίνουν την έκφραση : 

2
2

2

( ) ( ),

( )( )

d V x V x
dx

R j L G j C

γ

γ ω ω

+

= + +
   {2.2α} 

 
για την τάση, µε αναφορά στο πεδίο της συχνότητας, µε αντίστοιχη έκφραση για το ρεύµα. 
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Σε γραµµή χωρίς απώλειες η εξίσωση της τάσης είναι: 
2

2
2

( ) ( ),d V x V x
dx

LC

β

β ω

+

=

   {2.2β} 

Οι απλές αυτές δευτεροβάθµιες διαφορικές εξισώσεις έχουν ως λύση τις 
 

( ) j x j xV x Ae Beγ γ−= +    {2.3α} 
(ή αντίστοιχα µε β όπου γ, εάν δεν έχουµε απώλειες) και 

 
1 ( )( ) ( )j x j xdV xI x Ae Be

j L dx L
γ γγ

ω ω
−−

= = −    {2.3β} 

 
που αναπαριστούν τα δύο αντίθετα διαδιδόµενα κύµατα. Παρατηρούµε ότι µπορεί να οριστεί 
το µέγεθος: 

0
L R j LZ

G j C
ω ω
γ ω

+
= =

+
   {2.4} 

γνωστό και ως χαρακτηριστική αντίσταση της γραµµής µεταφοράς. Είναι φανερό ότι σε µία 
γραµµή µεταφοράς χωρίς απώλειες η χαρακτηριστική αντίσταση είναι ένας πραγµατικός αριθ-
µός. 
 Στο πεδίο του χρόνου, οι εξισώσεις της τάσης και του ρεύµατος γράφονται απλά ως  

( , ) cos( ) cos( )v x t A t x t xω β ω β= − +Β +  και 

0 0

( , ) cos( ) cos( )A Bi x t t x t x
Z Z

ω β ω β= − − +  {2.5}, 

γνωστές και ως εξισώσεις οδεύοντος κύµατος. 
 
 
2.3 Αντίσταση Εισόδου – Συντελεστής Ανάκλασης. 
 
 Έστω γραµµή µεταφοράς χαρακτηριστικής αντίστασης Z0, µήκους l, που κλείεται µε 
φορτίο αντίστασης ZL. Υποθέτουµε ότι η πηγή βρίσκεται στη θέση x=0 και το φορτίο στη θέ-
ση x=l. Χωρίς βλάβη της γενικότητας µπορούµε να θεωρήσουµε το φορτίο στη θέση 0, 

 
Σχ.2.4: (a) Γραµµή µεταφοράς µε την πηγή στη θέση 0 και το φορτίο στη θέση l. (b) Γραµµή µεταφοράς µε το φορτίο στη θέση 0 

και την πηγή στη θέση l. 
 
οπότε στη θέση της πηγής µπορούν να γραφούν οι εξισώσεις του προσπίπτοντος και του ανα-
κλώµενου κύµατος ως εξής: 
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1 1( ) j d j dV d A e B eβ β−= +  και 

 
1 1

0 0

( ) j d j dA BI x e e
Z Z

β β−= −    {2.6} 

όπου 1
j lA Ae β−=  και 1

j lB Be β= . 
 Ο συντελεστής ανάκλασης, ορίζεται σαν ο λόγος του προσπίπτοντος προς το ανακλώµε-
νο κύµα, εποµένως µπορούµε να ορίσουµε τον συντελεστή ανάκλασης στη θέση d ως τον λό-
γο: 

21 1

1 1

( )
j d

j d
IN j d

B e Bd e
A e A

β
β

β

−
−Γ = =   {2.7α} 

 Στη θέση του φορτίου ο συντελεστής ανάκλασης γίνεται: 
1

0
1

(0)IN
B
A

Γ = Γ =      {2.7β} 

 Εποµένως οι {2.6} µπορούν να γραφτούν στη µορφή: 
 

2
1 0 1 0( ) ( ) (1 )j d j d j d j dV d A e e A e eβ β β β− −= + Γ = +Γ    και 

 
21 1

0 0
0 0

( ) ( ) (1 )j d j d j d j dA Ad e e e e
Z Z

β β β β− −Ι = −Γ = −Γ      {2.8} 

 
 Μπορούµε να ορίσουµε την αντίσταση εισόδου της γραµµής µεταφοράς σε οποιοδήπο-
τε σηµείο d αυτής ως εξής: 

0
0

0

( )( )
( )

j d j d

IN j d j d

e eV dZ d Z
I d e e

β β

β β

−

−

+ Γ
= =

−Γ
   {2.9} 

 Στη θέση d=0 πρέπει προφανώς (0)IN LZ Z= , εποµένως προκύπτει η τιµή του συντελε-
στή ανάκλασης στο φορτίο: 

0 0 0
0 0 0

0 0 00

1
1

j d j d
L

L j d j d
Ld

e e Z ZZ Z Z
e e Z Z

β β

β β

−

−
=

+ Γ +Γ −
= = ⇒ Γ =

−Γ −Γ +
   {2.10} 

 

 
Σχ.2.5: Ορισµός του συντελεστή ανάκλασης και αντίσταση εισόδου. 

 
 Από τις {2.9} και {2.10} προκύπτει µε αντικατάσταση και µετά από λίγες τριγωνοµε-
τρικές µετατροπές η γνωστή σχέση: 

0
0

0

tan( )
tan

L
IN

L

Z jZ dZ d Z
Z jZ d

β
β

+
=

+
    {2.11} 

η οποία φανερώνει τη µετατροπή της αντίστασης εισόδου που εµφανίζει ένα φορτίο, όσο απο-
µακρυνόµαστε από αυτό, µετακινούµενοι σε γραµµή µεταφοράς αντίστασης Z0. Στη γενική 
περίπτωση το ΖL είναι µιγαδικό, ενώ το Ζ0 είναι πραγµατικό για µία γραµµή µεταφοράς χωρίς 
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απώλειες. Για µία γραµµή µεταφοράς µε ελάχιστες απώλειες, το Ζ0 θεωρείται χωρίς βλάβη  
των υπολογισµών επίσης πραγµατικό. Εάν, τώρα το ΖL=Ζ0, όπως είναι φανερό από την {2.11}, 
σε κάθε σηµείο της γραµµής µεταφοράς φαίνεται χαρακτηριστική αντίσταση ίση µε Ζ0. 
 Στο ακόλουθο σχήµα φαίνονται τέσσερις χαρακτηριστικές περιπτώσεις µετασχηµατι-
σµού αντίστασης µε γραµµή µεταφοράς: 

 
Σχ.2.6: (a) Προσαρµοσµένη γραµµή µεταφοράς, (b) Βραχυκυκλωµένη γραµµή µεταφοράς, (c) Ανοικτοκυκλωµένη γραµµή µετα-

φοράς, (d) Η ιδιότητα της γραµµής λ/4. 
 
 Ένα µέγεθος, που συχνότατα χρησιµοποιείται προκειµένου να καταδείξει το ποσοστό 
ανάκλασης ισχύος σε µία γραµµή µεταφοράς µε φορτίο στο άκρο της, είναι ο λόγος στασίµων 
κυµάτων ή αλλιώς voltage standing-wave ratio, VSWR. 

 O λόγος στασίµων κυµάτων ορίζεται ως 0

0

1
1

VSWR
+ Γ

=
− Γ

  {2.12} 

Προφανώς οVSWR είναι ένας αριθµός µεγαλύτερος ή ίσος µε τη µονάδα. Στην ιδανική περί-
πτωση που ο VSWR είναι ίσος µε 1, δεν έχουµε ανάκλαση ισχύος και όλη ισχύς διαδίδεται στο 
φορτίο. Αυτό συµβαίνει βέβαια όταν ΖIN= ΖL=Ζ0. Στην περίπτωση που 0 1Γ = , τότε 
VSWR = ∞  και όλη η προσπίπτουσα ισχύς ανακλάται. VSWR = ∞ έχουµε όταν η γραµµή µετα-
φοράς κλείεται µε ανοικτοκύκλωµα ή µε βραχυκύκλωµα. 
 
 
2.4 Προσαρµογή Φορτίου. 
 
 Προκειµένου να έχουµε πλήρη διάδοση του κύµατος στο φορτίο του άκρου µίας γραµ-
µής µεταφοράς, πρέπει στο σηµείο αυτό να φαίνεται αντίσταση ίση µε τη χαρακτηριστική 
(πραγµατική) αντίσταση της γραµµής, ήτοι ΖL=Ζ0

1. Για να επιτευχθεί αυτό είναι συνήθως ανα-
γκαία η παρεµβολή κάποιας προσαρµοστικής διάταξης, όπως π.χ.  γραµµή λ/4 (βλ. σχ.2.6d), ή 
η τοποθέτηση εγκαρσίως ή εν σειρά ενός στοιχείου µηδενικής κατανάλωσης, όπως είναι οι α-
νοικτοκυκλωµένες και οι βραχυκυκλωµένες γραµµές µεταφοράς. Σύµφωνα µε τις σχέσεις που 
διέπουν τις εν σειρά συνδεδεµένες αντιστάσεις (ΖIN=ΖL+ Ζστ1.) και τις παραλλήλως συνδεδε-
µένες αγωγιµότητες (YIN=YL+ Yστ2.) καθώς και το νόµο µετασχηµατισµού της φαινόµενης α-

                                                 
1 Σχεδόν πάντα είναι αδύνατον να επιτευχθεί ΖL=Ζ0, ή ισοδύναµα VSWR=1. Συνήθως τίθενται κάποια όρια ανο-
χής του VSWR σε συγκεκριµένο εύρος ζώνης και πάντα ανάλογα µε την εφαρµογή. Έτσι γίνονται δεκτές τιµές 
του VSWR πχ 1.01 ή 1.1 για την κεντρική συχνότητα λειτουργίας και έως την τιµή 2 (ή ισοδύναµα τιµή του συ-
ντελεστή ανάκλασης σε εκείνη τη θύρα Sii=-10dΒ) για όλο το εύρος λειτουργίας της εφαρµογής. 
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ντίστασης µετά από προσθήκη γραµµής µεταφοράς {2.11}, µπορεί να επιτευχθεί το ζητούµε-
νο, ήτοι '

0L ZΖ ≅ . 

 

 

 
Σχ.2.7: ∆ιάφοροι τρόποι επίτευξης προσαρµογής: (α) Με παρεµβολή τµήµατος έτερης γραµµής µεταφοράς, µήκους λ/4 (β) Με 
τοποθέτηση εγκάρσιου βραχυκυκλωµένου –ή ανοικτοκυκλωµένου- στελέχους (γ) Με τοποθέτηση εν σειρά βραχυκυκλωµένου –ή 

ανοικτοκυκλωµένου- στελέχους. 
 
 Προφανώς, για να επιτευχθεί προσαρµογή φορτίου σε γραµµή µεταφοράς, ο τρόπος δεν 
είναι µονοσήµαντος. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε τεχνική, ακόµα και χρήση συν-
δυασµού, µε προσθήκη π.χ. 2 ή περισσοτέρων στελεχών, ή µε διαδοχικά τµήµατα γραµµών λ/4 
διαφόρων τιµών χαρακτηριστικών αντιστάσεων. Σε κάθε περίπτωση κριτήρια είναι το εύρος 
ζώνης που απαιτείται για προσαρµογή του φορτίου και οι αποδεκτές τιµές του συντελεστή α-
νάκλασης και του VSWR. 
 
 Η εύρεση των σηµείων που θα τοποθετηθούν τα στελέχη, το πλήθος, το µήκος καθώς 
και οι χαρακτηριστικές τους αντιστάσεις, είναι οι παράµετροι που καθορίζουν τις συχνότητες 
αλλά και το εύρος ζώνης που θα επιτευχθεί προσαρµογή φορτίου στην πηγή, σύµφωνα πάντα 
µε τις τεθείσες προδιαγραφές για τον συντελεστή ανάκλασης και το λόγο στασίµων κυµάτων, 
VSWR. Η εύρεση των ζητουµένων παραµέτρων µπορεί να γίνει µε αναλυτική λύση ή µε τη 
βοήθεια του Χάρτη Smith1. Προφανώς, η προσαρµογή σε µία συχνότητα µπορεί να γίνει µε 
την τοποθέτηση ενός τµήµατος γραµµής µεταφοράς, προκειµένου να µετασχηµατιστεί το φορ-
τίο σε µία αγωγιµότητα της µορφής ΥL= Υ0 +jXi, οπότε µε τοποθέτηση ενός παράλληλου στε-
λέχους στο σηµείο εκείνο µε αγωγιµότητα -jXi, θα δώσει τελικά φαινόµενη αγωγιµότητα ΥL= 
Υ0, τουτέστιν προσαρµοσµένο φορτίο. Βέβαια, µπορεί να διαπιστωθεί ότι, από τη στιγµή που 
µε τη συχνότητα αλλάζουν οι ιδιότητες του φορτίου, της γραµµής αλλά και του στελέχους, η 
προηγούµενη λύση δεν θα ισχύει επακριβώς για καµία άλλη συχνότητα. Ωστόσο η εγκατάστα-
ση του στελέχους µπορεί να θεωρηθεί ότι προσαρµόζει το φορτίο σε ένα περιορισµένο εύρος 
συχνοτήτων γύρω από την κεντρική συχνότητα, ανάλογα πάντα µε τις απαιτήσεις του σχεδια-
σµού. Για προσαρµογή φορτίων σε πολύ µεγάλο εύρος συχνοτήτων2 χρησιµοποιούνται τεχνι-
κές µε τοποθέτηση πολλών ανοικτοκυκλωµένων τµηµάτων γραµµής µεταφοράς ανά συγκε-
κριµένα διαστήµατα από το φορτίο. Επίσης, προσαρµογή σε µεγάλο εύρος είναι δυνατόν να 
αναζητηθεί αναλυτικά, µε εύρεση της µιγαδικής συνάρτησης χαρακτηριστικής αντίστασης που 
εµφανίζει το φορτίο και µε προσπάθεια σχεδιασµού ενός κυκλώµατος από συνδυασµό γραµ-

                                                 
1 Για το πώς προκύπτει ο χάρτης Smith και τη χρήση του για απεικόνιση σύνθετων αντιστάσεων, ο αναγνώστης 
παραπέµπεται στην [2.1], § 3.4 κ.εξ. καθώς και στην [2.3], § 2.2 κ. εξ. 
2  Ο όρος προσαρµογή εδώ είναι τελείως σχετικός. Συνήθως επιδιώκουµε το προσαρµοσµένο φορτίο στο δεδοµέ-
νο εύρος συχνοτήτων να µην παρουσιάζει VSWR µεγαλύτερο από 1.5 ή συνηθέστερα 2) 
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µών µεταφοράς, που να ακολουθεί κατά το δυνατόν τη συζυγή αντίσταση, ώστε να υπάρχει 
µια σχετική προσαρµογή για το φορτίο1. 
 
 
2.5 Αναπαράσταση Μικροκυµατικών ∆ιθύρων. Οι S-παράµετροι. 
 
 Είναι γνωστό από τη θεωρία δικτύων ότι ένα δίθυρο (ν-θυρο στη γενική περίπτωση), 
µπορεί να χαρακτηριστεί µε ένα σύνολο γραµµικώς ανεξάρτητων εξισώσεων που συνδέουν τα 
ρεύµατα, i1, i2 και τις τάσεις, v1,v2 των θυρών 1 και 2, µε φορές αναφοράς αυτές που καθορί-
ζονται στο σχήµα. 
 

 
Σχ.2.8: Αναπαράσταση διθύρου δικτύου. 

 
 Ανάλογα µε το τι θα επιλέξουµε ως διάνυσµα πηγών και τι ως διάνυσµα παρατήρησης 
έχουµε την ακόλουθη γραφή εξισώσεων σε µητρική µορφή: 
 
α) Περιγραφή µε Μήτρα Σύνθετων Αντιστάσεων Ανοικτοκύκλωσης (Ζ): 

1 11 12 1

2 21 22 2

v z z i
v z z i
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤

= ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

, Z= ijz⎡ ⎤⎣ ⎦    {2.13α} 

 
β) Περιγραφή µε Μήτρα Σύνθετων Αγωγιµοτήτων Βραχυκύκλωσης (Υ): 

1 11 12 1

2 21 22 2

i y y v
i y y v
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤

= ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

, Y= ijy⎡ ⎤⎣ ⎦    {2.13β} 

 
γ) Περιγραφή µε Μήτρα Υβριδικών Παραµέτρων (Η): 

1 11 12 1

2 21 22 2

v h h i
i h h v
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤

= ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

, H= ijh⎡ ⎤⎣ ⎦    {2.13γ} 

 
δ) Περιγραφή µε Μήτρα Παραµέτρων Μεταφοράς (Τ ή ABCD): 

1 2

1 2

v vA B
i iC D
⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤

= ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ −⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦
, 

A B
T

C D
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

   {2.13δ} 

 
 Στη σχεδίαση µικροκυµατικών κυκλωµάτων ωστόσο, οι ανωτέρω περιγραφές δεν είναι 
εύχρηστες, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι τάσεις και τα ρεύµατα στις θύρες των δικτύων είναι 
κυµατικού χαρακτήρα και παρουσιάζονται τα φαινόµενα διάδοσης και ανάκλασης κατά την 
πρόσπτωσή τους σε αυτές. Αντί λοιπόν της συνολικής φαινόµενης τάσης vi και του ρεύµατος ii 
που εµφανίζονται στις θύρες του δικτύου, προτιµήθηκε µια απεικόνιση των κυµάτων (τάσης ή 
ρεύµατος) που προσπίπτουν και ανακλώνται σε κάθε θύρα, εν σχέση µε τις ονοµαζόµενες S-
παραµέτρους του διθύρου.  
 Ορίζοντας ως 

( ) j xV x Ae β+ −=    {2.14α} 
το κατά την θετική φορά διαδιδόµενο κύµα τάσης και ως 

                                                 
1 Για µια µέθοδο ευρυζώνιας προσαρµογής βλ. [2.4], § 8.1 κ. εξ. 
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( ) j xV x Be β− =    {2.14β} 
 

το κατά την αρνητική φορά διαδιδόµενο κύµα τάσης, οι {2.3α} και {2.3β} µπορούν να γρα-
φούν και ως  

( ) ( ) ( )V x V x V x+ −= +  και 
0 0

( ) ( )( ) ( ) ( ) V x V xI x I x I x
Z Z

+ −
+ −= − = −    {2.15} 

 Είναι εµφανές ότι ο συντελεστής ανάκλασης σε απόσταση x από το φορτίο µπορεί να 
γραφεί ως 

( )( )
( )

V xx
V x

−

+Γ =      {2.16} 

 Εάν τώρα ορίσουµε τις κανονικοποιηµένες ποσότητες 

0

( )( ) V xv x
Z

=  και 0( ) ( )i x Z I x=  

καθώς επίσης και τα µεγέθη 

0

( )( ) V xa x
Z

+

=  και 
0

( )( ) V xb x
Z

−

=  

µπορούµε να γράψουµε την τάση και το ρεύµα στη γραµµή µεταφοράς ως το άθροισµα (δια-
φορά) των προς τα θετικά x και των προς τα αρνητικά x διαδιδοµένων κυµάτων α(x) και b(x) 
αντίστοιχα σύµφωνα µε τις σχέσεις:  
 

( ) ( ) ( )v x a x b x= +     {2.17α} 
( ) ( ) ( )i x a x b x= −     {2.17β} 

όπου το κύµα b(x) δίδεται από το προσπίπτον α(x), πολλαπλασιαζόµενο µε το συντελεστή α-
νάκλασης που εµφανίζει η γραµµή στο σηµείο x: 

( ) ( ) ( )b x x a x= Γ     {2.18} 
 Η εξίσωση {2.18} εµφανίζεται στην περίπτωση που έχουµε ένα µονόθυρο δίκτυο, εφό-
σον περιγράφει την τιµή ανακλωµένου κύµατος που θα υπάρχει σε µία θύρα, όταν σε αυτήν 
προσπίπτει κύµα α(x) και παρουσιάζει συντελεστή ανάκλασης Γ(x). Στην περίπτωση που ανα-
φερόµαστε σε ένα δίθυρο (γενικότερα σε ένα ν-θυρο), µπορούµε να γενικεύσουµε την {2.18}, 
ώστε να περιλαµβάνει την επίδραση του κύµατος που προσπίπτει στην άλλη θύρα, στην ισχύ 
του ανακλώµενου στην πρώτη. Κατ’ αποτέλεσµα οδηγούµαστε στη ακόλουθη γραφή των εξι-
σώσεων που περιγράφουν τα ανακλώµενα στις δύο θύρες, σε συνάρτηση µε τα προσπίπτοντα 
κύµατα σε κάθε θύρα του δικτυώµατος:  
 

1 1 11 12 1 1

2 2 21 22 2 2

( ) ( )
( ) ( )

b l S S a l
b l S S a l
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤

=⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

    {2.19} 

 
 Στη συγκεκριµένη γραφή των εξισώσεων, ο συντελεστής ανάκλασης, όπως θα εµφανι-
ζόταν στην ίδια θύρα, έχει αντικατασταθεί από το συντελεστή S11, ενώ το αντίστοιχο ισχύει 
και για τη θύρα 2. Είναι άξιο να παρατηρηθεί πως εάν η επίδραση των έτερων θυρών 

 
Σχ.2.9: Τα προσπίπτοντα και ανακλώµενα κύµατα σε ένα δίθυρο, για τον ορισµό των S-παραµέτρων 
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είναι µηδενική, τότε οι εξισώσεις {2.19} έρχονται στη µορφή της {2.18}. 

 Στη σχέση {2.19} η µήτρα 11 12

21 22

S S
S

S S
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

 καλείται µήτρα των S-παραµέτρων. Είναι 

σηµαντικό να αντιληφθεί ο αναγνώστης τί φυσική σηµασία έχει κάθε ένα εκ των στοιχείων της 

µήτρας αυτής. Συγκεκριµένα,  η 
2

1
11

1 0a

bS
a

=

= δείχνει το συντελεστή ανάκλασης στην είσοδο, 

όταν στη θύρα 2 δεν εµφανίζεται προσπίπτον σήµα, δηλ. όταν η 2 είναι τερµατισµένη στην χα-

ρακτηριστική της αντίσταση. Η 
2

2
21

1 0a

bS
a

=

= δείχνει το συντελεστή διάδοσης από τη θύρα 1 

στη θύρα 2, όταν η 2 είναι τερµατισµένη. Αντίστοιχα, η 
1

2
22

2 0a

bS
a

=

=  συνιστά ότι η S11 για την 

θύρα 1, ενώ η 
1

1
12

2 0a

bS
a

=

= αποτελεί τον ανάστροφο συντελεστή διάδοσης, από τη θύρα 2 στη 

θύρα 1, όταν η είσοδος είναι τερµατισµένη στη χαρακτηριστική της αντίσταση. 
 Οι S-παράµετροι που µόλις παρουσιάστηκαν, δέον είναι να τονιστεί ότι έχουν ισχυρή 
εξάρτηση από τη συχνότητα, ώστε µεταβάλλονται έντονα µε αυτήν, για όλα τα είδη των δι-
κτυωµάτων. Παρόλα αυτά, το πλεονέκτηµα της χρήσης των S-παραµέτρων απορρέει από τον 
ίδιο τους τον ορισµό. Συνδέοντας στην έξοδο µία γραµµή µεταφοράς και τερµατίζοντάς την µε 
τη χαρακτηριστική της αντίσταση, εξαφανίζουµε τα κύµατα α2, ώστε µπορούµε να µετρήσου-
µε σχετικά εύκολα το συντελεστή ανάκλασης της εισόδου αλλά και τον συντελεστή διάδοσης 
από τη θύρα 1 στη θύρα 2. Η ίδια διαδικασία µπορεί να ακολουθηθεί και για την έξοδο, οπότε 
µπορούν να µετρηθούν και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά που αφορούν την δεύτερη θύρα του 
διθύρου. Αυτό µάλιστα µπορεί να γίνει για µεγάλο εύρος συχνοτήτων, µε γραµµές µεταφοράς 
και τερµατισµούς που αρκετά ικανοποιητικά διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους σε µεγάλο εύ-
ρος ζώνης, ώστε να είναι πλέον δυνατή η χάραξη πειραµατικών καµπυλών µεταβολής των S-
συντελεστών συναρτήσει της συχνότητας. Επιπλέον, χρησιµοποιώντας ωµικούς τερµατισµούς 
για τη µέτρηση των S-παραµέτρων ενός ενεργού στοιχείου (BJT τρανζίστορ, FET κ.ο.κ.) έ-
χουµε το πλεονέκτηµα απάλειψης ανεπιθύµητων ταλαντώσεων, που πιθανόν να προέκυπταν µε 
τη χρήση προσαρµογέων µε τµήµατα ανοικτοκυκλωµένης ή γραµµής µεταφοράς. 
 
 
2.6 Ιδιότητες των S-παραµέτρων. 
 

Στην (2.5) ορίστηκαν οι ποσότητες 
0

( )( ) V xv x
Z

= , 0( ) ( )i x Z I x=  καθώς επίσης και τα 

µεγέθη 
0

( )( ) V xa x
Z

+

=  και 
0

( )( ) V xb x
Z

−

= . Οι κανονικοποιηµένες ποσότητες  α(x) και b(x) έχουν 

άµεση συνάρτηση µε την ισχύ που φέρουν τα αντίστοιχα κύµατα. Για παράδειγµα, η ισχύς που 

προσπίπτει στη  θύρα i µπορεί να δειχθεί ως γνωστόν ότι είναι 
2

0,

(0)1(0)
2

i
i

i

V
P

Z

+
+ = . ∆εδοµένου 

του ορισµού του α(x), προκύπτει ότι 
22

,
1(0) (0)
2i i i rmsP a a+ = = . Ανάλογα προκύπτει ότι η ι-

σχύς που ανακλάται είναι 
22

,
1(0) (0)
2i i i rmsP b b− = = . Εάν ληφθεί υπόψιν ότι οι γραµµές είναι 

ως επί το πλείστον άνευ απωλειών, οι ποσότητες ισχύος παρουσιάζονται σε κάθε σηµείο πάνω 
στη γραµµή µεταφοράς αποµακρυνόµενοι από το δίθυρο, οπότε µπορεί να γραφεί ότι 
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(0) ( )i i iP P l+ +=  και (0) ( )i i iP P l− −= .  Υποθέτουµε τώρα ότι στη θύρα 1 του διθύρου συνδέεται 
µέσω γραµµής µεταφοράς  πηγή τάσης µε ίδια χαρακτηριστική αντίσταση µε τη γραµµή. Η ι-

σχύς που προσφέρεται από την πηγή είναι 
22

1 1 1,
1(0) (0)
2 rms AVSP a a P+ = = = . Στη θέση του 

φορτίου ανακλάται µια ποσότητα ισχύος, που είναι ίση µε 
22

1 1 1,
1(0) (0)
2 rmsP b b− = =  και η ο-

ποία στη συνέχεια επιστρέφει στην πηγή και απορροφάται από την εσωτερική της αντίσταση, 
ώστε δεν επηρεάζει περαιτέρω τη διάταξη. Η διαθέσιµη ισχύς του δικτύου που παρέχεται στο 

δίθυρο είναι εποµένως 2
1 1

1(0) (0)
2AVSP P b= − .  

 

 
 

Σχ.2.10: Το δίθυρο τροφοδοτούµενο στην είσοδο, µε την έξοδο τερµατισµένη. 
 

Εάν παρατηρήσουµε ότι η 
2

2
2 1 1

11 2
1 0

AVS

AVSa

b P PS
Pa

=

−
= = , τότε προκύπτει ότι 

2
1 11(1 )AVSP P S= −     {2.20} 

που καταδεικνύει ότι ο όρος 2
11S  δηλώνει το µέρος της ισχύος που ανακλάται στην θύρα 1, 

προς τη διαθέσιµη ισχύ στη θύρα 1. Εάν 2
11S >1, τότε η θύρα 1 δρα ως πηγή και ενδέχεται να 

προκύψουν ισχυρές ταλαντώσεις. Κατ’ αναλογία, ο 2
22S  αναπαριστά το µέρος της ισχύος που 

ανακλάται στη θύρα 2, προς τη διαθέσιµη σε αυτήν ισχύ. 

 Όσον αφορά το συντελεστή 21S , γνωρίζουµε ότι 
2

2
2 2

11 2
1 0a

b
S

a
=

= . Όµως 
2

2 2
2

0,2

1
2

V
b

Z
=  

και 

2
1,

2
2 1,

1
0,1 0,1

21 1
2 8

TH

TH

E
E

a
Z Z

= = , όπου 1,THE η πηγή τροφοδοσίας του διθύρου, από την πλευρά 

της θύρας 1. Κατ’ αποτέλεσµα η 
2

2

2 0,2
21 2

1,

0,1

1
2

1
8

TH

V
Z

S
E
Z

=     {2.21} 

που φανερώνει το ποσοστό της ισχύος που µεταφέρεται στο φορτίο της θύρας 2 (δεδοµένου 
ότι είναι προσαρµοσµένο για πλήρη απολαβή ισχύος) προς την διαθέσιµή ισχύ από την πηγή. 
Κατ’ αναλογία, ο 2

12S  αναπαριστά το µέρος της ισχύος που µεταφέρεται στη θύρα 1 από τη 
διαθέσιµη στη θύρα 2 ισχύ.  
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 Στα ενεργά δίθυρα, ο συντελεστής 2
21S  είναι µεγαλύτερος της µονάδας, που δηλώνει 

ότι υπάρχει κέρδος ισχύος (συνήθως µε µετατροπή DC παρεχόµενης ενέργειας σε RF). Απενα-
ντίας επιδιώκεται η όσο το δυνατόν µικρότερη τιµή του 2

12S , ώστε να µην επιστρέφει ισχύς 
από την έξοδο πίσω στην είσοδο, στην περίπτωση που εµφανίζεται προσπίπτον κύµα στη θύρα 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 
 
[2.1] Ν. Κ. Ουζούνογλου: Εισαγωγή στα Μικροκύµατα, (Β’ Εκδ.) Ε.Μ.Π. 1994. (Θεωρητική 
µελέτη και µοντέλα κυµατοδήγησης, που διέπουν τους βασικούς τύπους γραµµών µεταφοράς, 
δισύρµατων και µεταλλικών κυµατοδηγών.) 
[2.2] Ν. Κ. Ουζούνογλου: Τηλεπικοινωνίες Οπτικών Ινών, Ε.Μ.Π. 1990. (Παρουσίαση των 
διηλεκτρικών κυµατοδηγών και των οπτικών ινών) 
[2.3] Guillermo Gonzalez: Microwave Transistor Amplifiers, Analysis and Design, 2nd Edition, 
1997 Prentice Hall. (Ειδικά: Κεφ.1ο, Θεωρία γραµµών µεταφοράς και S-παράµετροι µικροκυ-
µατικών στοιχείων.) 
[2.4] Pieter L. D. Abrie: Design Of RF and Microwave Amplifiers and Oscillators, 1999 
Artech House. (Ειδικά: Κεφ.1ο, Αναπαράσταση διθύρων και Κεφ 3ο, Μικροκυµατικά στοιχεί-
α.) 
 
 
Περαιτέρω Μελέτη: 
 
[2.5] Brian C. Wadell: Transmission Line Design Handbook, 1991 Artech House. (Συγκεντρω-
τική επισκόπηση και µοντελοποίηση των µικροταινιακών στοιχείων και ενώσεων-Bents, 
Curves, T-Junctions, Cross Junctions, Coupled Lines κλπ. προς βοήθεια της σχεδίασης µικρο-
κυµατικών διατάξεων µε µικροταινίες.) 
[2.6] Η. Αβραµόπουλος: Φωτονική Τεχνολογία στις Επικοινωνίες, Ε.Μ.Π. (Παρουσίαση των 
ιδιοτήτων των οπτικών ινών και εφαρµογών οπτικής τεχνολογίας.) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ 

 
 
3.1 Προδιαγραφές-Επιλογή των FET. 
 
 Όπως αναφέρθηκε και στο εισαγωγικό κεφάλαιο, προτάθηκε η κατασκευή ενισχυτή ι-
σχύος στερεάς κατάστασης µε χρήση τεχνολογίας τρανζίστορ επίδρασης πεδίου αρσενικούχου 
γαλλίου (GaAs FETs), προς αντικατάσταση µαγνητρόνης, µε κύριο στόχο την αξιόπιστη πα-
ροχή σταθερής µικροκυµατικής ισχύος στη συχνότητα των 2.38 GHz, για χρήση στον επιταχυ-
ντή ηλεκτρονικής δέσµης του ΕΠΙΕΣΕ.  

Οι τυπικές προδιαγραφές για τον υπό σχεδίαση ενισχυτή έχουν ως εξής : 

 

 
 Η πολύ µεγάλη ισχύς εξόδου στη συγκεκριµένη συχνότητα λειτουργίας σχεδόν µονο-
δροµικά οδήγησε στην επιλογή του τρανζίστορ FLL1200IU-3 της Fujitsu Compound Semi-
conductor, αφού κατόπιν έρευνας διαπιστώθηκε ότι κανένα άλλο τρανζίστορ της αγοράς δεν 
διέθετε ανάλογες δυνατότητες ισχύος. Ωστόσο, µε τυπική µέγιστη ισχύ εξόδου 52dBm κρίθηκε 
αναγκαία η χρήση δύο τέτοιων FET σε παράλληλη λειτουργία. Επίσης, δεδοµένου του γραµ-
µικού τους κέρδους, ίσου µε 11dB, η αµέσως προηγούµενη βαθµίδα αναγκαστικά θα πρέπει να 
παρέχει ισχύ +52dBm–11dB+3dB=+44dΒm, ώστε να οδηγούνται µε επαρκή ισχύ και τα δύο 
1200IU-3 τρανζίστορ (εξ ού και η απαίτηση των +3dB στο προηγούµενο ισοζύγιο). Η έρευνα 
έδειξε πλήθος αλυσωτών συνδέσεων που, από στάθµη εισόδου µερικών dBm να δίδουν ισχύ 
εξόδου ύψους 44dBm. Παρόλα αυτά, το ΜΜIC µοντέλο FMM5049VT της ίδιας εταιρίας µε 
το αστρονοµικό κέρδος των 33dB στη περιοχή των 1.8-2.3 GHz, οδήγησε στην επιλογή του ως 
πρώτη βαθµίδα στον υπό σχεδίαση ενισχυτή. Κατόπιν αυτών, η χρήση του FLM2527L-20F 
FET ισχύος της Fujitsu, µε τυπικό κέρδος 11dB στα 2.5 GHz και τυπική στάθµη ισχύος εξόδου 
43dBm συµπλήρωσε την αλυσίδα ενίσχυσης. Είναι σηµαντικό να παρατηρηθεί ότι η MMIC 
συσκευή ουσιαστικά περιόρισε κατά 2, ενδεχοµένως και 3, τον αριθµό των βαθµίδων που θα 
απαιτούνταν για την πλήρη αλυσίδα, προκειµένου να επιτευχθεί τέτοια στάθµη ισχύος εξόδου 
µε τυπικό κέρδος 50dB1.   

                                                 
1 Μια MMIC συσκευή δεν είναι τίποτα άλλο από µία υλοποίηση ν-βάθµιου GaAs ενισχυτή σε µία συσκευασία. 
Συνήθως οι βαθµίδες σε µία MMIC συσκευή είναι 3 ή 4, εν προκειµένω δε 3. Οι βαθµίδες είναι προφανώς εκ κα-
τασκευής προσαρµοσµένες µεταξύ τους, ενώ ενδέχεται η είσοδος και η έξοδος να είναι µερικώς προσαρµοσµένες 
σε 50Ω σύστηµα, όπως στη συγκεκριµένη κατασκευή, ώστε να διευκολύνεται ο σχεδιαστής. 

Προδιαγραφή Τιµή Μονάδα µέτρησης 

Τυπικό Κέρδος 50 dB 

Εύρος Ζώνης 2.35-2.45 GHz 

Μέγιστη ισχύς εξόδου +53 dBm 

Λόγος στασίµων κυµάτων εισό-

δου/εξόδου 

<2:1  

Εικόνα θορύβου <10 dB 

Κατανάλωση +12V/60A Regulated 

Συνδετήρες εισόδου/εξόδου N-type Female 50 Ohms 

Θερµοκρασιακή περιοχή λει-

τουργίας 

-50 έως +150 Celsius 
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2.380 GHz Power Amplifier Cascade 
 
 

 
Σχ.3.1: Το λειτουργικό RF διάγραµµα του ενισχυτή ισχύος, µε τα επιλεγµένα τρανζίστορ. 
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 Η σχεδίαση του RF τµήµατος του ενισχυτή έγινε µε χρήση S-παραµέτρων, δεδοµένης 
της ανυπαρξίας µή γραµµικών µοντέλων των ανωτέρω συσκευών από τις βιβλιοθήκες του 
ADS. Όπως θα περιγραφεί και ακολούθως, η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη σχεδίαση, 
ήταν η προσαρµογή, µε χρήση ανοικτοκυκλωµένων µικροταινιακών γραµµών µεταφοράς της 
κάθε βαθµίδας ξεχωριστά και στη συνέχεια η αλυσωτή σύνδεσή τους. Οι απαιτούµενες διαιρέ-
σεις και µίξεις ισχύος έγιναν µε σχεδιασµό και χρήση 3dΒ Wilkinson και 3dB Quadrature cou-
plers σε ρόλο διαιρετών ισχύος στην είσοδο της βαθµίδας µε τα 1200IU-3 και σε ρόλο µικτών 
ισχύος στην έξοδο, ως εξής: ∆εδοµένου ότι σχεδιάζονται να λειτουργήσουν παράλληλα δύο 
1200IU-3 FET, η έξοδος της προηγούµενης βαθµίδας µε το FLM2527L-20F διαιρείται µε 
χρήση ενός Wilkinson διαιρέτη ισχύος. Επίσης, κάθε συσκευή 1200IU-3 είναι «push-pull», 
που σηµαίνει ότι ουσιαστικά αποτελείται από δύο ίδιες βαθµίδες σε παράλληλη λειτουργία, 
εσωκλεισµένες στην ίδια συσκευασία. Εποµένως είναι αναγκαία άλλη µία 3dB διαίρεση ισχύ-
ος, προς κάθε µία πλευρά του FET, η οποία σχεδιάστηκε να γίνει µε χρήση quadrature διαιρε-
τών. Κατά αντίστοιχο τρόπο οι έξοδοι του κάθε ενός push-pull FET ξεχωριστά αναµειγνύονται 
και στη συνέχεια οι έξοδοι των δύο τρανζίστορ µαζί ενώνονται µε χρήση ενός Wilkinson cou-
pler σε ρόλο µίκτη. Η υλοποίηση των ανωτέρω διατάξεων διαίρεσης και µίξης ισχύος έγινε ε-
πίσης µε µικροταινίες1. Ακολούθως θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα της RF σχεδίασης για 
επίτευξη προσαρµογής σε 50Ω σύστηµα κάθε µίας εκ των βαθµίδων, της σχεδίασης των διαι-
ρετών ισχύος και των αποτελεσµάτων της προσοµοίωσης για το πλήρως συνδεδεµένο σύστηµα 
(βλ. σχ.3.1). Το διηλεκτρικό υλικό της σχεδίασης της πλακέτας, το οποίο χρησιµοποιήθηκε και 
στις προσοµοιώσεις είναι το RΟ4003, µε σχετική διηλεκτρική σταθερά εr=3.38, πάχος 0.51mm 
και εφαπτόµενη γωνίας απωλειών 0.0035, ενώ η µικροταινία έχει αγωγιµότητα 3*107 S/m. Το 
πάχος της αρχικά σχεδιάστηκε και προσοµοιώθηκε στα 40µm, ζητήθηκε όµως από τον κατα-
σκευαστή της πλακέτας να γίνει ελαφρώς παχύτερο (60-70µm), λόγω των αυξηµένων απαιτή-
σεων ισχύος της τελικής βαθµίδας, ώστε να ανθίσταται στα µεγάλα ρεύµατα που απαιτούνται 
στις πηγές (drains) των FET της τελευταίας βαθµίδας, όσο και στην πολύ υψηλή ισχύ εξόδου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Η διαίρεση και η µίξη των σηµάτων θα µπορούσε να γίνει και µε χρήση Balun ευρείας ζώνης της εταιρίας 
Anaren (www.anaren.com), που ειδικεύεται σε τέτοιου είδους µικροκυµατικά στοιχεία, όµως προτιµήθηκε η υλο-
ποίηση µε µικροταινίες ως ευκολότερη, ειδικά για τη συγκεκριµένη εφαρµογή, η οποία έχει αυξηµένη ισχύ αλλά 
σχετικά µικρό εύρος ζώνης.  

25



  
3.2 RF Σχεδίαση των Επιµέρους Βαθµίδων. 
 
 
3.2.1 Πρώτη Βαθµίδα: Το MMIC FMM5049VT Τρανζίστορ.  
 
 
 Στην ιστοσελίδα της κατασκευάστριας εταιρίας Fujitsu παρέχονται για τον σχεδιαστή 
οι S-παράµετροι της συγκεκριµένης συσκευής, σε ένα φύλλο δεδοµένων µε πλήθος άλλες πλη-
ροφορίες, το οποίο και παρατίθεται στο τέλος της εργασίας αυτής στο παράρτηµα των data-
sheets των µικροκυµατικών συσκευών της σχεδίασης. Οι πληροφορίες που δίνονται για τις S-
παραµέτρους ξεκινούν από τα 1700ΜHz και φτάνουν έως τα 2900ΜΗz σε βήµατα των 100 
MHz. Κατόπιν τούτου φτιάχτηκε το ακόλουθο text αρχείο στη µορφή touchstone που απαιτεί 
το ADS, για παροχή πληροφορίας σχετικά µε τις S-παραµέτρους:  
 
 !FMM5049VT Fujitsu MMIC Device 

!FREQUENCY S11 S21 S12 S22 
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG 
# MHz S MA R 50 
1700 .374 92.6 44.398 -99.2 .003 14.1 .594 93.0 
1800 .322 65.1 51.515 -144.4 .003 -4.0 .543 63.0 
1900 .252 15.6 57.842 165.5 .003 -34.5 .523 17.2 
2000 .195 -55.3 56.725 114.1 .003 -51.8 .562 -36.7 
2100 .188 -121.9 49.890 65.6 .002 -73.8 .578 -75.4 
2200 .182 179.1 41.985 21.2 .001 -69.6 .567 -99.7 
2300 .192 118.2 35.139 -20.9 .001 -78.6 .543 -116.1 
2400 .241 65.6 28.492 -62.0 .001 -73.6 .559 -128.5 
2500 .338 23.9 22.187 -96.5 .002 -102.5 .570 -144.0 
2600 .408 -11.0 19.007 -134.8 .002 -125.7 .604 -156.5 
2700 .463 -39.6 14.903 -167.5 .002 -136.7 .663 -170.2 
2800 .523 -68.2 11.450 155.9 .002 -163.6 .709 177.1 
2900 .580 -96.6 9.734 122.1 .002 179.7 .747 167.1 

 
Στο παραπάνω αρχείο, οι γραµµές που ξεκινούν µε θαυµαστικό αποτελούν σχόλια και 

δεν λαµβάνονται υπόψιν από το πρόγραµµα. Η τέταρτη γραµµή δηλώνει πως οι επόµενες 
γραµµές δίνουν τα δεδοµένα για τις S-παραµέτρους του διθύρου, για κάθε συχνότητα, σε σύ-
στηµα 50Ω, µε πολική µορφή (πλάτος-γωνία σε µοίρες).  
 Προσοµοιώνοντας ένα µοντέλο διθύρου (σχ.3.2α) εφοδιασµένο µε τις ανωτέρω S-
παραµέτρους λαµβάνουµε τα εξής γραφήµατα: 

 
Σχ.3.2α: Η προσοµοίωση για την απεικόνιση των S-παραµέτρων, σύµφωνα µε τα δεδοµένα του αρχείου. 
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Σχ.3.2β: Η απεικόνιση σε χάρτη Smith του S11 και του S22. 

 
 

 
Σχ.3.2γ: Η απεικόνιση σε πολικό διάγραµµα του S21 και του S12. 

 
 Παρατηρούµε χαρακτηριστικά πως τα S11 και S22 έχουν τιµή αρκετά κοντά στο Ζ0, γε-
γονός που οφείλεται στη µερική προσαρµογή που έχει γίνει κατασκευαστικά στο τρανζίστορ, 
καθώς επίσης την πολύ µεγάλη τιµή του S21, ενδεικτική του µεγάλου κέρδους του FET όπως 
και την πολύ µικρή τιµή του S12, που καταδεικνύει την υψηλή αποµόνωση της εισόδου από 
την έξοδο. Σηµειώνεται σε αυτό το σηµείο πως είθισται τα S11 και S22 να απεικονίζονται σε 
χάρτη Smith, ενώ τα S21 και S12 σε πολικό διάγραµµα.  
 
 Παρόλο που από την κατασκευή του το FET αυτό είναι αρκετά καλά προσαρµοσµένο 
σε σύστηµα 50Ω για συχνότητες κάτω από 2.4GHz (βλ. σχ.3.3), ώστε να µπορεί να συνδεθεί 
απευθείας, προτιµήθηκε η προσαρµογή του µε χρήση ανοικτοκυκλωµένων τµηµάτων γραµµής 
µεταφοράς στην είσοδο και την έξοδο. 

 
Σχ.3.3: Απεικόνιση του VSWR εισόδου για το FMM5049, µε χρήση του κατάλληλου module «VSWR» από τη βιβλιοθήκη Simula-

tion-S_param. 
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 Η διαδικασία για την βελτιστοποίηση της προσαρµογής έγινε µε αρκετά αυτοµατο-
ποιηµένο τρόπο. Κατ αρχήν επιλέχθηκε να γίνει προσαρµογή στην είσοδο µε χρήση διαδοχικά 
ενός συµµετρικού συνδυασµού ανοικτοκυκλωµάτων και ενός δεύτερου ανοικτοκυκλώµατος, 
ανάµεσα στα οποία παρεµβάλλεται γραµµή µεταφοράς και ο απαιτούµενος πυκνωτής για απο-
µόνωση του DC1. Στην έξοδο χρησιµοποιήθηκε απλώς ένας συµµετρικός συνδυασµός δύο α-
νοικτοκυκλωµάτων, χωρίς επιπλέον τοποθέτηση πυκνωτή αποµόνωσης, από τη στιγµή που αυ-
τό θα προβλεφθεί στην είσοδο της επόµενης βαθµίδας. Η χρήση συµµετρικών στελεχών τοπο-
θετηµένων εκατέρωθεν του άξονα της γραµµής εισόδου-εξόδου δεν είναι κάτι αναγκαστικό, 
είναι όµως καλό για τη συµµετρία του κυκλώµατος, προς περιορισµό τυχόν δευτερευόντων 
φαινοµένων, λόγω ασυµµετρίας του υλικού υποβάθρου αλλά  και της µικροταινίας. Το ασύµ-
µετρο στέλεχος τοποθετείται, ώστε να µπορεί να κοπεί, ή να προσαυξηθεί µε ασηµοµπογιά ή 
φύλλα χαλκού σε ορισµένα σηµεία του, για την περίπτωση που παρατηρείται κακή συµπερι-
φορά του υλοποιηµένου κυκλώµατος. Σηµαντικό είναι επίσης να επισηµανθεί το γεγονός ότι η 
συγκεκριµένη εφαρµογή δεν έχει απαιτήσεις ευρυζώνιας προσαρµογής, αλλά έχει µεγαλύτερη 
βαρύτητα η προσαρµογή µεταξύ των βαθµίδων στην κεντρική συχνότητα (2.380GHz) και σε 
µία µικρή περιοχή γύρω από αυτήν, ώστε να µην υπάρχει απώλεια ισχύος διαµέσου των βαθ-
µίδων, δεδοµένου ότι η πλήρης ισχύς των FET είναι επιθυµητή, για το σκοπό της εφαρµογής. 
Τα 200 Watt ισχύος που απαιτούνται από τις προδιαγραφές οριακά παρέχονται από τη συγκε-
κριµένη αλυσίδα. Υπό άριστες συνθήκες προσαρµογής της αλυσίδας, η έξοδος του συστήµα-
τος αναµένεται να φτάσει τα 240-250 Watt µικροκυµατικής ισχύος.  
 Έχοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, τοποθετούνται τα στοιχεία στην είσοδο και την έ-
ξοδο του µοντέλου του MMIC, και τα µήκη τους ορίζονται ως µεταβλητές, προκειµένου να γί-
νει προσοµοίωση µε στόχο την αυτόµατη βελτιστοποίηση αντίστασης εισόδου και εξόδου του 
δικτυώµατος, µε τη βοήθεια κατάλληλου εργαλείου του προγράµµατος («Optim»). Τα µήκη 
περιορίζονται σε µία µικρή κλίµακα µεγεθών, και οπωσδήποτε µικρότερων από 1800, ώστε να 
µην γίνεται άσκοπη χρήση µεγάλων µηκών στα προσαρµόζοντα τµήµατα γραµµής. Επιπλέον, 
το τµήµα της µικροταινίας που συνδέει τον ακροδέκτη της εισόδου του FMM5049 µε το πρώ-
το από αριστερά συνδυασµό ανοικτοκυκλωµένων στελεχών, καθώς και το τµήµα που συνδέει 
τον ακροδέκτη της εξόδου του MMIC µε το πρώτο από αριστερά συνδυασµό ανοικτοκυκλω-
µάτων σκόπιµα επιλέγεται να είναι οπωσδήποτε µεγαλύτερο από µια µικρή τιµή (εδώ 8mm), 
διότι οι υπόλοιποι ακροδέκτες (1,3 από την µεριά της εισόδου και 4,6 από την µεριά της εξό-
δου) πρόκειται να κολληθούν στην πλακέτα του ενισχυτή και να συνδεθούν µέσω µικροται-
νιών µε την τροφοδοσία τους. Η εποπτική εικόνα του σχεδίου (Layout) µε τις µικροταινίες στο 
τέλος αυτής της παραγράφου, θα φανερώσει την λεπτοµέρεια αυτή που πρέπει να προσεχτεί 
κατά τη σχεδίαση της πρώτης βαθµίδας. Στην επόµενη σελίδα (Σχ.3.4) παρουσιάζεται το σχη-
µατικό διάγραµµα για την πρώτη βαθµίδα, καθώς και τα modules που τοποθετούνται για απει-
κόνιση των διαφόρων χαρακτηριστικών µεγεθών που µας ενδιαφέρουν. 
 Καλόν είναι να γίνει σε αυτό το σηµείο µία συνοπτική παρουσίαση της λειτουργίας του 
κάθε module, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την απεικόνιση µεγεθών και κατά τη σχεδίαση 
των υπολοίπων βαθµίδων, ώστε να εξοικειωθεί ο αναγνώστης µε τη λειτουργία τους και τη 
χρησιµότητά τους. 
 Κατά πρώτον, το στοιχείο «Ζin» µετρά την αντίσταση που βλέπει η θύρα τερµατισµού 
«Term». Ορίζεται να παρακολουθεί µία συγκεκριµένη (υπαρκτή) θύρα και µπορεί να απεικο-
νίσει την αντίσταση εισόδου τόσο σε καρτεσιανή µορφή, όσο και σε πολική. 
 Το στοιχείο «StabFact» µετρά τον συντελεστή ευστάθειας Κ του Rollette2. 
 Το στοιχείο «MaxGain» µετρά το µέγιστο σε dB κέρδος, βάσει των S-παραµέτρων, υπό 
συνθήκες τέλειας προσαρµογής σε κάθε συχνότητα. Ωστόσο, το στοιχείο «PwrGain» µετρά το 

                                                 
1 Γιατί χρησιµοποιείται πυκνωτής ATC100A χωρητικότητας 16pF, βλ. παράρτηµα 1. 
2 Για το συντελεστή ευστάθειας k του Rollette, βλ. Pieter L. D. Abrie: Design Of RF and Microwave Amplifiers 
and Oscillators, 1999 Artech House, § 10.2.2. Ο συντελεστής αυτός, για να είναι ευσταθές οποιοδήποτε κύκλωµα 
πρέπει να είναι >1. 
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Σχ.3.4: Το σχηµατικό διάγραµµα της πρώτης βαθµίδας (Βελτιστοποιηµένη RF σχεδίαση). 
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κέρδος που δύναται να αποδώσει το κύκλωµα µε τις υπάρχουσες συνθήκες και τη συγκεκριµέ-
νη σχεδίαση.  
 Είναι επίσης εµφανής ο τρόπος που ορίζονται ως µεταβλητές τα διάφορα µήκη και 
πλάτη των γραµµών. Αυτά µπορούν να οριστούν ως επιδεχόµενα ή µη βελτιστοποίησης, στην 
προσπάθεια επίτευξης ενός στόχου («Goal»). Τα διάφορα Goals ορίζονται όπως φαίνεται στο 
σχήµα 3.4, και εάν απενεργοποιηθούν εµφανίζονται διαγραµµένα. Κάθε Goal επιδέχεται µία 
έκφραση βελτιστοποίησης, η οποία οφείλει να είναι σωστά ορισµένη, σύµφωνα µε τη σηµειο-
λογία του προγράµµατος. Ακολούθως τίθεται η τιµή που επιδιώκεται να επιτευχθεί, καθώς και  
το βάρος που θα έχει η απόκλισή της από τα όρια που τίθενται (min και max), κατά τον υπολο-
γισµό της συνάρτησης λάθους που γίνεται εσωτερικά του προγράµµατος. 
 Το στοιχείο «Optim» είναι εκείνο που ενεργοποιεί τη διαδικασία αναζήτησης τιµών για 
τις µεταβλητές που είναι ενεργές, προκειµένου να επιτευχθούν τα Goals που έχουν ορισθεί. 
Σηµαντικό είναι να επισηµανθεί πως τα Goals σχεδόν ποτέ δεν ικανοποιούνται όλα, ειδικά αν 
είναι πολλά στον αριθµό και αναφέρονται σε προσοµοιώσεις µεγάλου εύρους ζώνης. Κάθε 
φορά είναι αναγκαίο είτε να περιοριστεί το εύρος ζώνης προσοµοίωσης, είτε να γίνει δεκτή 
λύση για τις µεταβλητές που απέχει κατά τι από τους στόχους, αλλά µε νέο κύκλο βελτιστο-
ποίησης να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσµατα. 
 Τέλος να επισηµάνουµε πως το στοιχείο «VSWR», µπορεί να οριστεί να απεικονίζει το 
λόγο στασίµων που παρατηρείται σε µία υπαρκτή θύρα του σχεδιαζόµενου συστήµατος. 
  
 Στη συγκεκριµένη περίπτωση (αλλά και στις υπόλοιπες βαθµίδες), η διαδικασία που 
ακολουθήθηκε ήταν η προσαρµογή αρχικά της εισόδου σε τιµή χαρακτηριστικής αντίστασης 
σχεδόν 50Ω, µε ενεργές τις µεταβλητές που αφορούν τα διάφορα µήκη γραµµών της εισόδου, 
κατόπιν η προσαρµογή της εξόδου, µε ενεργές τις µεταβλητές που αφορούν τα µήκη των δια-
φόρων γραµµών της εξόδου, σε αντίσταση 50Ω και τέλος οι µικρές αναπροσαρµογές των τι-
µών που έχουν βρεθεί, γιατί µε τις αλλαγές στη δεύτερη πλευρά επηρεάζεται και η πρώτη, λό-
γω του γεγονότος ότι το δίθυρο δεν είναι µονόδροµο (ο S12 δεν είναι µηδέν). Από τη στιγµή 
που ευρεθούν οι τιµές προσαρµογής, καλόν είναι να γίνει στρογγυλοποίηση των µηκών που 
παρουσιάζονται στο σύστηµα σε πολλαπλάσια του mil (1 mil=0.001 inch=0.025mm) δεδοµέ-
νου ότι η ακρίβεια των κατασκευαστών των τυπωµένων πλακετών δεν είναι δυνατόν  να είναι 
µικρότερη από 1mil. Κατ’ αποτέλεσµα, δεκτές είναι στα µήκη ακρίβειες του τύπου 0.025, 
0.050, 0.075, 0.100, αναφερόµενοι πάντα σε mm.  

Από το σχ.3.4 µπορεί να παρατηρηθεί ότι οι γραµµές που βρίσκονται πάνω στην δια-
δροµή του σήµατος έχουν πάχος 1.125mm. Αυτό προέκυψε από το γεγονός ότι για το συγκε-
κριµένο διηλεκτρικό, µε τη δεδοµένη επιµετάλλωση, το πάχος του αγωγού που δίνει χαρακτη-
ριστική αντίσταση 50Ω είναι 1.13636mm. Προφανώς µία τέτοια ακρίβεια δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί. Για το λόγο αυτό, το πάχος ετέθη 1.125mm, που όµως δεν διαφέρει παρά ελάχιστα 
από τα 50Ω που θεωρούµε για τη σχεδίαση όλης της RF αλυσίδας. Όπως θα φανεί και στα α-
κόλουθα σχηµατικά διαγράµµατα για τις υπόλοιπες βαθµίδες, οι γραµµές µεταφοράς στη δια-
δροµή του σήµατος διατηρούνται όλες στα 50Ω (εκτός βέβαια από τους διαιρέτες ισχύος, που 
σε σύστηµα 50Ω έχουν άλλη αναγκαστικά σχεδίαση). Κάτι τέτοιο δεν είναι αναγκαστικό, δε-
δοµένου ότι θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί τεχνική προσαρµογής µε γραµµές µεταφοράς 
διαφόρων χαρακτηριστικών αντιστάσεων και µάλιστα χωρίς καθόλου χρήση εγκαρσίων ανοι-
κτοκυκλωµένων στελεχών. Ωστόσο ο τρόπος σχεδίασης δεν είναι µονοσήµαντος και η µέθο-
δος που θα ακολουθηθεί έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του σχεδιαστή. 

Στο σχήµα 3.4, φαίνεται πως στόχος για τη βελτιστοποίηση τέθηκε η αντίσταση εισό-
δου και εξόδου να είναι µεταξύ 49.9 και 50.1Ω το πραγµατικό µέρος και –0.1 και 0.1Ω το φα-
νταστικό. Οι απαιτήσεις αυτές είναι πολύ αυστηρές, γιατί στην πραγµατικότητα είναι πολύ κα-
λές και αποδεκτές τιµές που αποκλίνουν ακόµα και πάνω από 5Ω από την ιδανική των 50Ω. 
Ωστόσο, στη συγκεκριµένη εφαρµογή, η πολύ καλή προσαρµογή στην κεντρική συχνότητα 
των 2.380GHz είναι πρωτεύουσας σηµασίας και ως εκ τούτου επιδιώχθηκε η όσο το δυνατόν 
καλύτερη προσαρµογή. Ακολούθως παρουσιάζονται τα διαγράµµατα αντίστασης εισόδου-
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εξόδου, S-παραµέτρων, κέρδους, λόγου στασίµων και συντελεστή ευστάθειας για την πρώτη 
βαθµίδα που βελτιστοποιήθηκε και απεικονίστηκε στο σχ.3.4: 

 
Σχ.3.5(α,β): Το πραγµατικό και το φανταστικό µέρος της αντίστασης εισόδου της βαθµίδας (2.34-2.42GHz). 

  
Σχ.3.6(α,β): Το πραγµατικό και το φανταστικό µέρος της αντίστασης εξόδου της βαθµίδας (2.34-2.42GHz). 

 
 Είναι εµφανής η πολύ καλή προσαρµογή στην κεντρική συχνότητα της σχεδίασης. Ό-
πως θα φανεί ακολούθως, αυτό αντικατοπτρίζεται και στις πολύ µικρές τιµές των συντελεστών 
S11 και S22, που απεικονίζονται ακολούθως σε dB: 

 
Σχ.3.7: Οι συντελεστές ανάκλασης εισόδου S11 και εξόδου S22. 

 
 Παρατηρείται από το διάγραµµα ότι στο εύρος που απεικονίζεται (2.34-2.42GHz), οι 
συντελεστές ανάκλασης είναι κάτω από –10dB, τυπικό όριο αποδοχής για µία διάταξη που θε-
ωρείται ότι βρίσκεται σε προσαρµογή. Εάν τώρα απεικονίσουµε τους συντελεστές ευθέος και 
ανάστροφου κέρδους, S21 και S12 σε dB, έχουµε τα εξής γραφήµατα: 
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Σχ.3.8: Οι συντελεστές ευθείας διάδοσης S21 και ανάστροφης διάδοσης S12. 

 
 Είναι χαρακτηριστική η µεγάλη τιµή του συντελεστή S21, που δείχνει το µεγάλο κέρδος 
της διάταξης, όπως και η πολύ µικρή τιµή του S12, που φανερώνει την υψηλή αποµόνωση της 
εισόδου από την έξοδο. Κατ’ αποτέλεσµα η βαθµίδα µε το FMM5049VT που σχεδιάστηκε και 
προσοµοιώθηκε, έχει κέρδος ισχύος και συντελεστή ευστάθειας που απεικονίζονται ακολού-
θως: 
 

 
Σχ.3.9: Το κέρδος και το µέγιστο δυνατό κέρδος της πρώτης βαθµίδας (2.00-2.80GHz). 

 

 
Σχ.3.10: Ο συντελεστής ευστάθειας k του Rollette, σε όλο το εύρος ζώνης για το οποίο διαθέτουµε πληροφορία. 

 
 Στο σχ.3.9 απεικονίζεται το κέρδος της διάταξης όπως έχει σχεδιαστεί (PwrGain) κα-
θώς και το κέρδος που δυνητικά θα είχε η διάταξη δυνητικά, εάν ήταν τέλεια προσαρµοσµένη 
σε κάθε συχνότητα (MaxGain – υπερκείµενο διάγραµµα). Παρατηρούµε ότι στην κεντρική συ-
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χνότητα της σχεδίασης το κέρδος της διάταξης και το µέγιστο δυνατό κέρδος πρακτικά ταυτί-
ζονται. Ο συντελεστής ευστάθειας, τέλος, είναι >1 για όλες τις συχνότητες που διαθέτουµε 
πληροφορίες σχετικά µε τις S-παραµέτρους, από το φύλλο δεδοµένων του κατασκευαστή. 
 
 Αφού προσοµοιώθηκε ικανοποιητικά η διάταξη, επόµενο βήµα είναι η σχεδίαση του 
Layout αυτής, το οποίο (ολοκληρωµένο για όλη την ενισχυτική διάταξη τελικά) θα αποτελέσει 
το σχέδιο που θα αποσταλεί στον κατασκευαστή της πλακέτας για εκτύπωση των µικροταινιών 
πάνω στο διηλεκτρικό υπόστρωµα. Το Layout που σχεδιάζεται για το RF τµήµα της πρώτης 
βαθµίδας παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχέδιο (σχ.3.11), µε σηµειωµένα µερικά χαρακτηρι-
στικά µήκη προς απόκτηση γενικής εποπτικής εικόνας των διαστάσεων της διάταξης. 
 

 
Σχ.3.11: Το Layout της πρώτης βαθµίδας. 

 
 
 Μερικά σηµεία που πρέπει να επισηµανθούν όσον αφορά το Layout: Κατά πρώτον 
σχεδιάζεται ένα παραλληλόγραµµο πλαίσιο σύµφωνα µε τις διαστάσεις του τρανζίστορ που θα 
χρησιµοποιηθεί. Το πλαίσιο αυτό, προσαυξηµένο κατά 1mm περίπου, θα τρυπηθεί, ώστε στη 
θέση του να τοποθετηθεί η συσκευή. Εκατέρωθεν του πλαισίου τοποθετούνται θέσεις για βίδες 
2 ή 2.5mm, που απαιτούνται για τη σωστή επαφή της πλακέτας µε το µεταλλικό σασί στο ο-
ποίο τελικά θα τοποθετηθεί ο ενισχυτής. Οι θέσεις βιδώµατος του ίδιου του FET στο σασί δεν 
σηµειώνονται πουθενά, αλλά θα δηµιουργηθούν µέσα στο πλαίσιο που θα αποκοπεί από την 
πλακέτα. Κατά δεύτερον, ο πυκνωτής απόζευξης των DC πολώσεων τοποθετείται στο µικρό 
κενό που υπάρχει στην RF αλυσίδα και υποσηµειώνεται µε την ένδειξη 16pF. Το κενό αυτό εί-
ναι διαστάσεων µήκους 1-1.1mm και φάρδους περίπου 1mm. Τέλος, ειδικά για την περίπτωση 
του FMM5049VT, επειδή είναι συσκευή 6 ακροδεκτών, λαµβάνεται υπόψιν τα ανοικοκυκλώ-
µατα που χρησιµοποιούνται για την προσαρµογή να απέχουν λίγο από το σηµείο RF input και 
RF output (µεσαίοι ακροδέκτες της MMIC συσκευής), επειδή θα τοποθετηθούν µε µικροταινία 
οι διατάξεις που θα φέρουν τις τροφοδοσίες για την πύλη και τις υποδοχές (άνω και οι δύο κά-
τω ακροδέκτες της συσκευής)1. Το Layout αυτό ακολούθως θα συνεχιστεί µε την εν σειρά το-
ποθέτηση της βαθµίδας που θα σχεδιαστεί για το FLM2527L-20F, που έχει επιλεγεί να χρησι-
µοποιηθεί ως δεύτερο τρανζίστορ της αλυσίδας. 

                                                 
1 Για τεχνικά χαρακτηριστικά του FMM5049VT, ο αναγνώστης παραπέµπεται στο παράρτηµα 2, όπου παρατίθε-
νται τα φύλλα δεδοµένων των τρανζίστορ που χρησιµοποιούνται. Το πως θα τοποθετηθούν οι αγωγοί τροφοδοσί-
ας θα γίνει εποπτικά κατανοητό µε την παρουσίαση του ολοκληρωµένου κυκλώµατος του ενισχυτή.  
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3.2.2 ∆εύτερη Βαθµίδα: Το FLM2527L-20F GaAs FET τρανζίστορ.  
 
 
 Το FLM2527L-20F είναι ένα τυπικό GaAs FET ισχύος, το οποίο 
επιλέχθηκε λόγω του γεγονότος ότι µπορεί να παρέχει στην έξοδό του 
µία µέση στάθµη ισχύος της τάξης των 43dBm, ώστε να µπορεί να οδη-
γηθεί ικανοποιητικά η επόµενη βαθµίδα, που σχεδιάζεται να λειτουργεί µε δύο παράλληλα 
FLL1200IU-3. Το τρανζίστορ αυτό, είναι, σύµφωνα µε την κατασκευάστρια εταιρία, εσωτερι-
κά προσαρµοσµένο, που σηµαίνει ότι θα µπορούσε σε µία εφαρµογή να χρησιµοποιηθεί απ’ 
ευθείας σε 50Ω σύστηµα, χωρίς τοποθέτηση προσαρµοστικών διατάξεων. Ωστόσο, επειδή στη 
συχνότητα των 2380MHz χρειαζόµαστε την πλήρη ισχύ εξόδου που δύναται να αποδώσει το 
τρανζίστορ αυτό, θα επιδιωχθεί στη σχεδίαση πολύ καλή προσαρµογή στη περιοχή γύρω από 
τα 2.38GHz, ώστε όλη η διαθέσιµη ισχύς εξόδου του τρανζίστορ να οδηγείται στην επόµενη 
βαθµίδα. 
 Όπως και για το προηγούµενο µοντέλο, έτσι και για το συγκεκριµένο παρέχονται για 
τον σχεδιαστή στην ιστοσελίδα της κατασκευάστριας εταιρίας οι S-παράµετροι του FET. Οι 
πληροφορίες που δίνονται για τις S-παραµέτρους ξεκινούν από τα 2000ΜHz και φτάνουν έως 
τα 3000ΜΗz σε βήµατα των 100 MHz. Κατόπιν τούτου φτιάχτηκε όπως προηγουµένως το α-
κόλουθο text αρχείο στη µορφή touchstone, που απαιτεί το ADS, για παροχή πληροφορίας 
σχετικά µε τις S-παραµέτρους:  
 

!FLM2527L-20F Fujitsu IM device. 
!S-PARAMETERS 
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22 
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG 
# MHz S MA R 50 
2000 .732 64.2 2.176 -93.6 .022 -129.8 .746 115.8 
2100 .641 52.9 2.582 -112.2 .025 -153.8 .756 110.7 
2200 .503 40.8 3.060 -133.5 .030 -175.9 .768 103.0 
2300 .323 32.4 3.584 -158.6 .036 155.0 .763 92.1 
2400 .151 55.5 4.026 173.6 .041 122.8 .711 76.9 
2500 .247 105.8 4.264 144.5 .046 88.9 .591 58.7 
2600 .444 98.0 4.245 113.6 .047 53.1 .404 35.3 
2700 .595 77.1 4.001 83.4 .048 20.1 .200 -0.9 
2800 .677 51.7 3.626 54.2 .046 -14.1 .134 -96.6 
2900 .707 22.6 3.189 25.6 .046 -44.5 .286 -149.4 
3000 .715 -11.5 2.725 -2.8 .041 -76.9 .441 -171.5 

 
Προσοµοιώνοντας ένα µοντέλο διθύρου (σχ.3.12α) εφοδιασµένο µε τις ανωτέρω S-

παραµέτρους λαµβάνουµε τα εξής γραφήµατα: 

 
Σχ.3.12α: Η προσοµοίωση για την απεικόνιση των S-παραµέτρων, σύµφωνα µε τα δεδοµένα του αρχείου. 
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Σχ.3.12β: Η απεικόνιση σε χάρτη Smith του S11 και του S22. 
 

 
 

Σχ.3.12γ: Η απεικόνιση σε πολικό διάγραµµα του S21 και του S12. 
 

 Παρατηρούµε χαρακτηριστικά πως το S11 και ειδικότερα το S22 κινούνται «κοντά» στο 
κέντρο του χάρτη Smith1. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην εσωτερική προσαρµογή που έχει 
γίνει κατασκευαστικά στο τρανζίστορ, κάτι που άλλωστε επισηµαίνει στα φύλλα δεδοµένων 
της η κατασκευάστρια εταιρία. Ωστόσο, τα S21 και S12 δεν απέχουν πάρα πολύ, ώστε το δίθυρο 
να θεωρηθεί µονόδροµο. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι η είσοδος δεν έχει υψηλή αποµόνω-
ση από την έξοδο και κάτι τέτοιο µπορεί ενδεχοµένως να οδηγήσει σε ταλαντώσεις και πρέπει 
κατά την υλοποίηση της σχεδίασης να προσεχτεί.  

 
Σχ.3.13: Απεικόνιση του συντελεστή ευστάθειας Rollette για το FLM2527L-20F, µε χρήση του κατάλληλου module «StabFact» 

από τη βιβλιοθήκη Simulation-S_param. 
                                                 
1 Η συµπεριφορά αυτή των συντελεστών ανάκλασης εισόδου και εξόδου θα µπορούσε από κάποιον σχεδιαστή να 
γίνει αποδεκτή και να τοποθετήσει το FET απευθείας πάνω σε µικροταινιακό σύστηµα 50Ω, ειδικά αν ενδιαφερό-
ταν για τις περιοχές όπου οι συντελεστές διέρχονται ιδιαίτερα κοντά στο κέντρο του χάρτη. 
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 Είναι άλλωστε εµφανές από την απεικόνιση του συντελεστή ευστάθειας k του Rollette 
στο σχ.3.13, ότι ο συντελεστής δεν είναι πολύ πάνω από το 1 για όλο το εύρος συχνοτήτων 
που διαθέτουµε πληροφορία. Παρόλο που το δίθυρο είναι όντως ευσταθές, ενδέχεται για α-
πρόβλεπτο λόγο (σύζευξη µε το κέλυφος του ενισχυτή, σύζευξη µε τα καλώδια τροφοδοσίας 
DC) να δηµιουργηθεί ταλάντωση, η οποία είναι ανεπιθύµητη. Πάντως θα φανεί στη συνέχεια, 
ότι µε την βελτίωση της προσαρµογής του FET στην είσοδο και την έξοδο σε σύστηµα 50Ω, 
γύρω από τα 2380MHz, βελτιώνεται πολύ και η τιµή του k. 
 Η διαδικασία για την βελτιστοποίηση της προσαρµογής έγινε ακολουθώντας την ίδια 
µεθοδολογία µε την πρώτη βαθµίδα. Επιλέχθηκε να γίνει προσαρµογή στην είσοδο και στην 
έξοδο µε χρήση ενός συµµετρικού συνδυασµού ανοικτοκυκλωµάτων πλησίον του FET και ε-
νός έτερου ανοικτοκυκλώµατος, ανάµεσα στα οποία παρεµβάλλεται γραµµή µεταφοράς και ο 
απαιτούµενος πυκνωτής για αποµόνωση του DC. Εδώ χρησιµοποιείται πυκνωτής αποµόνωσης 
τόσο στην είσοδο, όσο και την έξοδο, γιατί στη συνέχεια ακολουθεί το στάδιο διαίρεσης των 
ισχύων, προς οδήγηση της κάθε πλευράς των FLL1200IU-3 που χρησιµοποιούνται στο τελικό 
στάδιο. Χρησιµοποιώντας τα διάφορα µήκη και πλάτη των στελεχών προσαρµογής, αλλά και 
τις θέσεις τους στην RF αλυσίδα ως µεταβλητές της προσοµοίωσης, επιδιώκεται προσαρµογή 
του διθύρου στην είσοδο και την έξοδο. Κατά πρώτον επιδιώκεται προσαρµογή της εισόδου µε 
χρήση δύο στόχων, αφενός το πραγµατικό µέρος της αντίστασης εισόδου να γίνει πολύ κοντά 
στα 50Ω, αφετέρου το φανταστικό µέρος να τείνει στο 0. Κατόπιν ακολουθείται η ίδια διαδι-
κασία για την έξοδο. Ωστόσο, οι αλλαγές στην έξοδο επηρεάζουν την προσαρµογή που προη-
γουµένως επετεύχθη στην είσοδο, λόγω της µικρής αποµόνωσης που εµφανίζει το δίθυρο, ο-
πότε πρέπει να ακολουθήσει νέος κύκλος προσαρµογής της εισόδου. Συνήθως µε ένα δεύτερο 
κύκλο πράξεων για επίτευξη προσαρµογής, το δίθυρο εµφανίζει πολύ καλή συµπεριφορά και 
οριστικοποιούνται τα µήκη που ενδιαφέρουν τη σχεδίαση. Ακολούθως, τα µήκη στρογγυλο-
ποιούνται σε πολλαπλάσια του ενός χιλιοστού της ίντσας (1 mil), ήτοι πολλαπλάσια του 
0.025mm, διότι τόση είναι η ακρίβεια που ο κατασκευαστής της πλακέτας µπορεί να αποδώ-
σει. ∆έον είναι να επισηµάνουµε πως σε κάθε περίπτωση τα µήκη-µεταβλητές περιορίζονται 
σε µία µικρή κλίµακα µεγεθών, και οπωσδήποτε µικρότερων από 1800, ή ισοδύναµα 1/2 µήκος 
κύµατος πάνω στη γραµµή µεταφοράς διότι µεγαλύτερες τιµές δεν έχουν έννοια στους µετα-
σχηµατισµούς των αντιστάσεων. Σε ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα σκόπιµα περιορίζεται α-
κόµα περισσότερο το µήκος των γραµµών που βρίσκονται στην RF αλυσίδα ώστε να ελαχι-
στοποιούνται κατά το δυνατόν οι διαστάσεις (κατά µήκος) της εκάστοτε βαθµίδας και κατά 
συνέπεια οι απώλειες ισχύος στη γραµµή. 

Στην επόµενη σελίδα (σχ.3.14) παρουσιάζεται το σχηµατικό διάγραµµα για τη δεύτερη 
βαθµίδα, µε τα µήκη των διαφόρων γραµµών όπως οριστικοποιήθηκαν, καθώς και τα modules 
που τοποθετούνται για απεικόνιση των διαφόρων χαρακτηριστικών µεγεθών που µας ενδιαφέ-
ρουν. 
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Σχ.3.14: Το σχηµατικό διάγραµµα της δεύτερης βαθµίδας (Βελτιστοποιηµένη RF σχεδίαση). 
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Στο σχήµα 3.14, φαίνεται πως στόχος για τη βελτιστοποίηση και σε αυτήν την περί-
πτωση τέθηκε η αντίσταση εισόδου και εξόδου να είναι µεταξύ 49.9 και 50.1Ω το πραγµατικό 
µέρος και –0.1 και 0.1Ω το φανταστικό, κάτι που βέβαια δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί για 
όλους τους στόχους βελτιστοποίησης. Απλώς, όπως και στην περίπτωση της σχεδίασης της 
πρώτης βαθµίδας, επιλέγεται ένα σύνολο λύσεων που δίνει µία ικανοποιητική συµπεριφορά 
στην περιοχή που ενδιαφέρει. Ακολούθως παρουσιάζονται τα διαγράµµατα αντίστασης εισό-
δου-εξόδου, S-παραµέτρων, κέρδους, λόγου στασίµων και συντελεστή ευστάθειας για τη δεύ-
τερη βαθµίδα που βελτιστοποιήθηκε και απεικονίστηκε στο σχ.3.14: 

 

 
Σχ.3.15(α,β): Το πραγµατικό και το φανταστικό µέρος της αντίστασης εισόδου της βαθµίδας (2.34-2.42GHz). 

 

  
Σχ.3.16(α,β): Το πραγµατικό και το φανταστικό µέρος της αντίστασης εξόδου της βαθµίδας (2.34-2.42GHz). 

 
 Παρόλο που οι αντιστάσεις εισόδου και εξόδου έχουν αρκετά µεγάλη διακύµανση, 
στην κεντρική συχνότητα των 2.38GHz οι τιµές τους είναι πάρα πολύ κοντά στα 50Ω. ∆εδοµέ-
νων των προδιαγραφών της σχεδίασης ωστόσο οι τιµές γίνονται δεκτές και η βαθµίδα διατη-
ρείται µε αυτή τη σχεδίαση, ώστε να τοποθετηθεί τελικά στη συνολική αλυσίδα του ενισχυτή. 
Οι τιµές των συντελεστών S11 και S22 απεικονίζονται ακολούθως σε dB, για εποπτική εικόνα 
της συµπεριφοράς της εισόδου και της εξόδου σε ανακλάσεις: 

 
Σχ.3.17: Οι συντελεστές ανάκλασης εισόδου S11 και εξόδου S22. 
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 Παρατηρείται από το διάγραµµα του σχ.3.17 ότι ο συντελεστής S22 είναι κάτω από –10 
dB σε µία περιοχή από 2.345 έως 2.410 GHz, ενώ ο S11 είναι προσαρµοσµένος σε όλο το εύ-
ρος ζώνης που απεικονίζεται. Παρόλα αυτά και οι δύο συντελεστές είναι στη κεντρική συχνό-
τητα άριστα προσαρµοσµένοι και η βαθµίδα του FLM2527L-20F αναµένεται να αποδώσει 
πλήρη ισχύ στα 2.380GHz.  

Οι συντελεστές ευθέος και ανάστροφου κέρδους, S21 και S12 σε dB, για τη σχεδιασµένη 
βαθµίδα έχουν ως εξής: 

 

 
(Σχ.3.18α). 

 

 
(Σχ.3.18β.) 

 
Σχ.3.18(α,β): Οι συντελεστές ευθείας διάδοσης S21 και ανάστροφης διάδοσης S12. 

 
 

 Ο συντελεστής S21 έχει µία τιµή της τάξης των 14.5dB, που δείχνει ότι η προσαρµο-
σµένη βαθµίδα αποδίδει κέρδος όσο δύναται να αποδώσει το τρανζίστορ σύµφωνα µε τα κα-
τασκευαστικά δεδοµένα της εταιρίας. Απεναντίας, ο συντελεστής S12 έχει ιδιαίτερα µικρή τι-
µή, που φανερώνει πως η είσοδος αποµονώνεται επαρκώς από την έξοδο. Απεικονίζοντας τώ-
ρα το κέρδος ισχύος και το µέγιστο δυνατό κέρδος, όπως επίσης και το συντελεστή ευστάθειας 
k για τη βαθµίδα που σχεδιάστηκε, λαµβάνουµε τα ακόλουθα γραφήµατα: 
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Σχ.3.19: Το κέρδος και το µέγιστο δυνατό κέρδος (υπερκείµενο διάγραµµα) της πρώτης βαθµίδας (2.10-2.70GHz). 
 

Στο σχ.3.19 απεικονίζεται το κέρδος της διάταξης όπως έχει σχεδιαστεί (PwrGain) κα-
θώς και το κέρδος που δυνητικά θα είχε η διάταξη, εάν ήταν τέλεια προσαρµοσµένη σε κάθε 
συχνότητα (MaxGain – υπερκείµενο διάγραµµα). Παρατηρούµε ότι στην κεντρική συχνότητα 
της σχεδίασης το κέρδος της διάταξης και το µέγιστο δυνατό κέρδος πρακτικά ταυτίζονται. 
 

 
Σχ.3.20: Ο συντελεστής ευστάθειας k του Rollette, σε όλο το εύρος ζώνης για το οποίο διαθέτουµε πληροφορία. 

 
 

Ο συντελεστής ευστάθειας τέλος είναι >1 για όλες τις συχνότητες που διαθέτουµε πλη-
ροφορίες σχετικά µε τις S-παραµέτρους, από το φύλλο δεδοµένων του κατασκευαστή. Εάν συ-
γκριθεί µάλιστα το σχ.3.20 µε το σχ.3.13, στο οποίο απεικονίστηκε ο συντελεστής ευστάθειας 
του διθύρου µόνου του, παρατηρείται ότι υπάρχει µία µικρή βελτίωση του συντελεστή ευστά-
θειας στην περιοχή εκτός της ζώνης των 2.3 µε 2.5 GHz. Αυτό είναι συνάρτηση των στελεχών 
που τοποθετούνται, τα οποία, µε τη σχεδίαση που έγινε, αφενός στη ζώνη γύρω από τα 2.4GHz 
δρουν προσαρµοστικά, αφετέρου, σε περιοχές µακριά από τα 2.4GHz δρουν αποµονωτικά. 
Κατ’ αποτέλεσµα το δίθυρο δεν λειτουργεί µε µεγάλο κέρδος σε συχνότητες πάνω από τα 
2.5GHz και κάτω από τα 2.3GHz, ως εκ τούτου ο συντελεστής ευστάθειας της διάταξης βελ-
τιώνεται χαρακτηριστικά. 
 Εν συνεχεία, για τη διάταξη που σχεδιάστηκε και προσοµοιώθηκε, δίδεται το Layout 
αυτής, το οποίο παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχέδιο (σχ.3.21), µε σηµειωµένα µερικά χαρα-
κτηριστικά µήκη προς απόκτηση γενικής εποπτικής εικόνας των διαστάσεων της διάταξης.  
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Σχ.3.21: Το Layout της δεύτερης βαθµίδας. 
 
 
 Τώρα, όσον αφορά το Layout επισηµαίνουµε µερικά σηµεία: Στην RF γραµµή υπάρ-
χουν τα κενά τοποθέτησης των πυκνωτών αποµόνωσης DC, διαστάσεων περίπου 1mm κατά 
µήκος. Οι πυκνωτές που θα χρησιµοποιηθούν είναι οι 16pF της American Technical Ceramics 
(ATC), όπως άλλωστε και στην προηγούµενη βαθµίδα. Αριστερά της εισόδου και κοντά στην 
πύλη του FET θα τοποθετηθεί εν συνεχεία το στέλεχος τροφοδοσίας του αρνητικού DC που 
χρειάζεται η πύλη. ∆εξιά της εξόδου και σε ένα σηµείο ανάµεσα στο ανοικτοκύκλωµα και τον 
πυκνωτή αποµόνωσης θα τοποθετηθεί το στέλεχος της θετικής τροφοδοσίας που χρειάζεται η 
υποδοχή. Για τη σχεδίαση των κυκλωµάτων πόλωσης και τροφοδοσίας θα γίνει µελέτη στο 
επόµενο κεφάλαιο. Το πλαίσιο που θα τοποθετηθεί το τρανζίστορ σχεδιάζεται προσαυξηµένο 
κατά 1-2mm προς κάθε διάσταση, διότι εν συνεχεία θα αποκοπεί από την πλακέτα και στη θέ-
ση του θα βιδωθεί το FET, µε τρύπες που θα γίνουν στην υποκείµενη µεταλλική πλάκα, της 
οποίας ο ρόλος εκτός από στηρικτικός είναι και η απαγωγή της θερµότητας. Εκατέρωθεν του 
FET σχεδιάζεται η θέση δύο πλαισίων για βίδες, που θα στηρίζουν την πλακέτα στη µεταλλική 
επιφάνεια τοποθέτησής της και θα διατηρούν την καλή γείωση του µεταλλικού φύλλου του 
υποστρώµατος της µικροταινίας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του FLM2527L-20F µπορούν να 
αναζητηθούν στο παράρτηµα 2, στο αντίστοιχο τεχνικό φύλλο της εταιρίας. 
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3.2.3 Τρίτη Βαθµίδα: Το FLL1200IU-3 Push-Pull GaAs FET τρανζίστορ.  
 
 
 
 Το FLL1200IU-3 είναι ένα FET κατασκευασµένο µε τη χα-
ρακτηριστική τεχνοτροπία Push-Pull. Ουσιαστικά πρόκειται για δύο 
πλήρως ανεξάρτητα αλλά όµοια GaAs FET, τα οποία εσωκλείονται 
σε κοινή γειούµενη πηγή (Source). Το Push-Pull FET εξωτερικά φαίνεται ως ένα στοιχείο τεσ-
σάρων ακροδεκτών, δύο εκ των οποίων και προς την ίδια πλευρά είναι οι πύλες (Gates), οι άλ-
λοι δύο δε είναι οι υποδοχές (Drains) των δύο συσκευασµένων FET. Κάθε push-pull τρανζί-
στορ έχει τις πλευρές του σχεδόν πλήρως ανεξάρτητες. Κατ’ αποτέλεσµα λειτουργεί ως δύο 
ιδανικά παραλληλισµένοι ενισχυτές, που απαιτούν ξεχωριστές προσαρµογές στην είσοδο και 
την έξοδο ως προς την RF αλυσίδα, οι τροφοδοσίες τους δε κατά προτίµηση πρέπει να είναι 
ξεχωριστές, χωρίς ωστόσο να απαγορεύεται τροφοδοσία από κοινή πηγή.  
 Η µέθοδος που θα λειτουργήσει το FET χρειάζεται κάποια προσοχή. Κάθε πλευρά της 
push-pull συσκευής πρέπει να οδηγηθεί µε µικροκυµατικό σήµα ίδιας ισχύος. Αυτό σηµαίνει 
πως το σήµα, εάν προέρχεται από µία προηγούµενη βαθµίδα θα πρέπει να διαιρεθεί στο ήµισυ, 
να οδηγηθεί στην κάθε πλευρά της συσκευής και, ενισχυµένο πλέον, να αθροιστεί µε κατάλ-
ληλη διάταξη. Παρόλο που οι δύο πλευρές του push-pull FET είναι ανεξάρτητες, πρέπει ιδιαί-
τερη προσοχή να δοθεί στις φάσεις των ενισχυόµενων σηµάτων, ώστε να µην γίνει κατα-
στρεπτική σύζευξή τους στην έξοδο της βαθµίδας. Τούτο σηµαίνει ότι εάν τα σήµατα στις δύο 
εισόδους του FET είναι συµφασικά, µπορούν και πρέπει να συζευχθούν στην έξοδο µε έναν 
επί παραδείγµατι αθροιστή ισχύος τύπου Wilkinson (συµφασικός διαιρέτης-συζεύκτης). Εάν 
τα σήµατα στην είσοδο έχουν κάποια διαφορά φάσης (ορθογωνική ή αντίθετη ή ενδεχοµένως 
και κάποια άλλη που σε κάθε περίπτωση όµως πρέπει να είναι γνωστή στο σχεδιαστή), πρέπει 
στην έξοδο να γίνει τέτοια κυµατοδήγηση των σηµάτων, ώστε στο σηµείο τελικής ζεύξης τα 
σήµατα να φτάσουν συµφασικά, για να προστεθούν ορθά.  
 Συνήθως οι Push-Pull GaAs συσκευές λειτουργούν µε δύο µεθόδους, τη λεγόµενη 
push-pull (επισηµαίνουµε, προς αποφυγή συγχύσεων, την οµοιότητα του ονόµατος που αφορά 
εδώ τον τρόπο λειτουργίας) και τη λεγόµενη ισοσταθµισµένη (balanced)1. Στην πρώτη περί-
πτωση το προς ενίσχυση σήµα διαιρείται µε χρήση ενός 0ο-180ο διαιρέτη (Balun) σε δύο µισής 
ισχύος και οδηγείται στην κάθε πλευρά της συσκευής. Οι δύο έξοδοι της συσκευής συζεύγνυ-
νται κατά τον ίδιο τρόπο (σχ.3.22α). Στη δεύτερη περίπτωση, το σήµα διαιρείται µε τη χρήση 
ενός τετράθυρου κατευθυντικού συζεύκτη, που παράγει τα δύο µισής ισχύος σήµατα από το 
αρχικό, µε διαφορά φάσης 90ο. Η τέταρτη θύρα του συζεύκτη πρέπει να τερµατιστεί στην χα-
ρακτηριστική της αντίσταση, ώστε να απορροφά τυχόν ανακλώµενα από τις εισόδους της συ-
σκευής. Οι έξοδοι του push-pull τρανζίστορ µε µία ίδια διάταξη επανασυζεύγνυνται και δίνουν 
το πλήρες σήµα που ενισχύθηκε (σχ.3.22β). Πρέπει να παρατηρηθεί ότι στην περίπτωση της 
ισοσταθµισµένης ενίσχυσης,  οι κυµατοδηγοί που οδηγούν τα σήµατα στις δύο πλευρές του 
τρανζίστορ πρέπει να είναι πλήρως αποµονωµένοι και κατά το δυνατόν αποµακρυσµένοι για 
αποφυγή αναιρετικών συµβολών στα σήµατα. Το ίδιο βεβαίως πρέπει να προσεχτεί στην έξοδο 
της συσκευής. Το ίδιο πρόβληµα δεν υπάρχει στην push-pull σχεδίαση, διότι η διάταξη ενισχύ-
ει δύο συµµετρικά ως προς τη γη σήµατα. Το γεγονός αυτό µάλιστα εκµεταλλεύονται οι σχε-
διαστές push-pull ενισχυτικών διατάξεων και τοποθετούν πυκνωτές προσαρµογής (αντί για 
ανοικτοκυκλωµένα στελέχη), µε τον ένα τους ακροδέκτη στην RF γραµµή της µιας πλευράς 
και τον άλλο στην έτερη, προς εξοικονόµηση χώρου στη διάταξη. Προφανώς οι χωρητικότητες 
φαίνονται οι διπλάσιες από την κάθε πλευρά (ως δύο ίδιοι εν σειρά πυκνωτές γειωµένοι στο 
ενδιάµεσό τους, µε συνολική εµφανιζόµενη χωρητικότητα αυτήν του αρχικού πυκνωτή) και 
αυτό είναι ένα σηµείο που πρέπει να προσεχτεί κατά τη σχεδίαση. 
                                                 
1 Περισσότερα για τους δύο αυτούς τρόπους λειτουργίας καθώς και µετρήσεις σε πρακτική υλοποίηση ενισχυτή 
µε χρήση της ίδιας push-pull συσκευής στο: «High Power GaAs FET Amplifiers, Push-Pull versus Balanced Con-
figurations», Jon Shumaker τεχνικό φύλλο που παρουσιάστηκε στο Wireless Symposium 2001, 12-16 Feb. San 
Hose, California. Το τεχνικό φύλλο παρατίθεται στο παράρτηµα 3. 
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 Όσον αφορά την επιλογή του τρόπου σχεδίασης για χρήση µε µια push-pull συσκευή 
όπως η εν προκειµένω, δεν υπάρχει κάποια σοβαρή διαφοροποίηση που να ωθεί προς τη µία ή 
την άλλη κατεύθυνση, παρά µερικές µικρές διαφορές στα χαρακτηριστικά (βλ. υποσηµείωση 1 
προηγούµενης σελίδας).  Τόσο οι 0ο-180ο διαιρέτες, όσο και οι ισοσταθµισµένοι συζεύκτες 
υπάρχουν σε εµπορική υλοποίηση, αλλά µπορούν πολύ εύκολα να τυπωθούν και πάνω στην 
πλακέτα µε µικροταινίες. Οι αντίστοιχες υλοποιήσεις που κυκλοφορούν στο εµπόριο έχουν 
µάλιστα αρκετά καλή συµπεριφορά σε ευρύ φάσµα, ώστε µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 
εφαρµογές ευρείας ζώνης. Η υλοποίηση των διαιρετών και των συζευκτών µε µικροταινία πά-
νω στην πλακέτα λειτουργεί σε µικρότερο φάσµα συνήθως, λόγω του ότι η ιδανική τους συ-
µπεριφορά αφορά θεωρητικά µία συχνότητα. Για την εφαρµογή όµως που µας ενδιαφέρει, η 
υλοποίηση µε µικροταινίες είναι πολύ καλή και συµφέρουσα και αυτή παρουσιάζεται στην ε-
πόµενη παράγραφο. 
 

 
Σχ.3.22α: Σχηµατικό ∆ιάγραµµα Push-Pull Σχεδίασης Ενισχυτή. 

 
Εδώ η είσοδος διαιρείται όπως φαίνεται παραστατικά, µε έναν 0ο-180ο διαιρέτη (Balun). Οι δύο 

πλευρές της push-pull συσκευής, Α και Β, εµφανίζουν αντίσταση Ζin έκαστη. Τα κυκλώµατα προσαρµογής 
µπορούν να ενωθούν, όπου αυτό είναι σκόπιµο, εµφανίζοντας στο σηµείο εκείνο πραγµατική εγκάρσια 

αντίσταση ίση µε 2Ζp. 

 
Σχ.3.22β: Σχηµατικό ∆ιάγραµµα Ισοσταθµισµένης Σχεδίασης Ενισχυτή. 

 
Εδώ το σήµα εισόδου διαιρείται µε έναν κατευθυντικό ζεύκτη σε δύο ίδιου πλάτους ορθογωνικά σήµατα. 

 Κάθε πλευρά της push-pull συσκευής προσαρµόζεται στη χαρακτηριστική αντίσταση του ζεύκτη (πχ.50Ω), ενώ 
απαγορεύεται η ζεύξη των δύο κυκλωµάτων.  
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 Για το FLL1200IU-3 push-pull τρανζίστορ διατίθεται στην ιστοσελίδα της κατασκευά-
στριας εταιρίας πλήρης λίστα των S-παραµέτρων από 1000MHz έως 4000MHz, σε βήµατα 
των 100MHz. Οι S-παράµετροι που δίδονται αφορούν τη µία πλευρά της συσκευής, ήτοι το 
ένα εκ των δύο όµοιων εσωκλεισµένων τρανζίστορ της συσκευής. Ωστόσο, µετά από επικοι-
νωνία µε την εταιρία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, για αναζήτηση επιπλέον πληροφο-
ριών ως προς την ικανότητα ισχύος του τρανζίστορ καθώς και για τυχόν ύπαρξη µή γραµµικών 
µοντέλων για τη σχεδίαση µε τη βοήθεια του ADS, απεστάλη ένας χρήσιµος πίνακας που αφο-
ρά την αντίσταση εισόδου που πρέπει να βλέπει κάθε πλευρά του FET προς επίτευξη µέγιστης 
απολαβής ισχύος. Ο πίνακας αυτός αφορούσε µόνο την αντίσταση εισόδου και εξόδου της συ-
σκευής, ως εκ τούτου η πληροφορία του µπορούσε να δηµιουργήσει έναν πίνακα µε µόνο τους 
συντελεστές S11 και S22. 
 

Half FLL1200IU-3 Zin & Zout Tuned For Maximum Linear Gain and Psat: 

 
Notes : 

1. P.A.E and IDSRF  measured at Pout = PSAT 
2. GL defined as Linear Gain ( measured at Pin = 22 dBm ) 

 
Πιν.1: Ο πίνακας που ελήφθη από την εταιρία. 

 
 Σύµφωνα µε τα δεδοµένα αυτά η µισή συσκευή δύναται να αποδώσει µέγιστη ισχύ 
49.4dBm ήτοι περισσότερο από 52dBm στο σύνολό της, εάν στην είσοδο και την έξοδο προ-
σαρµόσουµε κύκλωµα µε συζυγή αντίσταση Zin

* και Ζout
* αντίστοιχα. Ο συνδυασµός τώρα των 

δύο FLL1200IU-3 που θα χρησιµοποιηθούν αναµένεται να αποδώσει οπωσδήποτε 200W ι-
σχύος (53dBm), ενδέχεται δε να προσεγγίσει τα 300W µικροκυµατικής ισχύος! Πάντα όµως 
αναφερόµαστε σε ύψος ισχύος εισόδου 38dBm για την κάθε πλευρά του push-pull FET, συνο-
λικά δηλαδή 38dBm+6dB=44dBm από την προηγούµενη βαθµίδα. Παρατηρούµε δέ από τον 
ανωτέρω πίνακα ότι η κάθε πλευρά του FET απαιτεί ρεύµα υποδοχής µε πλήρες φορτίο (IDSRF) 
πάνω από 12Α, δηλαδή πάνω από 24Α για όλη τη συσκευή. Χρειάζονται δηλαδή περίπου 50Α 
σε τάση 12V για την τελευταία βαθµίδα του ενισχυτή (600W τροφοδοσίας). Για το θέµα της 
DC τροφοδοσίας ωστόσο, θα γίνει ιδιαίτερη µνεία στο επόµενο κεφάλαιο. 
 Με βάση τα δεδοµένα της εταιρίας το push-pull FET αντιµετωπίστηκε µε ιδιαίτερο 
τρόπο. Κατ’ αρχήν επιλέχτηκε να γίνει ισοσταθµισµένη (balanced) σχεδίαση, σύµφωνα µε τις 
παρατηρήσεις που εκτέθηκαν προηγουµένως. Κατά δεύτερον, η κάθε πλευρά της συσκευής 
αντιµετωπίστηκε αυτόνοµα και µάλιστα ξεχωριστά η είσοδος από την έξοδο. Σχεδιάστηκε δη-
λαδή ένα µονόθυρο, το οποίο εφοδιάστηκε αφενός µε την αντίσταση εισόδου Zin για την είσο-
δο, καθώς και ένα µονόθυρο που εφοδιάστηκε µε τις αντίστοιχες τιµές της αντίστασης εξόδου. 
Το κάθε µονόθυρο εξ αυτών προσαρµόστηκε µονοµερώς σε σύστηµα 50Ω, γύρω από τη συ-
χνότητα των 2.38GHz, µε χρήση ανοικτοκυκλωµένων στελεχών.  

Freq (GHz) Zin (Ohm) Zout (Ohm) GL (dB) Psat (dBm) (Pin = 38dBm) P.A.E.(%) IDSRF(A)

2.0 5.4 + j19.8 19.5 + j19.1 13.0 49.2 58 11.9 

2.1 5.3 + j23.5 16.7 + j9.9 13.8 49.4 52 12.9 

2.2 7.0 + j28.2 15.1 + j10.2 14.0 49.2 53 12.2 

2.3 4.7 + j 28.5 14.1 + j2.7 14.9 49.4 53 12.0 

2.35 12.0 + j30.1 13.0 + j9.2 14.0 49.4 54 12.5 

2.4 30.1 + j35.0 12.5 + j9.5 14.0 49.2 51 12.5 
2.5 43.4 + j6.5 12.6 + j9.7 13.6 49.3 50 13.2 

2.6 15.1 + j1.0 21.8 + j10.3 13.6 49.0 53 11.3 

2.7 3.3 + j0.9 20.2 + j10.7 14.0 49.1 49 12.6 

2.8 4.7 + j7.3 26.6 + j9.5 14.0 49.1 49 12.5 
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Σχ.3.23: Τα µονόθυρα εφοδιασµένα µε τις τιµές αντιστάσεων εισόδου-εξόδου. 
 
 

Τα δύο αρχεία Touchstone, που σε αυτήν την περίπτωση δηµιουργήθηκαν, είναι τα εξής: 
 
 

!FLL1200IU-3 Fujitsu Device. 
!Ζ-PARAMETERS  
!FREQUENCY Zin  
!(MHZ) MAG ANG  
# MHz Z RI R 1 
 
2000 5.4 19.8 
2100 5.3 23.5 
2200 7.0 28.2 
2300 4.7 28.5 
2350 12.0 30.1 
2400 30.1 35.0 
2500 43.4 6.5 
2600 15.1 1.0 
2700 3.3 0.9 
2800 4.7 7.3 

!FLL1200IU-3 Fujitsu Device. 
!Ζ-PARAMETERS  
!FREQUENCY Zout  
!(MHZ) MAG ANG  
# MHz Z RI R 1 
 
2000 19.5 19.1 
2100 16.7 9.9 
2200 15.1 10.2 
2300 14.1 2.7 
2350 13.0 9.2 
2400 12.5 9.5 
2500 12.6 9.7 
2600 21.8 10.3 
2700 20.2 10.7 
2800 26.6 9.5 

 
 
 Τα αρχεία αυτά δεν περιλαµβάνουν όπως στις δύο προηγούµενες περιπτώσεις τις S-
παραµέτρους µε πλάτος και φάση, αλλά τις Ζ-παραµέτρους µίας θύρας, µε πραγµατικό και φα-
νταστικό µέρος. Αυτό ορίζεται στη γραµµή που ξεκινά µε το σύµβολο # («# MHz Z RI R 1»). 
Επίσης πρέπει να προσεχτεί ο ορισµός της βάσης αναγωγής για τη χαρακτηριστική αντίσταση. 
Εδώ τίθεται «R 1», διότι οι αντιστάσεις που δίνονται αφορούν πραγµατικά µεγέθη (σε Ω). Στις 
προηγούµενες περιπτώσεις είχε τεθεί «R 50» διότι οι S-παράµετροι είναι ανηγµένες σε 50Ω 
σύστηµα (ο αναγνώστης ας ανατρέξει στα Touchstone αρχεία των δύο προηγούµενων τρανζί-
στορ, όπου εκεί ορίζεται «# MHz S MA R 50»). Πάντως σε κάθε περίπτωση η προσοµοίωση 
και ο έλεγχος των γραφικών απεικονίσεων του µεγέθους για το οποίο έχουµε πληροφορία είναι 
απαραίτητος. Στη συγκεκριµένη περίπτωση λαµβάνονται τα ακόλουθα γραφήµατα για την α-
ντίσταση εισόδου και την αντίσταση εξόδου: 
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Σχ.3.24α: Το πραγµατικό και το φανταστικό µέρος της αντίστασης εισόδου. 

 

 
Σχ.3.24β: Το πραγµατικό και το φανταστικό µέρος της αντίστασης εξόδου. 

 
 Στα ανωτέρω διαγράµµατα σηµειώνονται µερικές τιµές προς σύγκριση µε αυτές που 
δίδονται από τον πίνακα δεδοµένων (πιν.1). Τα διαγράµµατα αυτά είναι έντονα τεθλασµένα, 
διότι εδώ χρησιµοποιείται απλώς γραµµική ένωση των σηµείων στα οποία δίδεται πληροφορί-
α. Η τετραγωνική ή η κυβική παρεµβολή (που χρησιµοποιήθηκε σε όλα τα προηγούµενα σχέ-
δια αλλά και στη συνέχεια) δίδει οπωσδήποτε πιο οµαλοποιηµένα διαγράµµατα, τα οποία βοη-
θούν σε µία πιο φυσική εποπτική εικόνα της µεταβολής των παραµέτρων. Εφόσον βεβαιωνό-
µαστε ότι οι τιµές ανταποκρίνονται στα δεδοµένα µας, µπορούµε να προχωρήσουµε στη σχε-
δίαση της διάταξης που θα προσαρµόσει τόσο την είσοδο, όσο και την έξοδο σε σύστηµα 50Ω.  
 Η προσαρµογή των ανωτέρω µονοθύρων γίνεται µε χρήση δύο ανοικτοκυκλωµένων 
στελεχών, ανάµεσα στα οποία παρεµβάλλεται γραµµή µεταφοράς και ο απαιτούµενος πυκνω-
τής αποµόνωσης DC. Τόσο για την είσοδο, όσο και για την έξοδο τίθενται σαν µεταβλητές 
βελτιστοποίησης τα µήκη των στελεχών, τα πλάτη τους καθώς και οι θέσεις τους στην RF α-
λυσίδα. Οι δύο στόχοι που τίθενται στο πρόβληµα βελτιστοποίησης είναι όπως και στις προη-
γούµενες περιπτώσεις το πραγµατικό µέρος να γίνει 50Ω µε απόκλιση 0.1Ω, ενώ το φανταστι-
κό να γίνει 0Ω, µε απόκλιση 0.1Ω, στην περιοχή των 2.38GHz. Και πάλι, τα διάφορα µήκη και 
κυρίως αυτά που αφορούν τον άξονα διάδοσης του σήµατος περιορίζονται σε µία µικρή κλί-
µακα, ώστε να µην επιδιώκεται από το πρόγραµµα η εύρεση λύσεων σε περιοχές που αντικα-
τοπτρίζονται σε υπερβολικά µήκη και είναι άστοχο να υλοποιηθούν. 
 Ακολούθως παρατίθενται τα δύο σχηµατικά διαγράµµατα, που υλοποιούν τις συνθήκες 
προσαρµογής για την είσοδο και για την έξοδο. Τα µήκη που τελικά χρησιµοποιούνται είναι 
τοποθετηµένα και στρογγυλοποιηµένα σύµφωνα µε τους κατασκευαστικούς περιορισµούς, που 
ήδη έχουν αναφερθεί στις σχεδιάσεις των προηγούµενων βαθµίδων. Στα σχηµατικά διαγράµ-
µατα διακρίνονται επίσης οι ορισµοί των στόχων για το πραγµατικό και το φανταστικό µέρος 
των αντιστάσεων εισόδου και εξόδου. 
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Σχ.3.25: Το σχηµατικό διάγραµµα της εισόδου της µίας πλευράς του τρανζίστορ της τρίτης βαθµίδας (Βελτιστοποιηµένη RF σχεδίαση). 
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Σχ.3.26: Το σχηµατικό διάγραµµα της εξόδου της µίας πλευράς του τρανζίστορ της τρίτης βαθµίδας (Βελτιστοποιηµένη RF σχεδίαση). 
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Ακολούθως παρουσιάζονται τα διαγράµµατα αντίστασης εισόδου-εξόδου και S-
παραµέτρων για τη µία πλευρά της push-pull συσκευής που βελτιστοποιήθηκε και απεικονί-
στηκε στα ανωτέρω σχήµατα. Πρέπει να επισηµάνουµε πως µε τον τρόπο αυτό δεν έχουµε δυ-
νατότητα απεικόνισης του κέρδους και την ευστάθειας του συγκεκριµένου τρανζίστορ. Ωστό-
σο, θα προβούµε στη συνέχεια σε ένα τέχνασµα, ώστε να αποκτήσουµε µία εποπτική εικόνα 
της συσκευής, συζευγνύοντας την είσοδο και την έξοδο µε τις S-παραµέτρους µεταφοράς από 
τη µία θύρα στην άλλη, από τα δεδοµένα που δίνει η κατασκευάστρια εταιρία στο φύλλο δε-
δοµένων της ιστοσελίδας της1. 

 

 
Σχ.3.27(α,β): Το πραγµατικό και το φανταστικό µέρος της αντίστασης εισόδου του κυκλώµατος εισόδου, 

 όπως αυτό απεικονίζεται στο σχ.3.25. 
 

 
Σχ.3.27(γ): Ο συντελεστής ανάκλασης στην είσοδο, σε dB. 

 
 Αντίστοιχα, για το κύκλωµα εξόδου έχουµε: 

 
Σχ.3.28(α,β): Το πραγµατικό και το φανταστικό µέρος της αντίστασης εισόδου του κυκλώµατος εξόδου, 

 όπως αυτό απεικονίζεται στο σχ.3.26. 
                                                 
1 Αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό γιατί οι S-παράµετροι µέγιστου γραµµικού κέρδους που δίνει η εταιρία στη σελί-
δα της, µε τις µονόπλευρες S-παραµέτρους µέγιστου κορεσµένου κέρδους ισχύος που απορρέουν από τον απο-
σταλθέντα πίνακα 1 είναι αρκετά διαφορετικές. Ωστόσο δίδεται µία εποπτική εικόνα του κέρδους που δύναται να 
αποδώσει η συσκευή, της αποµόνωσης και της σταθερότητας που αυτή διαθέτει και ταυτόχρονα διατηρούµε τη 
σχεδίαση προσαρµογής για µέγιστο κέρδος που η εταιρία προτείνει µε την προσαρµογή στις συζυγείς του Πιν.1 
αντιστάσεις εισόδου και εξόδου. 
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Σχ.3.28(γ): Ο συντελεστής ανάκλασης στην έξοδο, σε dB. 

 
 Από τα παραπάνω διαγράµµατα παρατηρούµε ότι έχει επιτευχθεί µία πολύ καλή προ-
σαρµογή τόσο στην είσοδο, όσο και στην έξοδο του FLL1200IU-3, σύµφωνα µε τις προτεινό-
µενες τιµές αντίστασης εισόδου από την εταιρία. Προκειµένου όµως να γίνει µια πιο ολοκλη-
ρωµένη µελέτη του κέρδους και της σταθερότητας του ενισχυτή, τα δύο µονόθυρα που αντι-
προσωπεύουν την είσοδο και την έξοδο, θα συνδυαστούν σε ένα δίθυρο, ως ακολούθως: Από 
τις τιµές του Ζin και Zout, λαµβάνουµε τις τιµές των συντελεστών ανάκλασης S11 και S22 από τη 
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. Τις τιµές για τα S21 και S12 τις παίρ-

νουµε από το φύλλο δεδοµένων του τρανζίστορ, διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Κα-
τασκευάζουµε τουτέστιν το εξής Touchstone αρχείο, µε όλες τις S-παραµέτρους που αφορούν 
τη µία πλευρά της push-pull συσκευής: 
 

!FLL1200IU-3 Fujitsu Device. 
!My S-PARAMETERS 
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22 
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG 
# MHz S MA R 50 

 
2000 .829 136.4 1.310 -98.8 .013 -92.5 .499 132.6 
2100 .840 129.2 1.777 -116.9 .015 -119.8 .515 155.0 
2200 .809 120.4 2.631 -141.7 .021 -156.8 .552 154.8 
2300 .868 120.3 3.957 178.8 .032 151.7 .561 173.3 
2350 .703 115.7 4.253 137.4 .034 125.4 .599 157.7 
2400 .461 96.0 4.372 125.5 .038 85.2 .612 157.1 
2500 .099 131.5 3.661 87.7 .037 40.0 .610 156.7 
2600 .536 177.5 3.009 55.7 .036 2.3 .414 151.8 
2700 .876 177.9 2.643 26.2 .037 -30.6 .446 151.6 
2800 .831 163.2 2.323 -4.8 .037 -66.6 .327 150.8  

 
 Το αρχείο αυτό περιέχει τη γραµµή που αφορά τα 2350MHz για τα οποία λάβαµε τιµή 
της αντίστασης εισόδου και εξόδου, αλλά όχι τιµή για τις S-παραµέτρους από το επίσηµο φύλ-
λο δεδοµένων της εταιρίας. Οι S21 και S12 υπολογίστηκαν και τέθηκαν µε γραµµική παρεµβολή 
από τις γειτονικές τους τιµές, στα 2300MHz και στα 2400MHz. Σύµφωνα µε το αρχείο αυτό, 
εφοδιάστηκε ένα µοντέλο διθύρου µε τις ανωτέρω παραµέτρους, διαδικασία που  άλλωστε α-
κολουθήθηκε και κατά τις δύο προηγούµενες βαθµίδες. ∆εδοµένου ότι το τρανζίστορ έχει αρ-
κετά µεγάλο κέρδος και αρκετά καλή αποµόνωση S12, αναµένουµε η συµπεριφορά των αντι-
στάσεων εισόδου και εξόδου να µην αλλάζει δραµατικά, όταν τα δύο προηγούµενα ανεξάρτη-
τα µονόθυρα συνδεθούν σε ένα νέο δίθυρο. Τα κυκλώµατα προσαρµογής εισόδου και εξόδου 
όπως φαίνονται στα σχήµατα 3.25 και 3.26 διατηρούνται και τοποθετούνται εκατέρωθεν του 
νέου διθύρου. Η προσοµοίωση του κυκλώµατος, το οποίο δεν παρατίθεται διότι η σχηµατική 
του δοµή νοείται εύκολα, δίδει τα ακόλουθα αποτελέσµατα, αναφορικά µε τις S-παραµέτρους: 
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Σχ.3.29(α): Ο συντελεστής ανάκλασης στην είσοδο, σε dB. 

 

 
Σχ.3.29(β): Ο συντελεστής ανάκλασης στην έξοδο, σε dB. 

 
Συγκρίνοντας τα δύο αυτά διαγράµµατα µε τα αντίστοιχα διαγράµµατα των µονοθύρων 

σχ.3.27(γ) και σχ.3.28(γ) παρατηρούµε ότι ο συντελεστής ανάκλασης στην είσοδο είναι αρκε-
τά αλλοιωµένος (-17dB σε αντίθεση µε τα –25dB που ήταν πριν). Ο συντελεστής ανάκλασης 
στην έξοδο, αν και λίγο µετατοπισµένος σε γειτονική συχνότητα (το νέο ακρότατο προσαρµο-
γής φαίνεται να παρουσιάζεται στα 2.378GHz), δεν υστερεί σηµαντικά, διότι στα 2.38GHz ε-
ξακολουθεί να έχει πολύ καλή τιµή –24dB. ∆εχόµαστε λοιπόν την ανάµειξη των παραµέτρων 
που έγινε, παρότι δεν είναι σωστή όπως εξηγήθηκε σε προηγούµενη υποσηµείωση, και έχουµε 
έτσι το νέο µοντέλο για το δίθυρο µε ένα ενδεικτικό κέρδος που απεικονίζεται ακολούθως:   
 

 
Σχ.3.29(γ): Ο συντελεστής ευθείας διάδοσης, σε dB. 

 
 Το µοντέλο αυτό θα χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια, όταν θα παρατεθεί το σχηµατικό 
διάγραµµα του πλήρως διασυνδεδεµένου ενισχυτή. 
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 Από τη στιγµή τώρα που έχουν καθοριστεί τα µήκη των στελεχών και των γραµµών 
µεταφοράς στην είσοδο και την έξοδο και φαίνονται στα σχ.3.25 και 26. θα δηµιουργήσουµε 
το Layout της βαθµίδας του FLL1200IU-3. Εντούτοις όµως έχουµε πεί ότι το τρανζίστορ αυτό 
είναι push-pull, έχει δε δύο ακροδέκτες εισόδου και δύο ακροδέκτες εξόδου. Προφανώς αυτό 
πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν και οι διατάξεις προσαρµογής εισόδου και εξόδου να εµφανιστούν 
εις διπλούν. Γνωρίζοντας µάλιστα ότι η απόσταση µεταξύ των ακροδεκτών από την κάθε 
πλευρά είναι 10mm (βλ. φύλλο δεδοµένων του FLL1200IU-3 στο παράρτηµα), το κύκλωµα 
προσαρµογής αντικατοπτρίζεται και τοποθετείται όµοιο σε απόσταση 10mm από το άλλο. 
∆ηµιουργείται δηλαδή το ακόλουθο Layout: 
 
 

 
Σχ.3.30: Το Layout για την τελική βαθµίδα. Θα χρησιµοποιηθεί εις διπλούν διότι τα τρανζίστορ είναι δύο. 

 
  
 Για το σχηµατικό αυτό γίνονται οι εξής παρατηρήσεις: Το πλαίσιο που θα αποκοπεί για 
να τοποθετηθεί το push-pull τρανζίστορ σχεδιάζεται σύµφωνα µε τις διαστάσεις της συσκευής, 
ελαφρώς προσαυξηµένο. Αφήνεται ακόµα λίγο περιθώριο έως την κατάληξη των µικροται-
νιών, διότι οι ακροδέκτες εισόδου και εξόδου είναι ογκωδέστεροι από αυτούς των προηγούµε-
νων συσκευών. Πρέπει να δοθεί προσοχή στις συµµετρίες του κυκλώµατος καθώς και στην 
απόσταση των µικροταινιών εισόδου και εξόδου, που οφείλει να είναι ίση µε την απόσταση 
των ακροδεκτών του FET. Κατά τα γνωστά τοποθετούνται δύο θέσεις βιδώµατος εκατέρωθεν 
της συσκευής. Το Layout αυτό θα χρησιµοποιηθεί ίδιο και για τις δύο push-pull συσκευές που 
χρησιµοποιούνται στην ενισχυτική διάταξη. Στο Layout επίσης σηµειώνονται ορισµένα µήκη, 
για απόκτηση εποπτικής εικόνας των διαστάσεων της βαθµίδας. Τέλος, στους υπολογισµούς 
των µηκών προβλέφθηκε αρκετή απόσταση µεταξύ των ακροδεκτών και του πρώτου στελέ-
χους προσαρµογής, διότι οι µικροταινίες που θα φέρουν τα ρεύµατα πόλωσης πρέπει να τοπο-
θετηθούν, ειδικά σε αυτήν την περίπτωση που η ισχύς είναι πολύ µεγάλη, κατά το δυνατόν κο-
ντά στο µικροκυµατικό τρανζίστορ. Στο πώς θα διαµορφωθεί η δοµή των κυκλωµάτων µε την 
τοποθέτηση των διαδρόµων πόλωσης θα επανέλθουµε στο τελευταίο κεφάλαιο της σχεδίασης, 
µετά την εξέταση των ιδιαιτεροτήτων που εµφανίζουν τα τρανζίστορ αρσενικούχου γαλλίου 
στο θέµα αυτό. 
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3.2.4 Κατασκευή των ∆ιαιρετών και Συζευκτών Ισχύος για την Τρίτη Βαθµίδα. 
 
 
 Προκειµένου να λειτουργήσει ο ενισχυτής µε τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί και µε τα 
τρανζίστορ που επιλέχτηκαν για το στάδιο εξόδου αυτού, είναι φανερό πως απαιτούνται κά-
ποιες διατάξεις διαίρεσης και επανασύζευξης της µικροκυµατικής ισχύος. Συγκεκριµένα, η ι-
σχύς του δεύτερου σταδίου πρέπει, αφενός να διαιρεθεί σε δύο µέρη διότι χρησιµοποιούνται 
δύο FLL1200IU-3 συσκευές στο τρίτο στάδιο, αφετέρου σε δύο µέρη εκ νέου, γιατί απαιτείται 
οδήγηση µε ίδια ποσά ισχύος της κάθε πλευράς του push-pull τρανζίστορ αυτού. Οι συζεύκτες 
ισχύος είναι µικροκυµατικά πολύθυρα τα οποία χαρακτηρίζονται καταρχήν από µία µήτρα S-
παραµέτρων µε µηδενική κύρια διαγώνιο (στην ιδανική περίπτωση). Η προσπίπτουσα ισχύς σε 
κάθε θύρα οδηγείται σε κάποιες από τις άλλες και µοιράζεται σε (συνήθως) ίσα ποσοστά ισχύ-
ος. Στην περίπτωση ισοκατανοµής της ισχύος σε δύο άλλες θύρες, ο συζεύκτης χαρακτηρίζεται 
ως 3dB. Η φάση τέλος που το κάθε κύµα στις εξόδους ενός 3dB συζεύκτη έχει ως προς το άλ-
λο, θα τον χαρακτηρίσει ως εν φάσει ή ορθογωνικό κλπ. Οι πιο συνηθισµένες διατάξεις τέ-
τοιου τύπου είναι οι τετράθυροι κατευθυντικοί συζεύκτες και οι τρίθυροι διαιρέτες ισχύος1. 
 Ένας τετράθυρος 3-dB κατευθυντικός συζεύκτης τύπου βρογχογραµµών (branch line 
coupler), όπως αυτός του σχ.3.31 έχει µήτρα S-παραµέτρων που περιγράφεται ως εξής: 
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 Θεωρώντας ότι σε κάθε θύρα το προσπίπτον κύµα έχει φάση αναφοράς, παρατηρούµε 
ότι υπάρχει έξοδος µόνο από δύο άλλες θύρες. Τα εξερχόµενα κύµατα µάλιστα είναι µισής ι-
σχύος και έχουν διαφορά φάσης 90ο. Σε µία ισοσταθµισµένη σχεδίαση ενισχυτή, όπως θα δού-
µε ακολούθως, ένας τέτοιος τύπος συζεύκτη χρησιµοποιείται για την οδήγηση των κυµάτων 
στην κάθε πλευρά των push-pull τρανζίστορ. 
 

 
Σχ.3.31: 3-dB Συζεύκτης τύπου βροχογραµµών (Branch Line Coupler). 

 
 
 

                                                 
1 Περαιτέρω µελέτη των µικροκυµατικών διαιρετών και πολυθύρων αντίστοιχα στα [3.1] Ν. Κ. Ουζούνογλου: Ει-
σαγωγή στα Μικροκύµατα, (Β’ Εκδ.) Ε.Μ.Π. 1994, Κεφ. 5 κ.εξ., και [3.2] Guillermo Gonzalez: Microwave Tran-
sistor Amplifiers, Analysis and Design, 2nd Edition, 1997 Prentice Hall, § 4.4 κ.εξ. 
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 Για το συζεύκτη του σχ.3.31 οι περιγραφικές σχέσεις για τη σχεδίασή του είναι οι εξής:  
 

( ) 2

01

0

110log

1
dBC

Z
Z

=
⎛ ⎞

− ⎜ ⎟
⎝ ⎠

   {3.2} 

και 
01

02 0
2

0
01

0

1

Z
Z Z
Z Z

Z

=
⎛ ⎞

− ⎜ ⎟
⎝ ⎠

   {3.3} 

 
 
 Στις παραπάνω σχέσεις, C είναι ο λόγος σύζευξης, ήτοι 3 (σε dB). Εάν Z0=50Ω, τότε 
υπολογίζονται οι Z01 και Ζ02 από τις {3.2} και {3.3}. Στην περίπτωση που ο συζεύκτης χρησι-
µοποιείται στη σχεδίαση ενός ισοσταθµισµένου ενισχυτή, η θύρα 4 τερµατίζεται στη χαρακτη-
ριστική της αντίσταση. Τότε, η µήτρα των S-παραµέτρων µετασχηµατίζεται στην ακόλουθη:  

[ ]

2

2

0

1 0 0
2 0 0

j j

j

j

e e

S e
e

π
π

π

π

− −

−

−

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

   {3.4} 

 
 Με τη µια θύρα τερµατισµένη εποµένως ο συζεύκτης γίνεται ένας τρίθυρος διαιρέτης 
ισχύος, στην έξοδο του οποίου τα κύµατα έχουν µια διαφορά φάσης 90ο. 
 Ένας έτερος τρίθυρος διαιρέτης/συζεύκτης ισχύος που χρησιµοποιείται ευρύτατα είναι 
ο διαιρέτης τύπου Wilkinson (σχ.3.32). 
 

 
 

Σχ.3.32: 3-dB ∆ιαιρέτης ισχύος τύπου Wilkinson. 
 

 
Ο διαιρέτης αυτός εµφανίζει στις θύρες 2 και 3 δύο κύµατα όµοιας φάσης και ισχύος 

µισής από αυτής του προσπίπτοντος κύµατος στη θύρα 1. Η αρχή λειτουργίας του είναι η εξής: 
Οι γραµµές τετάρτου µήκους κύµατος µετασχηµατίζουν τον 50Ω τερµατισµό της κάθε θύρας 
σε αντίσταση 100Ω. Όµως η παράλληλη σύνδεση των δύο 100Ω αντίστάσεων που εµφανίζο-
νται παράγουν στη θύρα 1 ισοδύναµη φαινόµενη αντίσταση 50Ω. Άρα, όταν και οι δύο θύρες 
του διαιρέτη τερµατίζονται, η θύρα 1 βλέπει επίσης τερµατισµό. Εάν τώρα σε κάποια από τις 
θύρες, πχ. στη 2, εµφανίζεται ανάκλαση, τότε το ανακλώµενο κύµα µέσω του αντιστάτη και 
του συνολικού λ/2 δρόµου από τη 2 στην 3 θύρα συµβάλλουν µε αντίθετη φάση και αναιρού-
νται. Εποµένως δεν εµφανίζεται κύµα στη θύρα 3, λόγω κακής προσαρµογής της θύρας 2. Η 
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τιµή της αντίστασης είναι επιλεγµένη 100Ω ώστε τα ανακλώµενα να έχουν ίδιο πλάτος και να 
αναιρούνται πλήρως. Η µήτρα σκέδασης του διαιρέτη Wilkinson είναι η εξής: 
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 Οι παραπάνω διατάξεις υλοποιούνται πολύ εύκολά µε µικροταινίες επάνω στην πλακέ-
τα σχεδίασης της µικροκυµατικής διάταξης. Ωστόσο, το εύρος ζώνης τους είναι περιορισµένο, 
διότι η σχεδίασή τους επιτρέπει να λειτουργούν επακριβώς στη συχνότητα εκείνη για την ο-
ποία τα χαρακτηριστικά µήκη είναι πράγµατι λ/4 (ή οποιοδήποτε άλλο µήκος κυµατοδηγού 
σχετιζόµενο µε το µήκος κύµατος εµφανίζεται). Συνεπώς το εύρος ζώνης που η επίτευξη της 
διαίρεσης είναι ικανοποιητική είναι µικρό, της τάξης του ½  της κεντρικής συχνότητας, ενδε-
χοµένως και µικρότερο, εάν οι απαιτήσεις της εφαρµογής που χρειάζεται διαίρεση του σήµα-
τος είναι αυστηρές. Τεχνικές ευρυζώνιας διαίρεσης ισχύος επιτυγχάνονται µε διαιρέτες Wil-
kinson πολλαπλών βηµάτων. 
 
 
Σχεδίαση των Wilkinson και Branch Line ∆ιαιρετών. 
 
 Για τη λειτουργία της τρίτης βαθµίδας, όπως έγινε σαφές, απαιτείται διπλή διαίρεση ι-
σχύος, τουτέστιν κατανοµή αυτής σε τέσσερα τµήµατα. Το κάθε push-pull τρανζίστορ της τε-
λευταίας βαθµίδας επιλέχτηκε να λειτουργήσει µε ισοσταθµισµένη σχεδίαση, ώστε σε περί-
πτωση αστοχίας µίας εκ των πλευρών της κάθε συσκευής, η άλλη να λειτουργεί ανεξάρτητα. 
Βεβαίως κάτι τέτοιο θα ήταν απόλυτα εφικτό και µε µία push-pull υλοποίηση, µε την προϋπό-
θεση όµως ότι οι δύο πλευρές θα αφηνόταν τελείως ασύζευκτες και όχι ενωµένες µε πυκνωτές 
µε το σκεπτικό εξοικονόµησης χώρου για τη βαθµίδα. Το σήµα δε από την προηγούµενη βαθ-
µίδα (έξοδος του FLM2527L-20F) επιλέχτηκε να διαιρείται προς κάθε µία εκ των δύο 
FLL1200IU-3 χρησιµοποιούµενων συσκευών, µε έναν Wilkinson διαιρέτη ισχύος. Η σχεδίαση 
είναι ιδιαίτερα εύκολη, κατά τα πρότυπα των σχηµάτων 31 και 32. Πρέπει όµως να προσεχτεί 
η απόσταση που θα έχουν οι κατευθυντικοί συζεύκτες µεταξύ τους, ώστε να επαρκεί για την 
τοποθέτηση των δύο διατάξεων που σχεδιάστηκαν για το FLL1200IU-3 προηγουµένως (βλ. 
σχ.3.30). Η λεπτοµέρεια αυτή θα γίνει εµφανής µε την παρουσίαση ολόκληρης της τρίτης 
βαθµίδας διασυνδεδεµένης και µε τους διαιρέτες/συζεύκτες αυτής τοποθετηµένους στο Lay-
out. 
 Ξεκινώντας µε τη σχεδίαση του διαιρέτη Wilkinson, ουσιαστικά µεταφέρουµε στο 
ADS το σχ.3.32. Ορίζοντας το υλικό της µικροταινίας µε το στοιχείο «MSub» υπολογίζουµε 
το πάχος της µικροταινίας που έχει χαρακτηριστική αντίσταση 70.7Ω και το µήκος που δίδει 
γωνία στροφής 90ο. Προκύπτει ένα πάχος της τάξης των 0.6mm. Το λ/4 µήκος σε αυτή τη συ-
χνότητα είναι περίπου 20mm. Καταλήγουµε έτσι στο παρακάτω σχηµατικό διάγραµµα 
(σχ.3.33), όπου τα χαρακτηριστικά µήκη των λ/4 γραµµών αφήνονται µε περιθώριο βελτιστο-
ποίησης, για τυχόν διορθώσεις.   
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Σχ.3.33: Το σχηµατικό διάγραµµα του διαιρέτη Wilkinson. 
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 Στο σχηµατικό αυτό έχουµε να κάνουµε τις ακόλουθες παρατηρήσεις: Κατά πρώτον, 
τοποθετείται η ορθογώνια στροφή της µικροταινίας «MBEND3», η οποία σύµφωνα µε το πρό-
γραµµα έχει τη βέλτιστη µορφή στο σηµείο καµπής. Εάν δεν είναι επιθυµητό αυτό, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί άλλη ορθή γωνία, στην οποία όµως πρέπει να οριστεί το πάχος του διαδρόµου 
στο σηµείο στροφής. Εκτός αυτών βέβαια, µπορεί να χρησιµοποιηθεί δρόµος, στον οποίο η 
στροφή γίνεται µε καµπύλη µετάβαση. Ωστόσο, το στοιχείο «MBEND3» επιλέχτηκε ως ήδη 
βέλτιστα σχηµατισµένο. Κατά δεύτερον, πρέπει να γίνει πρόβλεψη για το χώρο που θα κατα-
λάβει η αντίσταση των 100Ω. Οι αντιστάσεις που θα χρησιµοποιηθούν στη συγκεκριµένη πε-
ρίπτωση έχουν ίδια διαδικασία τοποθέτησης µε τα FET. Αποτελούνται από ένα παραλληλό-
γραµµο κέλυφος που έχει δυο ακροδέκτες εκατέρωθεν. Από τα φύλλα δεδοµένων1 υπολογίζε-
ται το µήκος τους και τοποθετείται ως παράµετρος στο µοντέλο «R_Space» της αντίστασης. 
Κατόπιν, όπως θα γίνει εµφανές στο Layout της σχεδίασης, αφήνονται πλαίσια τα οποία θα 
αποκοπούν για να τοποθετηθεί στη θέση τους η αντίσταση. Παρατηρείται επίσης το γεγονός 
ότι ενώ το λ/4 µήκος είναι 20mm για τη συχνότητα λειτουργίας, το συνολικό µήκος του δρό-
µου αντίστασης 70.7Ω είναι περίπου 21mm. Αυτό προκύπτει από τη σχεδίαση, βελτιστοποιώ-
ντας το λόγο διαίρεσης να είναι σχεδόν ακριβώς 3dB, δεδοµένου ότι παρεµβάλλονται και µι-
κροταινίες στη θέση τοποθέτησης της αντίστασης, καθώς επίσης και στην είσοδο και την έξο-
δο. Όλα αυτά τα στοιχεία, οι συνδετήρες τύπου Τ κλπ. Αλλοιώνουν τη συµπεριφορά του διαι-
ρέτη, ώστε χρειάζεται µικρή τροποποίηση των µηκών αυτού. Κατόπιν όλων αυτών των παρα-
τηρήσεων λαµβάνονται τα ακόλουθα διαγράµµατα, από το κύκλωµα του σχ.3.33, που παρου-
σιάζουν την καλύτερη δυνατή συµπεριφορά στη διαίρεση ισχύος, στη συχνότητα λειτουργίας 
µας: 

 
Σχ.3.34: Ο λόγος διαίρεσης S21 σε dB. 

 
 Στο παραπάνω σχήµα απεικονίζεται η µεταφορά από τη θύρα 1 στη θύρα 2. Λόγω από-
λυτης συµµετρίας, ο λόγος αυτός είναι ο ίδιος και για τη µεταφορά από τη θύρα 1 στη θύρα 3. 
Ο λόγος αυτός είναι σχεδόν –3.1dB και όχι –3dB όπως θα ήταν επιθυµητό. Γενικά είναι αδύ-
νατον να επιτευχθεί καλύτερος λόγος διαίρεσης, διότι οι µικροταινιακοί διάδροµοι, αν και µι-
κρού µήκους, εισάγουν αρκετή εξασθένηση στο διαδιδόµενο σήµα. Είναι λοιπόν αναµενόµενο 
τα 0.1dB απώλειες στην κάθε πλευρά να προέρχονται από τη λ/4 γραµµή του διαιρέτη και από 
τις συνδέσεις των µικροταινιών. Ακολούθως παρατίθενται τα διαγράµµατα ανάκλασης στην 
είσοδο και αποµόνωσης των θυρών εξόδου, για να υπάρχει εικόνα των τιµών τους. Όπως είναι 
αναµενόµενο, ο S11 είναι πολύ µικρός και ο S32 ακόµα µικρότερος, που φανερώνει την υψηλή 
αποµόνωση µεταξύ των θυρών εξόδου. 
 

                                                 
1 Χρησιµοποιούνται οι αντιστάσεις RFP-20-50RP και RFP-20-100RP ενεργού ισχύος 20Watt και τιµών 50Ω και 
100Ω αντίστοιχα, όπου απαιτείται από τη σχεδίαση των διαιρετών ισχύος. Τα φύλλα δεδοµένων τους θα παρατε-
θούν στο παράρτηµα 2. 
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Σχ.3.35(α,β): Η προσαρµογή της εισόδου (α) και η αποµόνωση της θύρας 2 από την 3 (β) του διαιρέτη. 

 
 
 Τόσο η είσοδος είναι πολύ καλά προσαρµοσµένη (-26dB) στη κεντρική συχνότητα, 
όσο και η µία θύρα από την άλλη παρουσιάζουν αποµόνωση 34dB. Ενηµερωτικά παρατίθεται 
η συµπεριφορά του διαιρέτη Wilkinson που σχεδιάστηκε σε ένα διευρυµένο φάσµα συχνοτή-
των, από 1 έως 3.8 GHz, για κατάδειξη της ικανότητας διαίρεσης µακριά από τη συχνότητα 
σχεδίασης: 
 

 
Σχ.3.36: Ο λόγος διαίρεσης S21 σε dB σε ευρύ φάσµα. 

 
 Είναι εµφανής η αλλοίωση της συµπεριφοράς όσο αποµακρυνόµαστε από τη κεντρική 
συχνότητα. Ωστόσο σε µία όχι αυστηρή εφαρµογή, ένας λόγος διαίρεσης –3.5dB µπορεί να 
θεωρηθεί αποδεκτός, ώστε ο παραπάνω διαιρέτης να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συχνότητες 
από 1GHz και λιγότερο, έως 3GHz και περισσότερο. 
 Το Layout, που προκύπτει από το σχηµατικό κύκλωµα του σχ.3.33 είναι το ακόλουθο: 
 

 
Σχ.3.37:Το Layout του διαιρέτη Wilkinson. 
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 Στο σχέδιο αυτό (σχ.3.37) έχει γίνει µέριµνα για τη θέση τοποθέτησης της αντίστασης 
100Ω που απαιτείται στη σχεδίαση καθώς και για τα σηµεία που οι ακροδέκτες της θα συνδε-
θούν µε τις µικροταινίες. Το πλαίσιο στο οποίο θα τοποθετηθεί η αντίσταση αυτή είναι σχε-
διασµένο σύµφωνα µε τις διαστάσεις της, οι οποίες λαµβάνονται από το φύλλο δεδοµένων αυ-
τής. Στις εξόδους υπάρχει ένα στοιχείο φυσικής στροφής 90ο γιατί ο µικροταινιακός διάδροµος 
θα στραφεί προς τα άνω και κάτω, για τη διοχέτευση του σήµατος στα δύο παράλληλα 
FLL1200IU-3.  
 Το σήµα που θα προκύψει από την κάθε έξοδο του τρίθυρου διαιρέτη που σχεδιάστηκε, 
θα πρέπει να οδηγηθεί στο κάθε ένα εκ των push-pull FET που χρησιµοποιούνται και να διαι-
ρεθεί εκ νέου στα δύο. Η διαίρεση θα γίνει µε χρήση του συζεύκτη του σχήµατος 3.31 ο οποίος 
θα σχεδιαστεί και θα παρουσιαστεί στη συνέχεια. Σχεδιάζοντας ουσιαστικά το ίδιο κύκλωµα 
στο ADS, υπολογίζουµε πως οι 35.4Ω, µήκους λ/4 ταινίες που απαιτούνται έχουν πάχος 
1.9244mm, το οποίο και στρογγυλοποιούµε στα 1.925mm (ακρίβεια 1 mil). Οι λ/4 µικροταινί-
ες που τοποθετούνται αφήνονται µε ελαφρώς µεταβλητό µήκος, για επίτευξη του καλύτερου 
λόγου διαίρεσης που είναι εφικτός µε τη διάταξη αυτή. Όπως και στην περίπτωση της σχεδία-
σης του διαιρέτη Wilkinson είναι πρακτικά αδύνατον να επιτευχθεί λόγος διάδοσης από τη θύ-
ρα 1 στις 2 και 3 ίσος µε -3dB. Ωστόσο, οποιαδήποτε τιµή όσο το δυνατόν πλησιέστερη, γίνε-
ται αποδεκτή και έτσι οριστικοποιούνται τα µεταβλητά µήκη των στελεχών λ/4 στις βέλτιστες 
τιµές τους. Το σχηµατικό διάγραµµα του κατευθυντικού συζεύκτη παρατίθεται στην επόµενη 
σελίδα (σχ.3.38), µε τις τιµές των µηκών που εµφανίζουν την καλύτερη συµπεριφορά στη διαί-
ρεση ισχύος. 
 Εάν τώρα απεικονίσουµε τη µετάδοση από τη θύρα 1 στις θύρες 2 και 3 σε dB, λαµβά-
νουµε τις ακόλουθες παραστάσεις: 
 

 
 

Σχ.3.39: Η διάδοση από τη θύρα 1 στις θύρες 2 και 3. 
 
 Παρατηρείται σε αυτήν την περίπτωση η διαφορά που εµφανίζει η µία από την άλλη 
θύρα εξόδου. ∆εδοµένου ότι το σήµα διατρέχει έναν επιπλέον λ/4 δρόµο από τη θύρα 1 µέχρι 
τη θύρα 3, είναι λογικό να φτάνει µε µεγαλύτερες απώλειες. Ο λόγος που επιτυγχάνεται και εί-
ναι της τάξης των –3.13B ενδεχοµένως να φαίνεται πως επιδέχεται βελτίωσης, ωστόσο η α-
συµµετρία του κατευθυντικού συζεύκτη απαγορεύει την πρακτική υλοποίηση τιµών διαίρεσης 
αφενός ίδιων και αφετέρου πλησιέστερων στα –3dB. 
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Σχ.3.38: Σχηµατικό διάγραµµα του τετράθυρου κατευθυντικού συζεύκτη που σχεδιάζεται για το κύκλωµα. 
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 Ο συζεύκτης που σχεδιάστηκε έχει πολύ καλή προσαρµογή σε κάθε θύρα και επιπλέον 
υψηλές τιµές αποµόνωσης των θυρών εξόδου. Η προσοµοίωση δίνει τα εξής γραφήµατα: 
 

  
Σχ.3.40(α,β): Η προσαρµογή της θύρας 1 (και κάθε άλλης) S11 και η αποµόνωση των θυρών εξόδου S23. 

 
 Η συµπεριφορά του συντελεστή ανάκλασης S11, λόγω συµµετρίας δύο επιπέδων, είναι 
ταυτόσηµη µε αυτήν των συντελεστών όλων των υπολοίπων θυρών. Οµοίως, η αποµόνωση 
των θυρών 1 και 4 παρουσιάζει την ίδια συµπεριφορά µε αυτήν του διαγράµµατος στο σχ.3.40. 
Προς κατάδειξη της συµπεριφοράς του συζεύκτη σε ευρύτερο φάσµα παρατίθενται τα δια-
γράµµατα πλάτους και φάσης των κυµάτων που εµφανίζονται στις θύρες 2 και 3 µε οδήγηση 
ισχύος στην 1.  
 

 
Σχ.3.41(α): Οι συντελεστές διάδοσης από τη θύρα 1 στις 2 και 3 (σε dB). 

 
 

 
Σχ.3.41(β): Η φάση των κυµάτων στις εξόδους και η διαφορά τους (ιδανικά 90ο).  

 

61



Στο διάγραµµα 41(α) καθίσταται εµφανές ότι ο συζεύκτης αυτός έχει καλή συµπεριφο-
ρά διαίρεσης σε πολύ µικρότερο έυρος ζώνης σε αντίθεση µε τον Wilkinson που σχεδιάστηκε 
προηγουµένως. Άλλωστε φαίνεται πως οι δύο θύρες, λόγω της ασυµµετρίας της διαδροµής από 
την 1 στις 2 και 3, έχουν διαφορετική συµπεριφορά ακόµα και λίγο έξω από την κεντρική συ-
χνότητα σχεδίασης. Η διαίρεση µάλιστα από τη θύρα 1 στη 2 διατηρείται σε καλά πλαίσια (–
3.5dB) σε ένα µικρό εύρος, της τάξης των 400MHz (βλ. σχ.3.41α). Στο διάγραµµα 41(β) απει-
κονίζονται οι φάσεις των κυµάτων εξόδου και η διαφορά τους, η οποία έχει και το µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον. Το διάγραµµα αυτό, που χαρακτηρίζεται από την ετικέτα Ph2_3, έχει σηµειωµέ-
νες πάνω του τις δύο συχνότητες που η διαφορά φάσης µεταξύ των εξόδων είναι από 85ο µέχρι 
95ο. Το εύρος αυτό δε, είναι λιγότερο από 800MHz και εκετείνεται από τα 1900MHz έως τα 
2700MHz περίπου. Σε συνδυασµό µάλιστα µε τη συµπεριφορά διαίρεσης, όπως απεικονίζεται 
στο σχ.3.41(α), οδηγούµαστε στο συµπέρασµα πως ένας κατευθυντικός ζεύκτης τέτοιου τύπου 
έχει εύρος καλής λειτουργίας πολύ µικρό, της τάξης του ¼ της κεντρικής συχνότητας σχεδια-
σµού ή και λιγότερο. 
 Κατόπιν όλων αυτών των παρατηρήσεων και δεδοµένου ότι στη συχνότητα που εξετά-
ζουµε, ο τετράθυρος κατευθυντικός συζεύκτης έχει σχεδιαστεί απόλυτα ικανοποιητικά, απει-
κονίζεται το Layout, που θα χρησιµοποιηθεί στην ολοκληρωµένη πλακέτα του ενισχυτή. 
 

 
Σχ.3.42: Το Layout του µικροταινιακού 3-dB κατευθυντικού ζεύκτη. 

 
 Στο σχηµατικό αυτό φαίνεται πως τα χαρακτηριστικά στελέχη δεν είναι ακριβώς λ/4, 
ήτοι 20mm εν προκειµένω, όπως ορίζει η σχεδίαση για την κεντρική συχνότητα. Αντιθέτως, τα 
µήκη είναι τροποποιηµένα λίγο, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή διαίρεση σε πλάτος 
(–3.12dB στη θύρα 2 και –3.14dB στη θύρα 3, σχ.3.39) αλλά και σε φάση (90.06ο, σχ.3.41(β), 
βλ. δείκτες m1 και m2), στη συχνότητα των 2.38GHz. 
 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί η συµπεριφορά του συστήµατος των συνδεδε-
µένων διαιρετών, κατά τον τρόπο που θα γίνει η διαίρεση της ισχύος από την έξοδο του δευτέ-
ρου σταδίου και η οδήγησή της στην κάθε πλευρά των push-pull τρανζίστορ του τρίτου σταδί-
ου. Πιο συγκεκριµένα, ο Wilkinson  διαιρέτης που σχηµατικά απεικονίζεται στο σχ.3.33, θα 
πρέπει να συνδεθεί µε τον  κατευθυντικό branch line coupler του σχ.3.38. Οι δύο έξοδοι του 
τρίθυρου διαιρέτη θα οδηγηθούν σε δύο συζεύκτες στις θύρες 1 του πρώτου και 4 του δεύτε-
ρου κατα τρόπο που θα γίνει κατανοητός από την εποπτία του ακόλουθου σχηµατικού κυκλώ-
µατος, (σχ.3.43). 
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Σχ.3.43: Η διάταξη της σύνδεσης των δύο κυκλωµάτων διαίρεσης ισχύος, που απαιτείται για οδήγηση ισχύος στην τρίτη βαθµίδα.
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 Με τον τρόπο αυτό θα γίνει ο αναγκαίος καταµερισµός της ισχύος εξόδου του δευτέ-
ρου σταδίου (επιδιώκονται 43 έως 44dBm στην ευνοϊκότερη περίπτωση) σε τέσσερα µέρη, 
ώστε κάθε πλευρά των δύο FLL1200IU-3 push-pull τρανζίστορ που χρησιµοποιούνται, να ο-
δηγείται µε ίδιο ποσό µικροκυµατικής ισχύος. Από τα δεδοµένα της κατασκευάστριας εταιρίας 
για το FET αυτό, που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 3.2.3, απαιτούνται 38dBm ισχύος στην 
κάθε πλευρά, για λήψη κορεσµένης ισχύος εξόδου από το τρανζίστορ, εποµένως πιστεύεται ότι 
η τρίτη βαθµίδα θα λειτουργήσει όπως προγραµµατίζεται. Στο σηµείο αυτό θα παρατηρήσουµε 
ότι οι συζεύξεις ισχύος στην έξοδο θα γίνουν µε µία διάταξη ίδιου σκεπτικού, µόνο που θα 
πρέπει να συνδέονται οι αντίθετες θύρες των κατευθυντικών συζευκτών στο συζεύκτη Wilkin-
son που θα έπεται, σύµφωνα µε τους κανόνες της ισοσταθµισµένης σχεδίασης ενισχυτή (βλ. 
σχ.3.22β). Αυτό θα γίνει βέβαια εµφανές στην παρουσίαση ολοκλήρου του RF διαγράµµατος 
του ενισχυτή. 
 Προκειµένου να δούµε κατά πόσον η διάταξη του σχ.3.43 δίνει καλή διαίρεση ισχύος 
από τη θύρα 1 (είσοδος), σε κάθε µία εκ των τεσσάρων θυρών εξόδου (2,3,4 και 5), απεικονί-
ζουµε τους συντελεστές ευθείας διάδοσης S21 και S31, σε dB. Οι υπόλοιποι συντελεστές S41 και 
S51, είναι σε αντιστοιχία οι ίδιοι, λογω συµµετρίας της διάταξης. 

 
Σχ.3.44(α): Οι συντελεστές διάδοσης S21 και S31, όπως προκύπτουν από την προσοµοίωση του κυκλώµατος του σχ.3.43. 

 
 Όπως αναµενόταν, το σήµα εξόδου σε κάθε θύρα είναι λίγο περισσότερο από 6dB χα-
µηλότερο από το σήµα εισόδου. Μάλιστα, τα –3.1dB του διαιρέτη Wilkinson και τα –3.12 και 
–3.14dB σε κάθε θύρα του τετράθυρού συζεύκτη θα έδιναν –6.22 έως –6.24dB στις εξόδους 
του συνδυασµένου κυκλώµατος. Ωστόσο, η έξοδος είναι ελαφρά ελλαττωµένη, λόγω των επι-
πλέων συνδέσεων και γραµµών µεταφοράς που έχουν προστεθεί στο κύκλωµα αυτό, στοιχεία 
που προφανώς εισάγουν επιπλέον απώλειες στα σήµατα.  
 

 
Σχ.3.44(β):Οι φάσεις των σηµάτων εξόδου και η διαφορά τους. 
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 Από το σχ.3.44(β) εξάλλου είναι εµφανές πως οι φάσεις των κυµάτων εξόδου στις δύο 
θύρες του ίδιου ζεύκτη διαφέρουν κατά 90ο µε πολύ µεγάλη ακρίβεια (διάγραµµα µε ετικέτα 
Ph1, δείκτης m3). Κατ’ αποτέλεσµα αναµένεται η ισοσταθµισµένη σχεδίαση να λειτουργήσει 
πολύ καλα και ο συνδυασµός των εξόδων προς λήψη της πλήρους ισχύος να είναι απόλυτα ε-
πιτυχής. 
 Όσον αφορά τη σχεδίαση του µικροταινιακού Layout, πρέπει να προσεχτούν δύο 
πράγµατα. Κατά πρώτον, οι δύο θύρες του FLL1200IU-3 απέχουν µεταξύ τους 10mm, ενώ ο 
τετράθυρος ζεύκτης έχει απόσταση ακροδεκτών εξόδου 21mm (σχ.3.42). Εποµένως πρέπει να 
γίνει µικρή στροφή των µικροταινιακών διαδρόµων, ώστε τελικά να εξισωθούν οι ανωτέρω 
αποστάσεις. Κατά δεύτερον, οι δύο παράλληλες βαθµίδες µε τα push-pull FET έχουν πλάτος 
περίπου 49mm, ήτοι 24.5mm από τον άξονα συµµετρίας του κέντρου τους (βλ. σχ.3.30). Συνε-
πώς πρέπει να έχουν απόσταση µεταξύ τους πάνω από 50mm, λαµβανοµένων δε υπόψι και των 
σηµείων που θα γίνουν οι τροφοδοσίες των «εσωτερικών» πλευρών των FET, η απόσταση θα 
πρέπει να είναι ακόµη µεγαλύτερη. Κατ’αποτέλεσµα, στην κάθε µία εκ των εξόδων του τρίθυ-
ρου διαιρέτη τοποθετείται το αναγκαίο τµήµα γραµµής µεταφοράς 50Ω, που θα αποµακρύνει 
αρκούντως τους τετράθυρους συζεύκτες, ώστε να γίνει στη συνέχεια τοποθέτηση των δύο πα-
ράλληλων βαθµίδων, όπως σχεδιάστηκαν και απεικονίζονται στο σχ.3.30. Σύµφωνα µε αυτά 
κατασκευάζεται το ακόλουθο Layout. 
 

 
Σχ.3.45: Το Layout της σύνδεσης του τρίθυρου διαιρέτη µε τους δύο τετράθυρους συζεύκτες.  
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 Στο σχηµατικό αυτό γίνονται επιπλέον µερικές παρατηρήσεις. Αρχικά φαίνονται τα 
σηµεία στις εξόδους όπως αυτά διαµορφώνονται, ώστε να απέχουν 10mm, για να γίνει η σύν-
δεση µε τα δύο παράλληλα, προσαρµοσµένα κύκλωµατα της τρίτης βαθµίδας. Επιπλέον, όλες 
οι γεωµετρικές στροφές που απαιτούνται στις συνδέσεις των µικροταινιών, γίνονται µε χρήση 
εκείνου του στοιχείου από τις βιβλιοθήκες, που έχει σχεδιαστεί για βέλτιστη συµπεριφορά α-
νακλάσεων. Η µόνη παράµετρος που ο σχεδιαστής διευκρινίζει είναι η γεωµετρική γωνία 
στροφής. Τέλος, οι τερµατισµοί, που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία της ισοσταθµισµένης 
ενίσχυσης, θα γίνουν µε χρήση 50Ω αντιστάσεων της Anaren. Για τους αντιστάτες αυτούς 
σχεδιάζεται τετράγωνο πλαίσιο σύµφωνα µε τις διαστάσεις τους, το οποίο θα αποκοπεί στη 
συνέχεια από την πλακέτα. Έτσι, στο σχέδιο του σχ.3.45. στα πλαίσια µε την ένδειξη RFP20-
50RP, θα τοποθετηθούν οι 50Ω, 20W αντιστάσεις, των οποίων τα φύλλα δεδοµένων θα παρα-
τεθούν στο παράρτηµα, µαζί µε τα φύλλα δεδοµένων όλων των συσκευών του εµπορίου που 
χρησιµοποιούνται στο κύκλωµα του ενισχυτή. Το σηµείο τέλος που πρέπει να προσεχτεί είναι 
η γείωση του δεύτερου ακροδέκτη των αντιστάσεων τερµατισµού των συζευκτών, που γίνεται 
µε την σχεδίαση ενός µικρού τετράγωνου πλαισίου µε µικρές επιµεταλλωµένες οπές στο εσω-
τερικό του. Οι οπές αυτές, οι οποίες στο σχηµατικό διακρίνονται από τον ασθενέστερο χρωµα-
τισµό τους, θα έχουν αγώγιµη σύζευξη µε το µεταλλικό υπόστρωµα του διηλεκτρικού και θα 
γειώνουν κατ’αυτόν τον τρόπο την επάνω επιφάνειά τους (µικροταινία υποδοχής του έτερου 
ακροδέκτη των αντιστάσεων). 
 
 Στην επόµενη παράγραφο θα γίνει η σύνδεση όλων των βαθµίδων και των διαιρετών 
που σχεδιάστηκαν, προκειµένου να γίνει η µελέτη του συνολικά διασυνδεδεµένου κυκλώµατος 
του ενισχυτή. Για να γίνει ευκολότερη η µελέτη, σε κάθε ένα εκ των κυκλωµάτων που σχεδιά-
στηκαν, θα τοποθετηθούν θύρες εισόδου/εξόδου, αντί για θύρες τερµατισµού και τα σχηµατικά 
διαγράµµατα της κάθε βαθµίδας πλέον θα απεικονίζονται σαν µικρά πολύθυρα. Τα µοντέλα 
αυτά θα συνδεθούν πλέον µε εύκολα κατανοητό και εποπτικό τρόπο, η δε συνολική συµπερι-
φορά (κέρδος, ευστάθεια) θα απεικονιστεί µε τα σχετικά διαγράµµατα της προσοµοίωσης. Κα-
τόπιν αυτών, τα Layout µε τις µικροταινίες που κατασκευάστηκαν για τα τρανζίστορ και τις 
διατάξεις διαίιρεσης θα συνδεθούν κατά τον τρόπο τελικής σχεδίασης της πλακέτας του ενι-
σχυτή. 
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3.3. Σύνδεση των Επιµέρους Τµηµάτων της RF Σχεδίασης. 
 
 

Έχοντας σχεδιάσει τόσο τα κυκλώµατα που προσαρµόζουν σε σύστηµα 50Ω τα τραν-
ζίστορ που χρησιµοποιούνται στη διάταξη, όσο και τους αναγκαίους διαιρέτες/συζεύκτες ισχύ-
ος του κυκλώµατος, µένει η συνολική διασύνδεσή τους, προκειµένου να µελετηθεί η συµπερι-
φορά της αλυσίδας και η απόκτηση µίας εικόνας του συνολικού κέρδους, της προσαρµογής και 
της σταθερότητας της διάταξης. Ο αναγνώστης παραπέµπεται στα σχηµατικά διαγράµµατα 
των βαθµίδων, όπως απεικονίζονται στα σχ.3.4 (πρώτη βαθµίδα), σχ.3.14 (δεύτερη βαθµίδα), 
σχ.3.25 και 26 (είσοδος και έξοδος της κάθε πλευράς των FET της τρίτης βαθµίδας) καθώς και 
στα σχ.3.33 (διαιρέτης Wilkinson) και σχ.3.38 (τετράθυρος κατευθυντικός συζεύκτης). Όπως 
ήδη αναφέρθηκε, τα σχ.3.25 και 26 συζεύχτηκαν σε ένα κύκλωµα, µε την τροποποίηση του 
αρχείου των S-παραµέτρων, ώστε να σχηµατιστεί ένα δίθυρο µικροκυµατικό στοιχείο, κατά τα 
πρότυπα των σχεδιάσεων των δυο προηγούµενων βαθµίδων. Βέβαια οι παράµετροι του νέου 
αυτού στοιχείου έχουν υποστεί µία ανάµειξη των µονόπλευρων παραµέτρων που έδωσε η ε-
ταιρία και αφορούσαν µόνο την αντίσταση εισόδου και εξόδου της κάθε πλευράς, και των αµ-
φίπλευρων παραµέτρων, όπως ελήφθησαν από το φύλλο δεδοµένων της κατασκευάστριας ε-
ταιρίας. Ο λόγος για τον οποίο η ανάµειξη αυτή δεν είναι µεν απόλυτα σωστή, αλλά παρόλα 
αυτά γίνεται, εξηγείται στην παράγραφο 3.2.3, που αφορά την RF σχεδίαση της βαθµίδας του 
FLL1200IU-3. 
 Η διασύνδεση όλων των βαθµίδων θα µπορούσε να γίνει τοποθετώντας όλα τα σχηµα-
τικά σε ένα νέο, αφαιρώντας όλες τις θύρες τερµατισµού και συνδέοντας τα κυκλώµατα των 
τρανζίστορ και των διαιρετών, κατά τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και απεικονίζεται 
στο σχ.3.1, στο λειτουργικό RF διάγραµµα της ενισχυτικής βαθµίδας. Προφανώς κάτι τέτοιο 
θα ήταν εξαιρετικά δύσχρηστο και χρονοβόρο. Για το λόγο αυτό ακολουθείται µια διαδικασία 
που απλουστεύει αρκετά τα πράγµατα. Παίρνοντας το κάθε κύκλωµα από όσα σχεδιάστηκαν 
παραπάνω, αφαιρούµε τις θύρες τερµατισµού «Term» και τοποθετούµε θύρες διασύνδεσης 
«Port». Για απλούστευση, παραθέτουµε το µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε για την προσοµοίω-
ση των S-παραµέτρων του FMM5049VT, µε τοποθετηµένες τις θύρες «Port». 
 

 
Σχ.3.46: Υλοποίηση ενός απλού µοντέλου διθύρου.  

 
 Στο σχηµατικό αυτό, όπως και στο σχηµατικό κάθε κυκλώµατος που θέλουµε να µο-
ντελοποιήσουµε, απενεργοποιούµε οποιοδήποτε module προσοµοίωσης (πχ. Το S_Param), α-
πενεργοποιούµε τις θύρες τερµατισµών και τέλος απενεργοποιούµε κάθε module υπολογισµού 
παραµέτρων, όπως αντίστασης εισόδου («Ζin»), σταθερότητας («StabFact»), κέρδους 
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(«PwrGain») κλπ. Το παραπάνω σχηµατικό πλέον θα υπόκειται στις ρυθµίσεις του υπερκείµε-
νου σχεδιαστικού επιπέδου, του επιπέδου εκείνου δηλαδή που θα κάνει χρήση του µοντέλου 
αυτού. Το κύκλωµα του σχ.3.46, πρέπει να αποθηκευτεί µε κάποιο όνοµα, µε το οποίο στη συ-
νέχεια θα γίνει ανεύρεση και τοποθέτησή του στο νέο σχηµατικό διάγραµµα. Εν προκειµένω, 
το κύκλωµα του σχήµατος 3.46 αποθηκεύεται υπό την ονοµασία «1_simple_model». Ανοίγο-
ντας πλέον ένα νέο παράθυρο σχεδίασης, το προηγούµενο µοντέλο µπορούµε πολύ απλά να το 
εισάγουµε από τη βιβλιοθήκη («component library list»), και την κλάση «Sub-Networks». 
Κατ’ αποτέλεσµα έχουµε το ακόλουθο δίθυρο: 
 

 
Σχ.3.47:Χρήση του δίθυρου µοντέλου που δηµιουργήσαµε. 

 
 
 Επιλέγοντας το νέο αυτό στοιχείο και κάνοντας «Push into Hierarchy», ένα νέο παρά-
θυρο ανοίγει και εµφανίζεται το µοντελοποιηµένο σχηµατικό κύκλωµα, όπως απεικονίζεται 
στο σχ.3.46. 
 Προφανώς, εάν το κύκλωµα διαθέτει περισσότερες θύρες τερµατισµού, όπως στην πε-
ρίπτωση των διαιρετών ισχύος, η αντικατάσταση κάθε ενός τερµατισµού µε µία θύρα επικοι-
νωνίας οδηγεί στη δηµιουργία πολύθυρων µοντέλων. Για παράδειγµα, εάν στο σχ.3.43, του 
συνδυασµού του διαιρέτη Wilkinson και του τετράθυρου ζεύκτη, όλες οι θύρες τερµατισµού 
αντικατασταθούν µε στοιχεία «Port», λαµβάνεται ένα µοντέλο επτάθυρου δικτύου. Με την α-
ρίθµηση που γίνεται, η θύρα 1 είναι η είσοδος, οι 2,3,4,5 είναι οι τέσσερις θύρες εξόδου και οι 
6 και 7 τερµατίζονται µε αντίσταση 50Ω. Ακολούθως εικονίζεται το µοντέλο αυτό (σχ.3.48): 
 

 
 

Σχ.3.48: Το µοντέλο για τη διάταξη διαίρεσης ισχύος στην είσοδο της 3ης βαθµίδας. 
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 Προκειµένου να επιβεβαιωθεί η ορθή λειτουργία όλων αυτών των µοντέλων που δη-
µιουργήθηκαν κάθε τους θύρα τερµατίζεται και διεξάγεται προσοµοίωση. Τα αποτελέσµατα 
της διαδικασίας συγκρίνονται µε τα προηγούµενα, που λήφθηκαν από κάθε βαθµίδα ξεχωρι-
στά. Προφανώς είναι τα ίδια, δεδοµένου ότι δεν αλλάζει τίποτα ουσιαστικό στα κυκλώµατα. 
Ωστόσο, µε τον τρόπο αυτό ελέγχεται αν έχουν σωστά απενεργοποιηθεί όλα τα module προ-
σοµοίωσης, υπολογισµών καθώς και όλοι οι στόχοι βελτιστοποίησης του κάθε υποκυκλώµα-
τος. Όλα τα µοντέλα πλέον, που θα τοποθετηθούν σε κοινό σχηµατικό, θα υπόκεινται στους 
ορισµούς των νέων, υπερκείµενων στοιχείων προσοµοίωσης.  
 Στο ακόλουθο σχήµα, σχ.3.49, απεικονίζεται ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η σύνδεση 
όλου του RF τµήµατος της ενισχυτικής διάταξης. Όπως είναι εµφανές, έχουν δηµιουργηθεί 
µοντέλα, για την κάθε βαθµίδα και για τις διατάξεις επιµερισµού και επανασύζευξης της ισχύ-
ος. Η βαθµίδα επανασύζευξης περιλαµβάνει πάλι δύο τετράθυρους συζεύκτες, των οποίων οι 
θύρες 1 και 4 οδηγούνται µε τα σήµατα εξόδου των push-pull τρανζίστορ, ενώ οι 2 (οι θύρες 
εξόδου προς την έξω πλευρά του κυκλώµατος) τερµατίζονται µε αντίσταση 50Ω. Τα αθροι-
σµένα σήµατα, κατά τους κανόνες διαίρεσης και άθροισης σε µια ισοσταθµισµένη σχεδίαση, 
οδηγούνται εκ νέου στον Wilkinson συζεύκτη της εξόδου, που έχει στην προκειµένη περίπτω-
ση ρόλο αθροιστή. Στο σχ.3.49 περιλαµβάνονται τέσσερα µοντέλα που σχετίζονται µε τη µία 
πλευρά του κάθε FLL1200IU-3. Αυτό διότι προφανώς οι πλευρές είναι τέσσερις (δύο για το 
κάθε ένα εκ των δυο push-pull FET που χρησιµοποιούνται.) 
 Με την απαραίτητη προσοχή συνδέονται οι θύρες των µοντέλων των συζευκτών, και 
τερµατίζονται οι πρέπουσες. Κατόπιν αυτών το κύκλωµα είναι ολοκληρωµένο όσον αφορά το 
RF τµήµα του και µπορεί να γίνει προσοµοίωση, προκειµένου να απεικονιστούν τα χαρακτη-
ριστικά του µεγέθη. 
 
 
 

 
 
 

Σχ.3.49: Το µοντελοποιηµένο διάγραµµα όλης της διάταξης του ενισχυτή. 
Επιλέγοντας κάθε ένα από τα µοντέλα αυτά και κάνοντας «push into hierarchy», ένα νέο παράθυρο εµφανίζει τη δοµή του υπο-

κυκλώµατος. 
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Η προσοµοίωση του ανωτέρω κυκλώµατος, σχ.3.49, δίδει τα εξής πολύ ενδιαφέροντα 
αποτελέσµατα, τα οποία παρατίθενται και σχολιάζονται ακολούθως. 
 Κατά πρώτον, η απεικόνιση των συντελεστών ανάκλασης εισόδου και εξόδου φανερώ-
νει πως η διάταξη είναι πολύ καλά προσαρµοσµένη τόσο στην είσοδο όσο και την έξοδο, γύρω 
από τη συχνότητα των 2.38GHz. Η είσοδος αφενός εξακολουθεί να εµφανίζει τη χαρακτηρι-
στική προσαρµογή που είχε στα 2.38GHz µε µόνη την ύπαρξη της πρώτης βαθµίδας, κάτι που 
είναι πάρα πολύ λογικό. Κάθε επόµενη βαθµίδα σχεδιάστηκε πολύ καλά προσαρµοσµένη στα 
2.38GHz και επιπλέον ο ανάστροφος συντελεστής διάδοσης S12 του MMIC τρανζίστορ είναι 
πάρα πολύ µικρός.  

 
Σχ.3.50: Οι συντελεστές ανάκλασης στην είσοδο και την έξοδο του ενισχυτή 

 
 Η έξοδος επίσης έχει πολύ καλή προσαρµογή, η οποία µάλιστα παρατηρείται σε µεγά-
λο εύρος ζώνης (–10dB1 του S22 σε όλο το εύρος συχνοτήτων που απεικονίζεται). Αυτό οφεί-
λεται στην ύπαρξη της διάταξης των αθροιστών ισχύος στην έξοδο (quadrature και 
Wilkinson), οι οποίοι επεκτείνουν το εύρος προσαρµογής των εξόδων των FLL1200IU-3. Ει-
δικά ο διαιρέτης/συζεύκτης Wilkinson της εξόδου, µε την πολύ καλή συµπεριφορά του σε µε-
γάλο εύρος ζώνης γύρω από την κεντρική συχνότητα, συµβάλλει στην οµαλοποίηση των φορ-
τίων που βλέπει η έξοδος και κατ’ αποτέλεσµα στην εµφάνιση ενός διαγράµµατος S22 µε τιµές 
κάτω από –10dB σε εύρος συχνοτήτων άνω των 400MHz. Η συµπεριφορά της εξόδου µάλιστα 
φανερώνει µία πολύ ενδιαφέρουσα ιδιότητα των παράλληλων (είτε push-pull είτε 
ισοσταθµισµένων) σχεδιάσεων ενισχυτικής διάταξης. Η τεχνική αυτή αυξάνει πολύ το εύρος 
ζώνης προσαρµογής της διάταξης και καθιστά δυνατή τη σχεδίαση ευρυζώνιων ενισχυτών. 
 Τοποθετώντας το στοιχείο «PwrGain», που υπολογίζει το κέρδος της διάταξης σε dB, 
λαµβάνουµε το ακόλουθο γράφηµα: 

 
Σχ.3.51: Το διαθέσιµο κέρδος της διάταξης. 

                                                 
1 Τυπικό κατώφλι θεώρησης προσαρµοσµένης διάταξης. Κατά συνέπεια (βλ. σχ.3.50) η είσοδος θεωρείται προ-
σαρµοσµένη σε συχνότητες από 2290MHz έως 2440ΜΗz. Η έξοδος είναι προσαρµοσµένη σε µεγαλύτερο εύρος 
ζώνης από αυτό που απεικονίζεται στο σχήµα, ήτοι 2200MHz έως 2600MHz. 



 
 

 Από το προηγούµενο γράφηµα, σχ.3.51, είναι εµφανές πως η διάταξη έχει κέρδος της 
τάξης των 57dB. Γνωρίζοντας πως η πρώτη βαθµίδα έχει κέρδος 30.9dB (σχ.3.9), η δεύτερη 
14.5dB (σχ.3.19) και η τρίτη 12.7dB (σχ.3.29γ), που θα έδιναν ένα συνολικό κέρδος 58.1 dΒ 
παρατηρούµε ότι οι απώλειες ισχύος από ανακλάσεις διαµέσου των βαθµίδων είναι ελάχι-
στες. Το συνολικό κέρδος που η διάταξη εµφανίζει στην κεντρική συχνότητα και ισούται µε 
57.6dB προκύπτει εάν αναλογιστούµε ότι οι δύο διατάξεις διαίρεσης και σύζευξης ισχύος εµ-
φανίζουν µικρές απώλειες της τάξης των 0.3dB (σχ.3.44). Εποµένως τα 0.5dB που υπολείπεται 
το κέρδος της συνολικά διασυνδεδεµένης αλυσίδας οφείλονται σε αυτόν ακριβώς το λόγο. 
 Έχουµε επίσης τη δυνατότητα να απεικονίσουµε το συντελεστή ευστάθειας Rollette για 
το κύκλωµα που σχεδιάστηκε (σχ.3.49). Χρησιµοποιώντας το module «StabFact» του ADS 
προκύπτει το ακόλουθο γράφηµα: 
 

 
Σχ.3.52: Ο συντελεστής ευστάθειας k του Rollette. 

 
 Το γράφηµα δίδεται σε λογαριθµική κλίµακα, διότι στα άκρα του απεικονιζόµενου φά-
σµατος λαµβάνει πολύ µεγάλες τιµές και καθιστά την απεικόνισή του σε κανονική κλίµακα µη 
εποπτική. Η απεικόνιση επίσης γίνεται στη ζώνη συχνοτήτων στην οποία διαθέτουµε πληρο-
φορία για όλα τα τρανζίστορ, σχετικά µε τις S-παραµέτρους τους. Είναι εµφανές πως η µικρό-
τερη τιµή του συντελεστή, που παρουσιάζεται µάλιστα στην κεντρική συχνότητα της σχεδία-
σης, όπου και το µεγαλύτερο κέρδος της διάταξης, είναι πολύ µεγαλύτερη της µονάδας. Το γε-
γονός αυτό δείχνει αφενός ότι η διάταξη είναι ευσταθής, αφετέρου υποδεικνύει πως και η εν 
συνεχεία υλοποίηση του ενισχυτή δεν θα παρουσιάσει προβλήµατα ταλαντώσεων. 
 Μπορούµε τέλος να απεικονίσουµε το λόγο στασίµων κυµάτων στην είσοδο και την 
έξοδο, οι διακυµάνσεις των οποίων µπορούν εύκολα να προβλεφθούν από το διάγραµµα του 
σχ.3.50 των S-παραµέτρων.     

 
Σχ.3.53(α): Ο λόγος στασίµων στην είσοδο. 
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Σχ.3.53(β): Ο λόγος στασίµων στην έξοδο. 

 
 Από τα ανωτέρω διαγράµµατα προκύπτει ότι η είσοδος είναι άριστα προσαρµοσµένη 
στη κεντρική συχνότητα και πρακτικά προσαρµοσµένη σε συχνότητες από 2.28GHz έως 
2.45GHz περίπου. Η έξοδος είναι πολύ καλά προσαρµοσµένη στη κεντρική συχνότητα των 
2.38GHz και πρακτικά προσαρµοσµένη σε ένα εύρος από 2.17GHz έως 2.66GHz. Ωστόσο το 
κέρδος της διάταξης εξανεµίζεται σε συχνότητες άνω των 2.45 µε 2.50 GHz και κάτω των 
2.25GHz, αφενός λόγω του γεγονότος ότι οι προσαρµογές διαµέσου των βαθµίδων είναι σχε-
διασµένες για στενό εύρος γύρω από τα 2.38GHz, αφετέρου διότι το FMM5049VT είναι σχε-
διασµένο για τη ζώνη 1.8-2.3GHz, ενώ τα άλλα δύο τρανζίστορ για τη ζώνη 2.5-2.7GHz 
(FLM2527L-20F) και 2.4-2.5GHz (FLL1200IU-3). Η σχεδίαση αυτή ευνοεί τη λειτουργία των 
τρανζίστορ στα όρια κορεσµένου κέρδους, για το γεγονός ότι τα δευτερεύοντα παράγωγα συ-
χνοτήτων θα εγκλωβίζονται στην αλυσίδα, η οποία θα λειτουργεί ως στενό ζωνοπερατό φίλτρο 
γύρω από την κεντρική συχνότητα. Παρόλα αυτά, αρµονική προσοµοίωση δυστυχώς δεν είναι 
δυνατόν να γίνει, διότι οι πληροφορίες για τις S-παραµέτρους των συσκευών που χρησιµο-
ποιούνται δεν είναι διαθέσιµες για τη ζώνη πέραν των 2.0-2.8GHz. Άλλωστε, οι S-παράµετροι 
δεν δίνουν τη δυνατότητα διεξαγωγής µη γραµµικών προσοµοιώσεων. Ωστόσο εκτιµάται ότι 
δεν θα δηµιουργηθούν προβλήµατα από τυχόν αρµονικές που θα προκύψουν, µε τη λειτουργία 
των τρανζίστορ κοντά αλλά και πάνω από το σηµείο συµπίεσης (gain compression point) 1dB. 
Η µη τηλεπικοινωνιακή χρήση του ενισχυτή δίνει επιπλέον αυτή τη δυνατότητα, για λειτουρ-
γία των FET στον κόρο.   
 Στο σηµείο αυτό µπορούµε πλέον να συνδέσουµε τα επιµέρους τµήµατα που σχεδιά-
στηκαν µε µικροταινίες, ώστε να αποκτήσουµε πλέον µία συνολική εποπτική εικόνα του RF 
τµήµατος του ενισχυτή. Χρησιµοποιώντας τα Layout που παρουσιάστηκαν για την πρώτη 
(σχ.3.11), τη δεύτερη (σχ.3.21) και την τρίτη βαθµίδα (σχ.3.40), αλλά και για τους συζεύκτες 
(Wilkinson, σχ.3.37 και τετράθυρου, σχ.3.42) διαµορφώνουµε το συνολικό Layout. Κάποια 
τµήµατα γραµµών µεταφοράς και στροφών πρέπει να προστεθούν, ώστε ο συνδυασµός των 
διαιρετών  και η ένωσή τους µε την τρίτη βαθµίδα να είναι εφικτός. Τελικά διαµορφώνεται το 
µικροταινιακό Layout που απεικονίζεται στην επόµενη σελίδα (σχ.3.54). 
 Στο σχηµατικό αυτό σηµειώνονται επίσης οι διαστάσεις του (µήκος-πλάτος), προς α-
πόκτηση εποπτικής εικόνας και αίσθησης του µεγέθους της διάταξης. Είναι δε 330mm το µή-
κος της, το δε πλάτος περίπου 100mm. Βέβαια να σηµειωθεί ότι οι διαστάσεις της πλακέτας 
και δη το πλάτος της θα µεταβληθούν µε τοποθέτηση των κυκλωµάτων εκείνων που θα παρέ-
χουν τις σταθεροποιηµένες τάσεις που απαιτούν οι πύλες και οι υποδοχές των GaAs FET που 
η αλυσίδα περιλαµβάνει. Στο επόµενο κεφάλαιο, της µελέτης των τροφοδοσιών των τρανζί-
στορ, θα σχεδιαστούν και θα τοποθετηθούν οι διατάξεις αυτές και η συνολική εικόνα της πλα-
κέτας του ενισχυτή θα παρατεθεί. 
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2.380 GHz Power Amplifier RF Microstrip Layout 

 

 
 

Σχ.3.54: Η µε µικροταινίες σχεδίαση της RF αλυσίδας του ενισχυτή. 
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 Όσον αφορά το ανωτέρω layout, σχ.3.54, γίνονται οι εξής παρατηρήσεις: Κατά πρώ-
τον, τα δύο παράλληλα FLL1200IU-3 τοποθετούνται σε ικανή απόσταση µεταξύ τους ώστε 
στο ενδιάµεσο διάστηµα να τοποθετηθούν οι µικροταινιακοί διάδροµοι που θα φέρουν τα ρεύ-
µατα τροφοδοσίας των εσωτερικών πλευρών των push-pull τρανζίστορ. ∆εδοµένου ότι η σχε-
δίαση θα απαιτήσει την παρεµβολή ενός τµήµατος γραµµής µεταφοράς περίπου ενός τετάρτου 
µήκους κύµατος, µεριµνάται ώστε η απόσταση µεταξύ των RF διαδρόµων εισόδου του σήµα-
τος, να είναι οπωσδήποτε µεγαλύτερη από 20mm(λ/4)+20mm(λ/4)=40mm. Επίσης, παρατη-
ρώντας το τρόπο που οδηγείται το σήµα σε κάθε ένα εκ των δύο push-pull FET της διάταξης 
και πώς το σήµα αυτό συνδυάζεται στην έξοδο, µε τη χρήση των τετράθυρων συζευκτών, κα-
θίσταται εµφανής η λειτουργία ισοσταθµισµένης ενίσχυσης. Οι τερµατισµοί των τετάρτων θυ-
ρών των κατευθυντικών συζευκτών είναι αντίστροφοι, δηλαδή ενώ στην είσοδο τερµατίζεται η 
θύρα 4, κατοπτρικά στην έξοδο τερµατίζεται η θύρα 1, σύµφωνα µε την αρίθµηση των θυρών 
του σχ.3.31. Προς συµµετρία της διάταξης, η δοµή του «άνω» κυκλώµατος σχεδιάζεται κατο-
πτρισµένη και τοποθετείται παράλληλα στην πρώτη. Η τοποθέτηση των δυο τρανζίστορ κατ’ 
αυτόν τον τρόπο επιβάλλει την παρεµβολή τµηµάτων γραµµής µεταφοράς 50Ω στις εξόδους 
του Wilkinson διαιρέτη της εισόδου καθώς και στις εισόδους του Wilkinson συζεύκτη της ε-
ξόδου. Τέλος, το ότι οι ακροδέκτες εισόδου της push-pull συσκευής απέχουν µεταξύ τους 
10mm, ενώ ο τετράθυρος συζεύκτης έχει απόσταση θυρών περίπου 20mm, καθιστά αναγκαία 
τη παρεµβολή ενός τµήµατος γραµµής µεταφοράς µε γεωµετρική στροφή στα άκρα (από το 
σχηµατικό φαίνεται πως επιλέχτηκε γωνία 30ο). Έτσι καθίσταται δυνατή η οδήγηση σήµατος 
προς τις εισόδους της συσκευής και η απόληψή της στην έξοδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. 
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΩΣΗΣ ΤΩΝ GaAs ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ 

 
 
4.1 Γενικά. 
 
 Οι συσκευές αρσενικούχου γαλλίου έχουν ορισµένες ιδιαιτερότητες, όσον αφορά τις 
συνθήκες πόλωσής τους, οι οποίες µάλιστα τις καθιστούν ιδιαίτερα επιρρεπείς σε ταλαντώσεις 
ακόµα και σε µη αντιστρεπτές βλάβες. Το γεγονός αυτό καθίσταται ιδιαίτερα εµφανές κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής ενός µικροκυµατικού ενισχυτή, όπου ο σχεδιαστής ενδέχεται να ξο-
δέψει αρκετή προσπάθεια για την εξάλειψη ανεπιθύµητων ταλαντώσεων και σταθεροποίησης 
του κέρδους ενός τρανζίστορ. Είναι δε πολύ πιθανόν ένα τρανζίστορ να καταστραφεί ακαριαία 
µε λανθασµένο χειρισµό της διαδικασίας πόλωσης. Για το λόγο αυτό πρέπει κατ’ αρχήν να 
λαµβάνεται εξαιρετική προσοχή κατά τη σχεδίαση του κυκλώµατος εκείνου που θα παρέχει 
στην πύλη (Gate) και την υποδοχή (Drain) τις απαραίτητες τάσεις τροφοδοσίας. Επιπλέον, κα-
τά το στάδιο δοκιµών, οι διαδικασίες αφής και σβέσης ενός FET πρέπει να γίνονται µε ακρί-
βεια και σε καµία περίπτωση επιπόλαια και εν τάχει. 
 
4.2 ∆ιαδικασία Αφής (Turn-On) και Σβέσης (Turn-Off) ενός GaAs FET. 
 
 Προκειµένου να αποφευχθούν ταλαντώσεις και καταστροφή της συσκευής, ορισµένα 
βήµατα πρέπει να ακολουθούνται όταν πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία ένα GaAs FET. Κατά 
πρώτον, όλες οι συσκευές µέτρησης, τροφοδοσίας και χειρισµού πρέπει να είναι σωστά γειω-
µένες. Όλοι δε οι ακροδέκτες εισόδου και εξόδου της συσκευής πρέπει να είναι σωστά τερµα-
τισµένοι στις χαρακτηριστικές τους αντιστάσεις (50Ω). 

Εν συνεχεία, θέτουµε την τροφοδοσία της πύλης (Gate) και της υποδοχής (Drain) στα 
0V. Η τροφοδοσία της πύλης είναι µία συνήθως µικρή αρνητική τάση, το πολύ µέχρι –5V, ενώ 
η τροφοδοσία της υποδοχής είναι µία θετική τάση της τάξης των 10-12V. Πάντα βέβαια ο σχε-
διαστής πρέπει να ανατρέχει στα φύλλα δεδοµένων του κάθε τρανζίστορ, ώστε να επιβεβαιώ-
νει τις τάσεις λειτουργίας που συνιστά ο κατασκευαστής1.  

Ακολούθως, η τάση στην πύλη µειώνεται σταδιακά στην ελάχιστη τάση αποκοπής 
(pinch-off voltage) και στη συνέχεια εφαρµόζεται η θετική τάση της υποδοχής, η οποία και 
ρυθµίζεται στην προτεινόµενη τιµή της. Η συσκευή, όντας σε κατάσταση αποκοπής δεν εµφα-
νίζει καθόλου ρεύµα υποδοχής, παρά µόνο ένα µικρό ρεύµα πύλης. Η ανυπαρξία ρεύµατος υ-
ποδοχής θα υποδείξει και την ελάχιστη (κατ’ απόλυτον) τιµή του pinch-off voltage, για την 
οποία η συσκευή εξακολουθεί να βρίσκεται σε αποκοπή. Σηµαντικό είναι να επισηµανθεί ότι 
ακόµα και ίδιες συσκευές, της ίδιας σειράς, παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς τα ρεύµα-
τα ηρεµίας τους και τις τάσεις αποκοπής. 

Η τιµή της τάσης της πύλης, τέλος, αυξάνεται σε λιγότερο αρνητικές τιµές, έως το ση-
µείο που η συσκευή αρχίζει (σχετικά απότοµα) να φορτίζεται. Η τιµή της τάσης πρέπει να δια-
τηρηθεί στο σηµείο που η συσκευή φορτίζεται µε ρεύµα όσο το ρεύµα ηρεµίας (IDSQ), το οποίο 
συστήνεται στο φύλλο δεδοµένων. Πλέον, η συσκευή είναι έτοιµη να δεχθεί το προς ενίσχυση 
RF σήµα. 
 Η διαδικασία σβέσης της ενισχυτικής βαθµίδας ακολουθεί µια ανάλογη διαδικασία. 
Κατ’ αρχήν πρέπει να µηδενιστεί και να αποµακρυνθεί το ενισχυόµενο RF σήµα. Η συσκευή 
τότε απορροφά ρεύµα υποδοχής περίπου όσο το ρεύµα ηρεµίας αυτής. Εν συνεχεία, η τάση 
πύλης µειώνεται στην τιµή αποκοπής, και κατ’ αποτέλεσµα µηδενίζεται το ρεύµα υποδοχής. Η 
τάση υποδοχής ακολούθως µειώνεται σταδιακά έως το µηδέν. Τέλος, η τάση της πύλης αυξά-
νεται προοδευτικά έως ότου να µηδενιστεί. Πρέπει να σηµειωθεί πως οι GaAs συσκευές είναι 
εξαιρετικά ασταθείς σε πολώσεις υποδοχής χαµηλότερες από τις προτεινόµενες. Για το λόγο 

                                                 
1 Πρέπει επίσης να τηρείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να µην υπερβαίνονται οι απόλυτες µέγιστες τιµές τάσεων και 
ρευµάτων (absolute maximum ratings), οι οποίες προκαλούν σχεδόν ακαριαία καταστροφή των συσκευών. 
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αυτό µια GaAs συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε αποκοπή όταν εφαρµόζεται ή αποµακρύνεται 
η θετική τάση στην υποδοχή της. 
 
4.3 Κυκλώµατα Πόλωσης ενός FET. 
 
 Όπως είδαµε, ένα FET πρέπει να τροφοδοτηθεί µε µία αρνητική τάση στην πύλη και µε 
µία θετική στην πηγή. Έστω επίσης ότι διαθέτουµε τα απαραίτητα τροφοδοτικά που θα µας 
δώσουν τις αναγκαίες τάσεις και ότι η διαδικασία τροφοδοσίας θα είναι αυτή που περιγράφηκε 
στην παράγραφο 4.2 προηγουµένως, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία των 
FET. Παρόλα αυτά δεν είναι δυνατόν να κολληθεί απλώς ένα σύρµα πάνω ή κοντά στους α-
κροδέκτες της συσκευής και να συνδεθεί µε τα τροφοδοτικά. Κάτι τέτοιο θα ήταν καταστρε-
πτικό για την RF προσαρµογή της αλυσίδας. Με εφαρµογή του σήµατος, µεγάλο ποσοστό θα 
διέρρεε προς τις γεννήτριες και η λειτουργία του ενισχυτή σε τίποτα δεν θα έµοιαζε µε την 
προσχεδιασµένη. Για να επιτευχθεί λοιπόν η σωστή τροφοδοσία ενός τρανζίστορ, πρέπει να 
σχεδιαστεί και να προσαρµοστεί στην αλυσίδα ένα κύκλωµα το οποίο θα εµφανίζει πολύ µε-
γάλη (ιδανικά άπειρη) αντίσταση εισόδου ως προς το RF σήµα. Η λειτουργία του κυκλώµατος 
αυτού είναι ανάλογη µε αυτή ενός LC βαθυπερατού κυκλώµατος, στη µία άκρη του οποίου 
βρίσκεται η DC τροφοδοσία, ενώ στην άλλη η RF αλυσίδα.  
 Οι χωρητικότητες σε µία µικροκυµατική σχεδίαση µπορούν να υλοποιηθούν είτε µε 
γραµµή µεταφοράς µεγάλου πάχους (µικρής κυµατικής αντίστασης) είτε µε αυτούσιο πυκνωτή 
(SMT, τανταλίου κοκ.). Οι επαγωγείς ωστόσο παρουσιάζουν δυσκολία στην πρακτική υλοποί-
ησή τους. Με τη µορφή τυλίγµατος είναι ανούσιο να υλοποιηθούν, γιατί η συµπεριφορά τους 
είναι πολύ σύνθετη και αδύνατο να προβλεφθεί µε ακρίβεια. Με µικροταινιακή µορφή, ένας 
επαγωγέας µπορεί να προσοµοιωθεί µε πολύ λεπτή µικροταινία (µεγάλης κυµατικής αντίστα-
σης), ή µε σχεδίαση σπειρών από µικροταινία πάνω στην πλακέτα. Ωστόσο, το πόσο λεπτή θα 
είναι η µικροταινία που θα προσοµοιώνει πηνίο στην πλακέτα έχει κάποια σχεδιαστικά όρια. 
Αφενός οι ακρίβειες των τυπωµένων κυκλωµάτων δεν επιτρέπουν εξαιρετικά λεπτές σχεδιά-
σεις, αφετέρου το πηνίο βρίσκεται στο δρόµο διέλευσης του DC ρεύµατος πόλωσης. Το γεγο-
νός αυτό θέτει σαφή όρια στο πάχος που θα πρέπει να έχει το τµήµα µικροταινίας που θα προ-
σάγει το ρεύµα πόλωσης. Μια µεγάλη GaAs συσκευή, που απαιτεί περισσότερα από 10Α ρεύ-
µατος στην υποδοχή, αναγκαστικά επιβάλλει πάχος µικροταινίας περί τα 0.75mm1. Κατ’ απο-
τέλεσµα, το τύπου LC κύκλωµα πόλωσης του τρανζίστορ έχει εξαρχής έναν σχεδιαστικό πε-
ριορισµό. Προκειµένου λοιπόν να σχεδιαστεί ένα κύκλωµα που θα εµφανίζει πολύ υψηλή α-
ντίσταση στο RF σήµα, αλλά θα επιτρέπει µε σχετική ευκολία το DC να διέρχεται, προς απο-
φυγή θερµικών φαινοµένων, χρησιµοποιούνται µία σειρά από τεχνικές, οι οποίες θα περιγρα-
φούν στη συνέχεια. 

 
Σχ.4.1: Το βασικό κύκλωµα πόλωσης. 

 
                                                 
1 Μικροταινία χαλκού πάχους µετάλλου Τ=70µm δύναται να φέρει DC ρεύµα 18Α, όταν το πάχος της W είναι 
1mm. Όταν το πάχος της είναι 2mm, δύναται να µεταφέρει 36Α DC ρεύµατος. Η θερµοκρασία του ίχνους της µι-
κροταινίας υπολογίζεται περί τους 100οC (Μελέτη υπό Dr. G. R. Traut, Rogers Corporation, www.rogers-
corp.com) 
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 Για να τροφοδοτηθεί το FET µε τις αναγκαίες τάσεις, χωρίς διαφυγή µικροκυµατικού 
σήµατος χρησιµοποιείται σε γενικές γραµµές το κύκλωµα του σχ.4.1. Το ανοικτοκυκλωµένο 
στέλεχος, µήκους λ/4 εµφανίζει στη κεντρική συχνότητα λειτουργίας σύνθετη αντίσταση ίση 
µε το µηδέν. Η περιγραφική σχέση της αντίστασης του ανοικτοκυκλώµατος είναι άλλωστε 

0 cotocZ jZ lβ= − , εποµένως, για 4l λ=  προκύπτει 0ocZ = . Το βραχυκύκλωµα τώρα, µετα-
σχηµατιζόµενο κατά λ/4 προς την RF γραµµή, εµφανίζει πάλι άπειρη χαρακτηριστική αντί-
σταση. Ωστόσο, η σχεδίαση αυτή αδυνατεί να λειτουργήσει επακριβώς για οποιαδήποτε άλλη 
συχνότητα. Επιπλέον, τα λ/4 µήκη γραµµών δεν είναι δυνατόν να σχεδιαστούν µε µεγάλη α-
κρίβεια στην πλακέτα, λόγω και της παρεµβολής του Τ-συνδέσµου της ένωσης των µικροται-
νιών. Για το λόγο αυτό, στο ύψος του ανοικτοκυκλώµατος λ/4 τοποθετείται µια συστοιχία πυ-
κνωτών Ci, µε τα εξής χαρακτηριστικά: Τοποθετείται αφενός ο πυκνωτής εκείνος, ο οποίος 
στη κεντρική συχνότητα λειτουργίας παρουσιάζει τη µικρότερη αντίσταση συντονισµού1. Ει-
δικά για τη συγκεκριµένη περίπτωση σχεδίασης, ο πυκνωτής που εµφανίζει συντονισµό είναι ο 
16pF της ATC. O πυκνωτής αυτός στη κεντρική συχνότητα παρουσιάζει σχεδόν µηδενική α-
ντίσταση στο µικροκυµατικό σήµα (αντίσταση συνήθως µικρότερη από 0.01Ω). Μετασχηµατι-
ζόµενος από τη λ/4 γραµµή που παρεµβάλλεται µέχρι την αλυσίδα του σήµατος, θα παρουσιά-
σει µία πολύ µεγάλη σύνθετη αντίσταση. Πρακτικά, όποιο σήµα διαφεύγει προς το κύκλωµα 
πόλωσης διοχετεύεται µέσω του πυκνωτή αυτού προς τη γη. Πέραν του συντονιζόµενου πυ-
κνωτή, τοποθετούνται παράλληλα προς αυτόν µία σειρά άλλων πυκνωτών, οι οποίοι έχουν 
διάφορες τιµές, από 100pF, έως και 100nF. Οι πυκνωτές αυτοί τοποθετούνται για λόγους α-
σφαλείας κυρίως, για διευκόλυνση διαφυγής προς τη γη διαφόρων παραγώγων συχνοτήτων, 
που τυχόν θα προκύψουν κατά τη λειτουργία. Πρέπει να σηµειωθεί βέβαια πως όλοι οι πυκνω-
τές θα πρέπει να έχουν χαµηλές παρασιτικές αγωγιµότητες και επαγωγές, ώστε να µην διαρρέ-
ει DC ρεύµα προς τη γη αλλά και να µην παρεµποδίζονται οι παράσιτες συχνότητες να αποµα-
κρύνονται από το κύκλωµα της ενίσχυσης. 
 Όσον αφορά το κύκλωµα πόλωσης της πύλης, πρέπει να προσεχτεί µία ιδιαιτερότητα. 
Η πύλη ενός GaAs FET πρέπει να βλέπει µία ορισµένη τιµή αντίστασης (αναφερόµενη εδώ 
στο DC). Η αντίσταση της πύλης προτείνεται από την κατασκευάστρια εταιρία και παίζει κυ-
ρίως το ρόλο της σταθεροποίησης της συσκευής σε πολύ χαµηλές συχνότητες. ∆εδοµένου ότι 
οι πυκνωτές διαφυγής εξακολουθούν να έχουν µια πολύ µικρή αντίσταση, ακόµα και σε πολύ 
χαµηλές συχνότητες και ότι η λ/4 γραµµή σε αυτήν την περίπτωση είναι ένα πολύ µικρό ηλε-
κτρικό µήκος, µια αντίσταση τιµής περίπου όσο προτείνει ο κατασκευαστής ενδέχεται να είναι 
αναγκαίο να παρεµβληθεί στο τέλος του κυκλώµατος πόλωσης, δίπλα στην RF αλυσίδα, στην 
πύλη του τρανζίστορ.  

 
 

Σχ.4.2: Κύκλωµα πόλωσης πύλης. 
 
                                                 
1 Η series resonant frequency και η αντίσταση συντονισµού ESR ενός πυκνωτή θα εξεταστεί στο παράρτηµα 1, 
όπου θα γίνει και κατανοητό γιατί χρησιµοποιούνται ATC100A160, 16pF τόσο στην RF αλυσίδα, όσο και στη 
συστοιχία των πυκνωτών του κυκλώµατος πόλωσης. 
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 Η αντίσταση αυτή, τύπου SMT, δεν είναι αναγκαστικό να τοποθετείται από την αρχή, 
ειδικά στην περίπτωση που στη συστοιχία Ci δεν έχουν τοποθετηθεί µεγάλοι πυκνωτές (για 
παράδειγµα χωρητικότητας εκατοντάδων nF και άνω). Ωστόσο, εάν παρατηρηθεί πρόβληµα 
ταλαντώσεων και αστάθειας κατά την εφαρµογή των πολώσεων, η µικροταινία µπορεί να απο-
κοπεί µε νυστέρι, χωρίς ιδιαίτερη βλάβη της κατασκευής, και να παρεµβληθεί µια µικρή αντί-
σταση. Η προσαρµογή του κυκλώµατος πόλωσης σε αυτήν την περίπτωση δεν χαλάει ιδιαίτε-
ρα, διότι οι αντιστάσεις αυτές έχουν µικρό µήκος, της τάξης του 1mm, και σε σειρά µε το υπό-
λοιπο κύκλωµα πόλωσης εξακολουθούν να εµφανίζουν πολύ µεγάλη αντίσταση εισόδου στο 
RF σήµα. 
 Το κύκλωµα πόλωσης της υποδοχής τώρα, δεν απαιτεί την ύπαρξη αντίστασης, όπως 
το κύκλωµα πόλωσης της πύλης. Ωστόσο, οι σχεδιαστές ενισχυτών µε GaAs FET υψηλών ι-
σχύων προτείνουν παράλληλα προς τη συστοιχία πυκνωτών διαφυγής να υπάρχει ένα στοιχείο 
κατανάλωσης RC. 

 
 

Σχ.4.3: Κύκλωµα πόλωσης υποδοχής 
 
 Το στοιχείο RC αυτό, συνήθως αποτελείται από µία αντίσταση 50Ω  και έναν πυκνωτή 
µεγάλης χωρητικότητας, περίπου 1nF. Ως στοιχείο κατανάλωσης, δίπλα στους πυκνωτές από-
ζευξης Ci, λειτουργεί κατά βάση σταθεροποιητικά, ως προς τη λειτουργία του ενισχυτή. 
 Τα κυκλώµατα πόλωσης καλόν είναι να τοποθετούνται κοντά στους ακροδέκτες της 
πύλης και της υποδοχής του τρανζίστορ, χωρίς βέβαια αυτό να είναι απαραίτητο. Η τοποθέτη-
ση πλησίον των ακροδεκτών του FET συµβάλλει στον περιορισµό των θερµικών φαινοµένων 
από τη κυκλοφορία του DC ρεύµατος επάνω στις µικροταινίες που διαρρέει το σήµα. Επιπλέον 
βοηθούν στη βελτίωση της σταθερότητας της συσκευής, διότι οι χαµηλές συχνότητες συνδέο-
νται µε πολύ µικρό δρόµο µε τη γη.  
 Οι παραπάνω τεχνικές συνδυασµού ενός ανοικτοκυκλωµένου στελέχους λ/4 και πυ-
κνωτών, σε απόσταση λ/4 από την RF αλυσίδα, είναι οι πλέον αποδοτικές, όσον αφορά την 
παρεµπόδιση διαρροής µικροκυµατικού σήµατος προς τα κυκλώµατα τροφοδοσίας. Η προσο-
µοίωση ενός τέτοιου κυκλώµατος στο ADS φανερώνει πως η αντίσταση εισόδου, όπως φαίνε-
ται από το µικροκυµατικό σήµα, είναι χιλιάδες φορές µεγαλύτερη από την χαρακτηριστική α-
ντίσταση του συστήµατος (πχ. τα 50Ω). Παρ’ όλα αυτά όµως, σε σχετικά χαµηλές συχνότητες, 
το λ/4 µήκος έχει αρκετά µεγάλες φυσικές διαστάσεις. Ειδικά στα 2.4GHz που είναι η κεντρι-
κή συχνότητα σχεδίασης του ενισχυτή, το µήκος αυτό ισούται µε 20mm περίπου, για το συ-
γκεκριµένο τύπο µικροταινίας. Για το λόγο αυτό, δηλαδή την εξοικονόµηση χώρου επάνω 
στην πλακέτα του ενισχυτή, θα καταστεί εµφανές πως και µόνο η τοποθέτηση πυκνωτών σε 
απόσταση λ/4 από την αλυσίδα αρκεί, προκειµένου να προσαχθούν τα DC ρεύµατα πόλωσης 
στο FET, χωρίς να διαρρεύσει σήµα προς τις πηγές. 
 Είδαµε προηγουµένως πως είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί στη συστοιχία Ci των πυ-
κνωτών αποκοπής πρώτα εκείνος ο πυκνωτής που, σύµφωνα µε την κατασκευάστριά του εται-
ρία, εµφανίζει τη µικρότερη σύνθετη αντίσταση στο µικροκυµατικό σήµα, στη συχνότητα της 
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σχεδίασης. Ο πυκνωτής αυτός, στραµµένος κατά λ/4 προς την αλυσίδα του σήµατος, εµφανίζει 
τώρα µία πολύ µεγάλη αντίσταση εισόδου. Κατ’ αποτέλεσµα, ελάχιστο σήµα διαρρέει προς το 
στέλεχος της πόλωσης. Οι υπόλοιποι πυκνωτές, που ενδεχοµένως ο σχεδιαστής να επιλέξει να 
τοποθετήσει παράλληλα σε αυτόν, µειώνουν ακόµα περισσότερο τη συνολική αντίσταση στο 
σήµα, οπότε σε απόσταση λ/4 η αντίσταση εισόδου αυξάνεται ακόµα περισσότερο.  
 
 4.4 Σχεδίαση των Κυκλωµάτων Πόλωσης για τον Ενισχυτή. 
 
 ∆εδοµένου ότι στη συχνότητα σχεδίασης το µήκος λ/4 είναι περίπου 20mm µε τον τύπο 
µικροταινίας που χρησιµοποιείται, για λόγους οικονοµίας χώρου επιλέγεται η απόρριψη χρή-
σης εγκάρσιου ανοικτοκυκλώµατος λ/4 χαµηλής σύνθετης αντίστασης. Επίσης, στο εργαστή-
ριο είναι διαθέσιµοι πυκνωτές της American Technical Ceramics (ATC), η χωρητικότητα δε 
που στα 2.4GHz εµφανίζει συντονισµό είναι τα 16pF1. Η χωρητικότητα αυτή άλλωστε έχει 
χρησιµοποιηθεί στην RF αλυσίδα, στις DC αποµονώσεις µεταξύ των βαθµίδων. ∆εδοµένου ε-
πίσης ότι προτείνεται η παράλληλη τοποθέτηση και άλλων χωρητικοτήτων δίπλα στον συντο-
νισµένο πυκνωτή, για βελτίωση της συµπεριφοράς του στελέχους πόλωσης σε µικρές συχνό-
τητες, επιλέγεται να προσοµοιωθεί η συµπεριφορά ενός στελέχους λ/4, µε δύο πυκνωτές στα 
άκρα του, έναν 16pF και έναν ενδεικτικά 100pF. 
 Σχεδιάζεται λοιπόν, σύµφωνα µε τις παραπάνω παρατηρήσεις, στο ADS το βασικό κύ-
κλωµα που θα αποτελέσει το κύκλωµα πόλωσης για όλες τις συσκευές της σχεδίασης.  
 

 
Σχ.4.4: Βασικό κύκλωµα πόλωσης. 

 
  Το παραπάνω σχηµατικό έχει ως παραµέτρους βελτιστοποίησης διάφορα χαρακτηρι-
στικά µήκη. Προφανώς µεγίστη σηµασία στην αντίσταση εισόδου παίζει το στέλεχος λ/4. Στο 

                                                 
1 Η ATC διαθέτει ένα χρήσιµο πρόγραµµα, το οποίο πληροφορεί το σχεδιαστή για διάφορες παραµέτρους των 
πυκνωτών της. Στοιχεία του προγράµµατος θα παρουσιαστούν στο παράρτηµα 1, όπου µελετώνται οι πυκνωτές 
που χρησιµοποιούνται στην αλυσίδα. 

79



παραπάνω σχηµατικό έχει επίσης τοποθετηθεί ένα εγκάρσιο στέλεχος, για την περίπτωση που 
κάποιο µήκος του βελτιώνει σηµαντικά τη συµπεριφορά. Ωστόσο διαπιστώθηκε ότι δεν έχει ι-
διαίτερη συνεισφορά, και τελικά αφαιρέθηκε από το µικροταινιακό Layout. Άλλωστε η προ-
σοµοίωση και η βελτιστοποίηση της αντίστασης εισόδου οδηγούσε στην ελαχιστοποίηση του 
µήκους του εγκαρσίου στελέχους. Τελικά η απόσταση της RF αλυσίδας (το σηµείο της θύρας 
Term1) από τους πυκνωτές σταθεροποιήθηκε στα 16.5mm(µήκος στελέχους «λ/4») σύν το πά-
χος του Τ-συνδέσµου (που τελικά δεν χρησιµοποιείται ουσιαστικά), δηλαδή τα 2.7mm, ήτοι 
περίπου 19.2mm στο άθροισµα. Το µήκος αυτό λίγο διαφέρει από τα 20mm που είναι το λ/4 
µήκος στην κεντρική συχνότητα σχεδίασης.  
 Τα µήκη αυτά οριστικοποιήθηκαν έτσι, ώστε στο χάρτη Smith, η αντίσταση εισόδου 
του κυκλώµατος να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο άπειρο, µε µηδενική φανταστική 
γωνία. Τα γραφικά αποτελέσµατα έχουν ως ακολούθως: 
 

 
Σχ.4.5:Η αντίσταση εισόδου σε Χάρτη Smith. 

 
 Από το παραπάνω διάγραµµα είναι εµφανές ότι το κύκλωµα παρουσιάζει χαρακτηρι-
στική αντίσταση που κινείται στην άκρη του χάρτη. Ειδικά στην κεντρική συχνότητα, ο συντε-
λεστής ανάκλασης S11 έχει τιµή πολύ κοντά στο 1 0 j+ ⋅ . Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στην 
πολύ µεγάλη αντίσταση, η οποία είναι περίπου 185 φορές µεγαλύτερη της Z0, όπως φαίνεται 
από το δείκτη µε ετικέτα m1. Η αντίσταση εισόδου µπορεί να απεικονιστεί ακολούθως κατά 
µέτρο και γωνία, προκειµένου να γίνει πιο εποπτική η συµπεριφορά της στη συχνότητα. 
 

 
Σχ.4.6: Το µέτρο της αντίστασης εισόδου του κυκλώµατος του σχ.4.4. 
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Σχ.4.7: Η φάση της αντίστασης εισόδου του κυκλώµατος του σχ.4.4. 

 
 Η χρήση ενός ανοικτοκυκλωµένου στελέχους λ/4 θα βελτίωνε ακόµα περισσότερο την 
αντίσταση εισόδου του κυκλώµατος πόλωσης. Πιθανότατα να την καθιστούσε έως και 1000 
φορές µεγαλύτερη από τη Z0, αντί για 185 που είναι τώρα. Ωστόσο, υπό τις συνθήκες αυτές, 
προς το κύκλωµα πόλωσης διαρρέουν περί τα 23dB λιγότερη µικροκυµατική ισχύς, από αυτήν 
που ρέει στην RF αλυσίδα. Το ποσοστό αυτό, αν και θα µπορούσε να βελτιωθεί περισσότερο, 
κρίνεται αποδεκτό και συνεπώς τα στελέχη θα τοποθετηθούν δίπλα στις πηγές και τις υποδοχές 
των FET ως έχουν. Σηµειωτέον είναι πως το πάχος του 1.125mm αντέχει ρεύµατα DC πάνω 
από 20Α. ∆εδοµένου ότι κάθε πλευρά ενός FLL1200IU-3 push-pull FET απαιτεί ρεύµα υποδο-
χής πλήρους λειτουργίας 13Α, το πάχος αυτό είναι αρκετό. Επίσης, δεδοµένου ότι η ισχύς εξό-
δου κάθε πλευράς είναι περίπου 49dBm, προς το κύκλωµα πόλωσης αναµένεται να διαρρέουν 
περίπου 400mW (26dBm) µικροκυµατικής ισχύος. Ακόµα και 1W να είναι η διαρρέουσα ισχύς 
από την κάθε πλευρά των push-pull τρανζίστορ της τελευταίας βαθµίδας, η ισχύς αυτή δεν εί-
ναι µεγάλη απώλεια. Κατ’ αποτέλεσµα, το µικροταινιακό Layout των στελεχών πόλωσης είναι 
το ακόλουθο: 
 

 
Σχ.4.8: Το Layout του κυκλώµατος πόλωσης. 

  
Στο σχηµατικό αυτό φαίνονται τοποθετηµένοι και οι δύο πυκνωτές που χρησιµοποιού-

νται στην προσοµοίωση, µε τον τρόπο που αυτόµατα το layout του ADS παρουσιάζει. Ωστόσο 
αυτοί θα πρέπει να αφαιρεθούν από το Layout που θα αποσταλεί για εκτύπωση, και στη θέση 
τους να µείνει το κενό όπου θα τοποθετηθούν. Επίσης, στο µικρό κοµµάτι µικροταινίας που 
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στηρίζεται η άλλη άκρη τους θα πρέπει να σηµειωθούν οι µικρές επιµεταλλωµένες οπές, οι 
οποίες θα εξασφαλίσουν ότι το τµήµα αυτό γειώνεται, όπως άλλωστε πρέπει να γίνει.  
 Στην περίπτωση του FMM5049VT υπάρχει µία ιδιαιτερότητα. Οι ακροδέκτες τροφο-
δοσίας του δεν γνωρίζουµε αν συνδέονται άµεσα µε την RF αλυσίδα εντός της συσκευασίας 
του MMIC αυτού ή είναι µε κάποιο τρόπο αποµονωµένοι. Ωστόσο, για κάθε ενδεχόµενο, είναι 
σκόπιµο οι τροφοδοσίες να γίνουν µε κυκλώµατα πόλωσης, όπως αυτό που περιγράφηκε πα-
ραπάνω. Παραθέτουµε το µικροταινιακό σχέδιο, µε σηµειωµένους τους έξι ακροδέκτες της 
συσκευής. 
 

 
Σχ.4.9: Το Layout της πρώτης βαθµίδας. 

 
 Από το σχηµατικό αυτό καθίσταται εµφανές πού θα πρέπει να κολληθούν οι έξι ακρο-
δέκτες της συσκευής, εξωτερικά του πλαισίου, το οποίο ως γνωστόν θα αποκοπεί από την 
πλακέτα. Οι ακροδέκτες έχουν απόσταση µεταξύ τους 3.2mm. Οι δε ακροδέκτες 1 και 6 είναι 
υποδοχές που πρέπει να τροφοδοτηθούν µε 10V, ενώ ο 3 είναι πύλη που πρέπει να τροφοδοτη-
θεί µε –5V (βλ. φύλλο δεδοµένων της συσκευής). Ο ακροδέκτης 4 είναι ασύνδετος. Λόγω των 
στελεχών προσαρµογής πρέπει να γίνει µία γεωµετρική στροφή στα στελέχη πόλωσης που θα 
τοποθετηθούν στους ακροδέκτες 1,3 και 6. ∆εδοµένης επίσης της απόστασης των ανοικτοκυ-
κλωµάτων προσαρµογής από τη συσκευή, µετατρέπεται ελαφρά το κύκλωµα προσαρµογής του 
σχ.4.4. στο σχηµατικό κύκλωµα που απεικονίζεται στο σχ.4.10. 
 Στο κύκλωµα αυτό έχει τοποθετηθεί ένα ανοικτοκυκλωµένο στέλεχος µικρού µήκους 
στο ύψος της λ/4 απόστασης από την είσοδο γιατί διαπιστώθηκε ότι βελτιώνει σχετικά τη συ-
µπεριφορά του στελέχους, όσον αφορά την αντίσταση εισόδου κατά µέτρο και γωνία. Σηµειω-
τέον ότι µε την τοποθέτηση της στροφής στο στέλεχος, παρόλο που οι αποστάσεις διατηρήθη-
καν στο προηγούµενο µήκος τους, η αντίσταση εισόδου ήταν αρκετά χαµηλότερη από ότι αυτή 
του κυκλώµατος του σχ.4.4. Πιθανόν η τοποθέτηση της στροφής αλλοίωσε την προσαρµογή 
του κυκλώµατος πόλωσης που σχεδιάστηκε προηγουµένως, για το λόγο αυτό δε τοποθετήθηκε 
το ανοικτοκύκλωµα, µήκους περίπου 2.2mm. 
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Σχ.4.10: Κύκλωµα πόλωσης για την πρώτη βαθµίδα. 

 
 Το κύκλωµα αυτό, µετά την βελτιστοποίηση, εµφανίζει την ακόλουθη αντίσταση εισό-
δου, κατά µέτρο και γωνία: 
 

 
Σχ.4.11: Το µέτρο της αντίστασης εισόδου του κυκλώµατος του σχ.4.10. 
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Σχ.4.12: Η φάση της αντίστασης εισόδου του κυκλώµατος του σχ.4.10. 

 
 
 Από τα παραπάνω διαγράµµατα είναι εµφανής η καλή συµπεριφορά που παρουσιάζει 
το στέλεχος, παραπλήσια αυτής του κυκλώµατος πόλωσης που σχεδιάστηκε προηγουµένως. 
Σχεδιάζεται συνεπώς το κύκλωµα µε µικροταινίες, το οποίο θα τοποθετηθεί στους ακροδέκτες 
1,3 και 6 της MMIC συσκευής ως ακολούθως:  
 

 
 

Σχ.4.13: Το µικροταινιακό Layout του κυκλώµατος πόλωσης, για την πρώτη βαθµίδα. 
 
 Το ADS όπως βλέπουµε, εµφανίζει τους πυκνωτές κατά τον ιδιαίτερο αυτό τρόπο, όταν 
κληθεί η διαδικασία δηµιουργίας του layout, από το αντίστοιχο σχηµατικό. Οι πυκνωτές πρέ-
πει να αφαιρεθούν και να µείνει κενό στη θέση τους, απόστασης περίπου 1mm, ενώ στην 
πλευρά που θα γειωθεί, θα πρέπει να απεικονισθούν τα σηµεία που θα γίνουν επιµεταλλωµένες 
οπές γείωσης. Οι επιµεταλλωµένες οπές σηµειώνονται απλά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 
 

 
 

Σχ.4.14 Μικρό πλαίσιο µε 4 οπές γείωσης, διαστάσεων 2.1*2.4mm. 
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 Ένα τέτοιο πλαίσιο για παράδειγµα τοποθετείται στο σηµείο που θα βρίσκεται ο γειού-
µενος ακροδέκτης των πυκνωτών των κυκλωµάτων πόλωσης.  
 Πρέπει να επισηµανθεί τέλος πως όσον αφορά το FLL1200IU-3, το οποίο σε πλήρη 
φόρτιση απορροφά ρεύµα υποδοχής περί τα 14Α, το κύκλωµα πόλωσης όπως απεικονίζεται 
στο σχ.4.8 σχεδιάζεται µε ελαφρώς φαρδύτερη µικροταινία, για αποφυγή υπερθερµάνσεων του 
διαδρόµου κατά τη λειτουργία του ενισχυτή. 
 Μετά από τη µελέτη και τη σχεδίαση των κυκλωµάτων πόλωσης παρατίθενται τα κυ-
κλώµατα της κάθε βαθµίδας ξεχωριστά, µε τοποθετηµένα τα κυκλώµατα πόλωσης.  

 
Σχ.4.15: Η πρώτη βαθµίδα µε τα κυκλώµατα πόλωσης τοποθετηµένα. 

 

 
Σχ.4.16: Η δεύτερη βαθµίδα µε τα κυκλώµατα πόλωσης τοποθετηµένα. 
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Σχ.4.17: Η τρίτη βαθµίδα µε τα κυκλώµατα πόλωσης τοποθετηµένα. 

 
 
 Μερικές παρατηρήσεις όσον αφορά τα παραπάνω σχηµατικά κυκλώµατα µικροταινια-
κών διατάξεων: Κατά πρώτον, στο σχ.4.15, οι ακροδέκτες υποδοχής τροφοδοτούνται και οι 
δύο µε προτεινόµενη τάση 10V. Κατά συνέπεια, για εξοικονόµηση χώρου, µετά τους πυκνωτές 
αποµόνωσης RF στη λ/4 γραµµή, πραγµατοποιείται η σύνεση των ακροδεκτών 3 και 6 µε κοι-
νή τροφοδοσία µε τµήµα µικροταινίας. Επιπλέον, σε όλα τα στελέχη πόλωσης, στο σηµείο το-
ποθέτησης των πυκνωτών αφήνεται ένα κενό περίπου 1mm και δίπλα τοποθετείται ένα παραλ-
ληλόγραµµο πλαίσιο γείωσης. Κάθε τέτοιο πλαίσιο έχει διαστάσεις 2.1*2.4mm και µπορεί να 
δεχτεί 2 πυκνωτές παράλληλα τοποθετηµένους. Ο ένας εκ των πυκνωτών είναι ο 16pF της 
ATC, ο άλλος ένας µεγαλύτερης χωρητικότητας (για παράδειγµα 100pF). Θα µπορούσε να γί-
νει πρόβλεψη για τοποθέτηση µεγαλύτερης συστοιχίας πυκνωτών, µε αύξηση απλώς του χώ-
ρου που δέχεται τους πυκνωτές διαφυγής. Συγκεκριµένα, ενώ στη σχεδίαση το µήκος αυτό εί-
ναι περι τα 2mm, θα µπορούσε να δηµιουργηθεί χώρος µήκους 4 ή 5mm1.  
 Έχοντας πλέον ερευνήσει το πώς πρέπει να παρέχονται στα GaAs FET οι τροφοδοσίες 
τους, µένει να εξεταστεί και ο τρόπος που θα σχεδιαστούν κάποια κυκλώµατα, που θα παρέ-
χουν τις DC τάσεις αυτές. ∆εδοµένης µάλιστα της ευαισθησίας των GaAs συσκευών αλλά και 
των διαφοροποιήσεων στις τάσεις λειτουργίας της κάθε συσκευής πρέπει να σχεδιαστεί κάποιο  
κύκλωµα που να παρέχει σταθερή και ρυθµιζόµενη τάση στα τρανζίστορ. Παρόλο που στο ε-
µπόριο µπορούν να βρεθούν παλµοτροφοδοτικά πολύ µεγάλης αξιοπιστίας και µε αυξηµένη 
ευαισθησία ρύθµισης της τάσης εξόδου τους (όπως αυτά που τελικά χρησιµοποιήθηκαν στην 
υλοποίηση), προτείνεται ένας τύπος κυκλώµατος που από µία σταθερή διαθέσιµη DC τάση δί-
νει την απαιτούµενη στο κάθε τρανζίστορ, µε δυνατότητα ρύθµισης της τιµής της, και παρου-
σιάζεται στην επόµενη παράγραφο.  

                                                 
1 Στην πραγµατικότητα, σε µικροκυµατικές σχεδιάσεις προβλέπονται επιµεταλλωµένες οπές γείωσης σε πάρα 
πολλά σηµεία του κυκλώµατος, ώστε κατά την υλοποίηση να είναι ευκολότερη η τοποθέτηση πυκνωτών σε ση-
µεία που πιθανολογείται ότι θα βοηθήσουν την σταθεροποίηση και βελτιστοποίηση του πραγµατικού κυκλώµα-
τος. Ειδικά στα κυκλώµατα πόλωσης, τόσο της πύλης όσο και της υποδοχής τοποθετούνται σηµεία γείωσης και 
σε άλλες θέσεις, πέραν της αυστηρά λ/4 απόστασης από την RF αλυσίδα.  
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4.5 ∆ύο Απλά Κυκλώµατα Ρυθµιζόµενης Τροφοδοσίας για τα GaAs FET. 
  
 Όπως είδαµε, οι GaAs συσκευές απαιτούν µία µικρή αρνητική τάση στην πύλη τους 
και µία θετική της τάξης των 10-12V στην υποδοχή τους. ∆εδοµένου ότι κάθε συσκευή πα-
ρουσιάζει διαφοροποιήσεις ως προς τη τάση που απαιτεί (ακόµα και συσκευές της ίδιας σει-
ράς), αλλά και λόγω του γεγονότος ότι κατά την τελειοποίηση των ρυθµίσεων του ενισχυτή 
απαιτούνται µεταβολές στις τροφοδοσίες των τρανζίστορ, τα κυκλώµατα που θα παρέχουν τις 
απαιτούµενες DC τάσεις θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα µεταβολής της τάσης εξόδου από 
πολύ µικρές τιµές, έως και λίγο µεγαλύτερες από αυτές που ο κατασκευαστής συστήνει για 
καλή λειτουργία των συσκευών. Συνεπώς ένα κύκλωµα τροφοδοσίας για την πύλη θα πρέπει 
να παρέχει αρνητική τάση από µία πολύ µικρή απολύτως αρνητική τιµή, έως περίπου τη µέγι-
στη επιτρεπτή τιµή (συνήθως –5 µε –7V). Το κύκλωµα τροφοδοσίας της πύλης επιπλέον θα 
πρέπει να έχει χαµηλή αντίσταση εισόδου, διότι, όπως παρατηρήθηκε στην παράγραφο 4.3, η 
πύλη κάθε FET πρέπει να βλέπει µέχρι τη γη µία µη µηδενική αντίσταση συνήθως µικρής τι-
µής. Συνεπώς ένα κύκλωµα τροφοδοσίας για την πύλη µε µικρή αντίσταση εισόδου, ενδεχοµέ-
νως να µην καταστήσει αναγκαστική την παρεµβολή επιπλέον µικρής αντίστασης στην πύλη, 
ωστόσο όµως δίνει την δυνατότητα για προσαύξησή της, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Ένα κύκλωµα τροφοδοσίας για την υποδοχή ενός FET, θα πρέπει να έχει τη δυνατότη-
τα παροχής τάσης από λίγα Volt, έως περίπου τη µέγιστη επιτρεπτή τάση υποδοχής (συνήθως 
12V για τις µικρές και έως 15V για τις µεγάλης ισχύος GaAs συσκευές), µε ικανότητα φόρτι-
σης από λίγα Ampere, έως και πάνω από 10, για τις µεγάλες GaAs συσκευές. Η ιδέα της σχε-
δίασης ενός κυκλώµατος είτε θετικής, είτε αρνητικής τροφοδοσίας στηρίζεται στη χρήση ρυθ-
µιστών τάσης, που κυκλοφορούν στο εµπόριο. Οι συσκευές αυτές µπορούν να παράγουν µία 
ρυθµιζόµενη (µε trimmer) θετική τάση εξόδου µε θετική τροφοδοσία στην είσοδό τους (θετι-
κοί ρυθµιστές - positive regulators),  ή µία ρυθµιζόµενη αρνητική τάση εξόδου µε αρνητική 
τροφοδοσία στην είσοδό τους (αρνητικοί ρυθµιστές – negative regulators). Οι συσκευές αυτές 
γενικά είναι χαµηλού φορτίου (οι µεγάλοι θετικοί ρυθµιστές δίνουν 5-7Α ρεύµα εξόδου, ενώ 
από την έρευνα βρέθηκε µία µόνο συσκευή 10Α) ενώ οι τάσεις εξόδου είναι λίγα Volt µικρό-
τερες από την τάση τροφοδοσίας στην περιοχή µέγιστης ρύθµισης. ∆εδοµένου όµως ότι τα µε-
γάλης ισχύος FET απαιτούν ακόµα µεγαλύτερα ρεύµατα στα 12V, η χρήση ενός µόνο ρυθµι-
στή τάσης δεν είναι δυνατή. Εποµένως, ειδικά για τις τροφοδοσίες υποδοχής των τρανζίστορ 
της σχεδίασης χρησιµοποιείται η ακόλουθη διάταξη, η οποία λειτουργικά απεικονίζεται ως ε-
ξής: 
 

 
 

Σχ.4.18: Λειτουργικό διάγραµµα ρυθµιζόµενης θετικής τροφοδοσίας µεγάλης ισχύος. 
 
 Η βασική ιδέα του παραπάνω κυκλώµατος είναι πως µία πηγή ρεύµατος τροφοδοτεί µε 
το απαιτούµενο DC ρεύµα την υποδοχή του FET, ενώ ο παράλληλα συνδεδεµένος ρυθµιστής 
τάσης διατηρεί την τάση εξόδου στα επιθυµητά πλαίσια. Το ρόλο της πηγής ρεύµατος στο κύ-
κλωµα που θα σχεδιαστεί θα παίξει κάποιο τρανζίστορ ισχύος, το οποίο θα λειτουργεί στην 
περιοχή κορεσµού. Ο ρυθµιστής τάσης, µαζί µε τις αντιστάσεις που απαιτεί για παραγωγή του 
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λόγου διαίρεσης τάσης, θα είναι ο LT1084 για τη θετική τροφοδοσία (ή ο LM1084). Στα αρνη-
τικά, όπου τα ρεύµατα είναι µικρά δεν απαιτείται στοιχείο ισχύος, εποµένως µόνο ένας αρνη-
τικός ρυθµιστής τάσης αρκεί. Ο αρνητικός ρυθµιστής που θα χρησιµοποιηθεί είναι ο 
LM137HV1. Ο ρυθµιστής αυτός (όπως και οι υπόλοιποι αρνητικοί ρυθµιστές του εµπορίου) 
έχει το εξής πλεονέκτηµα: η αντίσταση εισόδου του είναι αρκετά χαµηλή, ώστε για την περί-
πτωση που ένα FET δεν εµφανίζει οµαλή λειτουργία λόγω χαµηλής αντίστασης στην πύλη, να 
είναι δυνατή η προσθήκη επιπλέον αντίστασης σε σειρά, µε αποτοµή µικρού τµήµατος του µι-
κροταινιακού διαδρόµου. Ενδεχοµένως, ένα κύκλωµα τροφοδοσίας µε πολύ αυξηµένη αντί-
σταση εισόδου να µην παρουσίαζε τελικά πρόβληµα οµαλής λειτουργίας, ωστόσο δεν θα υ-
πήρχε λύση µεταβολής της εάν το FET δεν λειτουργούσε κατά τα αναµενόµενα.  
 
 Η βασική ιδέα ενός κυκλώµατος ρύθµισης τάσης µε χρήση τέτοιας συσκευής απεικονί-
ζεται ακολούθως (σχ.4.19).     
 

 
 

Σχ.4.19: Το βασικό κύκλωµα προσαρµοζόµενου (θετικού) ρυθµιστή τάσης. 
 

 Στο κύκλωµα αυτό η τάση εξόδου είναι 2
2

1

(1 )out ref ADJ
RV V I R
R

= + +  και συνήθως επιλέ-

γεται η τοποθέτηση trimmer στη θέση της R2, για ρύθµιση της τάσης. Το trimmer αυτό θα 
πρέπει, ανάλογα µε την αντίσταση που θα επιλεγεί στη θέση της R1, να λαµβάνει µεγάλο και 
κατάλληλο εύρος τιµών, ώστε σύµφωνα µε την παραπάνω σχέση (αλλά και µε τις αποκλίσεις 
από τον περιγραφικό αυτό νόµο) να επιτρέπει τη ρύθµιση µε ακρίβεια της επιθυµητής τάσης 
εξόδου. Οι πυκνωτές τοποθετούνται για σταθεροποίηση της τάσης. Το κύκλωµα αυτό µπορεί 
πολύ εύκολα να προσοµοιωθεί σε κάποιο CAD πρόγραµµα µε βιβλιοθήκες ηλεκτρονικών ε-
ξαρτηµάτων, όπως το Orcad. Για τη συγκεκριµένη σχεδίαση χρησιµοποιήθηκε το Orcad 9.2 
της Cadence, το οποίο διαθέτει πληθώρα µοντέλων (µή µικροκυµατικών, βέβαια, συχνοτή-
των). Η ιδέα του σχ.4.18 µεταφέρεται στο ακόλουθο κύκλωµα (σχ.4.20) το οποίο διαθέτει δύο 
τρανζίστορ ισχύος σε ρόλο πηγής ρεύµατος και τον θετικό ρυθµιστή LM196, ο οποίος έχει ό-
µοια συµπεριφορά µε τον LΜ1084 αλλά είναι µεγαλύτερης ισχύος. Ο LM196 χρησιµοποιείται 
στη προσοµοίωση διότι ο LM1084 δεν συµπεριλαµβάνεται στις βιβλιοθήκες του προγράµµα-
τος. Η µελέτη όµως των φύλλων δεδοµένων των δύο συσκευών δείχνει πως οι ρυθµιστές αυτοί 
έχουν σχεδόν ίδια συµπεριφορά. 

                                                 
1 Ο LT1084 της Linear Technology είναι παραπλήσιος του LM1084 της National Semiconductor, µε δυναµική 
5Α. ∆εν υπάρχει ιδιαίτερη διαφοροποίηση που να οδηγεί προς τη χρήση κάποιου συγκεκριµένα, παρά µόνο η δια-
θεσιµότητα. Ο αρνητικός LM137HV της National Semiconductor είναι ένας 1.5A ρυθµιστής. Τα datasheet των 
παρατίθενται στο παράρτηµα. 
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Σχ.4.20: Το κύκλωµα ρύθµισης τάσης για υψηλά ρεύµατα. 

  
 
 Το παραπάνω κύκλωµα διαθέτει δύο τυπικά BJT τρανζίστορ ισχύος (επιλέχτηκαν τυ-
χαία τα TIP34 της εταιρίας Mospec, ώς δύο πρόσφορα στις βιβλιοθήκες των µοντέλων) τα ο-
ποία δύνανται να φέρουν υψηλά ρεύµατα κορεσµού, µέχρι 15A1. Οι αντιστάσεις R3, R5, R6 το-
ποθετούνται ώστε να εξασφαλίζεται πόλωση του τρανζίστορ στην ενεργό περιοχή ή στην πε-
ριοχή κορεσµού. Μια δίοδος τοποθετείται ώστε να εξασφαλίζει πως η τάση εξόδου δεν θα υ-
περβεί την τάση εισόδου, για λόγους ασφαλείας του ρυθµιστή. Τέλος, µία πηγή ρεύµατος το-
ποθετείται στη θέση του φορτίου, ώστε να εξαναγκάζει ρεύµα 13Α, όσο δηλαδή απορροφά η 
κάθε πλευρά του FLL1200IU-3 σε πλήρη λειτουργία. Τοποθετώντας µία αντίσταση 400Ω στη 
θέση της R1 και µία µεταβλητή στη θέση της R2, διενεργείται προσοµοίωση του κυκλώµατος 
για διάφορες τιµές της µεταβλητής αντίστασης και της τάσης εισόδου.  
 

 
 

Σχ.4.21: Η τάση εξόδου συναρτήσει της µεταβλητής αντίστασης, για διάφορες τιµές της τάσης εξόδου. 
 

                                                 
1 Κατόπιν ελέγχου των datasheet τους από το διαδίκτυο, www.mospec.com.tw. Η πτώση τάσης κορεσµού από τον 
εκποµπό έως τον συλλέκτη είναι περίπου 4V.  
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 Στο διάγραµµα του σχ.4.21, φαίνεται η µεταβολή της τάσης εξόδου συναρτήσει της µε-
ταβλητής αντίστασης, για τάση εισόδου ίση µε 12, 14, 16 και 18V. Η τάση εισόδου των 12V 
δίνει το διάγραµµα µε τις χαµηλότερες τιµές της τάσης εξόδου. Φαίνεται από το παραπάνω 
διάγραµµα πως η µέγιστη τάση ρύθµισης κατά περίπτωση είναι περίπου 3.8V χαµηλότερη από 
την τάση εισόδου. Συνεπώς µία DC τάση εισόδου της τάξης των 16V και ίσως λίγο περισσότε-
ρο, προσφέρει τη δυνατότητα παροχής στο FET θετικής ρυθµιζόµενης τάσης από πολύ µικρές 
τιµές, έως για παράδειγµα 13V, που είναι µία τάση πολύ µεγάλη για όλα σχεδόν τα GaAs FET, 
ακόµα και για το FLL1200IU-3. Επίσης, παρατηρώντας το διάγραµµα του σχ.4.21, µε µία τά-
ση εισόδου των 18V, έχουµε τη δυνατότητα µε ένα trimmer των 5KΩ να µεταβάλλουµε την 
τάση εξόδου από πολύ µικρές τιµές, έως πάνω από 14V. 

Εάν τώρα ζητήσουµε από το schematics του Orcad να απεικονίσει τα DC ρεύµατα 
στους κλάδους του κυκλώµατος, µε τάση εισόδου 16V, λαµβάνουµε την εξής εικόνα: 

 

 
Σχ.4.22: Τα ρεύµατα στους κλάδους του κυκλώµατος. 

 
 

 Από το σχέδιο αυτό φαίνεται πως από τα 13A του φορτίου, τα τρανζίστορ φορτίζονται 
το µεγαλύτερο µέρος, ενώ ο ρυθµιστής επιβαρύνεται µε µόλις 1A ρεύµατος. Η σχεδίαση αυτή 
προφανώς βοηθά στην καλή λειτουργία ενός κυκλώµατος µε ρυθµιστή τάσης χαµηλής ισχύος. 
Ωστόσο, µε έναν µεγάλο ρυθµιστή, δυναµικής 5 ή 7.5Α και µε ένα τρανζίστορ ισχύος δυναµι-
κής τουλάχιστον 10A, µπορεί να τροφοδοτηθεί µε τα 13A απαιτούµενου ρεύµατος η υποδοχή 
της κάθε πλευράς του FLL1200IU-3. Οι αντιστάσεις στις βάσεις των τρανζίστορ είναι του 1Ω, 
χαµηλής ισχύος (0.5-1W), οπότε µπορεί να µην χρησιµοποιηθούν κεραµικές αντιστάσεις αλλά 
µικρές surface mount αντιστάσεις, για οικονοµία χώρου. ∆εδοµένου επίσης ότι οι δύο πρώτες 
βαθµίδες καταναλώνουν 10Α σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας (4A το FMM5049VT και 
6Α το FLM2527L-20F), ένα τέτοιο κύκλωµα αρκεί για την τροφοδοσία των δύο πρώτων βαθ-
µίδων. Εξάλλου και οι δύο αυτές συσκευές απαιτούν την ίδια προτεινόµενη τάση υποδοχής 
(10V), οπότε µια τέτοια λύση είναι συµφέρουσα από πλευράς εξοικονόµησης χώρου και υλι-
κών. 
 Εξετάζοντας τώρα τις αρνητικές τροφοδοσίες των πυλών των GaAs συσκευών της σχε-
δίασης, µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι τα ρεύµατα είναι πολύ µικρότερα. Η µεγαλύτερη συ-
σκευή σε ισχύ της σχεδίασης αυτής απαιτεί ένα µέγιστο ρεύµα πύλης περίπου 150mA. Συνε-
πώς, από έρευνα µεταξύ των αρνητικών ρυθµιστών τάσης διαπιστώθηκε πως οι περισσότερες 
συσκευές υποστηρίζουν ρεύµατα εξόδου περί το 1Α, οπότε µόνο η ύπαρξη του ρυθµιστή αρ-
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κεί, σε αντίθεση µε την περίπτωση των θετικών τροφοδοσιών. Βέβαια κάθε τρανζίστορ της 
σχεδίασης έχει ιδιαιτερότητες ως προς τις απαιτήσεις του στην τάση πύλης, για το λόγο αυτό 
επελέγη να σχεδιαστεί ένα κύκλωµα αρνητικής τροφοδοσίας, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί ξε-
χωριστά για κάθε πύλη GaAs συσκευής του ενισχυτή. 
 

 
 

Σχ.4.23: Το βασικό κύκλωµα προσαρµοζόµενου (αρνητικού) ρυθµιστή τάσης. 
 
 Η περιγραφική σχέση της τάσης εξόδου της ανωτέρω διάταξης είναι, όπως και στην 

περίπτωση του θετικού ρυθµιστή [ ]2
2

1

1.25 1out ADJ
RV V I R
R

⎛ ⎞
− = − + + −⎜ ⎟

⎝ ⎠
. Στο σχ.4.23 βέβαια, στη 

θέση της R1 έχει τοποθετηθεί µία αντίσταση των 120Ω, όπως προτείνει η κατασκευάστρια Na-
tional Semiconductor στο φύλλο δεδοµένων αυτής, χωρίς ωστόσο αυτό να είναι περιοριστικό. 
Εάν σχεδιάσουµε το κύκλωµα αυτό στο Orcad έχουµε το ακόλουθο σχηµατικό: 
 

 
Σχ.4.24: Το κύκλωµα αρνητικής ρύθµισης τάσης. 

  
 Χρησιµοποιώντας στη θέση της R2 µια αντίσταση 100Ω και µία µεταβλητή στη θέση 
της R1, µπορούµε να λάβουµε τη σχέση της τάσης φορτίου (το οποίο ενδεικτικά ετέθη να α-
πορροφά 100mA αρνητικό ρεύµα), σε σχέση µε τη µεταβολή του trimmer R2. Παρατίθενται οι 
µεταβολές της τάσης εξόδου για τάση εισόδου –6 και –12V. 
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Σχ.4.25: Η µεταβολή της τάσης εισόδου συναρτήσει της µεταβλητής αντίστασης, για τιµή τάσης εισόδου –6 και –12V.  
 
 Από το διάγραµµα αυτό είναι φανερό πως µε ένα trimmer του 1ΚΩ ή µεγαλύτερο, µε 
σταθερή αντίσταση R1 100Ω, µπορούµε να µεταβάλλουµε την τάση εξόδου του κυκλώµατος 
από µία µεγάλη αρνητική τάση, έως µία πολύ µικρή, για παράδειγµα –1.5Ω. ∆εδοµένου ότι 
όλες οι συσκευές απαιτούν τάσεις πύλης όχι µικρότερες από –5V και µέχρι –1.0V (ελάχιστο 
pinch-off voltage της FLL1200IU-3 συσκευής), ένα τέτοιο κύκλωµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για αξιόπιστη παροχή αρνητικής τάσης στα GaAs τρανζίστορ. 
 
 
4.6 Σχεδίαση των Κυκλωµάτων Ρυθµιζόµενης Τροφοδοσίας µε Μικροταινίες. 
 
 Τα κυκλώµατα που µελετήθηκαν παραπάνω πρέπει να σχεδιαστούν µε τους αγωγούς 
τους από µικροταινίες, ώστε να τοποθετηθούν πλησίον των σηµείων που θα τροφοδοτήσουν, 
µέσα στην πλακέτα του ενισχυτή. Η διαδικασία εδώ δεν περιλαµβάνει καµία ηλεκτροµαγνητι-
κή προσοµοίωση, παρά µόνο χρησιµοποιείται το Layout view του ADS για τη σχεδίαση των 
διατάξεων των σχ.4.20 και 24 µε µικροταινίες. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διαστάσεις των regu-
lators, οι οποίοι διατίθενται και σε συσκευασία TO-220, σχεδιάζονται τα ακόλουθα κυκλώµα-
τα: 
 

 
 

Σχ.4.26: Η συσκευασία ΤΟ-220 (βλ. παράρτηµα στα φύλλα δεδοµένων) 
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Σχ.4.27: Κύκλωµα θετικής τροφοδοσίας. 
 
 Το κύκλωµα θετικής τροφοδοσίας περιλαµβάνει ένα πλαίσιο σύµφωνα µε τις διαστά-
σεις της TO-220 συσκευασίας, το οποίο θα αποκοπεί για να τοποθετηθεί ο ρυθµιστής. Επίσης 
το σηµείο που θα τοποθετηθεί η µεταβλητή αντίσταση σηµειώνεται µε την ένδειξη «Trimmer», 
οι αποστάσεις δε των µικροταινιακών διαδρόµων σχεδιάζονται σύµφωνα µε τις αποστάσεις 
των τριών ακροδεκτών της αντίστασης. Προφανώς η ρύθµιση της αντίστασης γίνεται µεταξύ 
ενός ακραίου ακροδέκτη και του δροµέα του trimmer. Ο τελευταίος ακροδέκτης παραµένει 
ασύνδετος, αλλά µπορεί να κολληθεί στον τελευταίο µικροταινιακό διάδροµο, για καλύτερη 
ευστάθεια. Στο κύκλωµα αυτό, η σταθερή αντίσταση ρύθµισης µεταξύ ADJ και Vout δεν ση-
µειώνεται πουθενά, αλλά η απόσταση µεταξύ των ακροδεκτών αυτών επιτρέπει την κόλλησή 
της σε κάποιο ενδιάµεσο σηµείο. Η τροφοδοσία εισόδου (πχ. τα 16V DC) γίνονται µε την κόλ-
ληση ενός καλωδίου στο µεγάλο τετράγωνο πλαίσιο πάνω και δεξιά από τον ρυθµιστή. Οι 
συνδέσεις των τρανζίστορ ισχύος µε το κύκλωµα ρύθµισης τάσης γίνονται επίσης µε καλώδια 
τα οποία θα επικολληθούν στην πλακέτα του ενισχυτή, στα τετράγωνα πλαίσια που σηµειώνο-
νται µε τις ενδείξεις Εi, Bi και Ci, χάριν κατάδειξης των ακροδεκτών εκποµπού, βάσης και 
συλλέκτη του κάθε τρανζίστορ ισχύος. Τα BJT τρανζίστορ ισχύος, µεταλλικής συσκευασίας Η 
ή K1 προτείνεται να βιδωθούν στο κέλυφος της κατασκευής, για απαγωγή της παραγόµενης 
θερµότητάς τους. 
 

                                                 
1 Για τυποποιηµένες συσκευασίες µπορεί ο αναγνώστης να ανατρέξει στο Internet ή στα φύλλα δεδοµένων των 
regulators, οι οποίοι, εκτός από πλαστικές συσκευασίες ΤΟ-220 και TO-263  συσκευάζονται και σε µεταλλικές, 
για καλύτερη θερµοαπαγωγή. 
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Σχ.4.28:Οι συσκευασίες Η (αριστερά) και Κ (δεξιά). 

 
 Στο σχέδιο 27 επίσης λαµβάνεται υπόψιν η διάσταση των αντιστάσεων που απαιτού-
νται για τη σχεδίαση (µία αντίσταση των 10Ω και δύο του 1Ω) και αφήνεται ένα κενό περίπου 
4mm. Οι πυκνωτές που θα χρησιµοποιηθούν µπορεί να είναι ηλεκτρολυτικοί ή surface mount 
τύπου. Στο σχηµατικό σηµειώνεται η θέση που µπορούν να τοποθετηθούν µικροί ηλεκτρολυ-
τικοί πυκνωτές, καθώς και µια προτεινόµενη τιµή τους. Τέλος σηµειώνονται οι µεγαλύτερες 
διαστάσεις του κυκλώµατος προς απόκτηση εποπτικής εικόνας του µεγέθους του κυκλώµατος 
θετικής τροφοδοσίας. 
 Με το ίδιο σκεπτικό παράγεται και το µικροταινιακό layout του κυκλώµατος αρνητικής 
τροφοδοσίας. 

 
Σχ.4.29: Κύκλωµα αρνητικής τροφοδοσίας. 

 
 Το κύκλωµα σε αυτήν την περίπτωση παρουσιάζει µια ιδιαιτερότητα. Λόγω της διάτα-
ξης των ακροδεκτών της συσκευής είναι αδύνατη η υλοποίηση του κυκλώµατος του σχ.4.23 σε 
επίπεδο χωρίς διασταύρωση δρόµων. Για το λόγο αυτό ο µικροταινιακός διάδροµος εξόδου 
διέρχεται κάτω από τον πυκνωτή σταθεροποίησης της τάσης στην είσοδο. Το σηµείο της εξω-
τερικής αρνητικής τροφοδοσίας είναι το πλαίσιο που σηµειώνεται µε την ένδειξη –12V DC. 
Στο σηµείο αυτό θα προσαχθεί ένας αγωγός και θα επικολληθεί εκεί. Οι πυκνωτές σταθερο-
ποίησης και στην είσοδο και στην έξοδο σχεδιάστηκαν να είναι ηλεκτρολυτικοί, χωρίς να α-
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ποκλείεται η χρήση surface mount πυκνωτών. Μια µικρή SMT αντίσταση 120Ω (ή άλλης τι-
µής ανάλογα µε την επιλογή του σχεδιαστή) µπορεί να τοποθετηθεί στο µικρό κενό που στο 
σχήµα 4.29 σηµειώνεται µε την ένδειξη «120_Ohm». Το αυτό ισχύει και για την τοποθέτηση 
της µεταβλητής αντίστασης ρύθµισης της τάσης εξόδου. Ανάλογα µε την επιλογή του trimmer 
µπορεί να βελτιωθεί και η ευαισθησία της ρύθµισης της τάσης. 
 Πρέπει να σηµειωθεί ότι όσον αφορά τις µεταβλητές αντιστάσεις είναι σχεδόν µονό-
δροµος η επιλογή πολύστροφων trimmer, διότι οι τάσεις ειδικά στις πύλες των GaAs συ-
σκευών απαιτούν πολύ λεπτές ρυθµίσεις, για να αποφευχθεί η ανεπανόρθωτη βλάβη τους. Με 
ένα πολύστροφο trimmer επιτυγχάνεται ευαισθησία στη ρύθµιση 0.1V ή και λιγότερο, που εί-
ναι εντούτοις κρίσιµης σηµασίας για την ορθή εύρεση της ελάχιστης σε απόλυτη τιµή pinch-
off τάσης κάθε συσκευής. 
 Μετά από την παραπάνω µελέτη και σχεδίαση µπορούµε να προσαρµόσουµε τα κυ-
κλώµατα τροφοδοσίας των σχ.4.27 και 29, στις πύλες και τις υποδοχές των µικροκυµατικών 
τρανζίστορ του ενισχυτή. Προφανώς η σύνδεση θα πρέπει να γίνει µέσω των κυκλωµάτων πό-
λωσης που σχεδιάστηκαν στην παράγραφο 4.3 και προσαρτήθηκαν στην κάθε βαθµίδα, στα 
σχ.4.15, 16 και 17. 

 
 

Σχ.4.30: Η πρώτη βαθµίδα πλήρης.. 
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 Στο σχήµα 4.30 γίνεται κατανοητός πλέον ο τρόπος σύνδεσης των τροφοδοσιών αλλά 
και εντυπώνεται µια εικόνα της λειτουργικής δοµής της πρώτης βαθµίδας. Η συνολική διάταξη 
έχει µεγάλη διάσταση περίπου 13cm. Η θετική τροφοδοσία που απαιτούν οι ακροδέκτες 1 και 
6 (οι δύο προς την κάτω πλευρά του σχήµατος), συνδέονται, µετά το ύψος της λ/4 γραµµής µε 
µικροταινιακό διάδροµο µε την έξοδο του ρυθµιστή τάσης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι παρόλο 
που η πρώτη βαθµίδα απαιτεί ίδια τάση υποδοχής µε τη δεύτερη, ήτοι +10V, επελέγη η χρήση 
ανεξάρτητου κυκλώµατος ρυθµιστή για λόγους ανεξαρτησίας. Επίσης, λόγω του γεγονότος ότι 
η FMM5049VT συσκευή απαιτεί συνολικό θετικό ρεύµα 4Α περίπου, δεν είναι αναγκαία η 
χρήση δύο τρανζίστορ ισχύος. Ενδεχοµένως δε, η επιλογή ενός µόνο ρυθµιστή τάσης δυναµι-
κής 7.5 ή 10Α να µπορούσε να καλύψει τις απαιτήσεις τροφοδοσίας της πρώτης βαθµίδας. 
Ακολούθως παρατίθεται το σχηµατικό διάγραµµα της δεύτερης βαθµίδας, µε χρήση µικροται-
νιών: 

 
Σχ.4.31: Η δεύτερη βαθµίδα πλήρης.. 

 
 Από το σχηµατικό αυτό κύκλωµα είναι εµφανής ο τρόπος τοποθέτησης των κυκλωµά-
των πόλωσης και ρυθµιζόµενης τροφοδοσίας στην περίπτωση ενός απλού GaAs FET. Το κύ-
κλωµα πόλωσης της πύλης ωστόσο ενδέχεται να πρέπει να κοπεί σε ένα λεπτό σηµείο µήκους 
1mm περίπου, δίπλα στο σηµείο σύνδεσης µε την RF αλυσίδα, για την τοποθέτηση µικρής ω-
µικής αντίστασης. Η αντίσταση αυτή προτείνεται από τον κατασκευαστή, ως η αντίσταση που 
πρέπει να βλέπει η πύλη µέχρι τη γη, για αποφυγή προβληµάτων αστάθειας κατά τη λειτουργία 
της συσκευής. Ενδεχοµένως κατά την υλοποίηση να µην τεθεί τέτοιο ζήτηµα, για το λόγο αυτό 
άλλωστε αφήνεται συνδεδεµένη χωρίς κενό η µικροταινία του κυκλώµατος πόλωσης. Για την 
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περίπτωση ωστόσο που απαιτείται µία µικρή αντίσταση στην πύλη, µπορεί µε νυστέρι να απο-
κοπεί εύκολα ένα τµήµα του διαδρόµου και να τοποθετηθεί µία τύπου SMT στο σηµείο εκείνο. 
 Η τρίτη βαθµίδα έχει την ιδιαιτερότητα πως δηµιουργούνται δύο εσωτερικές πλευρές 
που δεν αφήνουν αρκετό χώρο για την τοποθέτηση των κυκλωµάτων τροφοδοσίας στο ενδιά-
µεσο διάστηµα. Για το λόγο αυτό θα χρησιµοποιηθούν καλώδια που θα µεταφέρουν το ρεύµα 
τροφοδοσίας στις εσωτερικές πλευρές των push-pull συσκευών. Πιο συγκεκριµένα, το layout 
που σχεδιάζεται για την τρίτη βαθµίδα είναι το εξής: 
 

 
Σχ.4.32: Η τρίτη βαθµίδα πλήρης (παρουσιάζεται το ένα εκ των δύο παράλληλων push-pull τρανζίστορ). 

 
 Στο σχέδιο αυτό φαίνεται το ένα εκ των δύο παράλληλα συνδεδεµένων FET της τρίτης 
βαθµίδας. Οι τροφοδοσίες των πλευρών των FLL1200IU-3 θα γίνουν µε κόλληση καλωδίων 
στα τετράγωνα πλαίσια από µικροταινία στην έξοδο των κυκλωµάτων ρύθµισης. Τα καλώδια 
αυτά θα κολληθούν στα σηµεία όπου σηµειώθηκε ένα τετράγωνο πλαίσιο για την πύλη και για 
την υποδοχή, αµέσως µετά το κύκλωµα πόλωσης λ/4. Η προσαγωγή µπορεί να γίνει και µε άλ-
λο τρόπο. Τα πλαίσια αυτά µπορεί να σηµειωθούν να έχουν οπές, από τις οποίες µπορεί να 
διέλθει το καλώδιο από την κάτω επιφάνεια της πλακέτας, κυρίως για να αποφευχθούν τυχόν 
ηλεκτροµαγνητικές ζεύξεις µε το καλώδιο τροφοδοσίας.  
 

 
Σχ.4.32α: Σηµείωση οπής στο σηµείο τροφοδοσίας (Λεπτοµέρεια). 
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Ωστόσο η λύση αυτή είναι δύσκολη και πρακτικά µή εφαρµόσιµη, γιατί η οπή πρέπει 

να µην έχει επιµετάλλωση, γιατί αλλιώς θα γειώνεται η έξοδος του ρυθµιστή τάσης. Επίσης 
από την κάτω πλευρά της πλακέτας θα υπάρχει ψήκτρα η οποία θα εφάπτεται για λόγους θερ-
µοαπαγωγής, κάτι που απαγορεύει την ύπαρξη άλλων κυκλωµατικών στοιχείων κάτω από την 
πλακέτα. Για το λόγο αυτό µία άλλη προτεινόµενη λύση για να µην δηµιουργηθούν ηλεκτρο-
µαγνητικές ζεύξεις µε τα καλώδια που θα φέρουν την τροφοδοσία στις δύο εσωτερικές πλευ-
ρές των push-pull συσκευών είναι η χρήση οµοαξονικών καλωδίων. Ο πυρήνας του οµοαξονι-
κού θα απογυµνωθεί και θα κολληθεί στο µεγάλο τετράγωνο πλαίσιο της εξόδου των ρυθµι-
στών. Πρέπει ωστόσο να προβλεφθούν οπές γείωσης γύρω από το πλαίσιο αυτό, τόσο στην έ-
ξοδο του ρυθµιστή, όσο και στο σηµείο τροφοδοσίας του τρανζίστορ, για να επικολληθεί ο 
µανδύας του οµοαξονικού καλωδίου. 

 

 
Σχ.4.32β: Πρόβλεψη γειώσεων στο σηµείο τροφοδοσίας (Λεπτοµέρεια). 

 
 
 Λόγω του τρόπου που θα γίνει η παροχή της DC τάσης στις ενδιάµεσες πλευρές των 
δύο FLL1200IU-3 συνιστάται η τοποθέτηση οπών γείωσης γύρω από το σηµείο κόλλησης του 
αγωγού τροφοδοσίας, όπως στο σχ.4.32β.  
 
 
4.7 Παρουσίαση του Πλήρους Layout του Ενισχυτή. 
 
 Από τη στιγµή που έχει σχεδιαστεί τόσο το RF τµήµα, όσο και οι τροφοδοσίες των 
FET, µπορούµε να παρουσιάσουµε ολόκληρο το διασυνδεδεµένο κύκλωµα του ενισχυτή. Συ-
µπεριλαµβάνοντας τα κυκλώµατα που παρουσιάστηκαν στα σχ.4.30, 31 και 32, καθώς επίσης 
και το µικροταινιακό layout των διαιρετών/συζευκτών ισχύος παρουσιάζεται στην επόµενη 
σελίδα το ολοκληρωµένο σχηµατικό layout.   
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Σχ.4.33: Το Πλήρες Κύκλωµα του Ενισχυτή. 
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4.8 Παρατηρήσεις. 
 
 Όσον αφορά την σχεδίαση του τελικού µικροταινιακού κυκλώµατος, είναι σηµαντικό 
να τοποθετηθούν θέσεις βιδώµατος (οπές διαµέτρου 3mm σε πλαίσιο πλευράς 5mm περίπου) 
σε πολλά σηµεία διάσπαρτα στην διηλεκτρική πλάκα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η 
καλή επαφή όλης της πλακέτας του ενισχυτή µε την µεταλλική πλάκα που θα τοποθετηθεί από 
κάτω ως βάση της. Όπως αναφέρθηκε, η πλάκα αυτή παίζει ρόλο γείωσης, στήριξης και θερµι-
κής απαγωγής και πρέπει να είναι κατασκευασµένη από µέταλλο πολύ καλής αγωγιµότητας. 
Σχεδιάζονται επίσης δύο φαρδείς διάδροµοι από µικροταινία, που διαχωρίζουν τις βαθµίδες 
µεταξύ τους. Πάνω από τους διαδρόµους αυτούς θα τοποθετηθεί κάθετο µεταλλικό παραπέτα-
σµα, το οποίο θα λειτουργεί ως φράγµα στις πιθανές διαρρέουσες ακτινοβολίες, ώστε να µειώ-
νεται ακόµα περισσότερο ο κίνδυνος σύζευξης και πρόκλησης ταλαντώσεων, λόγω ηλεκτρο-
µαγνητικής παρεµβολής της µίας βαθµίδας στην άλλη. Οι διαστάσεις, τέλος, της πλάκας του 
ενισχυτή είναι 19mm*33mm. 

Οι συνολικές DC τροφοδοσίες είναι 6 θετικές των +16 ή +18 Volt και 6 αρνητικές των 
–12 Volt. Η συνολική απαίτηση φορτίου στα +12Volt εκτιµάται στα 58Α. Ωστόσο, η ύπαρξη 
των τρανζίστορ ισχύος στα κυκλώµατα που σχεδιάστηκαν, οδηγεί σε µία πτώση τάσης των 3-
4V, ανάλογα και µε το BJT µοντέλο που θα χρησιµοποιηθεί. Συνεπώς οι πηγές θα πρέπει να 
είναι ικανές να δίνουν το ανωτέρω ποσό ρεύµατος στα +16V περίπου. Η συνολική απαίτηση 
φορτίου στα –12V είναι περίπου 0.5A. Η θετική τροφοδοσία µπορεί να γίνει µε χρήση µετα-
σχηµατιστή και πλήρους ή ελεγχόµενου ανορθωτή µε παθητικό φίλτρο στην έξοδο για ελαχι-
στοποίηση της κυµάτωσης της τάσης εξόδου, η δε αρνητική τροφοδοσία µε ένα µικρό τροφο-
δοτικό αρνητικών τάσεων. Είναι απαραίτητο να επισηµανθεί ότι θα πρέπει πρώτα να γίνεται η 
τροφοδοσία των αρνητικών τάσεων και µετά των θετικών, µε χρήση κάποιου συστήµατος κα-
θυστέρησης (πχ. ενός ρελαί), για αποφυγή της καταστροφής των FET. Κατά τη σβέση δε πρέ-
πει να προσεχθεί να αποµακρύνονται πρώτα οι θετικές τάσεις από τις υποδοχές των FET και 
µετά να αποµακρύνονται οι αρνητικές από τις πύλες τους. 

 
Στην επόµενη ενότητα παρουσιάζεται ο ενισχυτής, που τελικά υλοποιήθηκε στο Εργα-

στήριο Μικροκυµάτων του ΕΜΠ. Ο ενισχυτής που κατασκευάστηκε δεν χρησιµοποιεί κυκλώ-
µατα ρυθµιζόµενης θετικής τροφοδοσίας, διότι προτιµήθηκε η χρήση αξιόπιστων ρυθµιζόµε-
νων παλµοτροφοδοτικών, δυναµικής έως 20Α στα 18V. Ωστόσο γίνεται χρήση αρνητικών 
ρυθµιστών τάσης, διότι οι ρυθµίσεις της τροφοδοσίας των πυλών απαιτούν µεγάλη σταθερότη-
τα και ακρίβεια. Εξάλλου η µικρή αντίσταση εισόδου των κυκλωµάτων αυτών επιτρέπει την 
παρεµβολή αντιστάσεων στο κύκλωµα πόλωσης δίπλα στην πύλη, όπως και τελικώς έγινε. 
Υπάρχουν επίσης ορισµένες διαφοροποιήσεις στην RF σχεδίαση, κυρίως όσον αφορά τον τρό-
πο προσαρµογής των βαθµίδων µεταξύ τους. Όλα τα βήµατα ωστόσο της κατασκευής καθώς 
και οι τελικές µετρήσεις επί του ενισχυτή θα παρουσιαστούν στο επόµενο κεφάλαιο. 
 
 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 4ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 
 
[4.1] Raymond Basset, Fujitsu Compound Semiconductor, Inc.: Application Νote 10: High 
Power GaAs FET Device Bias Considerations. (∆ιαθέσιµο στο www.fcsi.fujitsu.com, παρατί-
θεται στο παράρτηµα 3) 
[4.2] Τα φύλλα δεδοµένων των GaAs συσκευών, FMM5049VT, FLM2527L-20F και 
FLL1200IU-3 της Fujitsu Compound Semiconductor, όπως επίσης τα φύλλα δεδοµένων των 
ρυθµιστών τάσης της Linear Technology, LT1085 και της National Semiconductor, LM1084 
και LM137HV. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ. 

 
  
5.1 Περιγραφή ∆ιαδικασίας Κατασκευής και Τελικών Ρυθµίσεων. 
 
 Ο σχεδιασµός της µικροκυµατικής πλακέτας του ενισχυτή που τελικά κατασκευάστηκε 
στο Εργαστήριο Μικροκυµάτων έχει ορισµένες διαφορές από το ολοκληρωµένο κύκλωµα που 
παρουσιάστηκε στην προηγούµενη παράγραφο. Ακολούθως παρουσιάζεται µία φωτογραφία 
της τυπωµένης πλακέτας του ενισχυτή που κατασκευάστηκε και επισηµαίνονται ορισµένες λε-
πτοµέρειες της κατασκευής. 
 

 
 

Σχ.5.1: Η πλακέτα του ενισχυτή που υλοποιήθηκε1. 
 

 Στο σχεδιασµό αυτό µπορούµε να επισηµάνουµε τα εξής χαρακτηριστικά σηµεία: Κατά 
πρώτον η RF προσαρµογή διαµέσου των βαθµίδων γίνεται µε χρήση γραµµών µεταφοράς δια-
φορετικών χαρακτηριστικών αντιστάσεων. ∆εν γίνεται χρήση πουθενά ανοικτοκυκλωµένων 
στελεχών προσαρµογής. Η τεχνική αυτή συνεισφέρει στην εξοικονόµηση χώρου και στην µεί-
ωση του τελικού µήκους της RF αλυσίδας. Επίσης, η προσαρµογή µεταξύ πρώτου και δεύτε-
ρου σταδίου γίνεται µε απευθείας προσαρµογή της χαρακτηριστικής αντίστασης του ενός στα-
δίου στη συζυγή του επόµενου. Η έξοδος του δεύτερου σταδίου µετατρέπεται τελικά µέσω µί-
ας λεπτής γραµµής µεταφοράς υψηλής χαρακτηριστικής αντίστασης, σε αντίσταση 50Ω, προ-
κειµένου να συνδεθεί µε τον πρώτο διαιρέτη ισχύος Wilkinson. Η σχεδίαση του διαιρέτη Wil-
kinson έχει την χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα να χρησιµοποιεί καµπύλες λ/4 γραµµές. Με τον 
τρόπο αυτό αποφεύγεται η χρήση απότοµων γεωµετρικών στροφών που ενδεχοµένως να προ-
καλούσαν τοπική υψηλή αντίσταση και υπερθέρµανση της γραµµής µεταφοράς. Στη συνέχεια 
της RF αλυσίδας βρίσκονται οι δύο τετράθυροι κατευθυντικοί συζεύκτες, που οδηγούν το σή-
µα στις δύο πλευρές του FLL1200IU-3 τρανζίστορ. Η σύζευξη των σηµάτων στην έξοδο γίνε-
ται πάλι µε χρήση των συζευκτών στην αρχή και εν συνεχεία µε τη µίξη των δύο σηµάτων από 
τα push-pull τρανζίστορ µε έναν Wilkinson τρίθυρο συζεύκτη ισχύος. Στην επιφάνεια της πλα-
κέτας φαίνονται χαρακτηριστικά οι οπές που έχουν δηµιουργηθεί στις θέσεις που τοποθετού-
νται τα τρανζίστορ της σχεδίασης καθώς και οι οπές για τις διάφορες 50 και 100Ω αντιστάσεις 
που χρησιµοποιεί το κύκλωµα. Στις εξόδους των κατευθυντικών συζευκτών του τελευταίου 
σταδίου µάλιστα γίνεται χρήση τερµατικών αντιστάσεων µεγαλύτερης ισχύος, για το λόγο αυ-
τό άλλωστε οι δύο οπές υποδοχής τους είναι µεγαλύτερες. Πρέπει να σηµειωθεί πως στην έξο-
δο της διάταξης έχει τοποθετηθεί ένα µικρό κύκλωµα σύζευξης, το οποίο, µε έναν λόγο ζεύξης 
περί τα –30dB, παράγει, µε τη βοήθεια φωρατών (διόδων), ένα DC σήµα ανάλογο της ευθείας 
                                                 
1 Σχεδίαση και κατασκευή υπό ∆ρ. Γεωργίου Στρατάκου, Εργαστήριο Μικροκυµάτων και Οπτικών Ινών, ΕΜΠ. 
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και της αναστρόφως διαδιδοµένης ισχύος στην έξοδο. ∆υστυχώς όµως, όπως παρατηρήθηκε 
κατά τις πειραµατικές διαδικασίες, η ευθεία διάδοση προκαλεί αρκετά ισχυρό σήµα στη δίοδο 
που κανονικά θα έπρεπε να µετρά το ανακλώµενο στην έξοδο κύµα, ώστε να µην είναι πρα-
κτικά εκµεταλλεύσιµος ο ανιχνευτής αυτός.  
 Στον τοµέα των τροφοδοσιών, ο ενισχυτής αυτός χρησιµοποιεί, κατά τη λογική που ε-
κτέθηκε στην παράγραφο της σχεδίασης, κυκλώµατα πόλωσης που αποτελούνται από µία λ/4 
γραµµή µεταφοράς, στο πέρας της οποίας θα τοποθετηθούν οι πυκνωτές διαφυγής του RF σή-
µατος. ∆ιακρίνονται άλλωστε τα πλαίσια γείωσης, τα οποία θα δεχτούν το γειούµενο άκρο κά-
θε πυκνωτή που χρησιµοποιείται στα κυκλώµατα πόλωσης. Επίσης φαίνεται πως οι υποδοχές 
του πρώτου και του δευτέρου σταδίου (οι δύο ακροδέκτες drain της MMIC συσκευής και η 
υποδοχή του FLM2527L-20F) τροφοδοτούνται από κοινού. Αυτό γίνεται διότι οι προτεινόµε-
νες τάσεις υποδοχής είναι +10V, σύµφωνα µε τα φύλλα δεδοµένων της εταιρίας. Παρόλα αυτά 
πρέπει να προσεχτεί το γεγονός ότι η MMIC συσκευή έχει µικρότερη αντοχή στις υπερτάσεις, 
καθότι καταστρέφεται στα 12V, ενώ η άλλη στα 15V. Επίσης φαίνεται πως δεν υπάρχει ρυθµι-
ζόµενο κύκλωµα θετικής τροφοδοσίας επάνω στην πλακέτα. Αυτό διότι µετά από αναζήτηση 
βρέθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν διακοπτικά DC τροφοδοτικά 350W, τα οποία σύµφωνα µε 
την κατασκευάστρια Vector Electronics µπορούν να αποδώσουν σε ένα φάσµα τάσεων από 
10-18V (ρυθµιζόµενης µε trimmer επάνω στο ίδιο το τροφοδοτικό) έως και 20Α ρεύµατος1. 
∆εδοµένου πως οι πρώτες δύο GaAs συσκευές απαιτούν συνολικό ρεύµα πλήρους λειτουργίας 
γύρω στα 10Α, ενώ κάθε πλευρά των FLL1200IU-3 ένα ρεύµα της τάξεως των 13A σε πλήρες 
φορτίο, χρησιµοποιήθηκαν 5 τέτοια τροφοδοτικά. Για τις αρνητικές τροφοδοσίες χρησιµο-
ποιήθηκε ένα τροφοδοτικό ικανότητας µέχρι 1.5Α στα –12V. Η τάση αυτή µοιράστηκε στα 
κυκλώµατα ρύθµισης της τάσης που σχεδιάστηκαν για την κάθε πύλη των συσκευών της σχε-
δίασης. Τα δύο από αυτά τα κυκλώµατα, τα οποία ρυθµίζουν την τάση στην πύλη του 
FLM5049VT και του FLM2527L-20F, διακρίνονται στην πάνω αριστερά γωνία της πλακέτας, 
ενώ τα άλλα τέσσερα κυκλώµατα ρύθµισης, για τα FLL1200IU-3 βρίσκονται κοντά στις αντί-
στοιχες πύλες. 
 Είναι εµφανές, τέλος, πόσα σηµεία βιδώµατος έχουν τοποθετηθεί επάνω στην πλακέτα, 
προκειµένου να διασφαλιστεί η πλήρης επαφή του υποστρώµατος της µικροταινίας µε την µε-
ταλλική πλάκα στήριξης που θα χρησιµοποιηθεί. 
 

 
 

Σχ.5.2: Η µεταλλική πλάκα στήριξης µε τις θέσεις βιδώµατος και τοποθέτησης των FET. 

                                                 
1 Τελικά διαπιστώθηκε ότι κανένα τροφοδοτικό στην ακραία ρύθµιση του δροµέα δεν ήταν ικανό να δώσει τάση 
εξόδου µικρότερη από 10.7-10.8V. 
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 Άπαξ και σηµειωθούν οι οπές που θα τοποθετηθούν οι βίδες στήριξης, γίνεται η χάρα-
ξή τους και πλέον η µικροκυµατική πλακέτα εφάπτεται ερµητικά στην µεταλλική πλάκα. Κα-
τόπιν αυτού σηµειώνονται οι θέσεις που πρέπει να τοποθετηθούν τα FET και οι αντιστάσεις 
των συζευκτών της διάταξης. Βάσει των φύλλων δεδοµένων της κάθε συσκευής υπολογίζεται 
πόσο περίπου πρέπει να βαθυνθεί το σηµείο στο οποίο θα τοποθετηθεί η εκάστοτε συσκευή. 
Για παράδειγµα, το FLL1200IU-3 έχει, από το σηµείο που εξέχουν οι ακροδέκτες εισόδου-
εξόδου ένα πάχος της τάξης των 2.4mm (βλ. σχ.5.3). Υπολογίζοντας ότι το πάχος του διηλε-
κτρικού υλικού είναι περίπου 0.6mm, πρέπει να δηµιουργηθεί µία κοιλότητα βάθους 1.8mm, 
της οποίας η επιφάνεια πρέπει να είναι απόλυτα επίπεδη, ώστε να εξασφαλίζεται καλή γείωση 
και θερµοαπαγωγή της πηγής του FET. 
 

 
 

Σχ.5.3: Φυσικές διαστάσεις του FLL1200IU-3. 
 
 Με το ίδιο σκεπτικό δηµιουργούνται στο µηχανουργείο όλες οι θέσεις τοποθέτησης 
των µικροκυµατικών συσκευών και η µεταλλική πλάκα στήριξης λαµβάνει τη µορφή που φαί-
νεται στο σχ.5.2. 
 Μία πληθώρα υλικών παραγγέλθηκε από το διαδίκτυο. Τέσσερις συσκευές MMIC, 
τέσσερα FLM2527L-20F και έξι FLL1200IU-3, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα κατασκευής 
δύο ενισχυτικών διατάξεων. Επιπλέον έγινε παραγγελία αρκετών αντιστάσεων από την 
Anaren, προς χρήση στους Wilkinson και στους τετράθυρους συζεύκτες. Τέλος από την ATC 
έγινε παραγγελία πυκνωτών σε κασετίνες των 100 τεµαχίων, σε διάφορες τιµές χωρητικοτή-
των. Μία µικρή καθυστέρηση στην κατασκευή έγινε διότι στο τέλος διαπιστώθηκε πως δεν 
υπήρχαν πολύστροφα trimmer, για χρήση στα κυκλώµατα πόλωσης των πυλών των GaAs 
FET. Από τη στιγµή που συγκεντρώθηκαν όλα τα υλικά, τόσο του RF τµήµατος, όσο και των 
κυκλωµάτων πόλωσης και τροφοδοσίας ξεκίνησε η τοποθέτησή τους στην πλακέτα.  
 

 
 

Σχ.5.4: Οι GaAs συσκευές της σχεδίασης. 
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Η διηλεκτρική πλάκα, αφού βιδώθηκε επάνω στη µεταλλική πλάκα στήριξής της, το-
ποθετήθηκε σε ένα µεταλλικό κέλυφος, ύψους περίπου 4mm, στην πλάγια όψη του οποίου δη-
µιουργήθηκαν οπές για την τοποθέτηση βυσµάτων παροχής τροφοδοσίας από τα εξωτερικά 
τροφοδοτικά. Επίσης, στα σηµεία εισόδου και εξόδου του RF σήµατος δηµιουργήθηκαν οι ο-
πές τοποθέτησης θηλυκών Ν-Type βυσµάτων και τοποθετήθηκαν οι αντίστοιχοι ακροδέκτες, 
όπως ζητήθηκε από το ΕΠΙΕΣΕ. Στο καπάκι του µεταλλικού κελύφους κολλήθηκε, από την 
εσωτερική πλευρά, υλικό απορρόφησης της µικροκυµατικής ακτινοβολίας, για µείωση των α-
νεπιθύµητων παρεµβολών της µιας βαθµίδας στην άλλη, λόγω τυχόν διαρροών. Χαρακτηρι-
στικά πρέπει να αναφερθεί πως το κάθε απορροφητικό υλικό σχεδιάζεται για µία ζώνη συχνο-
τήτων στην οποία λειτουργεί καλύτερα. Το σηµείο αυτό πρέπει ο κατασκευαστής να το προσέ-
χει ιδιαίτερα, ειδικά για πολύ µεγάλες συχνότητες, όπου οι διαρροές σήµατος και οι παρεµβο-
λές είναι πολύ έντονες. Το κουτί τέλος του ενισχυτή τοποθετήθηκε πάνω σε µία υπερµεγέθη 
ψύκτρα, µε απόλυτα λεία επιφάνεια και µεγάλες, πυκνές µεταλλικές απολήξεις από την άλλη 
πλευρά. Μάλιστα η ψύκτρα διαθέτει δύο ανεµιστήρες AC τροφοδοσίας, που οδηγούν µεγάλες 
ποσότητες αέρα διαµέσου των µεταλλικών πετασµάτων. Χαρακτηριστικό είναι πως η ψύκτρα 
αυτή αναφέρει ικανότητα ψύξης 1KW θερµικού φορτίου.  
 Μετά την τοποθέτηση όλων των συσκευών της σχεδίασης, τόσο της RF αλυσίδας όσο 
και των κυκλωµάτων ρύθµισης τάσης, εφαρµόστηκε µε το εργαστηριακό τροφοδοτικό αρνητι-
κή τάση –12V και µε τις µεταβλητές αντιστάσεις των κυκλωµάτων ρύθµισης τέθηκε η κάθε 
τάση πύλης στο µέγιστο κατ’ απόλυτη τιµή pinch-off voltage, ώστε να είµαστε σίγουροι πως 
µε εφαρµογή τάσης στην υποδοχή, κανένα τρανζίστορ δεν θα λειτουργεί. Με το δεύτερο εργα-
στηριακό τροφοδοτικό (δυναµικής µέχρι 7Α θετικού ρεύµατος τροφοδοσίας) εφαρµόστηκε θε-
τική τάση στην υποδοχή του κάθε GaAs τρανζίστορ, ίση µε την προτεινόµενη από τον κατα-
σκευαστή. Ύστερα, για κάθε συσκευή ξεχωριστά, µειωνόταν η τάση πύλης της προς λιγότερο 
αρνητικές τιµές, µέχρι να αρχίσει να απορροφά από το θετικό τροφοδοτικό ρεύµα ίσο περίπου 
µε το ρεύµα ηρεµίας της. Έτσι ρυθµίστηκε η τάση πύλης του MMIC στα –5V (τόσο άλλωστε 
συνιστά ο κατασκευαστής), η τάση πύλης του FLM2527L-20F στα –2.1V περίπου, ενώ για 
κάθε ήµισυ των push-pull συσκευών του τελευταίου σταδίου η τάση πύλης, που οδηγεί στην 
απορρόφηση ρεύµατος υποδοχής ίσο µε το ρεύµα ηρεµίας, ήτοι 2-3Α, βρέθηκε να κυµαίνεται 
από –1.9 έως –1.8V από πλευρά σε πλευρά. Πλέον, τα τρανζίστορ ήταν ρυθµισµένα στις ορθές 
τάσης πύλης, οπότε, για µέτρηση κέρδους και S-παραµέτρων του ενισχυτή, θα έπρεπε να τρο-
φοδοτηθούν όλα τα GaAs FET µε τα ρεύµατα υποδοχής τους. Ωστόσο, το τροφοδοτικό του 
εργαστηρίου δεν επαρκούσε, συνεπώς συνδέθηκαν τα παλµικά τροφοδοτικά που αγοράστηκαν 
για αυτό το σκοπό. ∆εδοµένου ότι η υλοποίηση έβαινε προς ολοκλήρωσή της αποφασίστηκε 
να συνδεθούν τα πέντε θετικά τροφοδοτικά και το ένα αρνητικό κατά τον τρόπο που θα εξα-
σφάλιζε την τροφοδοσία αρχικά της αρνητικής τάσης στις πύλες και ύστερα των θετικών τά-
σεων στις υποδοχές. Με χρήση ηλεκτρονόµων σχεδιάστηκαν τα θετικά τροφοδοτικά να ανοί-
γουν ελάχιστα µετά την ενεργοποίηση του αρνητικού τροφοδοτικού, ενώ όλες οι συσκευές ο-
δηγούνται από έναν µόνο διακόπτη on-off. Ένα στάδιο πλέον πριν τη «συσκευασία» του ενι-
σχυτή στο κουτί το οποίο έγινε ειδική παραγγελία, συνδέθηκαν όλες οι θετικές τροφοδοσίες 
στα FET της σχεδίασης και έγινε πλέον η πλήρης τροφοδοσία του ενισχυτή µε DC, χωρίς όµως 
ακόµα οδήγηση µικροκυµατικού σήµατος. 
 Έχοντας ρυθµίσει ξεχωριστά όλες τις συσκευές να απορροφούν ρεύµα περίπου ίσο µε 
το προτεινόµενο ρεύµα ηρεµίας, συνδέθηκε ο network analyzer1 στην είσοδο και την έξοδο 
του ενισχυτή, προς µέτρηση καταρχήν των S-παραµέτρων. Να σηµειωθεί ότι στην έξοδο τοπο-
θετήθηκε τρίθυρος συζεύκτης ισχύος ονοµαστικής σύζευξης –30dB από την πρώτη στην τρίτη 
θύρα2. Ο συνδυασµός του συζεύκτη και των SMA καλωδίων που χρησιµοποιήθηκαν µετρήθη-
καν µόνα τους µε σταθµισµένο το network analyzer και βρέθηκε ένας λόγος υποβιβασµού της 
τάξης των –33 µε –33.5dB. ∆υστυχώς, µε µικρές µεταβολές του βιδώµατος των διαφόρων 
συνδετήρων παρατηρούνταν αυτές οι αλλαγές του λόγου σύζευξης. Στην έξοδο τέλος του συ-
                                                 
1 Ο network analyzer που χρησιµοποιήθηκε είναι ο HP8719D της Hewlett-Packard/Agilent Technologies. 
2 Ο συζεύκτης που χρησιµοποιήθηκε είναι ο 3003-30 της εταιρίας NARDA.  
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ζεύκτη, όπου η ισχύς εξόδου είναι πρακτικά η ισχύς εξόδου του ενισχυτή (τα –30dB σύζευξης 
προς την τρίτη θύρα ελάχιστα επηρεάζουν το λόγο µεταφοράς από τη θύρα 1 στη θύρα 2 του 
συζεύκτη) τοποθετήθηκε 50Ω φορτίο τερµατισµού, παθητικής ισχύος 300W. Οι S-παράµετροι 
που αρχικά µετρήθηκαν αποθηκεύτηκαν σε δισκέτα και παρουσιάζονται στο ακόλουθο γρά-
φηµα. 

 
Σχ.5.5: Οι συντελεστές ανάκλασης εισόδου και εξόδου του ενισχυτή. 

 
 Από το παραπάνω σχήµα είναι εµφανές πως ήδη από την κατασκευή του ο ενισχυτής, 
χωρίς καµία ρύθµιση έχει εξαιρετική προσαρµογή στην έξοδο. Μάλιστα παραπέµπουµε στην 
απεικόνιση του S22 του σχεδιασµένου ενισχυτή (σχ.3.50 κεφαλαίου 3), όπου βυθίσµατα ανά-
λογης χαρακτηριστικής µορφής παρατηρούνται και από την προσοµοίωση. Αυτό οφείλεται 
στην ύπαρξη του συνδυασµού των συζευκτών στην έξοδο, που εφοδιάζουν του τέσσερις πα-
ράλληλα συνδεδεµένους ενισχυτές του σταδίου εξόδου µε ιδιότητες ευρυζώνιας προσαρµογής. 
Ωστόσο η είσοδος δεν είναι πολύ καλά προσαρµοσµένη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός της α-
πλής σύνδεσης του ακροδέκτη εισόδου του MMIC FET µε 50Ω µικροταινία. Ο κατασκευα-
στής σύµφωνα µε το φύλλο δεδοµένων του FMM5049VT έχει προσαρµόσει µερικώς τη συ-
σκευή αυτή σε 50Ω σύστηµα. Παρ’ όλα αυτά αποδεικνύεται πως η απευθείας σύνδεση του 
MMIC σε µικροταινία χαρακτηριστικής αντίστασης 50Ω δεν ενδείκνυται για τη συγκεκριµένη 
εφαρµογή. 
 Προκειµένου να µην χάνεται ισχύς στην είσοδο και να βελτιωθεί λίγο το κέρδος του ε-
νισχυτή, επιδιώχτηκε µία µικρή προσαρµογή στην γραµµή εισόδου, µε χρήση ενός λεπτού 
χάλκινου φύλλου, το οποίο τοποθετήθηκε σαν ανοικτοκύκλωµα προσαρµογής. 
 

 
Σχ.5.6: Η περιοχή στην οποία δοκιµάστηκε µε υπέρθεση χάλκινου φύλλου βελτίωση της προσαρµογής στην είσοδο. 
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 Αφού βρέθηκε µία θέση στην οποία το φύλλο προκαλούσε µεγάλη βελτίωση στην προ-
σαρµογή της εισόδου, χρησιµοποιήθηκε ασηµοµπογιά και το φύλλο επικολλήθηκε στην RF 
αλυσίδα. Οι S-παράµετροι πλέον διαµορφώθηκαν ως εξής: 
 

 
 

Σχ.5.7:Οι συντελεστές ανάκλασης εισόδου και εξόδου του ενισχυτή, µετά τη µικρή ρύθµιση. 
 

Με την τοποθέτηση του µικρού χάλκινου φύλλου επιτεύχθηκε εντυπωσιακή βελτίωση 
του συντελεστή ανάκλασης στην είσοδο, γύρω από την περιοχή των 2.38GHz. Η έξοδος έµεινε 
πρακτικά αναλλοίωτη. Κατόπιν αυτών έµενε να εξεταστεί κατά πόσο η συσκευή αποδίδει σε 
υψηλές ισχείς την έξοδο για την οποία σχεδιάστηκε, ήτοι τουλάχιστον 53dBm ισχύος. Το κέρ-
δος της διάταξης σύµφωνα µε τις προσοµοιώσεις πρόκυπτε πάνω από 57dB. O network ana-
lyzer εµφάνισε ένα κέρδος διάταξης περίπου 56dB.  

 

 
 

Σχ.5.8: Το κέρδος της διάταξης. Εάν στα εµφανιζόµενα 22.672dB στα 2.38GHz προσθέσουµε το λόγο σύζευξης, ήτοι 
33dB τουλάχιστον, προκύπτει ένα κέρδος της τάξης των 56dB 
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Σχ.5.9: Το κέρδος όπως ελήφθη από απεικόνιση των δεδοµένων του Network Analyzer στο ADS, µε πρόσθεση του λόγου ζεύξης 

του συζεύκτη της Narda. 
 
 Το κέρδος που προκύπτει ωστόσο, είναι το γραµµικό κέρδος χαµηλής ισχύος του ενι-
σχυτή. ∆εδοµένου ότι η µέτρηση των S-παραµέτρων από τον network analyzer γίνεται µε πολύ 
µικρή ισχύ εισόδου (-60dBm), δεν µπορούµε να ξέρουµε πόση ισχύ αποδίδει ο ενισχυτής, όταν 
δουλεύει µε µεγάλη οδήγηση. Συνεπώς, ο ενισχυτής αποσυνδέθηκε από το network analyzer 
και η είσοδός του συνδέθηκε στην RF γεννήτρια του εργαστηρίου, ενώ η έξοδός του, µέσω του 
–30dB συζεύκτη και ενός επιπλέον εξασθενητή 20dB µε ένα ευαίσθητο όργανο κρυσταλλικής 
φώρασης, για µέτρηση της ισχύος εξόδου1. Στη συσκευή ανάγνωσης του σήµατος εξόδου του 
φωρατή ορίστηκε ο λόγος σύζευξης 53.4dB, κατόπιν νέας µέτρησης του συνδυασµού εξασθέ-
νησης που εισάγει ο συνδυασµός των καλωδίων, του συζεύκτη και του εξασθενητή µε τον 
network analyzer. Ορίστηκε τέλος να γίνεται αυτόµατη πρόσθεση του ανωτέρω ποσού, ώστε 
να είναι εύκολα εποπτική η έξοδος ισχύος της διάταξης. Το αποτέλεσµα, τέλος, της µέτρησης 
του power meter επιλέχθηκε να δίδεται σε Watt, για άµεση µέτρηση της ισχύος εξόδου. 
 Κατόπιν αυτών των προετοιµασιών, και µε τον ενισχυτή σε κανονική DC τροφοδοσία, 
διοχετεύθηκε RF σήµα στην είσοδο, αρχικά χαµηλής στάθµης (-30dBm), το οποίο έβαινε αυ-
ξανόµενο. Ωστόσο, φτάνοντας σε στάθµη ισχύος εισόδου 3dBm, η ισχύς εξόδου ήταν «µόνο» 
140Watt (51.3dBm). ∆εδοµένου όµως ότι όλες οι προσαρµογές έδειχναν να είναι πολύ καλά 
υλοποιηµένες (ο ενισχυτής είχε γραµµικό κέρδος µόλις 2dB χαµηλότερο από ότι σχεδιάστηκε 
στο ADS), η λύση του προβλήµατος για αύξηση της ισχύος εξόδου αναζητήθηκε στις µεταβο-
λές των τροφοδοσιών των GaAs συσκευών. Με µικρές ρυθµίσεις των τάσεων των πυλών των 
τρανζίστορ της τελευταίας βαθµίδας σε ακόµα µικρότερες (απολύτως) τιµές επιτεύχθηκε ικα-
νοποιητική σταδιακή αύξηση της ισχύος σε τιµές της τάξης των 170Watt (52.3dΒm). Οι πύλες 
πλέον των push-pull τρανζίστορ τροφοδοτούνται µε τάσεις της τάξης των –1.7Volt. ∆εδοµένου 
πως καµία µεταβολή πλέον στις αρνητικές τάσεις τροφοδοσίας δεν επηρέαζε δραµατικά την 
ισχύ εξόδου, αποφασίστηκε η αύξηση των τάσεων όλων των υποδοχών των GaAs συσκευών 
του κυκλώµατος. Οι τάσεις υποδοχής είχαν τεθεί 10.7V για τις δύο πρώτες συσκευές, οι οποίες 
                                                 
1 Η γεννήτρια που χρησιµοποιήθηκε είναι η ESG-4000A της Hewlett-Packard/Agilent Technologies. Η διάταξη 
µέτρησης ισχύος που χρησιµοποιήθηκε είναι ο κρυσταλλικός φωρατής ECP-E26A και το όργανο απεικόνισης του 
σήµατος του φωρατή EPM-441A. Και οι δύο συσκευές (φωρατής και power meter) είναι της Hewlett-Packard/ 
Agilent Technologies. 
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έχουν κοινό τροφοδοτικό. Παράλληλα, οι τάσεις σε κάθε ήµισυ των push-pull συσκευών της 
τελευταίας βαθµίδας είχαν τεθεί στα 12.5Volt περίπου. Αυξάνοντας ελαφρά την θετική τάση 
των δύο πρώτων συσκευών στα 11Volt και αρκετά την τάση των FLL1200IU-3 στα 13.8Volt, 
µε όριο αντοχής τους τα 15V, παρατηρήθηκε, κατά τη διαδικασία αύξησης των τροφοδοσιών, 
µία βελτίωση της τάσης εξόδου, η οποία έφτασε τα 190W (52.8dBm). Στο σηµείο αυτό φάνη-
κε να µην υπάρχουν άλλα περιθώρια βελτίωσης, διότι ήδη οι συσκευές ήταν υπερτροφοδοτού-
µενες. Ωστόσο, µία τυχαία µετακίνηση του οµοαξονικού καλωδίου της εξόδου, που συνδεόταν 
µε το τερµατικό 50Ω φορτίο των 300W, έδειξε στην οθόνη του µετρητή ισχύος τιµή εξόδου 
210W! Η µεταβολή ήταν ελάχιστη, µόλις 0.4dB και οφειλόταν απλώς σε κακή σύνδεση του 
καλωδίου εξόδου µε το τερµατικό φορτίο. Ωστόσο, τα λίγα αυτά δέκατα του dB είχαν ως απο-
τέλεσµα την ανάκλαση 20W ισχύος πίσω στο κύκλωµα του ενισχυτή. Κατ’ αποτέλεσµα, οι ε-
πιπλέον ρυθµίσεις των τροφοδοσιών που έγιναν είχαν ως αποτέλεσµα την µεταβολή της ισχύος 
εξόδου από 140W που ήταν αρχικά σε πάνω από 200W, όπως εζητείτο από τις προδιαγραφές. 
Σηµαντικό είναι να επισηµανθεί πως µία µεταβολή της τάξης των 70W, ποσό που φαίνεται ι-
διαίτερα µεγάλο, αντικατοπτρίζεται σε µία αύξηση του κέρδους µόλις κατά 2dB. Η αύξηση και 
η κατά το δυνατόν συµµετροποίηση των θετικών τροφοδοσιών οδήγησε στην ώθηση του ση-
µείου συµπίεσης ισχύος του ενισχυτή λίγο υψηλότερα, από ότι ενδεχοµένως να ήταν προηγου-
µένως, µε τις µικρότερες τροφοδοσίες στις υποδοχές των FET.  
 Από τη στιγµή που όλα τα τροφοδοτικά και οι µεταβλητές αντιστάσεις είχαν ρυθµιστεί 
κατά το δυνατόν βέλτιστα, ακολούθησε η τοποθέτηση του ενισχυτή και των παρελκοµένων 
του σε κουτί. Το κουτί αυτό παρελήφθη κατόπιν ειδικής παραγγελίας και διέθετε τρία ράφια. 
Στα δύο επάνω τοποθετήθηκαν τα τροφοδοτικά ενώ στο κάτω τοποθετήθηκε ο ενισχυτής µε 
την ψύκτρα του. 
 

 
 

Σχ.5.10: Ο ενισχυτής τοποθετηµένος στο κουτί, µαζί µε τα τροφοδοτικά του. 
∆ιακρίνονται οι ανεµιστήρες της ψύκτρας, τα τροφοδοτικά και πάνω στο κουτί ο συζεύκτης και το φορτίο τερµατισµού. 

 
 Στο κουτί αυτό τοποθετήθηκαν τα τροφοδοτικά και οι ηλεκτρονόµοι καθυστέρησης, 
και συνδέθηκαν µε µία εξωτερική AC τροφοδοσία, µέσω διακόπτη. Η αφή του διακόπτη αυτού 
θέτει σε λειτουργία τους ανεµιστήρες της ψύκτρας, το αρνητικό τροφοδοτικό και εν συνεχεία, 
µε µία µικρή καθυστέρηση τα θετικά τροφοδοτικά. 
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 Στο σηµείο αυτό πρέπει να γίνει µία µικρή παρατήρηση, όσον αφορά τη διαδικασία 
αφής και σβέσης των FET. Στην ενότητα 4.2 περιγράφηκε πως για να λειτουργήσει ορθά ένα 
FET και να µην καταστραφεί, πρέπει να εφαρµόζεται αρνητική τάση ίση µε την τάση αποκο-
πής κάθε συσκευής, ύστερα να εφαρµόζεται η θετική τάση στην πύλη και τέλος να αυξάνεται 
η αρνητική τάση σταδιακά, προς λιγότερο αρνητικές τιµές, έως ότου η συσκευή να φορτίστεί 
µε το ρεύµα ηρεµίας της. Ωστόσο, µε τη συγκεκριµένη διαδικασία αφής και σβέσης, όπου οι 
αρνητικές τάσεις είναι ήδη ρυθµισµένες στην τιµή λειτουργίας, ο ενισχυτής δεν έδειξε να εµ-
φανίζει κάποιο πρόβληµα κατά την εκκίνησή του. Απλώς ο χειριστής πρέπει να προσέχει αφε-
νός να µην υπάρχει RF σήµα κατά την εκκίνηση ή τον τερµατισµό λειτουργίας αφετέρου η αρ-
νητική τάση να διοχετεύεται πρώτη και να αποµακρύνεται κατά το δυνατόν τελευταία. 
 Μετά την πλήρη συσκευασία του ενισχυτή στο κουτί του διεξήχθη µία τελευταία σειρά 
µετρήσεων, προκειµένου να καθοριστεί το σηµείο συµπίεσης, το κέρδος υψηλής ισχύος σε ένα 
εύρος ζώνης 100MHz γύρω από την κεντρική συχνότητα, και τα µή γραµµικά φαινόµενα, ό-
πως η παραγωγή αρµονικών και τα παράγωγα ενδοδιαµόρφωσης από δύο ενισχυόµενες συχνό-
τητες (2-tone test) 
 
 
5.2 Μετρήσεις. 
 
 
 Με σήµα λαµβανόµενο από την RF γεννήτρια και έξοδο µέσω του συζεύκτη της Narda 
στον µετρητή ισχύος έγινε µία σειρά µετρήσεων της λαµβανόµενης ισχύος εξόδου συναρτήσει 
της ισχύος εισόδου, για την κεντρική συχνότητα των 2.380GHz αλλά και για δύο γειτονικές, 
τα 2.330 GHz και τα 2.430GHz. Ελήφθησαν οι παρακάτω τιµές: 
 

Pin, dBm Pout, dBm  
2.380GHz 

Pout, dBm 
 2.330GHz 

Pout, dBm 
2.430GHz 

-10 42,85 42,07 42,14 
-9 43,76 43,01 43,12 
-8 44,67 43,9 44,08 
-7 45,6 44,8 45,04 
-6 46,52 45,72 46 
-5 47,44 46,66 46,92 
-4 48,39 47,59 47,87 
-3 49,31 48,39 48,77 
-2 50,22 49,33 49,69 
-1 51,03 50,1 50,54 
0 51,77 50,84 51,28 
1 52,41 51,52 51,89 

1,5 52,65 51,79 52,16 
2 52,87 52,07 52,41 

2,5 53,04 52,29 52,64 
3 53,17 52,48 52,85 

 
Πιν.1: Μετρήσεις Ισχύος εξόδου σε τρεις συχνότητες, την κεντρική των 2.380GHz και δύο απέχουσες 50MHz. 

 
Παρατηρούµε από τον παραπάνω πίνακα ότι ακόµα και για ισχύ εισόδου -10dBm, η 

έξοδος είναι µόλις 42,85dBm. Ήτοι, το κέρδος ακόµα και σε τόσο χαµηλή ισχύ είναι περίπου 
53.8dB. To κέρδος αυτό είναι αρκετά χαµηλότερο από τα 55.7dB που έδωσε µε µέτρηση των 
S-παραµέτρων ο network analyzer. Η µείωση αυτή του κέρδους ενδεχοµένως να οφείλεται στο 
ότι η ισχύς εισόδου των –10dBm είναι ήδη αρκετά υψηλή για τη συγκεκριµένη διάταξη. Πιθα-
νόν επίσης τα –10dBm της γεννήτριας να µην είναι στην πραγµατικότητα τόσο, αλλά να είναι 
λίγο µικρότερης πραγµατικά ισχύος. Ωστόσο, για υπολογισµό ενός τυπικού σηµείου συµπίε-
σης 1dB, θεωρούµε πως τα 53.8dB είναι το γραµµικό κέρδος χαµηλής ισχύος του ενισχυτή. 
Τοποθετώντας τις µετρήσεις αυτές σε γράφηµα, λαµβάνουµε το ακόλουθο σχεδιάγραµµα. 

109



 

42

44

46

48

50

52

54

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4

Pin (dBm)

Po
ut

 (d
B

m
)

2.38GHz

2.33GHz

2.43GHz

Ideal Pout at 2,38GHz

 
Σχ.5.11: Η ισχύς εξόδου συναρτήσει της ισχύος εισόδου για τρεις συχνότητες. 
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Σχ.5.12: Το κέρδος του ενισχυτή συναρτήσει της ισχύος εισόδου. 

 Η ισχύς εξόδου είναι προφανώς το άθροισµα της ισχύος εισόδου και του κέρδους που εµφανίζεται.  
 
 Από τα παραπάνω διαγράµµατα είναι εµφανής η ισχυρή συµπίεση του κέρδους που υ-
φίσταται ο ενισχυτής, για µεγάλες ισχείς εισόδου. Ωστόσο, το κέρδος διατηρεί χαµηλή διακύ-
µανση στη συχνότητα, κάτι που είναι εµφανές από την µόλις 1dB πτώση του κέρδους στα 2.33 
και 2.43GHz. Συνεπώς ο ενισχυτής έχει καλή συµπεριφορά κέρδους σε µεγαλύτερο εύρος ζώ-
νης από τα 100ΜHz που µετρήθηκαν στο εργαστήριο. Βέβαια, σε υψηλές ισχείς εξόδου, πάνω 
από 100W ο ενισχυτής υφίσταται ισχυρή συµπίεση, µε αποτέλεσµα το 1dB G.C.P. του να βρί-
σκεται περίπου για στάθµη εισόδου 0dBm. Από το διάγραµµα του σχ.5.12 φαίνεται πως για 
είσοδο –0.3dBm περίπου το κέρδος είναι 1dB χαµηλότερο από αυτό που είχε λογιστεί σαν 
γραµµικό κέρδος στα –10dBm. Ειδικά για είσοδο 3dBm, ο ενισχυτής υφίσταται συµπίεση κέρ-
δους περί τα 2.5dB. 
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Μετά από τη µελέτη αυτή του κέρδους, προβήκαµε σε µία σειρά µετρήσεων της αρµο-
νικής παραµόρφωσης, µε σήµα µίας συχνότητας, ίσης µε την κεντρική, ήτοι 2.380GHz. Με-
τρήθηκαν οι αρµονικές υψηλότερων τάξεων µε τον αναλυτή φάσµατος1 και ελήφθησαν τα α-
κόλουθα αποτελέσµατα. 

 
Pin, dBm Pout, dBm 

2.380GHz 
1st Harm. 

Pout, dBm 
4.760GHz 

2nd Harm. 
Pout, dBm 
7.140GHz 

3rd Harm. 
Pout, dBm 
9.520GHz 

-10 42,7 -20,6 -30,6 -34,6 
-5 47,38 -11,6 -19,6 -27,6 
0 51,74 -4,9 -15,6 -23,6 
1 52,37 -3,3 -13,6 -23,6 
2 52,84 -1,9 -11,6 -22,6 
3 53,19 -1 -11,1 -21,6 

 
Πιν.2: Μετρήσεις των αρµονικών συνιστωσών. 

 
Γενικά είναι εµφανές πως οι αρµονικές είναι εξαιρετικά χαµηλότερης ισχύος από την 

κύρια. Ακόµα και η 2*f0 αρµονική, στο επίπεδο µεγίστης οδήγησης του ενισχυτή εµφανίζεται 
πάνω από 50dB χαµηλότερη από τη βασική αρµονική συνιστώσα. 
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Σχ.5.13: Η στάθµη της κύριας και των αρµονικών συνιστωσών συναρτήσει της ισχύος εισόδου. 
 
 Το παραπάνω αποτέλεσµα γενικά είναι πολύ καλό, όπως και αναµενόµενο. Η συχνότη-
τα της πρώτης αρµονικής, των 4.760GHz είναι πολύ υψηλή για την περιοχή λειτουργίας τόσο 
των τρανζίστορ της σχεδίασης ξεχωριστά, όσο και για την ίδια τη διάταξη στο σύνολο. Για το 
λόγο αυτό δεν εµφανίζεται πρακτικά καθόλου φασµατικό περιεχόµενο στις υψηλότερες αρµο-
νικές. Αυτό που έχει περισσότερη έννοια να µελετηθεί είναι τα παράγωγα ενδοδιαµόρφωσης, 
από διέγερση µε δύο τόνους (2-tone test). 
 Προκειµένου να διεξαχθεί το πείραµα µε δύο συχνότητες, συνδέθηκε τόσο η γεννήτρια 
συχνοτήτων όσο και ο network analyzer µε έναν µικρό συζεύκτη µικροκυµατικού σήµατος. Ο 
network analyzer στην προκειµένη περίπτωση χρησιµοποιήθηκε σαν γεννήτρια σήµατος. Κατ’ 
αρχήν η έξοδος του συζεύκτη συνδέθηκε στον αναλυτή φάσµατος, προκειµένου να σταθµι-

                                                 
1 Ο αναλυτής φάσµατος που χρησιµοποιήθηκε είναι ο 8592Β της Hewlett-Packard/Agilent Technologies. 
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στούν οι δύο έξοδοι, της γεννήτριας και του network analyzer, προκειµένου να διαθέτουµε δύο 
σήµατα ίδιας ισχύος στην έξοδο. Επιλέγοντας δύο συχνότητες, στα 2.380 και στα 2.381GHz, 
οδηγήθηκε το σύνθετο αυτό σήµα στην είσοδο του ενισχυτή. Η έξοδος του ενισχυτή, µέσω του 
–30dB συζεύκτη συνδέθηκε στον αναλυτή φάσµατος. ∆εδοµένου πως οι δύο συχνότητες είναι, 
αφενός πολύ καλά εντός της ζώνης σχεδίασης του ενισχυτή, αφετέρου τα σήµατα απέχουν µό-
νο 1MHz, αναµένουµε να δούµε παράγωγα διαµόρφωσης περιττής τάξης ίδιου πλάτους επάνω 
αλλά και κάτω από τις δύο κεντρικές συχνότητες του σήµατος. H υπόθεση αυτή επιβεβαιώθη-
κε και ακολούθως παρατίθενται οι µετρήσεις, για παράγωγα που εµφανίζονται κάτω από τα 
2.380GHz, στα 2.379, 2.378, 2.377 και 2,376GHz, για διάφορες στάθµες ισχύος των δύο ση-
µάτων1. 
 

Pin, dBm 
(2.380&2.381GHz 

tones) 

Pout, dBm 
2.376GHz 

Pout, dBm 
2.377GHz 

Pout, dBm 
2.378GHz 

Pout, dBm 
2.379GHz 

Pout, dBm 
2.380GHz 

-20 - - - -22,6 30,6 
-10 - -11,6 -3,6 14,4 39,4 
-5 - 3,0 11,9 18,4 44,4 
-2 2,4 8,4 14,4 16,4 46,8 
0 5,4 11,4 13,4 25,4 47,3 

 
Πιν.3: Μετρήσεις των παραγώγων ενδοδιαµόρφωσης. 
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Σχ.5.14: Η εικόνα των παραγώγων στο φασµατογράφο, για ισχύ των δύο τόνων ίση µε 0dBm. 

 
 ∆εδοµένου ότι για το συγκεκριµένο ενισχυτή, το εύρος ζώνης είναι µικρό σε σχέση µε 
τη συχνότητα λειτουργίας, ενδιαφέρουν τα παράγωγα που εµπίπτουν στη ζώνη ενίσχυσης. 
Κατ’ αποτέλεσµα, τα περιττά παράγωγα είναι αυτά που µας ενδιαφέρουν, από τη στιγµή άλ-
λωστε που τα άρτια παράγωγα βρίσκονται σε πολύ χαµηλές συχνότητες (ραδιοφωνικές) ή σε 
πολύ υψηλότερες συχνότητες. 

Οι φασµατικές συνιστώσες που µετρήθηκαν και παρουσιάζουν πρακτικό ενδιαφέρον 
είναι τα περιττά παράγωγα τύπου 1 2mf nf− , όπου τα m,n φυσικοί αριθµοί που απέχουν κατά 

                                                 
1 Οι στήλες που αναφέρονται στα παράγωγα των 2.376, 2.377 και 2.378GHz δεν είναι πλήρως συµπληρωµένες 
διότι σε χαµηλές ισχείς εισόδου τα παράγωγα αυτά εµφανιζόταν µε εξαιρετικά χαµηλή στάθµη και έντονη µετα-
βλητότητα. Τα παράγωγα στις συµµετρικές συχνότητες είναι τα ίδια. 
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1. Έτσι, το παράγωγο τρίτης τάξης, µε m=2 και n=1 είναι αυτό που δίδει περιεχόµενο συχνό-
τητας 2.379GHz (και το συµµετρικό στα 2.382GHz), το παράγωγο πέµπτης τάξης µε m=3 και 
n=2 είναι αυτό που δίδει τη συνιστώσα των 2.378GHz (και τη συµµετρική στα 2.383GHz) 
κ.ο.κ. Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται η ισχυρή ενδοδιαµόρφωση των σηµάτων, που 
για πλήρη ισχύ οδήγησης (δύο οδηγούµενα σήµατα των 0dBm τα οποία δίνουν µία στάθµη 
οδηγούµενου σήµατος µέγιστης τιµής 3dBm), δίδει παράγωγο τρίτης τάξης κατά 22dB χαµη-
λότερο από την ισχύ των δύο τόνων. Ωστόσο, στην περίπτωση που οι δύο τόνοι έχουν ένταση 
–2dBm ο καθένας, το παράγωγο ενδοδιαµόρφωσης τρίτης τάξης είναι 30dB χαµηλότερης ι-
σχύος. Πάντως, όπως θα γίνει εµφανές από το διάγραµµα ισχύος εισόδου-ισχύος παραγώγων 
(σχ.5.14), το τρίτης τάξης παράγωγο 1 22 f f−  παρουσιάζει µία ανώµαλη συµπεριφορά, για ι-
σχύ εισόδου πάνω από –10dBm. Ενώ από –20dBm στα –10dBm (αύξηση 10dB), το IM3 πα-
ράγωγο παρουσιάζει αύξηση ισχύος 14-(-22)=36dB περίπου δηλαδή 3dB/dB σύµφωνα µε το 
θεωρητικό κανόνα, από το σηµείο αυτό και ύστερα έχει ανοµοιόµορφη διακύµανση παρουσιά-
ζοντας µία συµπίεση στην αρχή και εν συνεχεία εκ νέου µερική αύξηση. Το παράγωγο 5ης τά-
ξης έχει σηµαντική επίδραση για ισχείς εισόδου πάνω από –5dBm. Το παράγωγο 7ης τάξης κι-
νείται σε ακόµα χαµηλότερα επίπεδα, ωστόσο δεν είναι αµελητέο για ισχείς κοντά στα όρια 
λειτουργίας του ενισχυτή. ∆εδοµένου πως για τα ανώτερα της 3ης τάξης παράγωγα οι µετρή-
σεις δεν ήταν δυνατόν να είναι ακριβείς σε ισχείς εισόδου χαµηλότερες των –10dBm δεν µπο-
ρεί να εξαχθεί ιδιαίτερο συµπέρασµα για τη συµπεριφορά τους. Όµως το ΙΜ3  µελετάται στη 
συνέχεια, ώς έχον τη µεγαλύτερη σηµασία από όλα τα υπόλοιπα παράγωγα ενδοδιαµόρφωσης 
στο πείραµα µε τους δύο τόνους.   
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Σχ.5.15: Η ισχύς του ενός από τα δύο σήµατα και µερικά παράγωγα που µετρήθηκαν.  

 
 

Θεωρώντας την οµαλή 3dB/dB αύξηση από τα –20dBm στα –10dBm υπολογίζεται το σηµείο 
σύµπτυξης του τρίτης τάξης παραγώγου (IP3) κατά την ακόλουθη διαδικασία. 
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Σχ.5.16: Πώς υπολογίζονται γραφικά τα διάφορα intercept points (IPi). 

 
 Το γραµµικό κέρδος της βασικής συνιστώσας είναι, κατά τον υπολογισµό από τις µε-
τρήσεις ισχύος εξόδου στα 2.380GHz ίσο περίπου µε 52.8dB. Η ισχύς της βασικής αρµονικής 
στα –10dBm είναι περίπου 39.4dBm, ενώ του IM3 παραγώγου είναι 14.4dBm. 
 Η συνάρτηση γραµµικού κέρδους της βασικής αρµονικής είναι ,0 ,0 52.8out inP P dBm= +  
ενώ η συνάρτηση γραµµικού κέρδους του IM3 παραγώγου είναι 3 ,03 44.4IM inP P dBm= + . Συ-
ναληθεύοντας τις δύο αυτές εκφράσεις προκύπτει ότι το σηµείο τοµής τους, δηλ. το σηµείο IP3 
βρίσκεται σε στάθµη εισόδου 4.2dBm, ή ισχύ εξόδου 57dBm. Ωστόσο, οι µετρήσεις που ελή-
φθησαν για το IM3 παράγωγο είναι λίγες και µόνο οι µετρήσεις σε ισχύ εισόδου –20dBm και –
10dBm δείχνουν µία συµπεριφορά του τύπου που προβλέπεται από τη θεωρία. 
 
 
5.3 Σύνοψη – Συµπεράσµατα από τη ∆ιαδικασία Κατασκευής. 
 
 Κλείνοντας την παράγραφο των µετρήσεων έχουµε να κάνουµε τις εξής διαπιστώσεις. 
Ο ενισχυτής, χωρίς ιδιαίτερες ρυθµίσεις επί του RF τµήµατός του, κατάφερε να αποδώσει πά-
νω από 200W µικροκυµατικής ισχύος, µε µόνες βασικές ρυθµίσεις αυτές των τάσεων τροφο-
δοσίας του. Τα τρανζίστορ των δύο πρώτων βαθµίδων τροφοδοτήθηκαν µε περίπου 10.8V τά-
σης, ενώ οι υποδοχές των push-pull τρανζίστορ της τελευταίας βαθµίδας µε επίσης ελαφρώς 
αυξηµένη τάση, που έφτανε τα 13V. Επίσης, η ανάκλαση που υφίστατο το σήµα στην αρχή, 
ύψους τουλάχιστον 20W δεν κατέστρεψε τις αντιστάσεις των Wilkinson διαιρετών του σταδί-
ου εξόδου. Αναφερόµαστε σε τουλάχιστον 20W διότι από τα 190W που λαµβανόταν αρχικά, 
µε τα 210W που καταγράφηκαν µε απλή µικρή µετακίνηση του οµοαξονικού καλωδίου της 
εξόδου δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι ότι η έξοδος ήταν πια τέλεια προσαρµοσµένη. Ακό-
µα και 0.2dB να χάνονται λόγω κακής συνδεσµολογίας και επαφής στον ακροδέκτη εξόδου, 
ισοδυναµούν µε επιπλέον 10W ισχύος που ανακλώνται στην έξοδο. Κατά συνέπεια, στη συ-
γκεκριµένη εφαρµογή, είναι απαραίτητο να χρησιµοποιηθούν µεγάλης πιστότητας γραµµές µε-
ταφοράς, συνδετήρες και φορτία 50Ω, προκειµένου να εξαλειφθούν κατά το δυνατόν οι ανα-
κλάσεις ισχύος στη έξοδο, οι οποίες µπορεί να προξενήσουν καταστροφή των αντιστάσεων 
των συζευκτών ισχύος. Επιπλέον πρέπει να απαλειφθεί η όποια κακή προσαρµογή στην έξοδο 
ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρµανση των µικροταινιακών διαδρόµων της εξόδου, λόγω δη-
µιουργίας στασίµων κυµάτων. Τέλος, το καλώδιο που θα χρησιµοποιηθεί στην έξοδο του ενι-
σχυτή για τη λήψη του σήµατος θα πρέπει να έχει πιστοποιηµένη αντοχή σε µικροκυµατικές 
ισχείς τουλάχιστον 300W. 
 Ο ενισχυτής που υλοποιήθηκε παρουσιάζει ισχυρές µή γραµµικότητες όταν λειτουργεί 
σε ισχείς εισόδου πάνω από 0dBm. To σηµείο συµπίεσης γραµµικού κέρδους κατά 1dB προ-
κύπτει για στάθµη ισχύος εισόδου ελαφρά µικρότερη από 0dBm. Επίσης, το σηµείο σύµπτυξης 
του παραγώγου 3ης τάξης για δύο τόνους που απέχουν 1MHz, προκύπτει µε έναν πρόχειρο υ-
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πολογισµό στα 4dBm στάθµης ισχύος για τον κάθε τόνο ξεχωριστά. Το σηµείο αυτό δεν είναι 
ιδιαίτερα µακριά από την περιοχή λειτουργίας του ενισχυτή. Ωστόσο, η αρµονική παραµόρ-
φωση δεν πρόκειται να επηρεάσει ιδιαίτερα την οµαλή λειτουργία του ενισχυτή, διότι αυτός 
πρόκειται να οδηγείται µε µονοχρωµατικό σήµα. Όλη άλλωστε η σχεδίαση βασίστηκε στην 
προδιαγραφή αυτή. 
 Η σχεδίαση, τέλος, που υλοποιήθηκε έχει ορισµένες προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουρ-
γίας, οι οποίες πρέπει να τηρούνται από τον εκάστοτε χειριστή. Κατ’ αρχήν, δεν πρέπει να υ-
πάρχει οδηγούµενο σήµα όταν ανοίγει ο διακόπτης τροφοδοσίας του ενισχυτή. Με την εφαρ-
µογή της τάσης, οδηγείται το σήµα στην είσοδο, η στάθµη ισχύος του οποίου προτείνεται να 
εκκινά από τα –20dBm και να ανεβαίνει έως την επιθυµητή των 3dBm. Πάντοτε δε θα πρέπει 
να υπάρχει φορτίο 50Ω στην έξοδο. Όταν επιθυµείται να τεθεί εκτός λειτουργίας ο ενισχυτής, 
θα πρέπει πρώτα να µειώνεται σταδιακά το RF σήµα έως µία χαµηλή τιµή, -20dBm για παρά-
δειγµα και εν συνεχεία να αποµακρύνεται. Τότε µπορεί να τεθεί εκτός τροφοδοσίας ρεύµατος 
η συσκευή. 

 

 
 

Σχ.5.17: Ο ενισχυτής συσκευασµένος. 

 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 5ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 
 
[5.1] Ν. Κ. Ουζούνογλου, ∆. Κακλαµάνη: Σηµειώσεις Τηλεπικοινωνιακή Ηλεκτρονική. Ε.Μ.Π. 
1998. 
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Οι Πυκνωτές στις Μικροκυµατικές Σχεδιάσεις. 
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Οι Πυκνωτές Στις Μικροκυµατικές Σχεδιάσεις. 
 
 Μέσω της παρουσίασης αυτής έγινε εµφανές πως σε µία µικροκυµατική σχεδίαση είναι 
αναγκαία η τοποθέτηση πυκνωτών τόσο πάνω στην RF αλυσίδα, όσο και στα κυκλώµατα πό-
λωσης των µικροκυµατικών τρανζίστορ. 

Οι πυκνωτές στη διαδροµή του σήµατος τοποθετούνται ως στοιχεία αποµόνωσης του 
DC ρεύµατος που ρέει µέσω της πύλης και της υποδοχής του κάθε FET προς την πηγή του και 
εν συνεχεία προς τη γη. Το συνεχές αυτό ρεύµα που απαιτεί κάθε ενεργός συσκευή για να πο-
λωθεί ορθά, πρέπει να παρεµποδίζεται να ρεύσει προς οποιαδήποτε άλλη ενεργό συσκευή, ώ-
στε να µην αλλοιώσει της συνθήκες πόλωσής της. Έτσι, σε µία βαθµίδα που περιέχει ένα FET, 
ή άλλο ανάλογο µικροκυµατικό στοιχείο, πρέπει να τοποθετούνται στα άκρα της, επάνω στη 
γραµµή µεταφοράς του σήµατος (εφ’ όσον αυτή επιτρέπει κυµατοδήγηση TEM ρυθµού), πυ-
κνωτές ή άλλα στοιχεία που να παρεµποδίζουν τη διέλευση του συνεχούς ρεύµατος. Η αποκο-
πή του DC µπορεί να γίνει και µε πιο σύνθετο τρόπο, όπως για παράδειγµα µε χρήση ενός 
στοιχείου υψιπερατών ιδιοτήτων, µε άπειρη απόσβεση στη µηδενική συχνότητα. Μια συζευγ-
µένη γραµµή µεταφοράς αποτελεί ένα τέτοιο στοιχείο. Ωστόσο, σε πολύ χαµηλές µικροκυµα-
τικές συχνότητες, η σχεδίαση συζευγµένων γραµµών είναι δυσχερής, διότι τα µήκη κύµατος 
είναι πολύ µεγάλα. Μία απλή µικροκυµατική σύζευξη αποµόνωσης DC απαιτεί δύο ανοικτο-
κυκλωµένα στελέχη λ/4 σε µία αρκετά µικρή απόσταση µεταξύ τους. 
 

 
 

Σχ.1: Μικροταινιακό στοιχείο αποµόνωσης DC. 
  
 Κατά συνέπεια, σε µικρές σχετικά συχνότητες, όπου τα µήκη κύµατος είναι µεγάλα, η 
χρήση πυκνωτή είναι η µόνη λύση για την αποµόνωση DC. Οι πυκνωτές στις χαµηλές µικρο-
κυµατικές ζώνες (VHF, L, S και έως την K ζώνη των µερικών δεκάδων GHz) είναι τύπου 
SMT µε πολυεπίπεδη εσωτερική διαστρωµάτωση, και εξωτερικά έχουν διαστάσεις παραλλη-
λεπιπέδου µήκους περίπου 1.5mm. Πυκνωτές τέτοιου τύπου δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν 
για πολύ µεγάλες συχνότητες, της τάξης των 40GHz και άνω, κατασκευάζονται δε σε αυτές τις 
περιοχές συχνοτήτων συνήθως από διεπίπεδη µικροταινία.  
 Λόγω των εξαιρετικά µεγάλων συχνοτήτων η εσωτερική δοµή των πυκνωτών δεν είναι 
ασήµαντη σε µέγεθος σε σχέση µε το µήκος κύµατος του σήµατος. Κατ’ αποτέλεσµα η συµπε-
ριφορά του κάθε πυκνωτή είναι ισχυρά συνδεδεµένη µε τη µεταβολή της συχνότητας. Οι εσω-
τερικές αυτεπαγωγές και παράσιτες χωρητικότητες που παρουσιάζει κάθε πυκνωτής αλλοιώ-
νουν τη χαρακτηριστική του χωρητική συµπεριφορά µε ιδιότητες που κάθε άλλο παρά χωρητι-
κότητα θυµίζουν. Ενώ λοιπόν θα φαινόταν πολύ λογικό ένας πυκνωτής να παρουσιάζει αντι-
στρόφως ανάλογα µειούµενη εµπέδηση µε αύξηση της συχνότητας, αυτό ποτέ δεν συµβαίνει 
στην πραγµατικότητα. Παρατηρείται πολλές φορές µάλιστα το φαινόµενο από µία συχνότητα 
και ύστερα να αυξάνεται η αντίσταση ενός πυκνωτή, αντί να µειώνεται. 
  
 
Μοντελοποίηση και Συµπεριφορά Πυκνωτή σε Μικροκυµατικές Συχνότητες. 
 

Στις µικροκυµατικές συχνότητες, ένας πυκνωτής µπορεί απλοποιηµένα να µοντελο-
ποιηθεί µε µία ωµική αντίσταση σειράς (ESR-equivalent series resonance), µε µία χωρητικότη-
τα XC και µε µια επαγωγή XL. Οι παράµετροι ESR, XC και XL είναι ισχυρά εξαρτώµενοι από 
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τη συχνότητα. Η αντίσταση του πυκνωτή συνεπώς είναι ίση κατά µέτρο µε 

( )22
L CZ ESR X X= + − . Υπάρχει µία συχνότητα στην οποία ο πυκνωτής παρουσιάζει ελά-

χιστη αντίσταση, ίση µε την τιµή της ESR στη συχνότητα αυτή. Το µέγεθος αυτό, όπως και η 
συχνότητα συντονισµού είναι τα µεγέθη που πρωτίστως ενδιαφέρουν το σχεδιαστή. Η αντί-
σταση σειράς καθορίζει άµεσα το ποσό ενέργειας που καταναλίσκεται επάνω στον πυκνωτή. 
Για παράδειγµα, εάν ένας πυκνωτής φέρει µικροκυµατικό φορτίο ισχύος P Watt σε σύστηµα 
50Ω, το ρεύµα που διέρχεται µέσω αυτού είναι ενεργού τιµής / 50CI P A= . Συνεπώς η ισχύς 
που καταναλώνει ο πυκνωτής αυτός στη συχνότητα συντονισµού είναι 

2 / 50CD CP I ESR P ESR= ⋅ = ⋅  και πρέπει να συνυπολογίζεται κατά τη σχεδίαση κυρίως µήπως 
υπερβαίνει τα θερµικά όρια αντοχής του πυκνωτή.  Όπως λοιπόν γίνεται αντιληπτό, ο σχεδια-
στής πρέπει να χρησιµοποιήσει εκείνον τον πυκνωτή που στη συχνότητα της σχεδίασής του 
παρουσιάζει συντονισµό και επίσης έχει πολύ µικρή τιµή ESR στη περιοχή αυτή. Ένας ιδανι-
κός πυκνωτής παρουσιάζει µηδενική τιµή ESR, εποµένως δεν καταναλώνει καθόλου ισχύ. Κά-
τι τέτοιο βέβαια ποτέ δεν συµβαίνει. Ένα µέγεθος όµως που χαρακτηρίζει έναν πυκνωτή είναι 
ο δείκτης Q. Αυτός ορίζεται ως ο λόγος: 

( )2
C L C

X X XQ
ESR ESR
−

= = , 

εάν το επαγωγικό µέρος είναι µηδενικό. Όσο µεγαλύτερος είναι ο λόγος αυτός, τόσο καταλλη-
λότερος είναι ο πυκνωτής προς χρήση σε κάποια συχνότητα, δεδοµένου ότι παρουσιάζει πολύ 
µικρή αντίσταση στο διερχόµενο σήµα. 
 Οι εταιρίες που κατασκευάζουν µικροκυµατικούς πυκνωτές διαθέτουν µαζί µε το προϊ-
όν και τα φύλλα δεδοµένων που περιγράφουν τις µεταβολές των ιδιοτήτων τους συναρτήσει 
της συχνότητας. Κάθε σειρά πυκνωτών κυκλοφορεί µε διάφορες τιµές, κάθε µία εκ των οποίων 
είναι βέλτιστα σχεδιασµένη για µία συχνότητα, στην οποία παρουσιάζει την ελαχίστη τιµή ε-
µπέδησης, δηλαδή συντονισµό. Η εταιρία American Technical Ceramics (ATC) ειδικεύεται 
στην κατασκευή µικροκυµατικών πυκνωτών. Τα προϊόντα αυτής δε χρησιµοποιούνται στο Ερ-
γαστήριο Μικροκυµάτων κατά τις σχεδιάσεις. Η εταιρία δίδει µέσω διαδικτύου στους σχεδια-
στές ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο προκειµένου να βοηθήσει στην εύκολη επιλογή µεταξύ των 
διαφόρων τύπων πυκνωτών της, εκείνου που παρουσιάζει την καλύτερη συµπεριφορά στην 
εκάστοτε συχνότητα σχεδίασης. Το πρόγραµµα αυτό πληροφορεί το σχεδιαστή ποιός τύπος 
πυκνωτή συντονίζεται στη µελετώµενη συχνότητα και πόσο είναι το ESR, το Q καθώς και άλ-
λες παράµετροί του. 
 

 
Σχ.2: Το πρόγραµµα της ATC. 
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 Το παραπάνω πρόγραµµα πληροφορεί για κάθε χωρητικότητα που εµπορικά υλοποιεί-
ται από την ATC ποιά είναι η συχνότητα συντονισµού σειράς. ∆ιαπιστώθηκε µετά από σύντο-
µη αναδροµή µεταξύ των τιµών των χωρητικοτήτων πως ο πυκνωτής που παρουσιάζει συντο-
νισµό στην περιοχή συχνοτήτων που µας ενδιαφέρει είναι ο 16pF τύπου ATC100A. Ο πυκνω-
τής αυτός έχει συχνότητα συντονισµού στα 2.408GHz και σύµφωνα µε το πρόγραµµα έχει α-
ντίσταση σειράς ίση µε 0.22mΩ στα 2.380GHz, ενώ το Q του είναι ίσο µε 19.2. Το µέγιστο 
ρεύµα που δέχεται ο πυκνωτής αυτός είναι 2.63Α στα 2.380GHz. ∆εδοµένου ότι η µέγιστη ι-
σχύς που παρουσιάζεται στον ενισχυτή µας είναι 200W, σε σύστηµα 50Ω, προκύπτει από την 

/ 50 2 2.63CI P A A= = < . Άρα ο πυκνωτής αυτός δεν θα παρουσιάσει πρόβληµα υπερφόρ-
τωσης σε καµία περίπτωση, δεδοµένου άλλωστε ότι πρακτικά πουθενά δεν φορτίζεται µε 
200W ισχύος, µιας και η µέγιστη ισχύς που υποχρεούται να µεταφέρει είναι περίπου 60W, όσα 
δηλαδή έχει δυνατότητα να δώσει κάθε πλευρά του FLL1200IU-3 τρανζίστορ. 
 Το πρόγραµµα της ATC δίδει επίσης µία σειρά από χρήσιµα διαγράµµατα, που πληρο-
φορούν για τη µεταβολή του Q, του ESR, του µεγίστου ρεύµατος και των S-παραµέτρων του 
πυκνωτή συναρτήσει της συχνότητας. Για παράδειγµα ακολουθεί το διάγραµµα που δίνει η 
ATC για το συντελεστή ανάκλασης του πυκνωτή των 15pF, γειτονικής τιµής µε αυτόν που 
χρησιµοποιήσαµε στη σχεδίαση, συναρτήσει της συχνότητας.  
 

 
 

Σχ.3: Η µεταβολή του S11 του πυκνωτή 15pF. 
 
 ∆υστυχώς για την χωρητικότητα που χρησιµοποιούµε δεν ήταν διαθέσιµο ανάλογο διά-
γραµµα. Εντούτοις αναµένουµε διάγραµµα ανάλογης µορφής, µε τη διαφορά ότι ο συντονι-
σµός του S11 θα παρατηρείται στη συχνότητα των 2410MHz, όπως επισηµαίνει η εταιρία. Ση-
µειώνεται ότι ο 15pF πυκνωτής έχει συχνότητα συντονισµού 2485MHz. 
 Από τα παραπάνω συνάγεται πως για κάθε περιοχή λειτουργίας πρέπει να επιλέγεται ο 
κατάλληλος τύπος πυκνωτή, που παρουσιάζει την µικρότερη αντίσταση στη διέλευση του µι-
κροκυµατικού σήµατος. Με βάση το σχ.3, που όµως αναφέρεται στον πυκνωτή 15pF, υποθέ-
τουµε πως για τον 16pF, η S11 παράµετρός του στα 2.410GHz θα πρέπει να βρίσκεται στα –
50dB, ενώ σε όλη την περιοχή των 2-3GHz σε κάτω από –35dB. Συνεπώς, η τοποθέτηση ενός 
πυκνωτή πάνω στην RF αλυσίδα προκαλεί ελάχιστη έως µηδενική, πρακτικά, ανάκλαση σήµα-
τος, µε ταυτόχρονη τέλεια αποµόνωση DC. 
 Ο πυκνωτής που παρουσιάζει συντονισµό και ελάχιστη αντίσταση στην περιοχή των 
συχνοτήτων της σχεδίασης πρέπει επίσης να τοποθετείται και στο στέλεχος πόλωσης, στο τέ-
λος της λ/4 γραµµής. Παρουσιάζοντας µία πρακτικά µηδενική αντίσταση στη συχνότητα συ-
νονισµού, ο πυκνωτής µετασχηµατιζόµενος κατά λ/4 προς την RF γραµµή θα εµφανίζει µία 
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πολύ µεγάλη αντίσταση στο µικροκυµατικό σήµα. Συνεπώς το λ/4 στέλεχος µε τον πυκνωτή 
στο άκρο του αποτελεί ένα πολύ καλό RF blocking element.  
 

 
Σχ.4: Το βασικό κύκλωµα πόλωσης. 

 
 Η τοποθέτηση του ανοικτοκυκλωµένου στελέχους χαµηλής κυµατικής αντίστασης, µή-
κους λ/4 εµφανίζει µηδενική αντίσταση στο σήµα, άρα άπειρη αντίσταση στην είσοδο του 
στελέχους πόλωσης. Όµως δεν λειτουργεί επακριβώς για καµία άλλη συχνότητα, όπως για κα-
µία άλλη συχνότητα δεν είναι ακριβώς µήκους λ/4 το στέλεχος πόλωσης. Ωστόσο, ο συντονι-
ζόµενος πυκνωτής εµφανίζει πρακτικά ιδιότητες βραχυκυκλώµατος (S11<-30dΒ) για µία πολύ 
µεγάλη περιοχή συχνοτήτων. Για το λόγο αυτό η τοποθέτησή του είναι επιβεβληµένη σε κάθε 
κύκλωµα πόλωσης, σε απόσταση περίπου λ/4 από την είσοδο. 
 Οι πυκνωτές που τοποθετούνται δίπλα στον πυκνωτή συντονισµού είναι συνήθως µε-
γαλύτερων χωρητικοτήτων και χρησιµοποιούνται για τη διοχέτευση προς τη γη χαµηλότερων 
παραγώγων συχνοτήτων. Οι χωρητικότητες που χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό είναι 
από 100pF έως και 1µF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ: 
 
[Π1.1] Raymond Basset, Fujitsu Compound Semiconductor, Inc.: Application Νote 10: High 
Power GaAs FET Device Bias Considerations. (∆ιαθέσιµο στο www.fcsi.fujitsu.com) 
[Π1.2] Το πρόγραµµα ATC Quick-Cap 2.0 της American Technical Ceramics. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B’  
 

(Μέρος 1ο) Φύλλα ∆εδοµένων των Μικροκυµατικών Συσκευών της Σχεδίασης. 
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Item

Drain-Source Voltage

Gate-Source Voltage

Storage Temperature

Symbol

VDD

VGG

+12

-7

-55 to +125

V

V

Input Power Pin +15 dBm

°CTstg

Operating Backside Temperature -40 to +85 °CTop

Condition UnitRating

ABSOLUTE MAXIMUM RATING (Ambient Temperature Ta=25°C)

Fujitsu recommends the following conditions for the long term reliable operation of GaAs FETs:
1. The drain-source operating voltage (VDD) should not exceed 10 volts.
2. The drain-source operating voltage (VGG) should not exceed -5 volts.

1

Edition 1.0 
October 2001

Item Symbol Conditions Unit
Limits
Typ. Max.Min.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ambient Temperature Ta=25°C)

Linear Gain (Note 1) 30.0 33.0 -

-

dB

- -2500 mA

Output Power 39.0 41.0 - dBmPout

GL

- 70 - mA

Drain Current - 4000- mAIDD

IGG

IDD(DC)

VDD1,2 = 10V
f = 2.2GHz
Pin = 12dBm

Without RF

Note 1 Pin≤-6dBm

Gate Current

DC Input Current

DESCRIPTION
The FMM5049VT is a high-gain, wide band, three-stage MMIC 
amplifier designed for PCS/PCN and W-CDMA applications as a driver
or output stage in the 1.8-2.3GHz band. The output stage is partially
matched for this device. This product is uniquely suited for use in
base station amplifiers as it offers high gain, long term reliability and
ease of use.

FEATURES
• High Output Power: Pout = 41.0dBm (Typ.)
• High Linear Gain: GL = 33.0dB (Typ.)
• Broad Band: 1.8 to 2.3GHz
• Hermetically Sealed Package

FMM5049VT
Power Amplifier MMIC
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FMM5049VT
Power Amplifier MMIC

2

OUTPUT POWER, IDD vs. INPUT POWER @ W-CDMA BAND(TUNED)
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FMM5049VT
Power Amplifier MMIC

3

S-PARAMETERS
VDD1,2 = 10V, VGG = -5V

FREQUENCY S11 S21 S12 S22
(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG

1700 .374 92.6 44.398 -99.2 .003 14.1 .594 93.0
1800 .322 65.1 51.515 -144.4 .003 -4.0 .543 63.0
1900 .252 15.6 57.842 165.5 .003 -34.5 .523 17.2
2000 .195 -55.3 56.725 114.1 .003 -51.8 .562 -36.7
2100 .188 -121.9 49.890 65.6 .002 -73.8 .578 -75.4
2200 .182 179.1 41.985 21.2 .001 -69.6 .567 -99.7
2300 .192 118.2 35.139 -20.9 .001 -78.6 .543 -116.1
2400 .241 65.6 28.492 -62.0 .001 -73.6 .559 -128.5
2500 .338 23.9 22.187 -96.5 .002 -102.5 .570 -144.0
2600 .408 -11.0 19.007 -134.8 .002 -125.7 .604 -156.5
2700 .463 -39.6 14.903 -167.5 .002 -136.7 .663 -170.2
2800 .523 -68.2 11.450 155.9 .002 -163.6 .709 177.1
2900 .580 -96.6 9.734 122.1 .002 179.7 .747 167.1
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FMM5049VT
Power Amplifier MMIC

4

For further information please contact:
FUJITSU COMPOUND SEMICONDUCTOR, INC.
2355 Zanker Rd.
San Jose, CA 95131-1138, U.S.A.
Phone: (408) 232-9500
FAX: (408) 428-9111
www.fcsi.fujitsu.com

FUJITSU QUANTUM DEVICES EUROPE LTD.
Network House
Norreys Drive
Maidenhead, Berkshire SL6 4FJ
Phone:+44 (0)1628 504800
FAX:+44 (0)1628 504888

Fujitsu Limited reserves the right to change products and specifications without notice.
The information does not convey any license under rights of Fujitsu Limited or others.

© 2001 FUJITSU COMPOUND SEMICONDUCTOR, INC.

Printed in U.S.A.  FCSI0901M200
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Case Style "VT"

Fujitsu Compound Semiconductor Products contain gallium arsenide 
(GaAs) which can be hazardous to the human body and the environment. 
For safety, observe the following procedures:

CAUTION

• Do not ingest.

• Do not alter the form of this product into a gas, powder, or liquid
through burning, crushing, or chemical processing as these by-products 
are dangerous to the human body if inhaled, ingested, or swallowed.

• Observe government laws and company regulations when discarding this 
product. This product must be discarded in accordance with methods 
specified by applicable hazardous waste procedures.
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1
Edition 1.2 
August 1999

FLM2527L-20F
L-Band Internally Matched FET

Item

Drain-Source Voltage

Gate-Source Voltage

Total Power Dissipation

Storage Temperature

Channel Temperature

Symbol

VDS

VGS

15

-5

83.3

-65 to +175

175

Tc = 25°C

V

V

W

°C

°C

PT

Tstg

Tch

Condition UnitRating

ABSOLUTE MAXIMUM RATING (Ambient Temperature Ta=25°C)

Fujitsu recommends the following conditions for the reliable operation of GaAs FETs:
1. The drain-source operating voltage (VDS) should not exceed 10 volts.
2. The forward and reverse gate currents should not exceed 26.0 and -11.6 mA respectively with

gate resistance of 25Ω.

Item

Saturated Drain Current

Transconductance

Pinch-off Voltage

Gate Source Breakdown Voltage

Power-added Efficiency

Output Power at 1dB G.C.P.

Power Gain at 1dB G.C.P.

Symbol

IDSS - 9.0 13.5

- 4000 -

-1.0 -2.0 -3.5

-5.0 - -

10.0 11.0 -

- 38 -

42.0 43.0 -

VDS = 5V, IDS = 480mA

VDS = 5V, IDS = 4800mA

VDS = 5V, VGS = 0V

IGS = -480µA

VDS =10V,
IDS = 0.55 IDSS (Typ.),
f = 2.5 ~ 2.7 GHz,
ZS=ZL= 50 ohm

A

mS

V

dB

%

dBm

V

gm

Vp

VGSO

P1dB

G1dB

Drain Current - 4800 6000 mAIdsr

ηadd

Test Conditions Unit
Limit
Typ. Max.Min.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ambient Temperature Ta=25°C)

Channel to CaseThermal Resistance - 1.6 1.8 °C/WRth

10V x Idsr x RthChannel Temperature Rise - - 80 °C∆Tch

G.C.P.: Gain Compression PointCASE STYLE: IK

Gain Flatness - - ±0.6 dB∆G

FEATURES
• High Output Power: P1dB = 43.0dBm (Typ.)
• High Gain: G1dB = 11.0dB (Typ.)
• High PAE: ηadd = 38% (Typ.)
• Broad Band: 2.5 ~ 2.7GHz
• Impedance Matched Zin/Zout = 50Ω
• Hermetically Sealed Package

DESCRIPTION
The FLM2527L-20F is a power GaAs FET that is internally matched for
standard communication bands to provide optimum power and gain in a
50 ohm system. This product is uniquely suited for use in MMDS base
station amplifiers applications.

Fujitsu’s stringent Quality Assurance Program assures the highest
reliability and consistent performance.
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FLM2527L-20F
L-Band Internally Matched FET
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3

FLM2527L-20F
L-Band Internally Matched FET
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S-PARAMETERS
VDS = 10V, IDS = 4800mA

FREQUENCY S11 S21 S12 S22
(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG

2000 .732 64.2 2.176 -93.6 .022 -129.8 .746 115.8

2100 .641 52.9 2.582 -112.2 .025 -153.8 .756 110.7

2200 .503 40.8 3.060 -133.5 .030 -175.9 .768 103.0

2300 .323 32.4 3.584 -158.6 .036 155.0 .763 92.1

2400 .151 55.5 4.026 173.6 .041 122.8 .711 76.9

2500 .247 105.8 4.264 144.5 .046 88.9 .591 58.7

2600 .444 98.0 4.245 113.6 .047 53.1 .404 35.3

2700 .595 77.1 4.001 83.4 .048 20.1 .200 -0.9

2800 .677 51.7 3.626 54.2 .046 -14.1 .134 -96.6

2900 .707 22.6 3.189 25.6 .046 -44.5 .286 -149.4

3000 .715 -11.5 2.725 -2.8 .041 -76.9 .441 -171.5
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For further information please contact:

FUJITSU COMPOUND SEMICONDUCTOR, INC.
2355 Zanker Rd.
San Jose, CA 95131-1138, U.S.A.
Phone: (408) 232-9500
FAX: (408) 428-9111
www.fcsi.fujitsu.com

FUJITSU MICROELECTRONICS, LTD.
Compound Semiconductor Division
Network House
Norreys Drive
Maidenhead, Berkshire SL6 4FJ
Phone:+44 (0)1628 504800
FAX:+44 (0)1628 504888

Fujitsu Limited reserves the right to change products and specifications without notice.
The information does not convey any license under rights of Fujitsu Limited or others.

© 1999 FUJITSU COMPOUND SEMICONDUCTOR, INC.

Printed in U.S.A.  FCSI0499M200

Fujitsu Compound Semiconductor Products contain gallium arsenide 
(GaAs) which can be hazardous to the human body and the environment. 
For safety, observe the following procedures:

CAUTION

• Do not put these products into the mouth.

• Do not alter the form of this product into a gas, powder, or liquid
through burning, crushing, or chemical processing as these by-products 
are dangerous to the human body if inhaled, ingested, or swallowed.

• Observe government laws and company regulations when discarding this 
product. This product must be discarded in accordance with methods 
specified by applicable hazardous waste procedures.

FLM2527L-20F
L-Band Internally Matched FET
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Edition 1.4
December 1999

FLL1200IU-3
L-Band High Power GaAs FET

DESCRIPTION
The FLL1200IU-3 is a 120 Watt GaAs FET that employs a push-pull design that
offers ease of matching, greater consistency and a broader bandwidth for high
power L-band amplifiers. This product is targeted to reduce the size and 
complexity of highly linear, high power base station transmitting amplifiers. 
This new product is uniquely suited for use in Wireless Local Loop (WLL) base
station amplifiers as it offers high gain, long term reliability and ease of use. 

FEATURES
• Push-Pull Configuration
• High Power Output: 120W (Typ.)
• High PAE: 44%.
• Broad Frequency Range: 2400 to 2500 MHz.
• Suitable for class AB operation.

APPLICATIONS
• Solid State Base-Station Power Amplifier.
• WLL Communication Systems.

Item

Drain Current

Transconductance

Pinch-Off Voltage

Gate-Source Breakdown Voltage

Output Power 

Linear Gain

Power-Added Efficiency

Thermal Resistance

Symbol

IDSS

VGSO

- 24 -

- 48 -

-1.0 -2.0 -3.5

-5 - -

49.8 50.8 -

10.0 11.0 -

- 44 -

- 0.6 0.8

VDS = 5V, VGS = 0V

VDS = 5V, IDS = 28.8A

VDS = 5V, IDS = 2.88A

IGS = -2.88mA

Note 1

Channel to Case

Note 1:  The device shall be measured at a constant VGS condition.

VDS = 12V
f = 2.5 GHz
IDS = 5.0A
Pin = 41.0dBm

A

S

V

dB

dBm

V

°C/W

%

gm

Vp

Pout

GL

ηadd

Drain Current - 20 30 AIDSR

Rth

Conditions Unit
Limits
Typ. Max.Min.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ambient Temperature Ta=25°C)

CASE STYLE: IU

Parameter

Drain-Source Voltage

Gate-Source Voltage

Total Power Dissipation

Storage Temperature

Channel Temperature

Symbol

VDS

Tc = 25°C

V

V

W

°C

°C

VGS

PT

Tstg

Tch

Condition

187.5

-65 to +175

+175

-5

15

Rating Unit

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ambient Temperature Ta=25°C)

Fujitsu recommends the following conditions for the reliable operation of GaAs FETs:
1. The drain-source operating voltage (VDS) should not exceed 12 volts.
2. The forward and reverse gate currents should not exceed 156.0mA and -57.6mA respectively with

gate resistance of 10Ω.
 3. The operating channel temperature (Tch) should not exceed 145°C. 
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FLL1200IU-3
L-Band High Power GaAs FET
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3

FLL1200IU-3
L-Band High Power GaAs FET

S-PARAMETERS
VDS = 12V, IDS = 2.5A

FREQUENCY S11 S21 S12 S22
(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG

1000 .924 167.9 .405 19.7 .004 12.6 .894 166.2
1100 .925 166.5 .420 10.8 .005 7.2 .883 165.0
1200 .916 165.4 .444 1.6 .006 -4.6 .868 163.6
1300 .919 164.3 .476 -9.2 .006 -9.9 .853 162.3
1400 .916 162.7 .517 -19.8 .008 -13.2 .837 161.3
1500 .918 161.3 .573 -31.5 .008 -26.4 .819 160.2
1600 .915 159.2 .643 -43.6 .008 -34.9 .801 158.8
1700 .921 156.9 .732 -56.3 .009 -42.6 .780 157.4
1800 .916 153.5 .854 -69.8 .009 -57.7 .760 155.9
1900 .916 149.8 1.032 -83.6 .011 -77.0 .734 153.8
2000 .907 144.4 1.310 -98.8 .013 -92.5 .699 151.1
2100 .879 136.3 1.777 -116.9 .015 -119.8 .642 147.0
2200 .797 122.7 2.631 -141.7 .021 -156.8 .532 142.7
2300 .504 98.3 3.957 178.8 .032 151.7 .369 154.6
2400 .142 -176.2 4.372 125.5 .038 85.2 .488 175.8
2500 .473 -169.7 3.661 87.7 .037 40.0 .564 165.5
2600 .639 177.2 3.009 55.7 .036 2.3 .491 151.9
2700 .722 167.8 2.643 26.2 .037 -30.6 .308 143.7
2800 .784 159.2 2.323 -4.8 .037 -66.6 .129 -166.4
2900 .833 148.2 1.962 -36.6 .035 -99.5 .348 -122.7
3000 .851 134.5 1.556 -65.9 .033 -129.0 .582 -132.0
3100 .844 117.7 1.239 -91.5 .029 -152.6 .730 -142.8
3200 .802 94.3 1.012 -115.7 .027 -175.5 .810 -152.1
3300 .748 62.0 .847 -141.4 .024 163.0 .857 -159.7
3400 .702 17.6 .683 -169.5 .021 139.1 .886 -165.6
3500 .720 -31.3 .511 162.6 .018 119.7 .905 -171.0
3600 .778 -71.5 .352 137.6 .014 99.4 .913 -175.3
3700 .827 -99.9 .236 118.5 .012 89.2 .920 -178.5
3800 .859 -119.2 .163 103.8 .011 76.1 .915 177.2
3900 .878 -132.7 .115 92.2 .010 70.3 .919 173.7
4000 .887 -143.2 .086 82.7 .010 69.7 .918 170.8

Note:  This S-Parameter data shows measurements performed on a single-ended push-pull FET. These parameters should be used  
to determine the calculated Push-Pull S-Parameter amplifier designs.

VDS = 12V
IDS = 5.0A
f = 2.5GHz
∆f = 1.0MHz
2-tone test
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For further information please contact:

FUJITSU COMPOUND SEMICONDUCTOR, INC.
2355 Zanker Rd.
San Jose, CA 95131-1138, U.S.A.
Phone: (408) 232-9500
FAX: (408) 428-9111
www.fcsi.fujitsu.com

FUJITSU MICROELECTRONICS, LTD.
Compound Semiconductor Division
Network House
Norreys Drive
Maidenhead, Berkshire SL6 4FJ
Phone:+44 (0)1628 504800
FAX:+44 (0)1628 504888

Fujitsu Limited reserves the right to change products and specifications without notice.
The information does not convey any license under rights of Fujitsu Limited or others.

© 1999 FUJITSU COMPOUND SEMICONDUCTOR, INC.

Printed in U.S.A.  FCSI0299M200

Fujitsu Compound Semiconductor Products contain gallium arsenide 
(GaAs) which can be hazardous to the human body and the environment. 
For safety, observe the following procedures:

CAUTION

• Do not put these products into the mouth.

• Do not alter the form of this product into a gas, powder, or liquid
through burning, crushing, or chemical processing as these by-products 
are dangerous to the human body if inhaled, ingested, or swallowed.

• Observe government laws and company regulations when discarding this 
product. This product must be discarded in accordance with methods 
specified by applicable hazardous waste procedures.

FLL1200IU-3
L-Band High Power GaAs FET

Case Style "IU"
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Device : FLL1200IU-3 
Bias : VDS = 12.0V, IDSQ = 2.5A  ( One Half of Push-Pull Device ) 
Frequency : 2.0 GHz – 2.8 GHz 
Lot # :   GR       Ser# : 233 
 
Half FLL1200IU-3 Zin & Zout Tuned For Maximum Linear Gain and Psat 
Freq (GHz) Zin (Ohm) Zout (Ohm) GL (dB) Psat (dBm) (Pin = 38dBm) P.A.E.(%) IDSRF(A)

2.0 5.4 + j19.8 19.5 + j19.1 13.0 49.2 58 11.9 

2.1 5.3 + j23.5 16.7 + j9.9 13.8 49.4 52 12.9 

2.2 7.0 + j28.2 15.1 + j10.2 14.0 49.2 53 12.2 

2.3 4.7 + j 28.5 14.1 + j2.7 14.9 49.4 53 12.0 

2.35 12.0 + j30.1 13.0 + j9.2 14.0 49.4 54 12.5 

2.4 30.1 + j35.0 12.5 + j9.5 14.0 49.2 51 12.5 

2.5 43.4 + j6.5 12.6 + j9.7 13.6 49.3 50 13.2 

2.6 15.1 + j1.0 21.8 + j10.3 13.6 49.0 53 11.3 

2.7 3.3 + j0.9 20.2 + j10.7 14.0 49.1 49 12.6 

2.8 4.7 + j7.3 26.6 + j9.5 14.0 49.1 49 12.5 
 
Notes : 

1. P.A.E and IDSRF  measured at Pout = PSAT 

2. GL defined as Linear Gain ( measured at Pin = 22 dBm ) 
 
 

Impedance Definitions 
 

ZoutZin

Zin Zout  
 
 
Zin = Zsource*   Gate-To-Ground ( * represents conjugate match ) 
Zout = Zload*  Drain-To-Ground  ( * represents conjugate match ) 
 
 
Zsource : source impedance for optimal linear gain 
Zload : load impedance for optimal Psat  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B’  
 

(Μέρος 2ο) Φύλλα ∆εδοµένων των Έτερων Συσκευών της Σχεδίασης. 
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LM1084
5A Low Dropout Positive Regulators
General Description
The LM1084 is a series of low dropout voltage positive
regulators with a maximum dropout of 1.5V at 5A of load
current. It has the same pin-out as National Semiconductor’s
industry standard LM317.

The LM1084 is available in an adjustable version, which can
set the output voltage with only two external resistors. It is
also available in three fixed voltages: 3.3V, 5.0V and 12.0V.
The fixed versions intergrate the adjust resistors.

The LM1084 circuit includes a zener trimmed bandgap ref-
erence, current limiting and thermal shutdown.

The LM1084 series is available in TO-220 and TO-263 pack-
ages. Refer to the LM1085 for the 3A version, and the
LM1086 for the 1.5A version.

Features
n Available in 3.3V, 5.0V, 12V and Adjustable Versions
n Current Limiting and Thermal Protection
n Output Current 5A
n Industrial Temperature Range −40˚C to 125˚C
n Line Regulation 0.015% (typical)
n Load Regulation 0.1% (typical)

Applications
n Post Regulator for Switching DC/DC Conveter
n High Efficiency Linear Regulators
n Battery Charger

Connection Diagrams

TO-220

DS100946-36

Top View

TO-263

DS100946-35

Top View

Basic Functional Diagram, Adjustable Version

DS100946-65

Application Circuit

DS100946-52

1.2V to 15V Adjustable Regulator

August 2001
LM

1084
5A
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D
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© 2001 National Semiconductor Corporation DS100946 www.national.com
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Ordering Information

Package Temperature Range Part Number Transport Media NSC Drawing

3-lead TO-263 −40˚C to +125˚C LM1084IS-ADJ Rails

TS3B

LM1084ISX-ADJ Tape and Reel

LM1084IS-12 Rails

LM1084ISX-12 Tape and Reel

LM1084IS-3.3 Rails

LM1084ISX-3.3 Tape and Reel

LM1084IS-5.0 Rails

LM1084ISX-5.0 Tape and Reel

3-lead TO-220 −40˚C to + 125˚C LM1084IT-ADJ Rails

T03B
LM1084IT-12 Rails

LM1084IT-3.3 Rails

LM1084IT-5.0 Rails

Simplified Schematic

DS100946-34
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Absolute Maximum Ratings (Note 1)

If Military/Aerospace specified devices are required,
please contact the National Semiconductor Sales Office/
Distributors for availability and specifications.

Maximum Input to Output Voltage Differential

LM1084-ADJ 29V

LM1084-12 18V

LM1084-3.3 27V

LM1084-5.0 25V

Power Dissipation (Note 2) Internally Limited

Junction Temperature (TJ)(Note 3) 150˚C

Storage Temperature Range -65˚C to 150˚C

Lead Temperature 260˚C, to 10 sec

ESD Tolerance (Note 4) 2000V

Operating Ratings (Note 1)

Junction Temperature Range (TJ) (Note 3)

Control Section −40˚C to 125˚C

Output Section −40˚C to 150˚C

Electrical Characteristics
Typicals and limits appearing in normal type apply for TJ = 25˚C. Limits appearing in Boldface type apply over the entire junc-
tion temperature range for operation.

Symbol Parameter Conditions Min
(Note 6)

Typ
(Note 5)

Max
(Note 6) Units

VREF Reference Voltage LM1084-ADJ
IOUT = 10mA, VIN−VOUT = 3V
10mA ≤IOUT ≤ IFULL LOAD,1.5V ≤ (VIN−VOUT) ≤ 25V
(Note 7)

1.238
1.225

1.250
1.250

1.262
1.270

V
V

VOUT Output Voltage
(Note 7)

LM1084-3.3
IOUT = 0mA, VIN = 8V
0 ≤ IOUT ≤IFULL LOAD, 4.8V≤ VIN ≤15V

3.270
3.235

3.300
3.300

3.330
3.365

V
V

LM1084-5.0
IOUT = 0mA, VIN = 8V
0 ≤ IOUT ≤ IFULL LOAD, 6.5V ≤ VIN ≤ 20V

4.950
4.900

5.000
5.000

5.050
5.100

V
V

LM1084-12
IOUT = 0mA, VIN = 15V
0 ≤ IOUT ≤ IFULL LOAD, 13.5V ≤ VIN ≤ 25V

11.880
11.760

12.000
12.000

12.120
12.240

V
V

∆VOUT Line Regulation
(Note 8)

LM1084-ADJ
IOUT =10mA, 1.5V≤ (VIN-VOUT) ≤ 15V

0.015
0.035

0.2
0.2

%
%

LM1084-3.3
IOUT = 0mA, 4.8V ≤ VIN ≤ 15V

0.5
1.0

6
6

mV
mV

LM1084-5.0
IOUT = 0mA, 6.5V ≤ VIN ≤ 20V

0.5
1.0

10
10

mV
mV

LM1084-12
I OUT =0mA, 13.5V ≤ VIN ≤ 25V

1.0
2.0

25
25

mV
mV

∆VOUT Load Regulation
(Note 8)

LM1084-ADJ
(VIN-V OUT) = 3V, 10mA ≤ IOUT ≤ IFULL LOAD

0.1
0.2

0.3
0.4

%
%

LM1084-3.3
VIN = 5V, 0 ≤ IOUT ≤ IFULL LOAD

3
7

15
20

mV
mV

LM1084-5.0
VIN = 8V, 0 ≤ IOUT ≤ IFULL LOAD

5
10

20
35

mV
mV

LM1084-12
VIN = 15V, 0 ≤ IOUT ≤ IFULL LOAD

12
24

36
72

mV
mV

Dropout Voltage
(Note 9)

LM1084-3.3/5/12/ADJ
∆VREF = 1%, IOUT = 5A 1.3 1.5 V

ILIMIT Current Limit LM1084-ADJ
VIN−VOUT = 5V
VIN−VOUT = 25V

5.5
0.3

8.0
0.6

A
A

LM1084-3.3
VIN = 8V 5.5 8.0 A

LM1084-5.0
VIN = 10V 5.5 8.0 A

LM1084-12
VIN = 17V 5.5 8.0 A

LM
1084
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Electrical Characteristics (Continued)

Typicals and limits appearing in normal type apply for TJ = 25˚C. Limits appearing in Boldface type apply over the entire junc-
tion temperature range for operation.

Symbol Parameter Conditions Min
(Note 6)

Typ
(Note 5)

Max
(Note 6) Units

Minimum Load
Current (Note 10)

LM1084-ADJ
VIN −VOUT = 25V 5 10.0 mA

Quiescent Current LM1084-3.3
VIN = 18V 5.0 10.0 mA

LM1084-5.0
VIN ≤ 20V 5.0 10.0 mA

LM1084-12
VIN ≤ 25V 5.0 10.0 mA

Thermal
Regulation

TA = 25˚C, 30ms Pulse 0.003 0.015 %/W

Ripple Rejection fRIPPLE = 120Hz, = COUT = 25µF Tantalum,
IOUT = 5A

60 75 dBLM1084-ADJ, CADJ, = 25µF, (VIN−VO) = 3V

LM1084-3.3, VIN = 6.3V 60 72 dB

LM1084-5.0, VIN = 8V 60 68 dB

LM1084-12 VIN = 15V 54 60 dB

Adjust Pin Current LM1084 55 120 µA

Adjust Pin Current
Change

10mA ≤ IOUT ≤ IFULL LOAD,
1.5V ≤ VIN−VOUT ≤ 25V

0.2 5 µA

Temperature
Stability

0.5 %

Long Term
Stability

TA =125˚C, 1000Hrs
0.3 1.0 %

RMS Output Noise
(% of VOUT)

10Hz ≤ f≤ 10kHz 0.003 %

Thermal
Resistance
Junction-to-Case

3-Lead TO-263: Control Section/Output Section
3-Lead TO-220: Control Section/Output Section

0.65/2.7
0.65/2.7

˚C/W
˚C/W

Note 1: Absolute Maximum Ratings indicate limits beyond which damage to the device may occur. Operating Ratings indicate conditions for which the device is
intended to be functional, but specific performance is not guaranteed. For guaranteed specifications and the test conditions, see the Electrical Characteristics.

Note 2: Power dissipation is kept in a safe range by current limiting circuitry. Refer to Overload Recovery in Application Notes.

Note 3: The maximum power dissipation is a function of TJ(max) , θJA, and TA. The maximum allowable power dissipation at any ambient temperature
is PD = (TJ(max)–T A)/θJA. All numbers apply for packages soldered directly into a PC board. Refer to Thermal Considerations in the Application Notes.

Note 4: For testing purposes, ESD was applied using human body model, 1.5kΩ in series with 100pF.

Note 5: Typical Values represent the most likely parametric norm.

Note 6: All limits are guaranteed by testing or statistical analysis.

Note 7: IFULLLOAD is defined in the current limit curves. The IFULLLOAD Curve defines the current limit as a function of input-to-output voltage. Note that 30W power
dissipation for the LM1084 is only achievable over a limited range of input-to-output voltage.

Note 8: Load and line regulation are measured at constant junction temperature, and are guaranteed up to the maximum power dissipation of 30W. Power
dissipation is determined by the input/output differential and the output current. Guaranteed maximum power dissipation will not be available over the full input/output
range.

Note 9: Dropout voltage is specified over the full output current range of the device.

Note 10: The minimum output current required to maintain regulation.

LM
10
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Typical Performance Characteristics

Dropout Voltage (V IN−VOUT)

DS100946-63

Short-Circuit Current

DS100946-71

Load Regulation

DS100946-38

LM1084-ADJ Ripple Rejection

DS100946-43

LM1084-ADJ Ripple Rejection vs Current

DS100946-90

Temperature Stability

DS100946-25

LM
1084

www.national.com5
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Typical Performance Characteristics (Continued)

Adjust Pin Current

DS100946-26

LM1084-ADJ Load Transient Response

DS100946-69

LM1084-ADJ LineTransient Response

DS100946-70

Maximum Power Dissipation

DS100946-68

LM
10

84
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APPLICATION NOTE
General

Figure 1 shows a basic functional diagram for the
LM1084-Adj (excluding protection circuitry) . The topology is
basically that of the LM317 except for the pass transistor.
Instead of a Darlingtion NPN with its two diode voltage drop,
the LM1084 uses a single NPN. This results in a lower
dropout voltage. The structure of the pass transistor is also
known as a quasi LDO. The advantage a quasi LDO over a
PNP LDO is its inherently lower quiescent current. The
LM1084 is guaranteed to provide a minimum dropout volt-
age 1.5V over temperature, at full load.

Output Voltage

The LM1084 adjustable version develops at 1.25V reference
voltage, (VREF), between the output and the adjust terminal.
As shown in figure 2, this voltage is applied across resistor
R1 to generate a constant current I1. This constant current
then flows through R2. The resulting voltage drop across R2
adds to the reference voltage to sets the desired output
voltage.

The current IADJ from the adjustment terminal introduces an
output error . But since it is small (120uA max), it becomes
negligible when R1 is in the 100Ω range.

For fixed voltage devices, R1 and R2 are integrated inside
the devices.

Stability Consideration

Stability consideration primarily concern the phase response
of the feedback loop. In order for stable operation, the loop
must maintain negative feedback. The LM1084 requires a
certain amount series resistance with capacitive loads. This

series resistance introduces a zero within the loop to in-
crease phase margin and thus increase stability. The equiva-
lent series resistance (ESR) of solid tantalum or aluminum
electrolytic capacitors is used to provide the appropriate zero
(approximately 500 kHz).

The Aluminum electrolytic are less expensive than tantal-
ums, but their ESR varies exponentially at cold tempera-
tures; therefore requiring close examination when choosing
the desired transient response over temperature. Tantalums
are a convenient choice because their ESR varies less than
2:1 over temperature.

The recommended load/decoupling capacitance is a 10uF
tantalum or a 50uF aluminum. These values will assure
stability for the majority of applications.

The adjustable versions allows an additional capacitor to be
used at the ADJ pin to increase ripple rejection. If this is done
the output capacitor should be increased to 22uF for tantal-
ums or to 150uF for aluminum.

Capacitors other than tantalum or aluminum can be used at
the adjust pin and the input pin. A 10uF capacitor is a
reasonable value at the input. See Ripple Rejection section
regarding the value for the adjust pin capacitor.

It is desirable to have large output capacitance for applica-
tions that entail large changes in load current (microproces-
sors for example). The higher the capacitance, the larger the
available charge per demand. It is also desirable to provide
low ESR to reduce the change in output voltage:

∆V = ∆I x ESR

It is common practice to use several tantalum and ceramic
capacitors in parallel to reduce this change in the output
voltage by reducing the overall ESR.

Output capacitance can be increased indefinitely to improve
transient response and stability.

Ripple Rejection

Ripple rejection is a function of the open loop gain within the
feed-back loop (refer to Figure 1 and Figure 2). The LM1084
exhibits 75dB of ripple rejection (typ.). When adjusted for
voltages higher than VREF, the ripple rejection decreases as
function of adjustment gain: (1+R1/R2) or VO/VREF. There-
fore a 5V adjustment decreases ripple rejection by a factor of
four (−12dB); Output ripple increases as adjustment voltage
increases.

However, the adjustable version allows this degradation of
ripple rejection to be compensated. The adjust terminal can
be bypassed to ground with a capacitor (CADJ). The imped-
ance of the CADJ should be equal to or less than R1 at the
desired ripple frequency. This bypass capacitor prevents
ripple from being amplified as the output voltage is in-
creased.

1/(2π*fRIPPLE*CADJ) ≤ R1

Load Regulation

The LM1084 regulates the voltage that appears between its
output and ground pins, or between its output and adjust
pins. In some cases, line resistances can introduce errors to
the voltage across the load. To obtain the best load regula-
tion, a few precautions are needed.

Figure 3 shows a typical application using a fixed output
regulator. Rt1 and Rt2 are the line resistances. VLOAD is less
than the VOUT by the sum of the voltage drops along the line
resistances. In this case, the load regulation seen at the
RLOAD would be degraded from the data sheet specification.

DS100946-65

FIGURE 1. Basic Functional Diagram for the LM1084,
excluding Protection circuitry

DS100946-17

FIGURE 2. Basic Adjustable Regulator

LM
1084
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APPLICATION NOTE (Continued)

To improve this, the load should be tied directly to the output
terminal on the positive side and directly tied to the ground
terminal on the negative side.

When the adjustable regulator is used (Figure 4), the best
performance is obtained with the positive side of the resistor
R1 tied directly to the output terminal of the regulator rather
than near the load. This eliminates line drops from appearing
effectively in series with the reference and degrading regu-
lation. For example, a 5V regulator with 0.05Ω resistance
between the regulator and load will have a load regulation
due to line resistance of 0.05Ω x IL. If R1 (=125Ω) is con-
nected near the load the effective line resistance will be
0.05Ω (1 + R2/R1) or in this case, it is 4 times worse. In
addition, the ground side of the resistor R2 can be returned
near the ground of the load to provide remote ground sens-
ing and improve load regulation.

3.0 Protection Diodes

Under normal operation, the LM1084 regulator does not
need any protection diode. With the adjustable device, the
internal resistance between the adjustment and output ter-
minals limits the current. No diode is needed to divert the
current around the regulator even with a capacitor on the
adjustment terminal. The adjust pin can take a transient
signal of ±25V with respect to the output voltage without
damaging the device.

When an output capacitor is connected to a regulator and
the input is shorted, the output capacitor will discharge into
the output of the regulator. The discharge current depends
on the value of the capacitor, the output voltage of the
regulator, and rate of decrease of VIN. In the LM1084 regu-
lator, the internal diode between the output and input pins

can withstand microsecond surge currents of 10A to 20A.
With an extremely large output capacitor (≥1000 µf), and
with input instantaneously shorted to ground, the regulator
could be damaged. In this case, an external diode is recom-
mended between the output and input pins to protect the
regulator, shown in Figure 5.

Overload Recovery

Overload recovery refers to regulator’s ability to recover from
a short circuited output. A key factor in the recovery process
is the current limiting used to protect the output from drawing
too much power. The current limiting circuit reduces the
output current as the input to output differential increases.
Refer to short circuit curve in the curve section.

During normal start-up, the input to output differential is
small since the output follows the input. But, if the output is
shorted, then the recovery involves a large input to output
differential. Sometimes during this condition the current lim-
iting circuit is slow in recovering. If the limited current is too
low to develop a voltage at the output, the voltage will
stabilize at a lower level. Under these conditions it may be
necessary to recycle the power of the regulator in order to
get the smaller differential voltage and thus adequate start
up conditions. Refer to curve section for the short circuit
current vs. input differential voltage.

Thermal Considerations

ICs heats up when in operation, and power consumption is
one factor in how hot it gets. The other factor is how well the
heat is dissipated. Heat dissipation is predictable by knowing
the thermal resistance between the IC and ambient (θJA).
Thermal resistance has units of temperature per power
(C/W). The higher the thermal resistance, the hotter the IC.

The LM1084 specifies the thermal resistance for each pack-
age as junction to case (θJC). In order to get the total
resistance to ambient (θJA), two other thermal resistance
must be added, one for case to heat-sink (θCH) and one for
heatsink to ambient (θHA). The junction temperature can be
predicted as follows:

TJ = TA + PD (θJC + θCH + θHA) = TA + PD θJA

TJ is junction temperature, TA is ambient temperature, and
PD is the power consumption of the device. Device power
consumption is calculated as follows:

IIN = IL + IG
PD = (VIN−VOUT) IL + VINIG

DS100946-18

FIGURE 3. Typical Application using Fixed Output
Regulator

DS100946-19

FIGURE 4. Best Load Regulation using Adjustable
Output Regulator

DS100946-15

FIGURE 5. Regulator with Protection Diode
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APPLICATION NOTE (Continued)

Figure 6 shows the voltages and currents which are present
in the circuit.

Once the devices power is determined, the maximum allow-
able (θJA (max)) is calculated as:

θJA (max) = TR(max)/PD = TJ(max) − TA(max)/PD

The LM1084 has different temperature specifications for two
different sections of the IC: the control section and the output
section. The Electrical Characteristics table shows the junc-
tion to case thermal resistances for each of these sections,
while the maximum junction temperatures (TJ(max)) for each
section is listed in the Absolute Maximum section of the
datasheet. TJ(max) is 125˚C for the control section, while
TJ(max) is 150˚C for the output section.

θJA (max) should be calculated separately for each section as
follows:

θJA (max, CONTROL SECTION) = (125˚C - TA(max))/PD

θJA (max, OUTPUT SECTION) = (150˚C - TA(max))PD

The required heat sink is determined by calculating its re-
quired thermal resistance (θHA (max)).

θHA (max) = θJA (max) − (θJC + θCH)

(θHA (max)) should also be calculated twice as follows:

(θHA (max)) = θJA (max, CONTROL SECTION) - (θJC (CON-
TROL SECTION) + θCH)

(θHA (max)) = θJA(max, OUTPUT SECTION) - (θJC (OUTPUT
SECTION) + θCH)

If thermal compound is used, θCH can be estimated at 0.2
C/W. If the case is soldered to the heat sink, then a θCH can
be estimated as 0 C/W.

After, θHA (max) is calculated for each section, choose the
lower of the two θHA (max) values to determine the appropri-
ate heat sink.

If PC board copper is going to be used as a heat sink, then
Figure 7 can be used to determine the appropriate area
(size) of copper foil required.

DS100946-16

FIGURE 6. Power Dissipation Diagram

DS100946-64

FIGURE 7. Heat sink thermal Resistance vs Area

LM
1084
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Typical Applications

DS100946-67

5V to 3.3V, 5A Regulator
DS100946-50

Adjustable @ 5V

DS100946-52

1.2V to 15V Adjustable Regulator

DS100946-53

5V Regulator with Shutdown

DS100946-54

Battery Charger

DS100946-55

Adjustable Fixed Regulator

DS100946-56

Regulator with Reference
DS100946-57

High Current Lamp Driver Protection

LM
10

84
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Typical Applications (Continued)

DS100946-59

Battery Backup Regulated Supply

DS100946-60

Ripple Rejection Enhancement

DS100946-61

Automatic Light control

DS100946-62

Generating Negative Supply voltage

DS100946-58

Remote Sensing

LM
1084
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Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted

3-Lead TO-263
NS Package Number TS3B

LM
10

84
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Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted (Continued)

LIFE SUPPORT POLICY

NATIONAL’S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT
DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF THE PRESIDENT AND GENERAL
COUNSEL OF NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION. As used herein:

1. Life support devices or systems are devices or
systems which, (a) are intended for surgical implant
into the body, or (b) support or sustain life, and
whose failure to perform when properly used in
accordance with instructions for use provided in the
labeling, can be reasonably expected to result in a
significant injury to the user.

2. A critical component is any component of a life
support device or system whose failure to perform
can be reasonably expected to cause the failure of
the life support device or system, or to affect its
safety or effectiveness.
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LM137HV/LM337HV
3-Terminal Adjustable Negative Regulators
(High Voltage)
General Description
The LM137HV/LM337HV are adjustable 3-terminal negative
voltage regulators capable of supplying in excess of −1.5A
over an output voltage range of −1.2V to −47V. These regu-
lators are exceptionally easy to apply, requiring only 2 exter-
nal resistors to set the output voltage and 1 output capacitor
for frequency compensation. The circuit design has been op-
timized for excellent regulation and low thermal transients.
Further, the LM137HV series features internal current limit-
ing, thermal shutdown and safe-area compensation, making
them virtually blowout-proof against overloads.

The LM137HV/LM337HV serve a wide variety of applica-
tions including local on-card regulation,
programmable-output voltage regulation or precision current
regulation. The LM137HV/LM337HV are ideal complements
to the LM117HV/LM317HV adjustable positive regulators.

Features
n Output voltage adjustable from −1.2V to −47V
n 1.5A output current guaranteed, −55˚C to +150˚C
n Line regulation typically 0.01%/V
n Load regulation typically 0.3%
n Excellent thermal regulation, 0.002%/W
n 77 dB ripple rejection
n Excellent rejection of thermal transients
n 50 ppm/˚C temperature coefficient
n Temperature-independent current limit
n Internal thermal overload protection
n P+ Product Enhancement tested
n Standard 3-lead transistor package
n Output short circuit protected

Typical Applications

Adjustable Negative Voltage Regulator

DS009066-1

DS009066-25

†C1 = 1 µF solid tantalum or 10 µF aluminum electrolytic required for stability. Output capacitors in the range of 1 µF to 1000 µF of aluminum or tantalum
electrolytic are commonly used to provide improved output impedance and rejection of transients.
*C2 = 1 µF solid tantalum is required only if regulator is more than 4" from power-supply filter capacitor.
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Absolute Maximum Ratings (Note 1)

If Military/Aerospace specified devices are required,
please contact the National Semiconductor Sales Office/
Distributors for availability and specifications.

(Note 4)

Power Dissipation Internally limited
Input — Output Voltage Differential 50V

Operating Junction Temperature Range
LM137HV −55˚C to +150˚C
LM337HV 0˚C to +125˚C

Storage Temperature −65˚C to +150˚C
Lead Temperature

(Soldering, 10 sec.) 300˚
ESD rating is to be determined.

Electrical Characteristics (Note 2)

Parameter Conditions LM137HV LM337HV Units

Min Typ Max Min Typ Max

Line Regulation TJ = 25˚C, 3V ≤ |VIN−VOUT| ≤ 50V, 0.01 0.02 0.01 0.04 %/V

(Note 3) IL = 10 mA

Load Regulation TJ = 25˚C, 10 mA ≤ IOUT ≤ IMAX 0.3 0.5 0.3 1.0 %

Thermal Regulation TJ = 25˚C, 10 ms Pulse 0.002 0.02 0.003 0.04 %/W

Adjustment Pin Current 65 100 65 100 µA

Adjustment Pin Current
Change

10 mA ≤ IL ≤ IMAX 2 5 2 5 µA

3.0V ≤ |VIN−VOUT| ≤ 50V, 4 6 3 6 µA

TJ = 25˚

Reference Voltage TJ = 25˚C, (Note 4) −1.225 −1.250 −1.275 −1.213 −1.250 −1.287 V

3V ≤ |VIN−VOUT| ≤ 50V, (Note 4) −1.200 −1.250 −1.300 −1.200 −1.250 −1.300 V

10 mA ≤ IOUT ≤ IMAX, P≤ PMAX

Line Regulation 3V ≤ |VIN−VOUT| ≤ 50V, (Note 3) 0.02 0.05 0.02 0.07 %/V

IL = 10 mA

Load Regulation 10 mA ≤ IOUT ≤ IMAX, (Note 3) 0.3 1 0.3 1.5 %

Temperature Stability TMIN ≤ Tj ≤ TMAX 0.6 0.6 %

Minimum Load Current |VIN−VOUT| ≤ 50V 2.5 5 2.5 10 mA

|VIN−VOUT| ≤ 10V 1.2 3 1.5 6 mA

Current Limit |VIN−VOUT| ≤ 13V

K Package 1.5 2.2 3.2 1.5 2.2 3.5 A

H Package 0.5 0.8 1.6 0.5 0.8 1.8 A

|VIN−VOUT| = 50V

K Package 0.2 0.4 0.8 0.1 0.4 0.8 A

H Package 0.1 0.17 0.5 0.050 0.17 0.5 A

RMS Output Noise, % of
VOUT

TJ = 25˚C, 10 Hz ≤ f ≤ 10 kHz 0.003 0.003 %

Ripple Rejection Ratio VOUT = −10V, f = 120 Hz 60 60 dB

CADJ = 10 µF 66 77 66 77 dB

Long-Term Stability TA = 125˚C, 1000 Hours 0.3 1 0.3 1 %

Thermal Resistance, Junction H Package 12 15 12 15 ˚C/W

to Case K Package 2.3 3 2.3 3 ˚C/W

Thermal Resistance, Junction
to Ambient

H Package 140 140 ˚C/W

K Package 35 35 ˚C/W

Note 1: “Absolute Maximum Ratings” indicate limits beyond which damage to the device may occur. Operating Ratings indicate conditions for which the device is
functional, but do not guarantee specific performance limits.

Note 2: Unless otherwise specified, these specifications apply: −55˚C ≤ Tj ≤ +150˚C for the LM137HV, 0˚C ≤ Tj ≤ +125˚C for the LM337HV; VIN−VOUT = 5V; and
IOUT = 0.1A for the TO-39 package and IOUT = 0.5A for the TO-3 package. Although power dissipation is internally limited, these specifications are applicable for
power dissipations of 2W for the TO-39 and 20W for the TO-3. IMAX is 1.5A for the TO-3 package and 0.2A for the TO-39 package.

Note 3: Regulation is measured at constant junction temperature, using pulse testing with a low duty cycle. Changes in output voltage due to heating effects are cov-
ered under the specification for thermal regulations. Load regulation is measured on the output pin at a point 1⁄8" below the base of the TO-3 and TO-39 packages.

Note 4: Refer to RETS137HVH drawing for LM137HVH or RETS137HVK for LM137HVK military specifications.

www.national.com 2

160



Electrical Characteristics (Note 2) (Continued)
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Thermal Regulation
When power is dissipated in an IC, a temperature gradient
occurs across the IC chip affecting the individual IC circuit
components. With an IC regulator, this gradient can be espe-
cially severe since power dissipation is large. Thermal regu-
lation is the effect of these temperature gradients on output
voltage (in percentage output change) per Watt of power
change in a specified time. Thermal regulation error is inde-
pendent of electrical regulation or temperature coefficient,
and occurs within 5 ms to 50 ms after a change in power dis-
sipation. Thermal regulation depends on IC layout as well as
electrical design. The thermal regulation of a voltage regula-
tor is defined as the percentage change of VOUT, per Watt,
within the first 10 ms after a step of power is applied. The
LM137HV’s specification is 0.02%/W, max.

In Figure 1, a typical LM137HV’s output drifts only 3 mV (or
0.03% of VOUT = −10V) when a 10W pulse is applied for
10 ms. This performance is thus well inside the specification
limit of 0.02%/W x 10W = 0.2% max. When the 10W pulse is
ended, the thermal regulation again shows a 3 mV step as
the LM137HV chip cools off. Note that the load regulation er-
ror of about 8 mV (0.08%) is additional to the thermal regu-
lation error. In Figure 2, when the 10W pulse is applied for
100 ms, the output drifts only slightly beyond the drift in the
first 10 ms, and the thermal error stays well within 0.1%
(10 mV).

Connection Diagram See Physical Dimensions section for further information)

DS009066-3

LM137HV, VOUT = −10V
VIN−VOUT = −40V
IL = 0A→0.25A→0A
Vertical sensitivity, 5 mV/div

FIGURE 1.

DS009066-4

LM137HV, VOUT = −10V
VIN−VOUT = −40V
IL = 0A→0.25A→0A
Horizontal sensitivity, 20 ms/div

FIGURE 2.

TO-3
Metal Can Package

DS009066-5

Bottom View
Order Number LM137HVK/883, LM137HVK-QMLV, or

SMD #7703404
See NS Package Number K02C

Order Number LM337HVK STEEL
See NS Package Number K02A

TO-39
Metal Can Package

DS009066-6

Bottom View
Order Number LM137HVH/883, LM137HVH-QMLV, SMD

#7703404
or LML337HVH

See NS Package Number H03A

www.national.com 4
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Typical Applications

Adjustable High Voltage Regulator

DS009066-7

Full output current not available at high input-output voltages
*The 10 µF capacitors are optional to improve ripple rejection

Current Regulator

DS009066-8

Adjustable Current Regulator

DS009066-9

Negative Regulator with Protection Diodes

DS009066-10

*When CL is larger than 20 µF, D1 protects the LM137HV in case the input
supply is shorted
**When C2 is larger than 10 µF and −VOUT is larger than −25V, D2
protects the LM137HV is case the output is shorted

High Stability −40V Regulator

DS009066-11

*Use resistors with good tracking TC < 25 ppm/˚C

www.national.com5
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Typical Performance Characteristics (H and K-STEEL Package)

Load Regulation

DS009066-13

Current Limit

DS009066-14

Adjustment Current

DS009066-15

Dropout Voltage

DS009066-16

Temperature Stability

DS009066-17

Minimum Operating Current

DS009066-18

Ripple Rejection

DS009066-19

Ripple Rejection

DS009066-20

Ripple Rejection

DS009066-21

www.national.com 6
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Typical Performance Characteristics (H and K-STEEL Package) (Continued)

Output Impedance

DS009066-22

Line Transient Response

DS009066-23

Load Transient Response

DS009066-24

www.national.com7
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Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted

Metal Can Package (H)
Order Number LM137HVH/883, LM137HVH-QMLV, or LM337HVH

NS Package Number H03A

www.national.com 8
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Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted (Continued)

Metal Can Package (K)
Order Number LM337HVK STEEL

NS Package Number K02A

Metal Can Package (K)
Mil-Aero Products

Order Number LM137HVK/883, LM137HVK-QMLV, or SMD #7703404
NS Package Number K02C

www.national.com9
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Notes

LIFE SUPPORT POLICY

NATIONAL’S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT
DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF THE PRESIDENT AND GENERAL
COUNSEL OF NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION. As used herein:

1. Life support devices or systems are devices or
systems which, (a) are intended for surgical implant
into the body, or (b) support or sustain life, and
whose failure to perform when properly used in
accordance with instructions for use provided in the
labeling, can be reasonably expected to result in a
significant injury to the user.

2. A critical component is any component of a life
support device or system whose failure to perform
can be reasonably expected to cause the failure of
the life support device or system, or to affect its
safety or effectiveness.

National Semiconductor
Corporation
Americas
Tel: 1-800-272-9959
Fax: 1-800-737-7018
Email: support@nsc.com

National Semiconductor
Europe

Fax: +49 (0) 1 80-530 85 86
Email: europe.support@nsc.com

Deutsch Tel: +49 (0) 1 80-530 85 85
English Tel: +49 (0) 1 80-532 78 32
Français Tel: +49 (0) 1 80-532 93 58
Italiano Tel: +49 (0) 1 80-534 16 80

National Semiconductor
Asia Pacific Customer
Response Group
Tel: 65-2544466
Fax: 65-2504466
Email: sea.support@nsc.com

National Semiconductor
Japan Ltd.
Tel: 81-3-5639-7560
Fax: 81-3-5639-7507
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National does not assume any responsibility for use of any circuitry described, no circuit patent licenses are implied and National reserves the right at any time without notice to change said circuitry and specifications.
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Raymond Basset
Fujitsu Compound Semiconductor, Inc.
2355 Zanker Rd., San Jose, CA 95131
(408) 232-9600
www.fcsi.fujitsu.com

Turn-on and turn-off biasing
sequences

During the turn-on and -off of the devices,
precautions have to be taken to avoid oscilla-

tions and device transient burnout. The lim-
its defined in the device data sheet have to be
respected. The below sequences prevent
exceeding these limits and minimize the
probability of oscillations. 

Turn-on procedure:
1. All test equipment, tools, and operator

should be properly grounded and the input
and output of the amplifier connectors con-
nected to a 50-ohm load.

2. Regulated power supplies are recom-
mended.

3. Adequate voltage spike protection on
both bias lines is recommended.

4. Apply 0 V on the gate, Vgs=0 V, and on
the drain, Vds=0 V.

5. Decrease Vgs down to the minimum
device pinch-off voltage, Vgs=VpMin. Please
note that Vp is an algebraic number. It
should be about –4 to –0.5 V depending on
the device.

6. Slowly increase Vds up to the recom-
mended Vds value. It should be 10 or 12 V.

7. Increase Vgs to obtain the recommended
quiescent drain current, Idsq.

8. Apply RF drive.

High-Power 
GaAs FET Device Bias 
Considerations The purpose of this application note is to give some

general basic guidelines to bias high-power GaAs
FET devices safely. However these guidelines are
not a complete insurance against oscillations since
each device is a unique case and its stability has to
be analyzed by using standard methods if needed.

While considerable effort is spent by the semiconductor companies on
characterizing high-power GaAs FET devices in RF and how to
match them, little effort is spent for the bias techniques. Experience
shows that a lot of amplifier designers spend significant time trying

to solve stability problems. These problems are due to the fact that high-power
devices have very large gate periphery and consequently large transconductance.
Several issues specific to high-power devices have to be addressed for the design of
the bias circuits and for the turn-on and –off sequences of these devices. 

- + -+

Gate Bias Supply

Power Supply Connections to the Amplifier

Drain Power Supply

Amplifier

VGS VDS

IDSIGS

Drain
Gate

50Ω 50Ω

The gate power supply has to be able to supply 
positive and negative gate current, IGS.

Figure 1. Power Supply Connections to the Amplifier

APPLICATION NOTE NUMBER 010
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Turn-off procedure
1. Turn off the RF drive.
2. Decrease Vgs down to VpMin, about –4 

to –0.5 V depending on the device.
3. Decrease Vds down to Vds=0 V.
4. Increase Vgs to Vgs=0 V.

Remark: Power devices are particularly
unstable at low drain voltages. This is the
reason why during the two sequences the
device is in pinch-off when Vds is lower than
the recommended operating Vds value, 10 or
12V.

Power supplies and their con-
nections to the amplifier

Due to the very large transconductance of
high-power devices, it is important to mini-
mize any drain-to-gate coupling due to the
wires used to connect the devices to the
power supplies and to the ammeters and
voltmeters.

The wires connecting the amplifier ground
to the positive gate power supply terminal
and to the negative drain power supply ter-
minal should be independent. It means two
separated wires should be used. Both of
them should be connected as close as possi-
ble to the device flange (see Figure 1). The
drain and the gate wires should be as far as
possible from each other to minimize cou-
pling. A better solution is to use shielded
cables and ground these cables (shielding,
positive gate and negative drain wires) only
at the amplifier ground close to the device.

The internal resistance of the ammeters in
the gate and drain bias circuits should be as
low as possible even if Kelvin probes are used
to measure the gate and drain voltages. As an
example, the value of the gate resistance, Rg,
in series with the gate has a recommended
value. The total value of the resistance seen
from the device gate (see Figure 2) should be
the recommended value. If an ammeter is
used with an internal resistance Ra, the
resistance Rc connected in series in the gate
bias circuit should be the recommended
value Rg minus Ra. This assumes that the
internal resistance of the power supply is
very small.

With low drive level the gate current, Igs, is
negative and has a low absolute value. Under
large drive, Igs is positive with a relatively
large value, up to 300 mA for large devices. It
means the gate power supply has to be able
to supply positive and negative currents.
Standard laboratory power supplies cannot
supply positive currents. In this case a resis-

tance, Rp, has to be connected in parallel to
the gate power supply terminals, (see Figure
3). Its value to insure that the internal cur-
rent, I, in the power supply will flow from the
negative to the positive terminal has to be:

Rp< (-VpMax)/(2IgsMax)          where

VpMax is the maximum pinch-off voltage
Igs is the maximum gate current under drive.  

It is assumed that the highest gate voltage
where the device may operate is half the
maximum pinch-off voltage. It is a conserva-
tive assumption.   

Please note that Vp and Igs are algebraic
numbers and Vp is negative and Igs here is
positive. As an example, if an FLL1500IU-2C
device is used, VpMax=-0.1 V and if
IgsMax=60 mA for the application: 

Rp<0.1/(2x0.060)= 0.8 ohm 

The power rating of this resistance should
be:

Pr> (VpMin)2/Rp                where

VpMin is the minimum pinch-off voltage of
the device.

Because Vgs applied to the device can be
lower than VpMin,  a resistance with at least
a power double of this minimum power
should be used. 

For the present example, FLL1500IU-2C,
Rp<0.8 ohm and VpMin.=-0.5 V, the resistor
power has to be: 

Pr> 0.52/0.8= 0.3 W

A 1-W, 0.7-ohm resistor should be con-
nected in parallel to the terminals of the gate 

Ammeter Internal Resistance and Rg Value

With:  RC:( Resistance connected in the gate-biasing circuit.
( RA:( Ammeter internal resistance.
( Ri:( Power supply internal resistance.

• Ri+RA+RC should be equal to the recommended gate resistance RG.
• The gate power supply has to be able to supply positive and 
negative gate current, IGS.

Ri

RCRA Gate

E

IGS

IGS

Figure 2. Gate Biasing Circuit: Gate Resistance

Use of Standard Power Supplies for the Gate Bias

Rp < - 

I > 0

RG

RpE

IGS

IGS

VP MAX

2IGS MAX
P > 2 - 

(VP MIN)

RP

E: Gate power supply that cannot supply positive IGS
2

Figure 3. Use of Resistor in Parallel of the Gate Power Supply
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power supply. That insures that a positive
gate current can be supplied up to 60 mA for
any Vgs<-0.05 V.

Gate Biasing Circuit
The gate biasing circuit has several func-

tions:
• To maintain a constant gate-to-source

voltage, Vgs.
•  To be able to supply a negative and pos-

itive gate current, Igs.
• To protect the gate by limiting Igs when

the device goes into breakdown (drain-to-
gate or gate-to-source) or when the gate-to-
source junction is biased with a positive volt-
age. These abnormal operating conditions for
the devices can be due to an operator error,
an overdrive, a system problem or ESDs.

• To stabilize the device in case a negative
resistance appears in the gate at any fre-
quency where the device has a positive gain.

• To filter the signal, the products and the
harmonics generated by the device input
from low to high frequencies without affect-
ing the device input matching circuit.

• To isolate the gate from any signal com-
ing from the drain through the bias circuits.

Figure 4 shows a generic amplifier block
diagram. Figure 5 illustrates a circuit used
when the biasing circuit has no matching
function. In this case the gate resistance is
placed as close as possible to the device gate
for better protection again ESDs and oscilla-
tions. The impedance of this circuit in paral-
lel to the input matching circuit is infinite at
the fundamental frequency (assuming the
circuit losses are low). The characteristic
impedance of the first short-circuited quar-
ter-wavelength line can be relatively large
since the gate current is low. Figure 6 exem-
plifies a biasing circuit used as parallel
short-circuited stub for matching purpose. It
presents an impedance Z= jZotanθ (assum-
ing the losses are low) connected in parallel
to the input matching circuit. In this case Rg
cannot be connected between the input
matching circuit and the bias circuit. It is
connected between the extremity of the first
microstrip line and C2 capacitor. It is impor-
tant for the protection of the gate that Rg is
connected before the large capacitor C2. The
capacitor C1 has a low value since it res-
onates at the fundamental frequency (that
includes the via hole inductance to the
ground), cannot store too much energy and
has high impedance for the low frequencies.
It means for low frequencies if a negative
resistance appears in the gate, it will be in
series wit Rg and the total resistance value
should be positive.

It should be noted that the capacitor C1 is
not needed when an open-circuited quarter-
wavelength low impedance line is used since
the line input impedance is null at the fun-
damental frequency.   

Rg Minimum Value
• For low frequency stability the gate resis-

tor should be connected as close as possible
to the gate. For these frequencies, the DC
blocking capacitor is an open circuit, the
decoupling capacitors are short circuits and
the quarter-wavelength line is a very short
electrical length. If a negative resistance
(R<0) appears in the gate and the sum of the
resistances  is positive (R+Rg>0), the device

will be stable. It requires Rg to have a suffi-
cient value and the connection to the ground
to be short for low frequencies. Connecting
Rg close to the gate reduces the connection
length to the ground.

• The gate current limitation under break-
down, positive voltage, large drive and ESDs
requires a sufficient Rg value but this value
for the below reasons has to be limited.

Rg Maximum Value
• The gate voltage, Vgs, should be main-

tained constant versus the drive level. Igs
versus drive can change from a negative
value to 300 mA for the largest devices. To
limit the variation of Vgs, ∆Vgs, versus drive,

Biasing Circuits

VDD

FET

Drain Bias 
Circuit

Gate Bias
Circuit

DC Blocking
Capacitor

DC Blocking
Capacitor

Output Matching
CircuitInput Matching

Circuit

VGG

C2

C1C1

C3 C6

C4

C5 Rp

RG

50Ω
50Ω

C1 ( : Series resonant frequency at F, with F fundamental amplifier frequency.
C2 & C4: Series resonant frequency at F, including via hole inductance.
C3 & C6: 100pF+1, 10 & 100nF+1 & 10µF
C5: about 1nF
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Rg: Gate Resistor
C1: Chip capacitor with a series resonant frequency at the amplifier 
       fundamental frequency.
C2: 100pf, 1, 10, 100nF, 1 and 10µF with low parasitic inductances and resistances.
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Figure 4. Amplifier Block Diagram

Figure 5. Gate Bias Circuit
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the maximum value of Rg has to be limited:

RgMax= -∆Vgs/∆IgsMax    where 

∆Vgs<0 
∆Igs=IgsMax-IgsMin           

Because -IgsMin is very small,
∆Igs=IgsMax .                          

For an FLL1500IU-2C, IgsMax.= 60 mA at
compression and if the desirable limit of
∆Vgs=-0.15 V, the maximum value of the gate
resistance is: 

RgMax=0.15/0.060=  2.5 ohms 

• The device thermal runaway limits also
the maximum value of Rg. The runaway
mechanism can be explained as follows:
Vgs=Vgg-IgsRg, with Igs negative without RF
drive. Thus when the temperature increases,
Igs decreases and Vgs increases. This
increase of  Vgs increases Ids, which increas-
es the power dissipated in the device i.e. the
channel temperature. The channel tempera-
ture rise decreases Igs more which increases
Ids and so on. The Rg maximum value to
avoid thermal runaway is defined experi-
mentally and is fortunately higher than the
value already defined.

Rg Value
The value of the resistance that should see

the device gate is given in the device data
sheet or in the Fujitsu catalog. This resis-
tance is called Rg but it may be different
than the resistance directly connected in the
gate biasing circuit. Other resistances may
be involved.

If the value of Rg cannot be found, the fol-
lowing formula for GaAs FETs with Vds from
9 to 12 V may be used:

Rg= 400/ Psat                 where

Rg is the gate resistance in ohms, Psat is
the output saturated power in W.

For devices called “push-pull” devices this
resistance is the equivalent resistance in
each gate and the output saturated power is
the power of each device side.

Drain Bias Circuit
The drain bias circuit has several func-

tions:
• To maintain a constant drain-to-source

voltage

• To supply a drain current at least up to
Ids maximum under drive.

• To stabilize the device for the frequencies
out of the amplifier bandwidth.

• To filter the signal, the products and har-
monics generated by the device from low fre-
quencies to high frequencies. It should be
noted that as for the input biasing circuit the
output biasing circuit also can be used as
matching element. 

• Isolate the gate from any signal from the
output circuit.

Figure 4 shows the amplifier block diagram
and Figure 7 exemplifies a generic amplifier
drain biasing circuit. If this circuit is used as
matching element, the length of the first line
is shorter than 90° and the circuit presents
an impedance Z= jZotanθ (assuming low loss-
es) in parallel with the output matching cir-
cuit. If its function is only biasing, θ=90° and

its impedance is infinite at the fundamental
frequency.

In addition to the standard decoupling
capacitors, a resistor, Rd, in series with a
capacitor, Cd, is connected from the extrem-
ity of the first microstrip line to the ground.
This circuit brings a dissipating element in
parallel to the decoupling capacitors and
improves the stability of the amplifier. The
microstrip first line has to carry large drain
currents, Ids, up to more than 20 A for large
devices. It means its minimum width is limit-
ed and consequently its maximum character-
istic impedance cannot be very high. To min-
imize the DC drop in the biasing circuit when
it is possible, the microstrip line connected to
the matching circuit should have a width as
large as possible.

However its characteristic impedance has
to be compatible with the amplifier band-

C1 C2

Vgg

Zo,θ

Z

Gate Bias Circuit
Z = JZo tan θ with θ<90°

Rg

Rg: Gate Resistor
C1: Chip capacitor with a series resonant frequency at the amplifier 
       fundamental frequency. That includes the inductance due to the ground 
( via holes
C3: 100pf, 1, 10, 100nF, 1 and 10µF with low parasitic inductances and resistances.
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Figure 6. Gate Bias Circuit Part of the Input Matching Circuit
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C1: Capacitor with a series resonant frequency at the amplifier 
       fundamental frequency. That includes the inductance due to the ground 
( via holes
C2: 100pf, 1, 10, 100nF, 1 and 10µF with low parasitic inductances and resistances.
Rd: about 50Ω
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width and this line has to be under cut-off for
the first higher order mode that appears at
approximately:

Fc=300/ [Er0.5(2W+0.8h)]      where

Fc is the cut-off frequency in GHz and
W and h are the width and height of the
microstrip line in mm.

For stability reasons when this circuit is
used only as a biasing circuit, it should be
connected as a close as possible to the device
drain connections. In this case the drain is
connected to the ground through a very short
circuit for all frequencies and the DC voltage
drop between the power supply and the drain
is minimized. For high drain current such as
20 to 30 A, it can improve the amplifier effi-
ciency and output power.

The following table gives an example of the
maximum current that a microstrip line can
handle versus its width, W.

The DC current is that required to raise
the trace temperature 100°C on microstrip.
Material is Rogers 4350, 31 mils thick, with
2 ounce copper trace (0.068 mm thick).  A
good solder connection to an infinite heat
sink on the bottom side is assumed.

For an FLL1500IU-2C device with a total
maximum current of 30 A and assuming that
each side of the device has a bias circuit, the
minimum line width should be 1.0 mm (15 A
each side). To minimize the DC drop and
have some margin, a 1.5 mm line should be
used. The matching circuit between the bias
circuit and the device drain connection
should use lines with a wider width, W, since
it has to carry DC and RF currents.  

The capacitor C1 in Figure 7 is not needed
when an open-circuited quarter-wavelength
low impedance line is used since its input
impedance is null at the fundamental fre-
quency.

Alternative to the quarter-wave-
length open-circuit stub in the
gate and drain bias circuits

Instead of using in the gate and drain bias
circuits a low impedance quarter-wavelength
open-circuited shunt stub to realize an RF
short circuit, a radial shunt stub(2,3) can be
used, (see Figure 8). The advantages of using
this type of stub are that it creates a low
impedance to the ground at a precise point
and its physical length is shorter than the
equivalent transmission line.    

DC Blocking Components
Several types of DC blocking elements can

be used in the input and output circuits.
They can also have two functions: DC block-
ing and RF matching. For the output circuit
they have to be specially selected for their low
loss and ability to handle high power. To sim-
plify this application note only the output cir-
cuit will be considered, limited to the case of
DC blocking elements with low reflection
inserted in series with the output 50- or 25-
ohm transmission line. Versus the frequency
of the applications different elements can be
used:

• At relatively low frequencies (UHF, L-& S-

band) multi-layer chip capacitors may be
used.

• At higher frequencies (microwave and
millimeter-wave applications) single layer
ceramic capacitors may be used for thin film
hybrid circuits. 

• Coupled lines can be used at relatively
high frequencies (F>3.0 GHz) where quarter-
wavelength lines have acceptable physical
length. They are cheap, low loss and do not
require any assembly.

Example: 2.11-2.14 GHz, 150-W
balanced amplifier(4) using an
FLL1500IU-2C device (Push-Pull
device)

For L- and S-band applications, where
plastic boards are used, often chip multi-
layer capacitors in small cases are mounted
in series with the input and output circuits to
block the DC. For simplification, only the
output circuit will be considered and it will
be assumed that the capacitor is mounted in
series in the 50-ohm output line.

It is desirable this capacitor have an
impedance very low in comparison to 50-ohm
load. So a capacitor with a resonant series
frequency near Fs=2.14 GHz should be
selected. As example a capacitor ATC 100 A
from American Technical Ceramics, (ATC)
with a 20 pF value resonates at 2.0 GHz. 

ATC gives the capacitor series resistance,
Rs, at 1.0 GHz, which is Rs=0.15 ohm for this
value of capacitor. The value of the series
resistance can be calculated at 2.14 GHz
with the formula:

RSF2=RSF1(F2/F1)0.5=0.15(2.14/1.0)0.5

=0.22 ohm  (skin effect)

The capacitor impedance at 2.14 GHz is
Z=0.22 ohm, which is very low in comparison 

 Width in mm         DC Current Maximum (A)

 0.25 4.5
 0.50 9.0
 1.00 18.0
 2.00 36.0
 3.00 54.0
 4.00 72.0
 5.00 89.0

Table 1: DC Current Handling Capacity of a 2 oz Copper 
 (0.068 mm thick) microstrip line(1)

Figure 8. Input Bias Circuit using a Radial Stub
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to a 50-ohm impedance. Its insertion will not
affect the output matching significantly.

Its insertion loss in a 50-ohm line with
VSWR=1:1 is:

Loss=20log [(2R+Rs)/2R]              where 

R=50 ohms and Rs=0.22 ohm

Loss=0.019 dB

Its power dissipated is: 

Pdiss= Pout(Rs/R)       where

Pout is half the output power of the push-
pull device since each side of the device has
a separated bias and matching circuit. Note
that in this example the device is used in
balanced configuration and 50-ohm quadra-
ture couplers are used.

Pdiss= 75x0.22/50=0.33 W 

ATC gives the thermal resistance and the
maximum capacitor recommended tempera-
ture:

Rth=11.4°C/W and Tmax=125°C
In the present case and for an amplifier

temperature of 70°C, the temperature of the
capacitor is:

Tc=70+11.4x0.33=74°C which is lower
than the maximum recommended tempera-
ture by ATC.

This DC blocking capacitor introduces a
negligible insertion loss and its temperature
is lower than the maximum recommended
one.

DC Blocking Elements using
Coupled Transmission Lines

Microstrip DC blocks (see Figure 9) are a
good alternative to lump capacitors. They are
easy to integrate to the amplifier layout and
are nearly free. However at low frequencies,
(UHF, L- and low S-band, applications) they
require too much space. Their length is
approximately a quarter wavelength. They
can work at least a one octave bandwidth,
which is more than what is needed for com-
mercial applications considered here.

For more details see references(5).

Push-Pull Biasing Circuits
Often Push-Pull, P-P, devices, have no

transversal internal connections, (see
Figure10). It means the two sides of the
devices are independent and can be com-

bined in many ways as two single-ended
devices: quadrature couplers, baluns and in-
phase couplers. However real P-P devices,
(see Figure 11), can be used only in P-P
amplifiers since they have internal transver-
sal connections between their two sides that
use the virtual ground created by this config-
uration. This virtual ground does not exist
with the other configurations. For simplicity,
in this application note only bias circuits that
do not use the virtual ground of the P-P con-
figuration will be considered because they
are more universal. Each side of a P-P device
has the same bias circuits as a single-ended

one, (see Figure 12).

It means a P-P device has two gate bias cir-
cuits and two drain bias circuits. Due to the
fact that the chips used in a P-P device are 
matched, the two gate bias circuits may be
connected in parallel to a single voltage
source without creating a quiescent drain
current unbalance between the two sides of
the device. The total quiescent drain current,
Idsq, is tuned by using the single gate voltage
source. It should be noted that the resistance 
seen by each gate including the internal
resistance of the voltage source, RIN, should

λ/4

50Ω

50Ω

DC Blocking Elements using Coupled Transmission Lines

Figure 9. Coupled Microstrip Transmission Line DC Block

Gate

Gate

Drain

Drain

Push-Pull Device

Push-Pull Device

Gate

Gate

Drain

Virtual
Ground

Drain

Figure 10. Push-Pull Device without Transversal Connections

Figure 11. Real Push-Pull Device
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be equal to the recommended gate resis-
tance, RG, of the device in the data sheet or
in the catalog: RG=RC+2RIN where RC is the
resistance connected in each gate, (see
Figure 13). 

Biasing Condition Limits
The device data sheet gives the absolute

maximum ratings for a flange temperature of
25°C and also gives the recommended Vds,
Igs and the channel temperature, Tch, for a
reliable operation. Tch can be calculated
from the device thermal resistance given in
the device data sheet with the formula:

Tch=Tf+PdissRth          where:

Tch is the channel temperature in°C
Tf is the device flange temperature in°C 
Rth is the device thermal resistance in °C/W
in the application conditions.

Pdiss is the power dissipated in the device
in W 

Pdiss=VdsIds+Pin-Pout with RF and
Pdiss=VdsIdsq without RF.

Thermal resistances given in the data
sheet are only valid in the data sheet test
conditions since GaAs material thermal con-
ductivity is a strong function of the tempera-
ture. It means the data sheet gives Rth for a 
defined flange temperature, Tf1, and a
defined Tch1 or power dissipated, Pdiss1. For
a different set of conditions (Tf2, Tch2 or
Pdiss2), the new thermal resistance, Rth2,
can be calculated by using the methodology
described in Microwave & RF(6) issue of
October 2000. ••
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EExxaammppllee::  WWCCDDMMAA  ((22..1111--22..1177  GGHHzz)),,  115500WW  AAmmpplliiffiieerrss  

By Jonathan Shumaker, Raymond Basset, Alex Skuratov
Fujitsu Compound Semiconductor, Inc.

AAbbssttrraacctt

Various methods of combining high power “push-pull” devices are often possible.  Two methods,
push-pull and balanced configurations, are theoretically discussed. A practical example with a
push-pull and a balanced amplifier using the same 150 W, S-band GaAs device(1) is  reported
and amplifier data are compared and analyzed.

IInnttrroodduuccttiioonn

• Most high power microwave GaAs FET devices(2) up to L- and S-band and soon up to 
C-band  consist of two independent sides without any internal transversal connection between 
the two sides. Though often called push-pull devices, the two sides can be combined in a 
variety of configurations created by external components such as 180-degree splitters/combiner
(baluns(3)), 3 dB quadrature  couplers (like branch line or Lange couplers), in phase 
couplers (like Wilkinson couplers), etc.

• Push-pull(2) and balanced(4) configurations are both intensively used for High-Power GaAs 
FET Amplifier designs using push-pull devices for relatively narrow band commercial applica-
tions from UHF to S-band. In near future this type of device will be available at higher 
frequencies.

• The question has arisen as to whether or not push-pull amplifiers have more advantages for 
these applications than balanced ones. 

• The goal of this presentation is to compare the push-pull configuration to the balanced one for 
amplifiers using GaAs push-pull devices for commercial applications with less than one octave 
bandwidth.

DDiissccuussssiioonn

PPuusshh--PPuullll  AAmmpplliiffiieerr

Definition:
A push-pull amplifier consists of an input 0-180-degree power splitter driving two identical devices
in antiphase and a 0-180-degree output power combiner adding the output power of the two
devices in the amplifier load. This type of splitter and combiner, which are the key elements of the
amplifier, are called baluns(3) (BALanced UNbalanced). They transform a balanced system that is
symmetrical with respect to ground to an unbalanced system with one side grounded.  
Note that the microwave push-pull amplifier is two independent devices each amplifying an 
individual signal of half the total power.  
Figure 1 shows the conceptual block diagram of a push-pull amplifier.
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Figure 1: Conceptual Block Diagram of Microwave Push-Pull Amplifier
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Advantages of real push-pull amplifier:

1. Four times higher device impedance(5) (Zin Gate-to-Gate & Zout Drain-to-Drain) in compari-
son of a single-ended device impedances with the same output power.  Thus it is easier to 
match.

2. Virtual ground(5), which can be used for more compact and simpler matching structures.
3. Cancellation of even products and harmonics, such as F2-F1, 2F1, 2F2, F1 + F2, etc.

Disadvantages of the push-pull Amplifier:

1. Poor input and output external match due to the fact that the baluns used for push-pull 
amplifiers do not eliminate the input and output power reflected by the device. 

2. With conventional baluns, isolation between the two sides of the part is theoretically only 
6dB; this poor interdevice isolation can cause instability problems. 

3. Use of baluns: manually made coaxial baluns are simple to make for lab use but in production
they require labor that makes mass production difficult.  SMT baluns are available but add 
cost and tend to occupy more real estate than equivalent quadrature couplers.

BBaallaanncceedd  AAmmpplliiffiieerr

Definition:
A traditional amplifier configuration at high microwave frequencies is the balanced amplifier(3 & 6).
It uses a splitter at the input and a combiner at the output with a 90-degree phase difference
between the coupler and transmit ports of these directional couplers. The fourth port of the split-
ter/combiner must be terminated with a good 50-ohm load (for a 50 ohm system impedance) to
maintain the performance of these directional couplers.  This resistor must be able to reliably
dissipate the reflected power by the input circuit of the devices for the splitter, the reflected
power by the amplifier load and the power due 
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to the unbalance between the two sides of the amplifier for the combiner.   As power goes up,
the power rating and size of these resistors must also increase. The load of the splitter can be
relatively small in comparison with the load of the combiner.  

The input signal is split at 0 and 90-degree, amplified, then added in the load by the 90-degree
combiner.  Due to the phase shift, the output voltage of the two signals in the load of the isolat-
ed port of the combiner are cancelled, while the load connected at the other combiner port sees
the sum of these two signals. See Figure 2 for a conceptual block diagram.

Figure 2: Conceptual Block Diagram of Microwave Balanced Amplifier

Real Balanced Amplifier Configuration: Advantages

1. Good isolation between the two halves of the device. This improves amplifier stability in the 
bandwidth of the coupler.

2. Good input and output external match, since the reflected power is absorbed by the 50 ohm-
load in the decoupled coupler port.  This gives a constant well defined load to the driver 
stage, improving amplifier stability and the level of driver circuit power available.

3. Cancellation in the load of products and harmonics like 2F1+F2, 2F2+F1, 3F1, 3F2…. and 
attenuation by 3 dB of products like F1-F2, F1+f2, 2F1, 2F2…

4. Easy to design and integrate a printed or SMT 3 dB quadrature coupler.

Balanced Amplifier Configuration: Disadvantages 

1. Requires the use of a 50 ohm load in the decoupled port of the input and output couplers. 
This is an extra part that must be purchased and installed.  High power resistors can be 
expensive and require proper heat sinking.

2. Couplers must be used, requiring either design effort (this type of couplers are well docu-
mented and easy to design) for printed quadrature couplers or purchased (SMT) components
to be installed.

3. No virtual ground.  This leads to a generally less compact tuning structure.
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Comparison Push-Pull vs Balanced

1. Single tone performance should be equivalent.  The external elements matching circuits and 
the splitters and combiners have similar loss. Note that both styles have different advantages 
in multi-octave amplifiers that do not come into play in this discussion of narrow band 
(5-10 %) commercial amplifiers. Due to the fact that even products and harmonics are out of 
the pass band of the matching circuits (internal and external) and the baluns, the 
cancellation of these products doesn’t exist and consequently for narrow band 
applications the push-pull configuration is not more efficient.

2. Linearity is the same for amplifiers with less than an octave in bandwidth.  Matching circuits 
(internal and external) are filtering the even products and harmonics for the push-pull configu-
ration and the products and harmonics attenuated or cancelled by the balanced configuration 
before they reach the output combiner. The output balun and quadrature coupler have limited 
band and in general cannot cancel these products and harmonics that are out of their pass 
band.  

3. Push-pull configuration has an impedance transformation ratio advantage of two for conven-
tional baluns.  This can make design easier, depending on the impedance to be matched.

4. Balanced amplifiers have a significant external match advantage.
5. Balanced amplifiers are more stable due to the good isolation between the two device sides.  
6. The virtual ground present for the push-pull configuration can be used to advantage with 

lumped tuning capacitors between the two sides to make for fast tuning.  
7. Both configurations can be tuned using open stubs, which are preferred in production to 

lumped capacitors for their lower cost (free and no assembly), lower loss, ease to model and 
their power handling capability. 

After having reviewed the advantages and disadvantages of the two configurations, it should be
easy for the amplifier designer to select the best configuration for his application. This choice
may also depend on his background.

EExxaammppllee

In order to verify the above theoretical discussion, two amplifier designs were created at 2.11-
2.17 GHz using the GaAs FET device FLL1500IU-2C(1), a Fujitsu 150 W internally partially
matched device. Both balanced and push-pull designs were realized.  Five devices were select-
ed from 3 lots and tested in each amplifier style without changing the amplifier tuning.  The mea-
sured results from testing the same 5 devices in each amplifier are summarized in Table I. 

Parameter/Condition for Vds = 12V, Idsq = 4A Push-Pull Data* Balanced Data*

Linear Gain (GL) 12dB 11.8dB

Input Return Loss (RL) 13.4dB 20.2dB

3rd Order Intermodulation Ratio for 43 dBm Total Power out (IMD3) -36.4dBc -38.5dBc

Adjacent Channel Power Ratio (ACPR) for 3GPP (3.84MHz)
Test Model 1, 64 DPCH CDMA modulation at 43dBm Pout

-40.5dBc -41.8dBc

Power-added Efficiency at Psat (PAE or Nadd) 51% 54%

Saturated Output Power (psat) 51.9dBm 52.0dBm

Table 1: Push-Pull vs Balanced Amplifier Data

*The data for GL, RL, Psat, PAE and ACPR are averages for 5 samples from 3 lots tested at 3 frequencies in each
 amplifier without returning. IMD3 data is the average of 5 samples at one frequency in each fixture.
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Figure 4: Push-Pull Amplifier as built and tuned

Figure 3: Balanced Amplifier as built and tuned
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Figure 5: Plot of Linear Gain(GL) and Return Loss for the two configurations

Figure 6: Plot of Saturated Power and Power Added Efficiency for the two

Gain and Return Loss vs. Frequency
for average of 5 devices in each configuration
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The above data show that the two configurations have almost exactly (within 0.1 to 0.2 dB) the
same GL and Psat. The linearity performance is very close with a little advantage  (2.1 dBc for
IMD3 and 1.3 dBc for ACPR) for the balanced configuration.  The balanced amplifier exhibits a
better PAE by 3.7 percentage points. This difference, which is more than expected, can be 
misleading.  Theoretically there is no expected difference in PAE or linearity between the two
amplifiers. However the explanation may be that the two external matching circuits present to
the device the same impedances at the fundamental frequency and different ones for the 
harmonics. This difference of impedances for harmonics may make a difference for linearity 
and efficiency, which are a function of these impedances.

Thus the basic amplifier performance is essentially the same.  

The Input Return Loss data show the superiority of the balanced configuration (6.8 dB better
input return loss) concerning the external match. 

CCoonncclluussiioonn

The relative performance of push-pull and balanced amplifiers has been discussed and their 
relative performance predicted.  A sample 150 W amplifier of each type has been constructed
and tested.  The performance verified the theoretical discussion that the basic performance
parameters would be similar with the exception of the external match that is better for the 
balanced configuration.
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