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Περίληψη

Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει ως αντικείµενο τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός 
έµπειρου συστήµατος σχεδίασης επίπεδων τετραγωνικών και οκταγωνικών πηνίων, 
ολοκληρωµένων σε υπόστρωµα πυριτίου. Το εργαλείο αυτόµατης σχεδίασης, που 
αναπτύχθηκε σε περιβάλλον CLIPS, είναι ικανό να παράγει το φυσικό σχέδιο πηνίου 
από τις προδιαγραφές ηλεκτρικής συµπεριφοράς του (τη συχνότητα λειτουργίας του, 
την τιµή της επαγωγής στη συγκεκριµένη συχνότητα) και ταυτόχρονα να ικανοποιεί 
τους περιορισµούς γεωµετρίας που έχουν τεθεί. 

Το σχεδιαζόµενο έµπειρο σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να διευκολύνει σε 
σηµαντικό βαθµό τις σχεδιαστικές οµάδες των  VLSI, καθώς τα ολοκληρωµένα πηνία 
αποτελούν απαραίτητο εξάρτηµα για τη σύνθεση RF συστηµάτων, όπως είναι οι 
ενισχυτές χαµηλού θορύβου (LNA), οι ταλαντωτές ελεγχόµενης τάσης (VCO), οι 
µίκτες και τα φίλτρα των παθητικών στοιχείων.

Λέξεις κλειδιά

Έµπειρο σύστηµα, ολοκληρωµένο πηνίο, υπόστρωµα πυριτίου, επαγωγή, 
συντελεστής ποιότητας, CLIPS, φυσικό σχέδιο πηνίου.
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Abstract 

The object of the current diploma thesis is the design and the development of an 
expert system, which designs square and octagonal spiral inductors, integrated in 
silicon substrate. The designing EDA (Electronic Design Automation) toolset, which 
was designed in CLIPS, is capable to produce the spiral layout from the spicifications 
of its electrical performance (operating frequency, the inductance value in that 
specific frequency) and at the same time to satisfy the given geometrical 
specifications.

The resultant expert system can be used to help to a large extend the VLSI designing 
groups, as the spiral inductors represent an essential component for the composition of 
RF systems, such as LNAs (Low Noise Amplifier), the VCOs (Voltage Controlled 
Oscillators), the mixers and the passive filters.

KeyWords

Expert system, integrated spiral inductor, substrate, inductance, quality factor,  
CLIPS, layout.
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1
Εισαγωγή

Η συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση για ολοκληρωµένα κυκλώµατα πάνω σε πυρίτιο µε 
εφαρµογές στην περιοχή των υψηλών  συχνοτήτων έχει αυξήσει το ενδιαφέρον για τη 
µελέτη µεθόδων σχεδίασης των ολοκληρωµένων πηνίων. Αυτή η τάση αποδίδεται 
στις τεράστιες δυνατότητες της ασύρµατης επικοινωνίας, στην ολοκλήρωση των 
σύγχρονων υλοποιήσεων ποµποδεκτών και στις ραγδαίες εξελίξεις που 
χαρακτηρίζουν τις τεχνολογίες επεξεργασίας πυριτίου.  Τα σχέδια των συσκευών που 
λειτουργούν στις ραδιοσυχνότητες (συσκευές RF) απαιτούν µια πληθώρα παθητικών 
εξαρτηµάτων τα οποία πρέπει να κατασκευαστούν  πάνω στο ίδιο υπόστρωµα 
χρησιµοποιώντας την  ίδια τεχνολογία, ώστε να επιτευχθεί ολοκλήρωση υψηλού 
επιπέδου. Η τεχνολογία πυριτίου έχει εξελιχθεί σε σηµείο που να παρέχει συσκευές 
υψηλής απόδοσης κατάλληλες για αναλογικές λειτουργίες σε συχνότητες της τάξης 
των GHz µε συνέπεια να αποτελεί πλέον την πρώτη επιλογή από πλευράς κόστους 
για τα κυκλώµατα υποδοχής και εκποµπής των σηµάτων υψηλής συχνότητας (RF 
front-end κυκλώµατα). Παρόλα αυτά, η σχεδίαση συσκευών RF πάνω σε πυρίτιο 
αντιµετωπίζει σηµαντικές προκλήσεις όσον αφορά τη σχεδίαση ολοκληρωµένων 
πηνίων. Συγκεκριµένα, ο συντελεστής ποιότητας Q των ολοκληρωµένων  πηνίων και 
η θορυβική σύζευξη διαµέσου του υποστρώµατος είναι από τα ζητήµατα που 
απασχολούν τους RF σχεδιαστές. Εφόσον τα τυπικά σπειροειδή πηνία 
καταλαµβάνουν κάποιες εκατοντάδες µικρόµετρα για την κάθε πλευρά τους, η 
θορυβική σύζευξη του υποστρώµατος που σχετίζεται µε αυτά τα εξαρτήµατα είναι 
σηµαντική. Παρόλο που έχουν δηµοσιευθεί πολυάριθµες αναλύσεις για 
ολοκληρωµένα πηνία, η βασική κατανόηση των περιορισµών απόδοσης και οι 
διαδικασίες βελτίωσης του συντελεστή ποιότητας είναι ελλιπείς. Τα περισσότερα 
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δηµοσιευµένα µοντέλα πηνίων βασίζονται σε αριθµητικές τεχνικές που δεν είναι 
αρκετά διαισθητικές για να παρέχουν τη γνώση που απαιτεί η διαδικασία σχεδίασης. 
Για τον  λόγο αυτό επιχειρείται µια διαφορετική προσέγγιση για την επίλυση του 
προβλήµατος της σχεδίασης ολοκληρωµένων πηνίων. Η παρούσα διπλωµατική 
εργασία επικεντρώνεται στην σχεδίαση και ανάπτυξη ενός έµπειρου συστήµατος 
αυτόµατης σχεδίασης ολοκληρωµένων πηνίων, που θα ικανοποιούν τις προδιαγραφές 
ηλεκτρικής συµπεριφοράς και γεωµετρικών περιορισµών.

1.1  Ο ρόλος των πηνίων στη σχεδίαση RF  κυκλωµάτων

Η έρευνα και η ολοένα αυξανόµενη πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε φορητές 
συσκευές ασύρµατης επικοινωνίας απαιτεί χαµηλό κόστος, χαµηλή κατανάλωση 
ισχύος, χαµηλές τάσεις τροφοδοσίας, µικρό θόρυβο, υψηλές συχνότητες λειτουργίας 
και µικρή παραµόρφωση. Σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι σχεδιαστικές απαιτήσεις θα 
ήταν αδύνατο να επιτευχθούν χωρίς τη χρήση πηνίων  που λειτουργούν  στις 
ραδιοσυχνότητες (RF πηνία). Έτσι υπάρχει µεγάλο κίνητρο για τη σχεδίαση, 
βελτιστοποίηση και µοντελοποίηση σπειροειδών  πηνίων κατασκευασµένων σε 
υπόστρωµα πυριτίου Si. Λόγω των  παραπάνω απαιτήσεων οι κατασκευαστές 
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων  προσανατολίζονται στην προσέγγιση συστηµάτων 
πάνω σε ένα chip  (system-on-a-chip) µε στόχο να ολοκληρώσουν έναν RF 
ποµποδέκτη και την  επεξεργασία ψηφιακού σήµατος στενής ζώνης σε ένα µόνο 
πλακίδιο πυριτίου. 

Συγκεκριµένα, στις υψηλές συχνότητες τα πηνία χρησιµοποιούνται σε:

 - δίκτυα προσαρµογής των  σύνθετων αντιστάσεων ανάµεσα στα µπλοκ των 
κυκλωµάτων που συνθέτουν ένα RF σύστηµα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η µέγιστη 
µεταφορά ισχύος. Η κύρια λειτουργία αυτών των  δικτύων είναι να προσαρµόζουν τη 
σύνθετη αντίσταση εξόδου του ενός κυκλωµατικού µπλοκ στην είσοδο του µπλοκ 
που ακολουθεί. Η µέγιστη µεταφορά ισχύος επιτυγχάνεται όταν οι αντιδράσεις 
(φανταστικά µέρη) των αντιστάσεων εισόδου και εξόδου είναι ζεύγη συζυγών και οι 
αντιστάσεις (πραγµατικά µέρη) είναι ίσες. Τα πηνία αποτελούν αναπόσπαστο 
κοµµάτι των κυκλωµάτων  µετατροπής σύνθετης αντίστασης, όπως τα κυκλώµατα 
προσαρµογής τύπου -L και -π (σχήµα 1.1) . Οδηγίες για τη σχεδίαση τέτοιων 
κυκλωµάτων περιγράφονται αναλυτικά στο [1].

 
Σχήµα 1.1 - Τυπικά Δίκτυα προσαρµογής σύνθετης αντίστασης.

(α) Τύπου - L, (β) Τύπου - π. [5]
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- συντονισµένoυς ενισχυτές, µίκτες και ταλαντωτές. Οι ενισχυτές χαµηλού θορύβου 
(σχήµα 1.2a) και οι ενισχυτές ισχύος µε φορτία συντονισµού υιοθετούνται ευρέως 
για την ενίσχυση του επιθυµητού σήµατος µε ταυτόχρονη απόρριψη των σηµάτων 
εκτός ζώνης. Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα της χρήσης συντονισµένων ενισχυτών 
στη σχεδίαση συστηµάτων ευρείας ζώνης είναι η σχετική ευκολία µε την οποία 
µπορούν να πετύχουν  ένα συγκεκριµένο κέρδος στις υψηλές συχνότητες, η µεγάλη 
ανοσία στο θόρυβο χαµηλής συχνότητας και η µικρή κατανάλωση ισχύος. Γενικά η 
δυσκολία στην απόκτηση ενός συγκεκριµένου γινόµενου κέρδους- εύρους ζώνης 
είναι σχεδόν  ανεξάρτητη από την κεντρική συχνότητα [1]. Για παράδειγµα ένα 
σταθερό κέρδος 10 σε συχνότητα 1 GHz υποδηλώνει γινόµενο κέρδους- εύρους 
ζώνης των 10 GHz, πράγµα που είναι δύσκολο να υλοποιηθεί. Από την άλλη 
πλευρά, αν το επιθυµητό σήµα έχει εύρος ζώνης 25 ΜΗz (τυπικό για τα στάνταρ της 
κινητής τηλεφωνίας) τότε ένας συντονισµένος ενισχυτής στο 1GHz, µε γινόµενο 
κέρδους-εύρους ζώνης µόνο 250 ΜΗz είναι ικανοποιητικός. Για να διευκρινίσουµε 
αυτή την ιδέα, θεωρούµε την επίδραση του πηνίου (L) στην απόκριση του κέρδους 
του ενισχυτή µε τη συχνότητα (σχήµα 1.3). Χωρίς το πηνίο, το κύκλωµα 
απλοποιείται σε µια απλή ενισχυτική πηγή µε εύρος ζώνης 1/RC, ενώ µε το πηνίο, 
το κύκλωµα µπορεί να µοντελοποιηθεί σαν ένας ιδανικός ενισχυτής που οδηγεί µια 
παράλληλη RLC διάταξη (συντονισµένο φορτίο) µε το ίδιο εύρος ζώνης 
µετατοπισµένο σε ψηλότερη συχνότητα, τη συχνότητα συντονισµού της διάταξης 
ίσης µε (LC)-1/2. Αυτό το παράδειγµα καταγράφει την ουσιαστική λειτουργία των 
πηνίων στην περιοχή υψηλών συχνοτήτων για το συντονισµό των  χωρητικοτήτων. 
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο [1].

Σχήµα 1.2a - RF Ενισχυτής Χαµηλού Θορύβου(LNA),
Layout και Σχηµατικό Διάγραµµα[2]
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Σχήµα 1.2b - RF Ταλαντωτής Ελεγχόµενος από Τάση (Voltage Controlled Oscillator - 
VCO), Layout καί Σχηµατικό Διάγραµµα[2]

Σχήµα 1.3 - Σύγκριση της απόκρισης συχνότητος ενός απλού ενισχυτή µε και 
χωρίς συντονισµένο φορτίο. [5]
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 - κυκλώµατα ως εκφυλισµένοι εκποµποί ή πηγές για βελτίωση της γραµµικότητας 
και της προσαρµογής [3] και ως σειριακοί ή παράλληλοι LC συντονιστές στα RF 
φίλτρα και στους ταλαντωτές [4]. 

1.2  Πλεονεκτήµατα της Ολοκλήρωσης

Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα που παρέχει η ολοκλήρωση είναι: 

Κόστος

Στα κινητά τηλέφωνα, η πλειοψηφία των  εξαρτηµάτων του τυπωµένου κυκλώµατος 
είναι διακριτά παθητικά στοιχεία. Παρόλο που το κόστος εξαρτηµάτων για τα 
διακριτά RLC στοιχεία αποτελεί ένα µικρό ποσοστό (της τάξης του 10%) του 
κόστους της πλακέτας, το αντίστοιχο κόστος συναρµολόγησης είναι σηµαντικό. Στην 
πραγµατικότητα, το συνολικό κόστος λόγω της παρουσίας των διακριτών παθητικών 
στοιχείων συχνά ξεπερνά το 1/3 του συνολικού κόστους πλακέτας. Εποµένως, η 
ενσωµάτωση των παθητικών στοιχείων στο τσιπ µπορεί να ελαττώσει τόσο το κόστος 
των εξαρτηµάτων  όσο και το κόστος συναρµολόγησης. Και αυτό που είναι ακόµη πιο 
σηµαντικό είναι ότι ενσωµατώνοντας τα ενδιάµεσα δίκτυα προσαρµογής LC, τα 
ξεχωριστά µπλοκ των κυκλωµάτων  υλοποιούνται πιο άµεσα στο ίδιο υπόστρωµα 
πυριτίου. Σαν αποτέλεσµα, το κόστος συσκευασίας και ελέγχου των ολοκληρωµένων 
µειώνεται δραστικά, καθώς χρειάζονται λιγότερα ολοκληρωµένα κυκλώµατα για να 
υλοποιηθεί ένα σύστηµα. 

Ισχύς
Η εξοικονόµηση ισχύος είναι ένα άλλο σηµαντικό πλεονέκτηµα. Όταν  τα σήµατα 
διαδίδονται ανάµεσα στα εξαρτήµατα του τυπωµένου κυκλώµατος (PCB), 
καταναλώνεται πρόσθετη ενέργεια για την οδήγηση µεγάλων παρασιτικών  επαγωγών 
και χωρητικοτήτων που παρουσιάζουν τα συνδετικά pads και καλώδια, οι 
συσκευασίες των ολοκληρωµένων, τα ίχνη του PCB και οι διακριτές συσκευασίες. 

Μέγεθος
Τα διακριτά παθητικά εξαρτήµατα καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της 
επιφάνειας ενός τυπωµένου κυκλώµατος στα σηµερινά συστήµατα. Η αυξηµένη 
ζήτηση για φορητά συστήµατα µικρού µεγέθους απαιτεί σηµαντικές περικοπές στο 
χώρο που καταλαµβάνουν  τα RLC στοιχεία. Η επιπλέον σµίκρυνση του µεγέθους 
αυτών των εξαρτηµάτων, όµως, δεν επιτρέπει περαιτέρω βελτίωση της δοµής. Η 
ολοκλήρωση των RLC στοιχείων πάνω στο τσιπ είναι µια πιο αποτελεσµατική λύση. 

Αξιοπιστία
Η µονολιθική υλοποίηση βελτιώνει επίσης την αξιοπιστία του συστήµατος 
µειώνοντας τις µεταβάσεις και τις αλληλεπιδράσεις που προκύπτουν από τη σύνδεση 
των εξαρτηµάτων. 
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Προσαρµογή
Τα περισσότερα κυκλώµατα ασύρµατης επικοινωνίας λειτουργούν ανάµεσα στα 0.8 
και 2.5 GHz. Σ’ αυτή την περιοχή συχνοτήτων οι τυπικές επαγωγές που απαιτούνται 
κυµαίνονται από 1 µέχρι 25 nH. Οι µικρές τιµές των επαγωγών είναι δύσκολο να 
προσαρµοστούν στην διακριτή υλοποίηση. Ωστόσο, η µονολιθική υλοποίηση είναι 
εφικτή. Τα ολοκληρωµένα πηνία προσφέρουν  καλύτερη προσαρµογή και 
επαναληψιµότητα λόγω του αυστηρού ελέγχου κατά τη διαδικασία κατασκευής των 
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. 

Ευελιξία σχεδίασης
Η ολοκλήρωση των  παθητικών  εξαρτηµάτων  επιτρέπει µεγαλύτερη ευελιξία στα 
σχέδια προσαρµογής της σύνθετης αντίστασης κρατώντας τα σήµατα πάνω στο τσιπ 
και αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη για προσαρµογή στα 50-Ω σε περιβάλλον εκτός 
του τσιπ.  

Έλεγχος
Η ενσωµάτωση πολλών  εξαρτηµάτων  στο ίδιο τσιπ απλοποιεί και µειώνει τον  έλεγχο 
του ολοκληρωµένου και συνεπάγεται µικρότερο κόστος. 

Τα πλεονεκτήµατα της ολοκλήρωσης των παθητικών στοιχείων είναι ολοφάνερα. Στις 
τεχνολογίες πυριτίου, οι αντιστάσεις και οι πυκνωτές είναι άµεσα διαθέσιµα, καθώς 
έχουν χρησιµοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό σε αναλογικά ολοκληρωµένα κυκλώµατα, τα 
οποία τυπικά λειτουργούν σε συχνότητες µερικών εκατοντάδων ΜΗz. Αντίθετα, τα 
ολοκληρωµένα πηνία χρησιµοποιήθηκαν ελάχιστα σε τέτοια κυκλώµατα κι αυτό γιατί 
οι απαιτούµενες επαγωγές είναι αρκετά µεγάλες για να πραγµατοποιηθούν πάνω στο 
τσιπ σε µια λογική επιφάνεια και µε ικανοποιητική απόδοση. Η έλευση, όµως, των 
RF κυκλωµάτων απαιτεί την ενσωµάτωση των πηνίων στην οικογένεια των 
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων.  

1.3  Αντικείµενο της Διπλωµατικής

Ένα ολοκληρωµένο πηνίο είναι µια 3D πολυµεταβλητή δοµή, η οποία κυκλωµατικά 
ισοδυναµεί µε ένα κατανεµηµένο ηλεκτρικό δίκτυο. Το γεγονός αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα την  µη ύπαρξη σαφούς και αποδοτικής µεθοδολογίας για την σχεδίαση 
ολοκληρωµένων πηνίων. Η ηλεκτροµαγνητική συµπεριφορά των κυκλωµατικών 
αυτών στοιχείων  µπορεί να περιγραφεί πλήρως µόνο µε τη λύση πληθώρας 
εξισώσεων Maxwell που είναι µια επίπονη διαδικασία και απαιτεί µεγάλη 
υπολογιστική ισχύ. Τα πακέτα λογισµικού που έχουν αναπτυχθεί προσεγγίζουν τη 
συµπεριφορά των ολοκληρωµένων  πηνίων µε απλοϊκά µοντέλα, µε αποτέλεσµα η 
συµπεριφορά της ολοκληρωµένης επαγωγής που τυπώνεται στο εργοστάσιο 
κατασκευής ολοκληρωµένων κυκλωµάτων  να απέχει κατά πολύ από την 
συµπεριφορά που είχε προβλεφθεί. 

Το πρόβληµα της σχεδίασης πηνίων  µπορεί να αναχθεί σε πρόβληµα αναζήτησης 
πηνίων που πρέπει να ικανοποιούν κάποιες προδιαγραφές, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει 
κάποια σαφώς καθορισµένη σχεδιαστική διαδικασία που να καθορίζει όλα τα 
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ενδιάµεσα βήµατα προς την επίτευξη του στόχου αυτού. Προσεγγίζοντας το πηνίο ως 
«Black Box» για το οποίο γνωρίζουµε µονάχα κάποιες «τάσεις» της συµπεριφοράς 
του, αναπτύσουµε µια πλαρφόρµα σχεδίασης ολοκληρωµένων πηνίων. 
Χρησιµοποιώντας αυτή τη µέθοδο, ένας µηχανικός σχεδίασης RF κυκλωµάτων θα 
µπορεί εύκολα να καθορίζει την επιθυµητή επιφάνεια ολοκλήρωσης, την επαγωγή 
του πηνίου και τη συχνότητα λειτουργίας. Από τις πληροφορίες αυτές θα προκύψει το 
φυσικό σχέδιο (layout) ενός ολοκληρωµένου πηνίου που εµφανίζει βέλτιστο 
συντελεστή ποιότητας. Η µέθοδος αυτή εξαλείφει µεγάλο µέρος των υπολογισµών 
που χρειάζονται για τη σχεδίαση πηνίων, επιτρέποντας τους µηχανικούς RF 
κυκλωµάτων να εστιάσουν την προσοχή τους στη σχεδίαση των κυκλωµάτων.  

1.4  ∆οµή της διπλωµατικής εργασίας 
 
Η διπλωµατική αυτή εργασία είναι χωρισµένη στις παρακάτω θεµατικές ενότητες : 
 
Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή στο χώρο του προβλήµατος. Αναφορά πλεονεκτηµάτων 
ολοκλήρωσης. Παρουσίαση εφαρµογών RF πηνίων.

Κεφάλαιο 2 : Συνοπτική παρουσίαση των ολοκληρωµένων αυτεπαγωγών, του 
φυσικού τους σχεδίου (layout), των χαρακτηριστικών µεγεθών τους καθώς και των 
παρασιτικών φαινοµένων που συνοδεύουν τις διατάξεις αυτές.
  
Κεφάλαιο 3 : Παρουσίαση διαφόρων µεθόδων  σχεδίασης βελτιστοποιηµένων  
ολοκληρωµένων πηνίων. Μειονεκτήµατα των µεθόδων αυτών. Πλεονεκτήµατα της 
προτεινόµενης µεθόδου.

Κεφάλαιο  4  :  Εισαγωγή στα έµπειρα συστήµατα. Αρχιτεκτονική και Δοµικά Στοι-
χεία. Πλεονεκτήµατα - Μειονεκτήµατα. 

Κεφάλαιο  5  : Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας σχεδίασης και ανάπτυξης του 
έµπειρου συστήµατος. Παρουσίαση όλων  των δοµικών µονάδων, των παραµέτρων 
εισόδου/εξόδου αυτών και την ροή επεξεργασίας.

Κεφάλαιο  6  : Παρουσίαση της διεπαφής (interface) του έµπειρου συστήµατος µε τον 
χρήστη καθώς και όλων  των χαρακτηριστικών  και δυνατοτήτων  του έµπειρου 
συστήµατος.

Κεφάλαιο  7  :  Διαδικασία δοκιµών. Σχεδίαση διάφορων ολοκληρωµένων  πηνίων σε  
τεχνολογία GPDK. 
 
Κεφάλαιο  8  : Παράθεση συµπερασµάτων. Αξιολόγηση µεθόδου σχεδίασης. Προτει-
νόµενες επεκτάσεις του έµπειρου συστήµατος.
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2
Ολοκληρωµένες Αυτεπαγωγές

Υπάρχουν διάφορες δοµές δυσδιάστατων  πηνίων (σχήµα 2.1), οι οποίες 
περιλαµβάνουν  βρόγχους, µαιάνδρους και σπείρες. Τα σπειροειδή πηνία 
προτιµούνται εξαιτίας της µεγάλης θετικής αµοιβαίας επαγωγής. Έχουν τη µορφή 
ενός σωληνοειδούς µε σπείρες οι οποίες βρίσκονται σε ένα ή πολλαπλά επίπεδα 
µετάλλου Στην παρούσα εργασία θα χρησιµοποιηθούν κυκλικά, οκταγωνικά και 
τετραγωνικά πηνία της µορφής (α) και (b) του σχήµατος 2.1. 

Σχήµα 2.1 - Είδη σπειροειδών πηνίων [1].
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Τα πηνία της µορφής ( α / “µη-συµµετρικά” ή single-ended ) είναι η πιο κοινή 
τοπολογία σπειροειδών πηνίων εξαιτίας της απλής τους σχεδίασης. Με την τοπολογία 
αυτή µπορούν να παραχθούν  τετραγωνικά, εξαγωνικά, οκταγωνικά, κυκλικά και 
γενικά πολυγωνικά πηνία, όπως απεικονίζεται στο σχ.2.2.

Σχήµα 2.2 - Μικροφωτογραφία τετραγωνικού, οκταγωνικού και εικοσάγωνου 
πηνίου σε τεχνολογία CMOS 0.8 µm.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου απαιτείται το πηνίο να εµφανίζει συµµετρική 
συµπεριφορά, δηλαδή χαρακτηριστικά που να µην  εξαρτώνται από το ποιά θύρα 
εισόδου χρησιµοποιείται. Η συµµετρία αυτή επιτυγχάνεται όταν  τα κέντρα των 
µαγνητικών  και ηλεκτρικών πεδίων του πηνίου συµπίπτουν, κάτι που δεν συµβαίνει 
στις single-ended γεωµετρίες. Αυτή η απαίτηση για συµµετρία εµφανίζεται στα 
διαφορικά κυκλώµατα (differential circuits) όπου ο στόχος είναι να ελαχιστοποιηθούν 
οι διαφορές θερµοκρασίας και τάσης τροφοδοσίας ανάµεσα στους δύο κλάδους του 
κυκλώµατος. Το πρόβληµα της συµµετρίας στα διαφορικά κυκλώµατα λύνεται µε δύο 
τρόπους:

• την χρήση δύο single-ended πηνίων σε τοπολογία ¨καθρέπτη¨, όπως 
απεικονίζεται στο σχ.2.3,

Σχήµα 2.3 - Μικροφωτογραφία VCO µε δύο µη-συµµετρικά πηνία σε τοπολογία 
¨καθρέπτη¨ σε τεχνολογία CMOS 0.6 µm.
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• την χρήση centre-tapped πηνίων. Η πιο κοινή τοπολογία σχεδίασης 

πηνίων αυτής της µορφής είναι η ¨balanced¨ τοπολογία. Στο σχ.2.4 
απεικονίζεται ένα ¨balanced¨ πολυγωνικό πηνίο. Σε εφαρµογές όπου το 
διαφορικό κύκλωµα πρέπει να πολώνεται µέσω του πηνίου, όπως σε ένα 
VCO σε τοπολογία NMOS, χρησιµοποιείται µια διαφορετική centre-
tapped τοπολογία, όπως αυτή του σχ.2.5. 

Σχήµα 2.4 - Μικροφωτογραφία ¨balanced¨ πηνίου κατασκευασµένου σε τεχνολογία 
SiGe 0.8 µm.

Σχήµα 2.5 - Γεωµετρία ενός centre-tapped πηνίου.
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2.1  Φυσικό Σχέδιο (Layout) Ολοκληρωµένης Επαγωγής

2.1.Α  Εισαγωγή

Τα επίπεδα πηνία είναι τα πιο συµβατά µε το πλαίσιο διασυνδέσεων που χαρακτηρίζει 
τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα (IC interconnect scheme). Τα σύγχρονα ολοκληρωµένα 
έχουν 3-12 επίπεδα µετάλλων, µε σύστηµα διασυνδέσεων ανάλογο του σχ. 2.6.

Σχήµα 2.6 - Δοµή επιπέδων διασύνδεσης ολοκληρωµένων πηνίων[2]. 

Το σχήµα 2.7 δείχνει ένα σχέδιο ενός τετραγωνικού πηνίου µε 3 σπείρες στις οποίες 
σηµειώνονται και οι κατευθύνσεις ροής του ρεύµατος. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα 
τµήµατα διασύνδεσης µε την ίδια φορά του ρεύµατος είναι κοντά µεταξύ τους, ενώ 
αυτά µε τα αντίθετα ρεύµατα βρίσκονται σε αρκετά µεγάλη απόσταση. Αυτή η 
διάταξη εξασφαλίζει τη θετικότητα της αµοιβαίας επαγωγής, και συνεπώς τη 
βελτίωση της συνολικής επαγωγής.

Στο σχήµα 2.8 φαίνεται η διατοµή του τµήµατος ΑΑ΄ του πηνίου του σχήµατος 2.7.  
Το συγκεκριµένο πηνίο έχει σχεδιαστεί στο ανώτερο στρώµα µετάλλου για να 
εκµεταλλευτεί τη µικρή σειριακή αντίσταση και να βρίσκεται µακριά από το 
υπόστρωµα πυριτίου που προκαλεί απώλειες. Η επαφή µε το κέντρο του πηνίου 
πραγµατοποιείται µέσω µιας γραµµής µετάλλου σε χαµηλότερο επίπεδο που 
διαπερνάει τις σπείρες από κάτω και καταλήγει σε σηµείο εξωτερικό του πηνίου 
(underpass). Όλη η δοµή χωρίζεται από το υπόστρωµα του πυριτίου µέσω µιας 
επιφάνειας οξειδίου.
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Σχήµα 2.7 - Φυσικό σχέδιο τετραγωνικού πηνίου τριών σπειρών. [3]

Σχήµα 2.8 - Όψη της τοµής του πηνίου και του underpass. [3]
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2.1.Β  Γεωµετρικές Παράµετροι Φυσικού Σχεδίου

Μη-Συµµετρικά Πηνία (Single-ended)

Ορίζουµε τις γεωµετρικές παραµέτρους του layout ενός σπειροειδούς (single-ended) 
πηνίου:

• Size X (um) – εξωτερική οριζόντια διάσταση του πηνίου

• Size Y (um) – εξωτερική κατακόρυφη διάσταση του πηνίου

• ID X (um) – εσωτερική οριζόντια διάµετρος

• ID Y (um) – εσωτερική κατακόρυφη διάµετρος

• Turns – αριθµός των στροφών (σπειρών) του πηνίου

• Track Distance (um) – απόσταση µεταξύ των σπειρών του πηνίου

• Track Width (um) – πάχος µεταλλικής γραµµής πηνίου

• Bridge Width (um) – πάχος της γραµµής που προεκτείνει τον  εσωτερικό 

ακροδέκτη  του πηνίου (underpass)

• Metal Stack – επιλογή συγκεκριµένου προφίλ επιπέδων διασύνδεσης

Τα επόµενα σχήµατα απεικονίζουν ένα τετραγωνικό σπειροειδές single-ended πηνίο 
και τον τρόπο που η αυξοµείωση των παραµέτρων σχεδίασης επηρεάζει το φυσικό 
σχέδιο του πηνίου.

(a) Size X = 200um, Size Y = 200 um (b) Size X = 200 um, Size Y = 100 um

Σχήµα 2.9 - Παράµετροι Εξωτερικών Διαστάσεων [23].
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(a) Turns = 2.25 (b) Turns = 5

Σχήµα 2.10 - Παράµετρος αριθµού σπειρών πηνίου [23].

(a) Track Width = 15 um (b) Track Width = 8 um
Σχήµα 2.11 - Παράµετρος πάχους µεταλλικής γραµµής πηνίου [23].

(a) Track Distance = 5 um (b) Track Distance = 10 um

Σχήµα 2.12 - Παράµετρος απόστασης ανάµεσα στις µεταλλικές γραµµές του 
πηνίου [23].
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 (a) Inner Bridge – Off, 
Inner Segment – middle, Outer Bridge – 

Off, 
Outer Segment – extended

(b) Inner Bridge – On, Inner Segment – 
extended, Inner Bridge Orientation – R90, 

Outer Bridge – On, Outer Segment – 
middle, Bridge Width =10 um

Σχήµα 2.13 - Επιλογές  Bridge/Underpass [23].

Συµµετρικά Πηνία (Differential)

Οι συµµετρικές σπειροειδείς δοµές ορίζονται χρησιµοποιώντας τις ίδιες ακριβώς 
γεωµετρικές παραµέτρους, µε την προσθήκη της ακόλουθης:

• Center Tap Width (um) – πάχος τρίτου ακροδέκτη

Το ακόλουθο σχήµα απεικονίζει τον τρίτο προσφερόµενο ακροδέκτη ενός 
συµµετρικού οκταγωνικού πηνίου, µαζί µε τις αποδεκτές τιµές που µπορεί να λάβει η 
παράµετρος Center Tap (On/Off).

(a) Center Tap – On, 
Center Tap Width = 16 um

(b) Center Tap – Off, Bridges – Off

Σχήµα 2.14 - Παράµετρος Center Tap [23].
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2.2  Χαρακτηρισµός Σπειροειδών Πηνίων

Τα ολοκληρωµένα σπειροειδή πηνία (single-ended, differential, transformers, baluns) 
χαρακτηρίζονται από τις τιµές επαγωγής (inductance - L) και το συντελεστή 
ποιότητας (quality factor - Q). Στην βιβλιογραφία υπάρχουν πολυάριθµοι ορισµοί 
για αυτά τα δύο µεγέθη, συνεπώς θα πρέπει να δίνεται προσοχή στην χρήση του ιδίου  
ορισµού κατά την σύγκριση της συµπεριφοράς πηνίων, είτε από προσοµοιώσεις είτε 
από µετρήσεις.

2.2.Α  Υπολογισµός L και Q για Μη-Συµµετρικά Πηνία

Τα ολοκληρωµένα πηνία µπορούν να θεωρηθούν δίθυρα δίκτυα [22], όπως 
απεικονίζεται στο σχ.2.15, όπου οι ακροδέκτες 3 και 4 είναι βραχυκυκλωµένοι και 
συνδεδεµένοι µε το υπόστρωµα. Οι ακροδέκτες 1 και 3 θεωρούνται ως θύρα-1 ενώ οι 
ακροδέκτες 2 και 4 ως θύρα-2. Υπάρχουν  πολυάριθµες επιλογές χαρακτηρισµού ενός 
ολοκληρωµένου πηνίου από τις S παραµέτρους του. Η επαγωγή L και ο συντελεστής 
ποιότητας Q µπορούν επίσης να προκύψουν από τις S παραµέτρους ή πιο 
συγκεκριµένα από οποιαδήποτε ποσότητα µπορεί να θεωρηθεί ως ισοδύναµη σύνθετη 
αντίσταση του πηνίου (Zeq). Η ποσότητα που χρησιµοποιούµε στην θέση της Zeq 
είναι η αντίστροφη της Y11. Δεν είναι ο µοναδικός ορισµός της Zeq, συνεπώς κάποιος 
άλλος θα µπορούσε να χρησιµοποήσει κάποιον άλλο.

 
(a)                                              (b)

Σχήµα 2.15  (a) Ολοκληρωµένο πηνίο ως δίθυρο δίκτυο, (b) Τοπολογία 
προσοµοίωσης µη-συµµετρικών πηνίων. [23]

Ο υπολογισµός της επαγωγής L δίνεται από την σχέση:

 

Και ο υπολογισµός του συντελεστή ποιότητας Q δίνεται από την σχέση:
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2.2.Β  Υπολογισµός L και Q για Συµµετρικά Πηνία

Η κατάσταση µε τα differential πηνία είναι διαφορετική λόγω της φύσης της διάταξης 
και της τυπικής της χρήσης σε differential-mode (ή balanced) κυκλώµατα. 
Συγκεκριµένα, τα συµµετρικά πηνία σχηµατίζονται από δύο ξεχωριστά πλήρως 
συµµετρικά πηνία συνδεδεµένα σε σειρά. Το φυσικό σχέδιο (layout) µιας τέτοιας 
διάταξης έχει έναν άξονα συµµετρίας και υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης ενός 
τρίτου ακροδέκτη στην µέση της διάταξης (center tap) που µπορεί να συνδεθεί κατά 
βούληση σε ac-ground. Στο σχ.2.16 απεικονίζεται ένα συµµετρικό πηνίο σε τυπική 
συνδεσµολογία µε ένα διαφορικό ζεύγος σε  balanced στάδιο.

Σχήµα 2.16 - Το συµµετρικό / center-tapped πηνίο υλοποιείται τυπικά µε ένα 
διαφορικό ζεύγος [23].

Η διαφορά φάσης της τάσης στους ακροδέκτες του πηνίου τείνει να είναι συνεχώς 
180o (∠V1 − ∠V2 = 180° ). Αυτή η ειδική συνθήκη καθορίζει τον τρόπο ορισµού των 

µεγεθών L και Q για αυτές τις δοµές. Χρησιµοποιώντας την τοπολογία του σχ.2.17 
µπορούµε να εξοµοιώσουµε την διαφορά φάσης στους ακροδέκτες της συσκευής. Οι 
δύο πηγές ρεύµατος που συνδέονται µε τους ακροδέκτες της διάταξης έχουν διαφορά 
φάσης 180o. Η τοπολογία αυτή εξοµοιώνει την χρήση της συσκευής σε balanced 
κυκλώµατα. Με βάση την υπόθεση αυτή, οι ορισµοί της επαγωγής και του 
συντελεστη ποιότητας παίρνουν την ακόλουθη µορφή : 

  

 

Σχήµα 2.17 - Τοπολογία προσοµοίωσης συµµετρικών πηνίων [23].
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Σηµείωση: Η µαγνητική σύζευξη µεταξύ ολοκληρωµένων  πηνίων επηρεάζει 
σηµαντικά την απόδοση τους (performance). Η επαγωγή και ο συντελεστής 
ποιότητας ενός πηνίου µπορούν να µεταβληθούν ανάλογα µε το περιβάλλον  τους 
εντός του ολοκληρωµένου κυκλώµατος (IC layout). Αυτό σηµαίνει ότι 
οποτεδήποτε µετράµε τις τιµές των L και Q ενός πηνίου, αυτές θα είναι οι 
“ενεργές” τιµές Leff και Qeff , οι οποίες λαµβάνουν  υπόψη και την µαγνητική 
σύζευξη των γειτονικών επαγωγικών στοιχείων και του υποστρώµατος.

2.2.Γ  Ποιοτική µελέτη επαγωγής και συντελεστή ποιότητας

Τα πηνία είναι συσκευές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από το DC µέχρι τις 
υψηλές ραδιοσυχνότητες (RF). Τυπικές καµπύλες επαγωγής-συχνότητας  (επάνω) 
και συντελεστή ποιότητας-συχνότητας (κάτω) απεικονίζονται στο σχ.2.18. 
Παρατηρούµε ότι στις χαµηλές συχνότητες η επαγωγή παρουσιάζει σταθερή τιµή 
και ίση µε LDC. Από ένα σηµείο και µετά, υπό την επίδραση του επιδερµικού 
φαινοµένου (skin effect) και του φαινοµένου εγγύτητας (proximity effect) η τιµή 
της επαγωγής αυξάνεται. Το πηνίο, όµως, λόγω χωρητικής σύζευξης των 
χαµηλότερων (του πηνίου) στρωµάτων µετάλλου και του υποστρώµατος φτάνει σε 
συντονισµό, οπότε και µηδενίζεται η τιµή της επαγωγής. Η συχνότητα στην 
οποία συµβαίνει αυτό ονοµάζεται συχνότητα αυτό-συντονισµού (self-resonance 
frequency - SRF). Σε συχνότητες µεγαλύτερες της συχνότητας αυτό-
συντονισµού, µια επαγωγική διάταξη συµπεριφέρεται περισσότερο ως 
πυκνωτής παρά ως πηνίο. Διακρίνουµε συνεπώς δύο περιοχές λειτουργίας, την 
επαγωγική (από DC έως SRF) και τη χωρητική (από SRF και µετά). Ένα πηνίο 
είναι χρήσιµο προφανώς όταν βρίσκεται στην επαγωγική περιοχή λειτουργίας και 
µάλιστα στην  περιοχή πριν την SRF µε τιµή επαγωγής έως 120% ⋅ LDC , δηλαδή 

όταν  βρίσκεται στο αριστερό γραµµοσκιασµένο τµήµα του διαγράµµατος που 
εφεξής θα το ονοµάζουµε ενεργό περιοχής λειτουργίας.

Όσον  αφορά το διάγραµµα συντελεστή ποιότητας-συχνότητας, το πηνίο 
παρουσιάζει ένα µέγιστο στην επαγωγική περιοχή λειτοργίας και ένα ελάχιστο 
στην χωρητική.

Το ζητούµενο όταν σχεδιάζεται ένα πηνίο είναι να βρίσκεται στην ενεργό περιοχή 
λειτουργίας και στην συχνότητα ενδιαφέροντος να έχει µέγιστο συντελεστή 
ποιότητας.
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Σχήµα 2.18 - Διαγράµµατα επαγωγής και συντελεστή ποιότητας [22].

2.3  Παρασιτικά Φαινόµενα

Τα πηνία αποθηκεύουν  ενέργεια από την εφαρµοζόµενη τάση στο µαγνητικό τους 
πεδίο διαµέσου της µαγνητικής ροής όπως ακριβώς οι πυκνωτές αποθηκεύουν 
ενέργεια από το εφαρµοζόµενο ρεύµα στο ηλεκτρικό τους πεδίο διαµέσου του 
φορτίου. Ο ρόλος του πηνίου είναι να αποθηκεύει µόνο µαγνητική ενέργεια. Όµως, 
στην  πράξη, ένα πραγµατικό πηνίο περιέχει αντίσταση (R) και χωρητικότητα (C) που 
είναι αντιπαραγωγικά και εποµένως θεωρούνται παρασιτικά. Οι παρασιτικές 
αντιστάσεις σπαταλούν  ενέργεια µέσω των ωµικών απωλειών, ενώ οι παρασιτικές 
χωρητικότητες αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια. Γενικά τα RC παρασιτικά µειώνουν 
την ποιότητα  Q του πηνίου. Το φυσικό µοντέλο ενός πηνίου φαίνεται στο σχήµα 2.19 
όπου φαίνεται η τοµή ενός τετραγωνικού σπειροειδούς πηνίου πάνω σε πυρίτιο και 
τονίζονται τα παρασιτικά του στοιχεία. Η επαγωγή και η αντίσταση του πηνίου 
εκφράζονται από την επαγωγή Ls και την αντίσταση Rs αντίστοιχα. Η επικάλυψη 
ανάµεσα στο πηνίο και το underpass εµφανίζει χωρητική σύζευξη ανάµεσα στα δύο 
άκρα του πηνίου. Αυτό το ανατροφοδοτούµενο κοµµάτι προσοµοιώνεται από τη 
χωρητικότητα . Η χωρητικότητα οξειδίου ανάµεσα στο πηνίο και το υπόστρωµα 

πυριτίου εκφράζεται από την Cox. Επίσης η αντίσταση και η χωρητικότητα του 
υποστρώµατος εκφράζονται από τις  και  αντίστοιχα.
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Σχήµα 2.19 - Όψη της τοµής ενός τυπικού πηνίου πάνω σε υπόστρωµα πυριτίου, 
στην οποία τονίζονται η επαγωγή και τα RC παρασιτικά. [3]

Γενικά υπάρχουν τρεις κυρίως κατηγορίες απωλειών που υποβαθµίζουν τον 
συντελεστή ποιότητας Q του πηνίου :

1. οι  απώλειες λόγω της σειριακής αντίστασης του σπειροειδούς πηνίου,
2. η ηλεκτρική σύζευξη που παρατηρείται µεταξύ του σπειροειδούς πηνίου και του 
υποστρώµατος και

3. τα δινορεύµατα που αναπτύσσονται στο υπόστρωµα λόγω µαγνητικών 
φαινοµένων.

2.3.Α  Σειριακή Αντίσταση

Η αντίσταση είναι το µέτρο της αντίθεσης που ασκείται από τον αγωγό στη ροή του 
ρεύµατος κάτω από εφαρµοζόµενη τάση. Καθώς το ολικό ρεύµα ισούται µε την 
πυκνότητα του ρεύµατος επί την επιφάνεια (για υλικά µε σταθερή ειδική αντίσταση), 
η αντίσταση εκφράζεται ως εξής: 

R( f ) = V
I( f )

=
V

J( f ) ⋅ Area
Η εξάρτηση της αντίστασης από τη συχνότητα οφείλεται στο γεγονός ότι αλλάζει η 
πυκνότητα του ρεύµατος καθώς η συχνότητα µεταβάλλεται. Η πυκνότητα του 
ρεύµατος είναι σταθερή στο dc, όµως όταν η συχνότητα αυξάνεται η πυκνότητα του 
ρεύµατος παύει να είναι οµοιόµορφη, επειδή αναπτύσσονται επαγωγικά ρεύµατα. Το 
φαινόµενο των επαγωγικών ρευµάτων εµφανίζεται όταν ένας αγωγός υπόκειται σε 
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Σχήµα 2.20 - (a) Κατανοµή χωρικής πυκνότητας ρεύµατος σε αγωγό εξαιτίας του 
επιδερµικού φαινοµένου. (b) Κατανοµή χωρικής πυκνότητας ρεύµατος σε δύο 

αγωγούς εξαιτίας του επιδερµικού φαινοµένου και του φαινοµένου εγγύτητας όταν τα 
ρεύµατα είναι της ίδιας κατευθυνσης. (c) Κατανοµή χωρικής πυκνότητας ρεύµατος σε 
δύο αγωγούς εξαιτίας του επιδερµικού φαινοµένου και του φαινοµένου εγγύτητας 

όταν τα ρεύµατα είναι αντίθετης κατευθυνσης. [15].
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χρονικά µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο και κυριαρχείται από το νόµο του Faraday. 
Σύµφωνα µε τον  κανόνα του Lenz, τα επαγωγικά ρεύµατα παράγουν δικά τους 
µαγνητικά πεδία που αντιτίθενται στο αρχικό πεδίο. Η δηµιουργία αυτών των 
ρευµάτων δηλώνει την παρουσία του επιδερµικού φαινοµένου και των φαινοµένων 
εγγύτητας.

Στην περίπτωση του επιδερµικού φαινοµένου (skin effect) το χρονικά µεταβαλ-
λόµενο µαγνητικό πεδίο που οφείλεται στη ροή ρεύµατος σε έναν αγωγό προκαλεί 
επαγωγικά ρεύµα τα στον ίδιο τον αγωγό (σχ. 2.20 a). Το φαινόµενο εγγύτητας 
(proximity effect) λαµβάνει χώρα όταν ένας αγωγός βρίσκεται υπό την επήρεια 
χρονικά µεταβαλλόµενου πεδίου που παράγεται από έναν κοντινό σε αυτόν αγωγό, ο 
οποίος διαρρέεται από χρονικά µεταβαλλόµενο ρεύµα. Αν και ο πρώτος αγωγός ήδη 
διαρρέεται από µεταβαλλόµενο ρεύµα, τότε τα επαγωγικά ρεύµατα που 
αναπτύσσονται και από τα δύο φαινόµενα (επιδερµικό και εγγύτητας) συγχωνεύονται 
και σχηµατίζουν  µια συνολική κατανοµή επαγωγικού ρεύµατος (σχ. 2.20 b,c). 
Ανεξάρτητα από τον επαγωγικό µηχανισµό, το αποτέλεσµα είναι ότι τα επαγωγικά 
ρεύµατα µειώνουν την τελική ροή ρεύµατος στον αγωγό και συνεπώς αυξάνουν 
την αντίσταση ac. Η κατανοµή των  επαγωγικών ρευµάτων  εξαρτάται από τη 
γεωµετρία του αγωγού και από τη θέση του ως προς το χρονικά µεταβαλλόµενο 
µαγνητικό πεδίο.

Η πιο κρίσιµη παράµετρος που χαρακτηρίζει τα φαινόµενα των επαγωγικών 
ρευµάτων είναι το βάθος διείσδυσης (skin depth ή “depth of  penetration”) που 
ορίζεται ως: 

δ =
ρ

π ⋅µ ⋅ f

όπου ρ, µ και f αντιπροσωπεύουν την  ειδική αντίσταση σε Ωm, τη µαγνητική 
διαπερατότητα σε Η/m και τη συχνότητα σε Ηz, αντίστοιχα. Η παράµετρος δ 
ονοµάζεται έτσι γιατί περιγράφει το βαθµό διείσδυσης του ηλεκτρικού ρεύµατος και 
της µαγνητικής ροής στην επιφάνεια του αγωγού σε υψηλές συχνότητες. Η 
σοβαρότητα της επίδρασης των επαγωγικών  ρευµάτων καθορίζεται από το λόγο του 
βάθους διείσδυσης (δ) προς το πάχος του αγωγού (t). Η επίδρασή τους θεωρείται 
αµελητέα µόνο όταν  το βάθος διείσδυσης είναι πολύ µεγαλύτερο από το πάχος του 
αγωγού. Γενικά τα επαγωγικά ρεύµατα αυξάνονται µε τη συχνότητα µειώνοντας 
περαιτέρω το βάθος διείσδυσης. Το πηνίο είναι µια δοµή αποτελούµενη από πολλούς 
αγωγούς, εποµένως δηµιουργούνται επαγωγικά ρεύµατα που οφείλονται τόσο σε 
φαινόµενα εγγύτητας  όσο και στο επιδερµικό φαινόµενο.  

Λόγω της µικρής απόστασης µεταξύ των αγώγιµων τµηµάτων σε ένα πηνίο, το 
ρεύµα σε κάθε τέτοιο τµήµα µπορεί να προκαλέσει επαγωγικά ρεύµατα στα άλλα 
τµήµατα, αυξάνοντας την αντίσταση. Υπάρχει δυσκολία στην θεωρητική ανάλυση 
των ρευµάτων αµοιβαίας επαγωγής και της αντίστασης που οφείλονται σε φαινόµενα 
εγγύτητας, ωστόσο πειραµατικά αποτελέσµατα µας βοηθούν να βγάλουµε κάποια 
συµπεράσµατα. Η µελέτη των δύο δοµών του παρακάτω σχήµατος έδειξε ότι για τις 
µεταλλικές γραµµές που βρίσκονται σε σειρά (σχ. 2.21 a) η αµοιβαία αντίσταση είναι 
µικρότερη από 1% επειδή η σύζευξη είναι σχετικά αδύναµη, ενώ στη δεύτερη δοµή 
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  Σχ 2.21  Φαινόµενο εγγύτητας στη σειριακή αντίσταση 
για γραµµές  (a) σε σειρά και (b) παράλληλες. 

(σχ. 2.21 b) η µαγνητική σύζευξη είναι σχεδόν τέλεια (k > 0.97) και συνεπώς τα 
ρεύµατα αµοιβαίας επαγωγής που αναπτύσσονται είναι πολύ µεγαλύτερα. Η 
αµοιβαία αντίσταση και των τριών γραµµών είναι 50% µεγαλύτερη από αυτήν της 
κάθε µιας µεταλλικής γραµµής χωριστά [19].

Για τη µελέτη του επιδερµικού φαινοµένου σε πρακτικά συστήµατα εξετάζουµε τις 
δύο γραµµές µεταφοράς του σχήµατος που ακολουθεί. Στην οµοαξονική γραµµή 
µεταφοράς (σχ. 2.22 a) η ροή του ρεύµατος στις υψηλές συχνότητες περιορίζεται 
στην  εξωτερική επιφάνεια του εσωτερικού αγωγού, ενώ το ρεύµα που επιστρέφει 
είναι περιορισµένο στην  εξωτερική επιφάνεια του εξωτερικού δακτύλιου αγωγού. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα επαγωγικά ρεύµατα είναι πιο ισχυρά στο κέντρο 
του εσωτερικού αγωγού και στην εξωτερική επιφάνεια του εξωτερικού δακτυλίου και 
ως συνέπεια, η πυκνότητα του ρεύµατος σ’ αυτές τις περιοχές είναι σηµαντικά 
µικρότερη από το dc επίπεδο. Στα ολοκληρωµένα πηνία, τα τµήµατα των σπειρών 
θεωρούνται γραµµές µεταφοράς σε µορφή µικροταινιών (microstrips) µε διαστάσεις 
κάποιων µικροµέτρων όπως δείχνει το σχήµα 2.22 b. Σ’ αυτή την περίπτωση το 
ρεύµα υψηλής συχνότητας αποσύρεται στην κατώτερη επιφάνεια της γραµµής, η 
οποία βρίσκεται πάνω από το επίπεδο της γης. 
 
Η εξασθένιση της πυκνότητας του ρεύµατος (J) σαν συνάρτηση της απόστασης από 
την κατώτερη επιφάνεια φαίνεται στη γραφική παράσταση του σχ. 2.23 και µπορεί να 
αποδοθεί ως: 

Το ρεύµα Ι λαµβάνεται µε ολοκλήρωση του J σε όλη την επιφάνεια διατοµής της 
γραµµής µετάλλου. Καθώς το J µεταβάλλεται µόνο κατά την  x κατεύθυνση, το Ι 
υπολογίζεται ως εξής: 
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   Σχ. 2.22  Φαινόµενο επαγωγικών ρευµάτων στους αγωγούς µιας γραµµής 
µεταφοράς (a) οµοαξονικής και (b) µικροταινίας.

I = J ⋅dA∫

   = J0 ⋅ e
− x /δ ⋅w ⋅dx

0

t

∫
   =J0 ⋅w ⋅ teff
   =J0 ⋅w ⋅δ ⋅ (1− e− t /δ )

όπου t είναι  το πάχος της γραµµής. Ο όρος δ ⋅ (1− e− t /δ )  καλείται ουσιαστικό 

πάχος (effective  thickness) και  στο dc ισούται  µε το t, καθώς το δ πλησιάζει  στο 
άπειρο. Αντιθέτως, στις υψηλές συχνότητες το δ είναι  πολύ µικρότερο από το t  
οπότε ο εκθετικός όρος εξαφανίζεται και το teff  προσεγγίζει το δ. 

teff = δ ⋅ (1− e
− t /δ )

Συνεπώς, η αντίσταση εκφράζεται ως εξής:

R =
V

J0 ⋅w ⋅δ ⋅ (1− e− t /δ )

καί εφόσον:
V = E ⋅ l
   =ρ ⋅ J0 ⋅ l
   =J0 ⋅w ⋅δ ⋅ (1− e− t /δ )

έχουµε:
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Σχ. 2.23  Το ουσιαστικό πάχος (teff) ενός αγωγού µε πεπερασµένο πάχος
υπό την επίδραση του επιδερµικού φαινοµένου. 

R =
ρ ⋅ l

w ⋅δ ⋅ (1− e− t /δ )

όπου ρ και l αντιστοιχούν στην ειδική αντίσταση και το µήκος της γραµµής. Καθώς 
το δ µειώνεται µε τη συχνότητα, το R αυξάνεται.

2.3.B  Παρασιτικά Υποστρώµατος

Γενικά η δοµή µιας MOS µικροταινίας µπορεί να µοντελοποιηθεί από ένα δίκτυο 
τριών στοιχείων αποτελούµενο από τα Cox , , , όπως δείχνει το σχήµα 2.19. Το  
Cox  αναπαριστά την  χωρητικότητα του οξειδίου, ενώ τα  και  αναπαριστούν 

την αντίσταση και χωρητικότητα του υποστρώµατος, αντίστοιχα. Η φυσική προέ-
λευση του είναι η αγωγιµότητα του πυριτίου η οποία καθορίζεται αποκλειστικά 

από την  πλειοψηφούσα συγκέντρωση φορέων (majority carrier concentration). Το  

µοντελοποιεί τα χωρητικά φαινόµενα που εµφανίζονται στον ηµιαγωγό στις υψηλές 
συχνότητες. Για τα πηνία πάνω σε πυρίτιο, οι πλευρικές διαστάσεις είναι µερικές 
εκατοντάδες µικρόµετρα, δηλαδή πολύ µεγαλύτερες από το πάχος του οξειδίου και 
είναι συγκρίσιµες µε το πάχος του πυριτίου. Εποµένως, η χωρητικότητα και η 
αντίσταση του υποστρώµατος είνα περίπου ανάλογα της επιφάνειας που 
καταλαµβάνει το πηνίο και υπολογίζονται από τις παρακάτω σχέσεις: 

Cox =
1
2
⋅ l ⋅w ⋅

εox
tox

CSi =
1
2
⋅ l ⋅w ⋅Csub

καί
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RSi =
2

l ⋅w ⋅Gsub

όπου  και  είναι η χωρητικότητα και η αγωγιµότητα ανά µονάδα επιφάνειας  

για τα υποστρώµατα πυριτίου και ,  είναι η διηλεκτρική σταθερά και το πάχος 

του στρώµατος οξειδίου που παρεµβάλλεται µεταξύ του πηνίου και του υποστρώ-
µατος. Η επιφάνεια του πηνίου ισούται µε το γινόµενο του µήκους του l επί το 
πλάτος w. Τα  και  είναι συναρτήσεις των προσµείξεων του υποστρώµατος.

2.3.Γ  Δινορεύµατα
 
Σύµφωνα µε τους Yue και Wong [5], οι απώλειες υποστρώµατος εξαιτίας των 
δινορευµάτων µειώνονται σηµαντικά µε την  προσθήκη µιας αγώγιµης ασπίδας 
γείωσης µεταξύ του σπειροειδούς πηνίου και του υποστρώµατος, όπως φαίνεται στο 
σχήµα 2.24. Αυτή η ασπίδα γείωσης παρέχει ουσιαστικά βραχυκύκλωµα µε τη γη. Το 
µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι η διατάραξη του µαγνητικού πεδίου του 
πηνίου, εποµένως και της συνολικής επαγωγής που παρουσιάζει το πηνίο. Για να 
είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσµα, οι ασπίδες γείωσης σχεδιάζονται µε ειδικό τρόπο, 
έχουν δηλαδή ειδική µορφή, όπως αυτή που φαίνεται στο σχήµα 2.27. [5].

Σχήµα  2.24 Πηνίο 3 σπειρών µε ασπίδα γείωσης.

Έχει δειχτεί ότι ο παράγοντας ποιότητας του πηνίου Q µειώνεται στην περιοχή 
υψηλών συχνοτήτων λόγω των απωλειών ενέργειας στο ηµιαγώγιµο υπόστρωµα 
πυριτίου. Για τα RF κυκλώµατα έχει αναφερθεί η σηµασία της θορυβικής σύζευξης 
διαµέσου του υποστρώµατος σε συχνότητες της τάξης των GHz. Καθότι τα πηνία 
καταλαµβάνουν σηµαντική επιφάνεια του τσιπ, µπορούν  ενδεχοµένως να είναι πηγές 
και δέκτες ανεπιθύµητης σύζευξης θορύβου. Επιπλέον  τα φυσικά φαινόµενα που 
σχετίζονται µε την επίδραση του υποστρώµατος είναι αρκετά περίπλοκα για να 
χαρακτηριστούν και να µοντελοποιηθούν. Εποµένως, η αποσύζευξη του πηνίου από 
το υπόστρωµα µπορεί να βελτιώσει τη συνολική απόδοση, που σηµαίνει αύξηση του 
Q, βελτίωση της αποµόνωσης και απλοποίηση του µοντέλου. Κάποιες λύσεις που 
έχουν προταθεί κατά καιρούς απευθύνονται στα προβλήµατα του υποστρώµατος, 
ωστόσο συνοδεύονται από αρκετά µειονεκτήµατα. Για παράδειγµα έγινε η πρόταση 
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για τη χρήση πυριτίου µεγάλης ειδικής αντίστασης (150 µε 200 Ω-cm) µε σκοπό να 
µιµηθεί το ηµι-µονωτικό υπόστρωµα GaAs, που παρουσιάζει µικρές απώλειες [20], 
όµως αυτή η επιλογή είναι ασυνήθιστη για τις σηµερινές τεχνολογίες πυριτίου. Η 
παρατήρηση, ότι αν χαραχτεί µια κοιλότητα στο υπόστρωµα πυριτίου κάτω από τα 
πηνία µπορούν να απαλειφθούν οι επιδράσεις του υποστρώµατος, δεν είναι ιδιαίτερα 
χρήσιµη γιατί η χάραξη προσθέτει επιπλέον  κόστος επεξεργασίας και δεν  είναι άµεσα 
διαθέσιµη, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργεί αµφιβολίες για την απόδοση του τσιπ και την 
µακροπρόθεσµη µηχανική του σταθερότητα. Για την χαµηλού κόστους κατασκευή 
ολοκληρωµένων πηνίων, πρέπει να βρεθούν λύσεις στα προβλήµατα του 
υποστρώµατος, που δεν αυξάνουν την πολυπλοκότητα της επεξεργασίας. 

2.3.Γ.Ι  Μειονεκτήµατα µιας συµπαγούς ασπίδας γείωσης
 
Συµπαγής ασπίδα γείωσης από µέταλλο 1 χρησιµοποιήθηκε για να βελτιώσει την 
προσαρµογή της αντίστασης εισόδου ενός ενισχυτή χαµηλού θορύβου (Low Noise 
Amplifier - LNA) κατασκευασµένου µε CMOS επεξεργασία. Επίσης, µια παρόµοια 
τεχνική µε στρώµα πολυπυριτίου σαν ασπίδα γείωσης εφαρµόστηκε σε πυκνωτές 
µέταλλο - µονωτής - µέταλλο σε διπολική επεξεργασία. Οι ασπίδες γης του 
πολυπυριτίου αποµάκρυναν τα παρασιτικά του υποστρώµατος που συνδέονταν µε 
την κατώτερη πλάκα του πυκνωτή και παρατηρήθηκε µείωση της σύζευξης µε το 
υπόστρωµα (substrate cross-talk) κατά 30-dB σε συχνότητα 1GHz [19]. Μια 
συµπαγής αγώγιµη ασπίδα γείωσης µπορεί να παρεµβληθεί ανάµεσα στο πηνίο και 
στο υπόστρωµα και να παρέχει βραχυκύκλωµα µε τη γη, όπως φαίνεται στο σχήµα  
2.25. Αυτό είναι ισοδύναµο µε την τοποθέτηση µιας µικρής αντίστασης παράλληλα 
µε τα Csi και Rsi του κυκλωµατικού µοντέλου. Από φυσικής άποψης, το ηλεκτρικό 
πεδίο του πηνίου τερµατίζεται πριν φτάσει στο υπόστρωµα πυριτίου. Όµως ένα από 
τα πιο σοβαρά µειονεκτήµατα αυτής της προσέγγισης είναι ότι η συµπαγής ασπίδα 
διαταράσσει ταυτόχρονα και το µαγνητικό πεδίο του πηνίου. Σύµφωνα µε το νόµο 
του Lenz, από το µαγνητικό πεδίο επάγεται στην ασπίδα γείωσης ένα ρεύµα, που 
είναι γνωστό και σαν ρεύµα βρόχου. Το επαγόµενο ρεύµα θα διαρρέει την ασπίδα µε 
αντίθετη φορά από αυτή του ρεύµατος που διαρρέει το πηνίο. Η αρνητική αµοιβαία 
σύζευξη των δύο ρευµάτων  µειώνει το µαγνητικό πεδίο και συνεπώς τη συνολική 
επαγωγή.
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 Σχήµα 2.25  (a)   Γενική óψη πηνίου πάνω σε συµπαγή ασπίδα γείωσης, όπου 
φαίνονται  και οι ηλεκτρικές γραµµές του πεδίου. [3]

            (b)  Μια όψη συµπαγούς ασπίδας γείωση ς στην οποία φαίνονται το 
επαγόµενο ρεύµα βρόχου και οι µαγνητικές γραµµές του πεδίου. [3]

Το πηνίο µαζί µε την ασπίδα γείωσης συµπεριφέρονται σαν ένας µετασχηµατιστής. 
Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα ισοδύναµο κυκλωµατικό µοντέλο, όπου 
το πρωτεύον και το δευτερεύον κύκλωµα αναπαριστούν το πηνίο και την ασπίδα 
αντίστοιχα.

 Σχήµα 2.26   Κυκλωµατικό µοντέλο, που εξηγεί την επίδραση της αρνητικής 
αµοιβαίας σύζευξης µεταξύ του πηνίου και της συµπαγούς ασπίδας γείωσης. [3]
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Το επαγόµενο ρεύµα που διαρρέει το δευτερεύον πηνίο επιβάλλει µια αντίθετη 
ηλεκτρεργετική δύναµη στο πρωτεύον πηνίο. Αυτή η ενέργεια µπορεί να αποδοθεί 
προσθέτοντας µια ανακλώµενη σύνθετη αντίσταση Ζr σε σειρά µε τη σύνθετη 
αντίσταση του πρωτεύοντος κυκλώµατος. Η Ζr  µπορεί να εκφραστεί σε σχέση µε την 
αµοιβαία επαγωγή Μ  και τη σειριακή σύνθετη αντίσταση του δευτερεύοντος 
κυκλώµατος ως εξής: 

Zr =
(ωM )2

R2 + jωL2
Εποµένως, η σύνθετη αντίσταση εισόδου που φαίνεται από την πηγή είναι: 

Σηµειώνεται ότι το φανταστικό µέρος της Ζr  είναι αρνητικό, το οποίο εκφράζει και τη 
µείωση στη συνολική επαγωγή. Επίσης, σηµαντική είναι η αύξηση της ολικής 
αντίστασης λόγω του πραγµατικού µέρους της Ζr, που υποδηλώνει την επιπρόσθετη 
απώλεια ενέργειας, η οποία σχετίζεται µε τον αγωγό της ασπίδας. Από τις ανωτέρω 
σχέσεις, µπορεί να δειχτεί ότι η επίδραση της Ζr στη ελαττώνεται καθώς η 

τείνει στο άπειρο. Η απειρίζεται µε την εισαγωγή στοιχείων στην ασπίδα γείωσης , 

τα οποία αντιστέκονται στη ροή του επαγόµενου ρεύµατος.  

2.3.Γ.ΙΙ  Ασπίδες γείωσης ειδικής µορφής
 
Για να αυξηθεί η αντίσταση στο επαγόµενο ρεύµα, οι ασπίδες γείωσης σχεδιάζονται 
µε ειδικό τρόπο που περιλαµβάνει σχισµές ορθογώνιες στο πηνίο, όπως δείχνει το 
σχήµα 2.27.

Οι σχισµές δρουν σαν  ανοικτό κύκλωµα για να διακόπτουν  τη διαδροµή του 
ρεύµατος βρόχου που επάγεται στην ασπίδα. Πρέπει να είναι αρκετά στενές, έτσι 
ώστε το κάθετο ηλεκτρικό πεδίο να µη µπορεί να διαρρεύσει διαµέσου της ασπίδας 
στο υπόστρωµα πυριτίου, που βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Με την παρουσία των 
χαραγµένων κενών, η ασπίδα γείωσης παύει να είναι συµπαγής, αλλά σχηµατίζονται 
λωρίδες γης, οι οποίες χρησιµεύουν στον  τερµατισµό του ηλεκτρικού πεδίου. Οι 
λωρίδες συνενώνονται γύρω από τις τέσσερις εξωτερικές άκρες του πηνίου. Η 
ενωµένη περιοχή δεν πρέπει µε κανένα τρόπο να σχηµατίζει κλειστό δακτύλιο γύρω 
από το πηνίο, γιατί ενδεχοµένως να υποστηρίζει ανεπιθύµητο ρεύµα βρόχου. Επίσης, 
η κοινή αυτή επιφάνεια της ασπίδας πρέπει να ενωθεί µε ένα ψηλότερο στρώµα 
µετάλλου, ώστε να παρέχει µια διαδροµή στη γη µικρής σύνθετης αντίστασης. Ο 
γενικός κανόνας είναι να εµποδίζεται η αρνητική αµοιβαία σύζευξη 
ελαχιστοποιώντας τη  σύνθετη αντίσταση προς τη γη.

Η αντίσταση της ασπίδας είναι µια άλλη κρίσιµη σχεδιαστική παράµετρος. Ο σκοπός 
της ειδικής µορφής ασπίδας γείωσης είναι να παρέχει ένα καλό βραχυκύκλωµα προς 
τη γη για το ηλεκτρικό πεδίο. Εφόσον η πεπερασµένη αντίσταση της ασπίδας 
συνεισφέρει στις απώλειες ενέργειας του πηνίου, πρέπει να  περιοριστεί στο ελάχιστο. 
Συγκεκριµένα, κρατώντας µικρή την αντίσταση της ασπίδας σε σύγκριση µε την 
αντίδραση της χωρητικότητας οξειδίου, η πτώση τάσης που αναπτύσσεται στα άκρα 
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της πρώτης είναι πολύ µικρή και συνεπώς η απώλεια ενέργειας που οφείλεται στην 
ασπίδα είναι ασήµαντη σε σχέση µε άλλες απώλειες. Ένα τυπικό ολοκληρωµένο 
πηνίο έχει παρασιτική χωρητικότητα οξειδίου από 0.25 ως 1 pF, ανάλογα µε το 
µέγεθος και το πάχος του οξειδίου. Η αντίστοιχη αντίδραση της χωρητικότητας 
οξειδίου για συχνότητες µεταξύ 1-2 GHz είναι της τάξης των 100 Ω και εποµένως η 
αντίσταση της ασπίδας των µερικών ohm, είναι ικανοποιητικά µικρή ώστε να µη 
προκαλεί αισθητές απώλειες. 

   Σχήµα 2.27  Κάτοψη της ασπίδας γείωσης ειδικής µορφής. 

Καθώς το µαγνητικό πεδίο περνάει µέσα από την ασπίδα γείωσης µε την ειδική 
σχεδίαση, η έντασή του εξασθενεί λόγω του επιδερµικού φαινοµένου. Το γεγονός 
αυτό προκαλεί άµεσα µια µείωση στην επαγωγή, επειδή ελαττώνεται η µαγνητική 
ροή στο χώρο που καταλαµβάνει το στρώµα της ασπίδας. Για να αποφευχθεί αυτή η 
εξασθένιση πρέπει το πάχος της ασπίδας να είναι σηµαντικά µικρότερο από το βάθος 
διείσδυσης στη συχνότητα που µας ενδιαφέρει. Για παράδειγµα, το βάθος διείσδυσης 
του αλουµινίου στα 2 GHz είναι περίπου 2µm, δηλαδή µόνο τρεις µε τέσσερις φορές  
το τυπικό πάχος του µετάλλου-1. Αυτό υποδηλώνει ότι αν χρησιµοποιηθεί τυπικό 
στρώµα µετάλλου-1 για την  κατασκευή της ασπίδας, µπορεί να συντελέσει σε 
µείωση της έντασης του µαγνητικού πεδίου και συνεπώς της επαγωγής. Τα στρώµατα 
πολυπυριτίου και n+ είναι δύο καλύτερες επιλογές [17]. 
Η ιδέα για τη χρήση στρώµατος n+ προέκυψε και από µια άλλη πρόταση για τον 
περιορισµό των απωλειών του υποστρώµατος [18]. Εφόσον  οι απώλειες στα 
υποστρώµατα πυριτίου σχετίζονται µε την  ηµιαγώγιµη φύση τους, δεν είναι εύκολο 
να τις µειώσουµε. Όπως αναφέρθηκε, οι απώλειες προκαλούνται από τα ρεύµατα που 
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επάγει το µαγνητικό πεδίο των πηνίων, οπότε αν βρεθεί τρόπος να µειώσουµε τα 
επαγόµενα ρεύµατα ο παράγοντας ποιότητας Q των  πηνίων θα αυξηθεί. Με την 
τεχνολογία BiCMOS, το µεγαλύτερο ποσοστό των ρευµάτων του υποστρώµατος 
διαρρέει το ανώτερο και µε µεγάλο ποσοστό προσµείξεων στρώµα p+. Αυτό το 
στρώµα µπορεί να χωριστεί από περιοχές n+. Αν εισάγουµε τµήµατα n+ (λεπτές 
λωρίδες) κάθετα στη ροή των επαγόµενων ρευµάτων, δηµιουργούνται p-n-p ενώσεις 
που εµποδίζουν αυτά τα ρεύµατα. Στο σχήµα που ακολουθεί (σχ.2.28) φαίνεται το 
φυσικό σχέδιο ενός πηνίου µαζί µε µια απλή δοµή από στενές λωρίδες n+ για το 
µπλοκάρισµα των επαγόµενων ρευµάτων.

Σχήµα 2.28  Ολοκληρωµένο πηνίο µε δοµή που εµποδίζει τα επαγωγικά ρεύµατα. [3]

Στο σχήµα 2.29 παρουσιάζεται ένα πιο αναλυτικό µοντέλο για τα ολοκληρωµένα 
πηνία το οποίο περιλαµβάνει και µια αντίσταση Rshield  ώστε να συµπεριλάβει και την 
περίπτωση που παρεµβάλλεται ασπίδα γείωσης µεταξύ πηνίου και υποστρώµατος 
[11]. Η Rshield  µοντελοποιεί την ηλεκτρική επίδραση του στρώµατος της ασπίδας. 
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 Σχήµα 2.29   Κυκλωµατικό µοντέλο πηνίου σε υπόστρωµα πυριτίου µε αντίσταση 
Rshield  σε περίπτωση προσθήκης ασπίδας. [3]

Σύµφωνα µε το παραπάνω µοντέλο οι µεταλλικές σπείρες του πηνίου αντιπροσω-
πεύονται από τα Ls*, Rs, και Cp, η διαρροή του ρεύµατος διαµέσου του 

υποστρώµατος από τα Cox, RB και CB και τα ρεύµατα επαγωγής στο υπόστρωµα από 
την επαγωγή – M και την αντίσταση (συµπεριλαµβάνονται και τα ρεύµατα 

επαγωγής πάνω στην ασπίδα γείωσης). Η αντίσταση Rshield  αντιστοιχεί στο ηλεκτρικό 
φαινόµενο της εισαγωγής στρώµατος ασπίδας γείωσης ανάµεσα από το πηνίο και το 
υπόστρωµα. Οι ακροδέκτες Sub και Sub* που φαίνονται στο σχ.2.29 αναφέρονται 
στην  πραγµατική και την  ιδανική επαφή του υποστρώµατος αντίστοιχα, οι οποίες 
στην  περιοχή υψηλών συχνοτήτων δεν συµπίπτουν. Πιο ρεαλιστικό είναι να 
υποθέσουµε ότι σε υψηλές συχνότητες η γη (Sub) συνδέεται µε τον κόµβο των  Cox 
και RB µέσω παρασιτικής αντίστασης .

 
2.3.4   Χωρητικότητα  µετάδοσης

Η χωρητικότητα µετάδοσης (feed-through - ) µοντελοποιεί την παρασιτική 

χωρητική σύζευξη ανάµεσα στις θύρες εισόδου και εξόδου του πηνίου. Αυτή η 
χωρητικότητα επιτρέπει στο σήµα να περνά κατευθείαν από τη θύρα εισόδου στην 
έξοδο χωρίς να κυκλοφορεί µέσα στο πηνίο. Σύµφωνα µε τη φυσική δοµή του 
πηνίου, στη χωρητικότητα Cs συνεισφέρουν τόσο η ανεπιθύµητη σύζευξη 

(crosstalk) µεταξύ των γειτονικών  σπειρών όσο και η επικάλυψη (overlap) ανάµεσα 
στο µέταλλο των σπειρών και το µέταλλο της γραµµής που περνάει από κάτω 
(underpass). Όµως επειδή οι γειτονικές σπείρες είναι ισοδυναµικές, η χωρητικότητα 
που οφείλεται στο φαινόµενο crosstalk µπορεί να θεωρηθεί αµελητέα. Επιπλέον, η 
ίδια χωρητικότητα µπορεί να µειωθεί µε αύξηση του κενού µεταξύ των σπειρών. Η 
χωρητικότητα επικάλυψης είναι πολύ πιο σηµαντική επειδή υπάρχει µεγαλύτερη 
διαφορά δυναµικού µεταξύ του πηνίου και του underpass. Εποµένως, για το µοντέλο 
του πηνίου είναι ικανοποιητικό να αντιστοιχηθεί το Cs στο άθροισµα όλων των 
χωρητικοτήτων επικάλυψης, οπότε θα προκύψει: 
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CS = n ⋅w
2 ⋅

εox
toxM1−M 2

όπου n είναι ο αριθµός των επικαλύψεων, w το πλάτος της σπείρας και  είναι 

το πάχος οξειδίου ανάµεσα στο πηνίο και το underpass.

Το σχήµα που ακολουθεί δείχνει ένα πηνίο τριών σπειρών (σχ. 2.30 a) και το 
ισοδύναµο κατανεµηµένο (σχ. 2.30 b) και απλοποιηµένο (σχ.2.10c) µοντέλο του. 
Κάθε τµήµα του αναπαρίσταται και µια επαγωγή. Επιπλέον υπάρχουν  τέσσερις 
χωρητικότητες σύζευξης ( ) και τρεις χωρητικότητες επικάλυψης 

( ).

Σχήµα 2.30   Πηνίο τριών σπειρών:  (a)  φυσικό σχέδιο µε τα συσχετιζόµενα στοιχεία   
(b)  κατανεµηµένο µοντέλο
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Σύµφωνα µε τον Chang [6] , η ηλεκτρική και η µαγνητική σύζευξη που υφίσταται στο 
υπόστρωµα πρακτικά εξουδετερώνονται από τη χάραξη µιας κοιλότητας στο 
υπόστρωµα κάτω από το σπειροειδές πηνίο. Η µέθοδος αυτή όµως παρουσιάζει το 
µειονέκτηµα υψηλότερου κόστους επεξεργασίας και γεννά ερωτήµατα για την 
απόδοση του chip και την µακροπρόθεσµη µηχανική του σταθερότητα. 

2.4  Επίδραση της τεχνολογίας στην απόδοση του πηνίου

Η απόδοση ενός πηνίου εξαρτάται σηµαντικά από τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας 
κατασκευής του (Process Design Kit - PDK). Υπάρχουν PDKs µε εξελιγµένη 
τεχνολογία υποστρώµατος πυριτίου που ευνοούν την κατασκευή επίπεδων πηνίων  
υψηλής απόδοσης. Τέτοια PDKs χρησιµοποιούν στρώµατα µετάλλου υψηλότερης 
αγωγιµότητας για να µειωθούν οι απώλειες αντίστασης του πηνίου [10], 
πολυµεταλλικά στρώµατα για να αυξηθεί το ενεργό πάχος του πηνίου και ως 
αποτέλεσµα να µειωθούν οι απώλειες, υποστρώµατα µικρής απώλειας για την 
µείωση των απωλειών σε υψηλές συχνότητες [13], παχύτερο στρώµα οξειδίου ή µη 
γειωµένα (floating) πηνία για την  αποµόνωση του πηνίου από το µε απώλειες 
υπόστρωµα [6]. Αυτές οι βελτιώσεις της τεχνολογίας προέρχονται από πολυετής 
δοκιµές και θα πρέπει φυσικά να ληφθούν υπόψην  σε µια ολοκληρωµένη µέθοδο 
σχεδίασης ολοκληρωµένων πηνίων, ώστε το αποτέλεσµα που θα λάβουµε στην πράξη 
να µην διαφέρει από το θεωρτικά αναµενόµενο.

2.4.A  Επίδραση πάχους οξειδίου

Ο συντελεστής ποιότητας Q ενός πηνίου µπορεί να βελτιωθεί τοποθετώντας το σε 
µεγαλύτερη απόσταση από το υπόστρωµα πυριτίου, παρεµβάλλοντας παχύτερο 
στρώµα οξειδίου. Στην παράγραφο αυτή εξετάζουµε τρία πηνία µε τα ίδια 
γεωµετρικά χαρακτηριστικά ( Ν=2 , w=30µm , s=1µm , din=280µm), αλλά µε 
διαφορετικό πάχος οξειδίου. Η επίδραση του πάχους οξειδίου στον συντελεστή 
ποιότητας των πηνίων φαίνεται στο σχ. 2.31 για ένα µεγάλο εύρος συχνοτήτων. 
Παρατηρούµε ότι η αύξηση του πάχους οξειδίου βελτιώνει το συντελεστή ποιότητας 
Q, επειδή το φαινόµενο υποστρώµατος περιορίζεται. Όµως όσο η συχνότητα 
αυξάνεται, η χωρητικότητα είναι ουσιαστικά βραχυκύκλωµα, κυριαρχεί το 

φαινόµενο υποστρώµατος, και οι συντελεστές ποιότητας Q συµπίπτουν. 
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Σχήµα 2.31 Σύγκριση της επίδρασης διαφορετικών τιµών πάχους οξειδίου στην 
απόδοση του πηνίου.  [3]

2.4.B  Επίδραση της ειδικής αντίστασης του υποστρώµατος πυριτίου

Στο σχ. 2.32 φαίνεται η επίδραση της ειδικής αντίστασης του υποστρώµατος πυριτίου 
στην  απόδοση του πηνίου. Για το σκοπό αυτό έγινε σύγκριση δύο πηνίων µε τα ίδια 
γεωµετρικά χαρακτηριστικά, όπως προηγουµένως (Ν=2 , w=30µm , s=1µm,  
din=280µm), αλλά µε διαφορετική τιµή της ειδικής αντίστασης του υποστρώµατος. 
Μειώνοντας την τιµή της ειδικής αντίστασης του υποστρώµατος έχουµε µείωση 
της τιµής της αντίστασης  και αύξηση της τιµής της χωρητικότητας . Το 

γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα να παρατηρείται το µέγιστο της καµπύλης του 
συντελεστή ποιότητας Q σε χαµηλότερη συχνότητα και µείωση της συχνότητας 
συντονισµού. Η αύξηση της τιµής αποδίδεται στο γεγονός ότι σε ένα 

επαγωγικότερο υπόστρωµα, το ηλεκτρικό πεδίο διακόπτεται πλησιέστερα στην 
επιφάνεια του πυριτίου και έτσι το “ουσιαστικό” υπόστρωµα είναι λεπτότερο.
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Σχήµα 2.32  Σύγκριση της επίδρασης διαφορετικών τιµών υποστρώµατος στην 
απόδοση του πηνίου.  [3]

2.4.Γ  Επίδραση της επιφάνειας σχεδίασης στην απόδοση του πηνίου
 
Ο σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση του πηνίου είναι η διαθέσιµη 
επιφάνεια του φυσικού σχεδίου του πηνίου (layout). Η πρώτη εντύπωση είναι ότι όσο 
µεγαλύτερη είναι αυτή η διαθέσιµη επιφάνεια τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσµα 
που θα προκύψει. Όµως όπως θα φανεί από το παρακάτω διάγραµµα κάτι τέτοιο δεν 
ισχύει. 
 
Το σχ.  2.33 αποτελεί ένα παράδειγµα της επίδρασης της επιφάνειας φυσικού σχεδίου 
στον συντελεστή ποιότητας Q του πηνίου. Συγκεκριµένα, συγκρίνονται µεταξύ τους 
τρία πηνία 8 nH της ίδιας τεχνολογίας και των  ίδιων γεωµετρικών χαρακτηριστικών 
εκτός από την εξωτερική διάµετρο dout που λαµβάνεται ίση µε 550µm, 400µm και 
300µm αντίστοιχα. Τα πηνία που είναι κατασκευασµένα χρησιµοποιώντας 
µεγαλύτερη επιφάνεια φυσικού σχεδίου µπορούν να έχουν µεγαλύτερο πάχος αγωγού 
και ως αποτέλεσµα να πετυχαίνουν χαµηλότερες τιµές σειριακής αντίστασης. Από 
την άλλη όµως, στην περίπτωση αυτή παρατηρούνται περισσότερο έντονα τα 
παρασιτικά φαινόµενα του υποστρώµατος επειδή καταλαµβάνουν µεγαλύτερη 
περιοχή. Στις χαµηλές συχνότητες τα πηνία µε µεγαλύτερη διαθέσιµη επιφάνεια 
φυσικού σχεδίου πετυχαίνουν µεγαλύτερες τιµές για τον συντελεστή απόδοσης Q 
εξαιτίας της χαµηλής τιµής της σειριακής αντίστασης. Στις υψηλές συχνότητες 
κυριαρχούν τα φαινόµενα του υποστρώµατος και τα πηνία µε την µικρότερη 
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διαθέσιµη επιφάνεια φυσικού σχεδίου πετυχαίνουν  υψηλότερες τιµές για τον 
συντελεστή απόδοσης Q. Στις συχνότητες γύρω από το 1 GHz  τα πηνία µε µέτρια 
εξωτερική διάµετρο υπερισχύουν  επειδή υφίσταται ισορροπία µεταξύ των  απωλειών 
των  αντιστάσεων και των φαινοµένων του υποστρώµατος. 
 

Σχήµα 2.33  Επίδραση της διαθέσιµης επιφάνειας του πηνίου 
( εξωτερικής διαµέτρου ) στην απόδοση του.  [3]

2.5  Το πρόβληµα της σχεδίασης ολοκληρωµένων πηνίων

Χρησιµοποιώντας όρους της θεωρίας συστηµάτων, ένα πηνίο µπορεί να θεωρηθεί ένα 
σύστηµα µε είσοδο τις παραµέτρους γεωµετρίας του φυσικού σχεδίου και έξοδο τα 
διαγράµµατα επαγωγής-συχνότητας και συντελεστή ποιότητας-συχνότητας, από τα 
οποία συνήθως χρειάζεται µόνο η τιµή της επαγωγής και ο συντελεστής ποιότητας 
στην επιθυµητή συχνότητα λειτουργίας (σχ. 2.34).

Το πρόβληµα της σχεδίασης ολοκληρωµένων  πηνίων έγκειται στην έβρεση των 
γεωµετρικών παραµέτρων  του φυσικού σχεδίου (layout) µιας ζητούµενης 
γεωµετρίας πηνίου (single-ended / differential, τερτάγωνα / οκτάγωνα) η οποία να 
ικανοποιεί συγκεκριµένες προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές αυτές είναι:

Προδιαγραφές συµπεριφοράς (performance specifications). Στις RF 

εφαρµογές ζητούνται πηνία µε συγκεκριµένη τιµή επαγωγής σε nH σε 

συγκεκριµένη συχνότητα λειτουργίας. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το πηνίο  
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καθίσταται χρήσιµο όταν λειτουργεί στην  ενεργό περιοχή και θα πρέπει στην 

συχνότητα λειτουργίας να παρουσιάζει τον µέγιστο συντελεστή ποιότητας Q. 

Προδιαγραφές γεωµετρίας (geometrical specifications). Τα πηνία είναι οι 

µεγαλύτερες διατάξεις εντός των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Οι σχεδιαστές 

προσπαθούν  να µειώσουν την περιοχή που αυτά καταλαµβάνουν ώστε να 

εξοικονοµηθεί χώρος για άλλες διατάξεις. Καθορίζεται η µέγιστη διάσταση 

(maximum size), π.χ  maximum size = 200 µm σηµαίνει ότι το πηνίο θα πρέπει 

να σχεδιαστεί εντός της περιοχής 200 µm x 200 µm. Υπάρχουν επίσης 

πολλαπλές επιλογές όσον αφορά τις σχετικές θέσεις των ακροδεκτών που 

µπορεί να βρίσκονται στην ίδια πλευρά, στην αντίθετη ή σε διαδοχικές πλευρές. 

Θέτοντας περιορισµούς στο πάχος της γραµµής του µετάλλου (track size), 

µπορεί να ελεχθεί το ρεύµα που διέρχεται από τις σπείρες του πηνίου. Οι 

σχεδιαστές µπορούν να ενεργοποιήσουν ή όχι την ασπίδα πολυπυριτίου, 

ανάλογα µε το αν επιθυµούν βελτιωµένο Q ή όχι. Μπορούν  τέλος να επιλέξουν 

και το πλήθος των επιπέδων των µετάλλων που θα σχεδιαστεί το πηνίο. 

Προδιαγραφές τεχνολογίας (technology specifications). Περιλαµβάνονται  

όλες οι τεχνολογικές παράµετροι της εκάστωτε κατασκευαστικής διαδικασίας. 

Σήµα 2.34  Συστηµική θεώρηση του προβλήµατος της σχεδίασης ολοκληρωµένων 
πηνίων.

Οι παραπάνω προδιαγραφές συνθέτουν ένα πρόβληµα βέλτιστης σχεδίασης υπό 
πολλαπλούς περιορισµούς (Multidisciplinary Design Optimization - MDO) [18].   

Υπάρχουν και φυσικά µοντέλα ολοκληρωµένων πηνίων που προσπαθούν να 
περιγράψουν  µε µεγάλη ακρίβεια όλα τα φυσικά φαινόµενα που παρουσιάζονται σε 
αυτές τις δοµές. Αυτά τα µοντέλα κατακερµατίζουν την δοµή σε πολλαπλά τµήµατα 
(σχ.2.37) συνδεδεµένα σε σειρά και κάθε τµήµα αντικαθίσταται µε ένα 
κυκλωµατικό ισοδύναµο σαν αυτό του σχ. 2.35. Αυτή η διάσπαση σε πολλαπλά 
τµήµατα επιδιώκει να εξηγήσει µε ακρίβεια τα ηλεκτροµαγνητικά φαινόµενα που 
συµβαίνουν σε ένα σπειροειδές πηνίο. Μιά ρεαλιστική απεικόνιση της 
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Σήµα 2.35  Σύγχρονo φυσικό µοντέλο ολοκληρωµένου πηνίου. Το πηνίο αποτελείται 
από διαδοχικά τµήµατα (segments), κάθε ένα από τα οποία µοντελοποιείται από το 

δικτύωµα του σχήµατος [23].

Σχήµα 2.36  Επιφανειακή πυκνότητα ρεύµατος σε RF συχνότητες και αντίστοιχο 
µαγνητικό πεδίο.
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Σχήµα 2.37  [a] 3D τµηµατοποίηση κυκλικού single-ended πηνίου, [b] Επιφανειακή 
πυκνότητα ρεύµατος σε RF συχνότητες. [21]

ηλεκτροµαγνητικής συµπεριφοράς ενός σπειροειδούς πηνίου στις υψηλές συχνότητες 
απεικονίζεται στο σχ. 2.36. Αυτή η θεώρηση συνεπάγεται ένα σύνθετο κατανεµη-
µένο ηλεκτρικό δίκτυο, το οποίο περιγράφεται από ένα σύνολο εξισώσεων που 
συνδέουν τις γεωµετρικές και τεχνολογικές παραµέτρους µε τα µεγέθη της 
επαγωγής και του συντελεστή ποιότητας. Το σύνολο των εξισώσεων  αυτών είναι 
ιδιαίτερα χρονοβόρο και δύσκολο να λυθούν αντίστροφα, δηλαδή για γνωστά τα 
µεγέθη της επαγωγής και του συντελεστή ποιότητας να υπολογισθούν οι 
γεωµετρικές παράµετροι του φυσικού σχεδίου. Συνεπώς, το πρόβληµα της 
σχεδίασης καθίσταται τόσο πιο δύσκολο όσο πιο ακριβές επιδιώκει να είναι το 
φυσικό µοντέλο του ολοκληρωµένου πηνίου ...
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3
Παρουσίαση Μεθόδων Βελτιστοποίησης 
Ολοκληρωµένων Επαγωγών

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αριθµητικές µέθοδοι σχεδίασης ολοκληρωµένων 
πηνίων µέσω βελτιστοποίησης των γεωµετρικών παραµέτρων του πηνίου, όπως ο 
αριθµός των σπειρών (n), η εξωτερική διάµετρος (D), το πλάτος των µεταλλικών 
γραµµών που αποτελούν το πηνίο (w) και το κενό µεταξύ των γειτονικών µεταλλικών 
γραµµών (s). Η βελτιστοποίηση των  γεωµετρικών παραµέτρων είναι ικανή να 
µειώσει την απώλεια ενέργειας λόγω της σειριακής αντίστασης του σπειροειδούς 
πηνίου. Οι µέθοδοι που στηρίζονται σε αυτή την τεχνική είναι πρωτίστως 
µαθηµατικοί. Οι σπουδαιότερες από αυτές είναι ο τετραγωνικός προγραµµατισµός 
(Sequential Quadratic Programming), ο γεωµετρικός προγραµµατισµός 
(Geometric Programming) και η επαναληπτική µέθοδος (enumeration). Επίσης, 
γίνεται αναφορά σε µεθόδους σχεδίασης µε χρήση βάσεων δεδοµένων και ειδικών 
προσοµοιωτών. Παρουσιάζονται τα µειονεκτήµατα των µεθόδων αυτών και 
εξετάζεται η δυνατότητα ανάπτυξης µιας µεθόδου σχεδίασης που θα τα 
αντιµετωπίζει.

3.1  Sequential Quadratic Programming (SQP)
 
Με τη χρήση του τετραγωνικού προγραµµατισµού (SQP) είναι δυνατή η 
βελτιστοποίηση του συντελεστή ποιότητας Q των ολοκληρωµένων σπειροειδών 
πηνίων. Η µέθοδος αυτή είναι µια µαθηµατική διαδικασία βασισµένη στην 
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παρατήρηση ότι σχεδόν κάθε συνεχής συνάρτηση µπορεί τοπικά να προσεγγιστεί από 
µια δευτεροβάθµια συνάρτηση και έχει την ιδιότητα να συγκλίνει γραµµικά αν οι 
αρχικές τιµές των  επαναλήψεων βρίσκονται αρκετά κοντά στην τελική βέλτιστη 
λύση. Σε σύγκριση µε την επαναληπτική µέθοδο, η τεχνική αυτή είναι γρηγορότερη 
τουλάχιστον κατά µια τάξη µεγέθους, ενώ διατηρείται ίδια η ποιότητα της 
βελτιστοποιηµένης σχεδίασης. Σε σύγκριση µε τη µέθοδο του γεωµετρικού 
προγραµµατισµού, η µέθοδος SQP µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε οποιοδήποτε φυσικό 
µοντέλο πηνίου, για να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία της συσκευής που το περιέχει, 
σε οποιαδήποτε συχνότητα. Το γεγονός αυτό καθιστά τη χρήση του SQP κατάλληλη 
σε ευρύ φάσµα εφαρµογών. 
 
Η µέθοδος αυτή στηρίζεται σε µια λογισµική µηχανή εξόρυξης ( extraction machine) 
σπειροειδών  πηνίων[1]. Ο συντελεστής ποιότητας και η ουσιαστική επαγωγή της 
διάταξης εξάγονται από τις Y παραµέτρους δύο θυρών, ενώ το επιδερµικό φαινόµενο 
και το φαινόµενο γειτνίασης λαµβάνονται υπόψη αυτόµατα µέσω του meshing των 
µεταλλικών  γραµµών κατά µήκος αυτών. Ο όρος meshing εκφράζει τη διαδικασία 
κατά την οποία ο προσοµοιωτής χωρίζει σε µικρά πλέγµατα το φυσικό σχέδιο 
(layout) του πηνίου, πριν ξεκινήσει η διαδικασία της προσοµοίωσης. 
 
3.1.Α  ∆ιατύπωση της µεθόδου
 
Στη συνέχεια γίνεται µια σύντοµη διατύπωση της µεθόδου. Ο συντελεστής 
ποιότητας και η επαγωγή του πηνίου αποτελούν συναρτήσεις των γεωµετρικών 
χαρακτηριστικών του πηνίου, δηλαδή ορίζονται οι συναρτήσεις :  Q(n,D,w,s) και 
L(n,D,w,s). Ακόµα ας ορίσουµε τα µεγέθη Lexp και δ ως την επιθυµητή τιµή 
επαγωγής του πηνίου και την επιτρεπόµενη ανοχή της επαγωγής να διαφέρει από την 
επιθυµητή , αντίστοιχα. Τότε το πρόβληµα βελτιστοποίησης της επαγωγής περιγρά-
φεται από τη φόρµα :  

  

 

max  Q(n,Q,w,s)
υπ ο  τις  συνθ ηκες:
      (1-δ )Lexp ≤ L(n,Q,w,s) ≤ (1+δ )Lexp

      2n(w + s) ≤ D
      DL ≤ D ≤ DU

      wL ≤ w ≤ wU

      sL ≤ s ≤ sU
Τα στοιχεία DL, DU, wL, wU, sL και sU είναι τα κάτω και άνω όρια των αντίστοιχων 
µεταβλητών βελτιστοποίησης, αντίστοιχα. Ο αριθµός των σπειρών  n λαµβάνεται 
υπόψη σαν  παράµετρος παρά σαν µεταβλητή, επειδή παίρνει µόνο διακριτές τιµές - 
ακέραια πολλαπλάσια του 0.25 (ένα τέταρτο σπείρας). Τα στοιχεία D, w και s 
λαµβάνονται ως συνεχείς µεταβλητές για το σκοπό της βελτιστοποίησης και µπορούν 
να στρογγυλοποιηθούν στο πλησιέστερο σηµείο πλέγµατος (grid point) κατά τη 
δηµιουργία του φυσικού σχεδίου (layout). Εφόσον ο συντελεστής ποιότητας Q και η 
επαγωγή L είναι µη γραµµικές συναρτήσεις, η διατύπωση αυτή οδηγεί σε ένα µη 
γραµµικό πρόβληµα βελτιστοποίησης, το οποίο µπορεί να λυθεί χρησιµοποιώντας 
τον αλγόριθµο SQP. Για να εφαρµοστεί µε επιτυχία ο αλγόριθµος SQP πρέπει να 
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είµαστε σε θέση να υπολογίσουµε µε µεγάλη ακρίβεια τα µεγέθη Q και L, καθώς 
επίσης και τις ευαισθησίες τους ως προς τα µεγέθη D, w, και s.

Ο τετραγωνικός προγραµµατισµός είναι µια ευέλικτη µέθοδος για τη λύση γενικών, 
µη γραµµικών προβληµάτων βελτιστοποίησης της µορφής : 

 

min  f(x)
υπ ο  τις  συνθ ηκες:
      h(x) = 0
      g(x) ≤ 0
οπου
      f : Rn  →  R
      h : Rn  →  Rm

      fg: Rn  →  R p

Ο αλγόριθµος SQP είναι µαθηµατικά αρκετά πολύπλοκος περιλαµβάνοντας 
µετασχηµατισµούς σε Hessian και Lagrangian συναρτήσεις και πινάκες και 
περιγράφεται πιο αναλυτικά στο [2]. Ο αλγόριθµος SQP υπάρχει πιθανότητα να 
σταµατήσει σε κάποια τοπική βέλτιστη λύση. Ωστόσο και στην περίπτωση αυτή 
µέσω του SQP µπορούµε να βρούµε τη γενική βέλτιστη λύση αν εφαρµόσουµε τον 
αλγόριθµο περισσότερες φορές, ξεκινώντας τη διαδικασία από διαφορετικά αρχικά 
σηµεία.

3.2  Γεωµετρικός Προγραµµατισµός ( GP)
 
Ο γεωµετρικός προγραµµατισµός αποτελεί µια ικανοποιητική µέθοδο για τη βέλτιστη 
σχεδίαση CMOS πηνίων για τη χρήση τους σε RF κυκλώµατα. Η µέθοδος αυτή, όπως 
και ο αλγόριθµος SQP (παράγραφος 3.1) χρησιµοποιεί τις φυσικές διαστάσεις του 
πηνίου σαν παραµέτρους της σχεδίασης και χειρίζεται ορισµένες προδιαγραφές, όπως 
η σταθερή τιµή της επαγωγής, η ελάχιστη συχνότητα συντονισµού, ο ελάχιστος 
συντελεστής ποιότητας κ.ά. Οι γεωµετρικοί περιορισµοί που µπορούν να επιβληθούν 
περιλαµβάνουν µέγιστες και ελάχιστες τιµές για κάθε παράµετρο σχεδίασης καθώς 
και περιορισµό στη συνολική επιφάνεια που καταλαµβάνει το πηνίο. Επίσης η 
µέθοδος αυτή είναι γενική, που σηµαίνει ότι βρίσκει αυστηρά την καλύτερη δυνατή 
σχεδίαση, όταν οι προδιαγραφές είναι εφικτές. Η µέθοδος αυτή επιπλέον είναι 
πολύ γρήγορη και παρέχει πολύτιµες πληροφορίες για την ευαισθησία των 
παραµέτρων βελτιστοποίησης ως προς τους περιορισµούς, επιτρέποντας έτσι στο 
σχεδιαστή RF CMOS κυκλωµάτων να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην  ανάλυση 
του «ισοζυγίου» της σχεδίασης παρά στη ρύθµιση των κατάλληλων παραµέτρων. 

3.2.Α  ∆ιατύπωση της µεθόδου
 
Έστω f µια πραγµατική συνάρτηση αποτελούµενη από n πραγµατικές, θετικές 
µεταβλητές x1, … , xn. Η f ονοµάζεται πολυωνυµική συνάρτηση αν έχει τη µορφή : 
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f (x1,..., xn ) = ckx1
a1k x2

a2k ...xn
ank

k=1

t

∑
οπου
            c j ≥ 0
            aij ∈R

Στην περίπτωση που  t = 1 , η f ονοµάζεται µονωνυµική συνάρτηση. Έτσι για 

παράδειγµα η συνάρτηση  0.7 +12 x1
x2
2 + x3

0.5  είναι πολυωνυµική, ενώ η συνάρτηση 

1.2 x1
x2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

4.6

 είναι µονωνυµική.

Γενικά ένα γεωµετρικό πρόγραµµα περιγράφεται από τη φόρµα :

 

min  f(x)
υπ ο  τις  συνθ ηκες:
            fi (x) ≤ 1 , 1=1, 2, ..., m,
            gi (x) = 1 , 1=1, 2, ..., p,
            xi > 0 , 1=1, 2, ..., n,

όπου οι fi  είναι πολυωνυµικές συναρτήσεις και οι gi  είναι µονωνυµικές συναρτήσεις. 
Αν η f είναι πολυωνυµική συνάρτηση και η g µια µονωνυµική τότε ο περιορισµός 
f(x) ≤ g(x) µπορεί να εκφραστεί ως f(x)/g(x) ≤ 1 ( εφόσον η f /g είναι πολυωνυµική). 
Μπορούν  επίσης να χρησιµοποιηθούν περιορισµοί της µορφής f(x) ≤ a , µε a>0. 
Οµοίως αν g1 και g2 είναι µονωνυµικές συναρτήσεις, ο περιορισµός g1(x) = g2(x) 
µπορεί να εκφραστεί ως g1(x)/g2(x) = 1 ( εφόσον η g1/g2 είναι µονωνυµική).

Για το σκοπό µας, το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα των γεωµετρικών 
προγραµµάτων είναι ότι µπορούν να λυθούν ολικά µε µεγάλη αποδοτικότητα. Οι 
αλγόριθµοι γεωµετρικών προγραµµάτων επίσης ελέγχουν αν το πρόβληµα είναι 
ανέφικτο. Επιπλέον, οι αρχικές τιµές για τον αλγόριθµο βελτιστοποίησης δεν έχουν 
καµία επίδραση στην  τελική λύση. Αντίθετα, οι αρχικές τιµές παραµέτρων ή η αρχική 
σχεδίαση είναι εντελώς περιττές διαδικασίες.  
 
Στις προηγούµενες παραγράφους αναφέραµε ότι ο γεωµετρικός προγραµµατισµός 
βασίζεται στην παραδοχή ότι τόσο οι συναρτήσεις όσο και οι περιορισµοί που 
περιγράφουν το πρόβληµα είναι πολυωνυµικές συναρτήσεις. Το µειονέκτηµα 
αυτής της µεθόδου είναι ότι για να ικανοποιηθεί αυτή η απαίτηση, η επαγωγή 
του σπειροειδούς πηνίου πρέπει να υπολογιστεί χρησιµοποιώντας µια 
προσεγγιστική φόρµα που προκύπτει από διαγράµµατα πολλών προκατασκευ-
ασµένων ή προ-προσοµοιωµένων σχεδιάσεων. Ακόµα, ολόκληρο το πηνίο πρέπει 
να αναπαριστάνεται από ένα απλό π µοντέλο, µε όλα τα παρασιτικά του  στοιχεία 
γραµµένα σε πολυωνυµικές συναρτήσεις. Η αδυναµία αυτής της µεθόδου είναι 
ότι τα φαινόµενα που παρατηρούνται σε κάποιες υψηλές συχνότητες δε µπορούν 
να ληφθούν υπόψη από απλούς κλειστούς τύπους. Για παράδειγµα, γράφοντας την 
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επαγωγή και την παρασιτική αντίσταση του πηνίου ως πολυωνυµικές συναρτήσεις 
είναι αδύνατο να µοντελοποιηθεί πλήρως το φαινόµενο γειτνίασης, που µπορεί να 
παίξει σηµαντικό ρόλο σε συχνότητες µερικών εκατοντάδων MHz 
 

3.3  Επαναληπτική Μέθοδος
 
Η επαναληπτική µέθοδος είναι υπολογιστική διαδικασία βέλτιστης σχεδίασης 
CMOS πηνίων [3]. Και η µέθοδος αυτή χρησιµοποιεί τις φυσικές διαστάσεις του 
πηνίου σαν παραµέτρους της σχεδίασης και χειρίζεται ορισµένες προδιαγραφές, όπως 
η σταθερή τιµή της επαγωγής, η ελάχιστη συχνότητα συντονισµού, ο ελάχιστος 
συντελεστής ποιότητας κ.ά. Οι γεωµετρικοί περιορισµοί που µπορούν να επιβληθούν 
περιλαµβάνουν µέγιστες και ελάχιστες τιµές για κάθε παράµετρο σχεδίασης καθώς 
και περιορισµό στη συνολική επιφάνεια που καταλαµβάνει το πηνίο. Η µέθοδος αυτή 
χρησιµοποιεί ένα απλό φυσικό µοντέλο πηνίου (το µοντέλο των P.Yue- S.Wong -
κεφάλαιο 2), το οποίο αν και δεν εξηγεί όλα τα ηλεκτροµαγνητικά φαινόµενα που 
συµβαίνουν στο σπειροειδές πηνίο, περιγράφει ικανοποιητικά τα φαινόµενα 
υποστρώµατος που περιορίζουν την απόδοση του πηνίου και προσεγγίζει την αύξηση 
στην  αντίσταση των αγωγών λόγω του επιδερµικού φαινοµένου. Το πλεονέκτηµα 
της µεθόδου είναι η αυτοµατοποίηση της σχεδιαστικής διαδικασίας. 
Μειονέκτηµα αποτελεί η δοκιµή µεγάλου αριθµού τετράδων παραµέτρων 
(n,Q,w,s) για να κατασκευαστούν βοηθητικά διαγράµµατα, από τα οποία τελικά 
καθορίζονται οι διαστάσεις των παραµέτρων  που οδηγούν σε βέλτιστο συντελεστή 
ποιότητας.

3.3.Α  ∆ιατύπωση της µεθόδου
 
Για να καθορίσουµε τις διαστάσεις των παραµέτρων  που οδηγούν σε βέλτιστο 
συντελεστή ποιότητας είναι απαραίτητο να κατανοήσουµε τη σχέση µεταξύ των 
παραµέτρων αυτών,  τον αριθµό των σπειρών n, το πλάτος του αγωγού του πηνίου  w, 
το συνολικό µήκος του πηνίου l , το κενό µεταξύ των σπειρών  s , την  εσωτερική και 
εξωτερική διάµετρο του σπειροειδούς πηνίου di και do αντίστοιχα και την  επαγωγή 
Ls . Με δεδοµένη την τιµή για το κενό µεταξύ των σπειρών s, προσδιορίζοντας 
οποιεσδήποτε τρεις από τις τέσσερις παραµέτρους Ls , w, n και di µπορούµε να 
υπολογίσουµε τις τιµές των υπολοίπων µεταβλητών όπως τις do και l . 
 
Σε ένα τυπικό πρόβληµα σχεδίασης, χρησιµοποιώντας αυτή τη µέθοδο, ορίζουµε 
τιµές για τα Ls και s και σχεδιάζουµε τη διακύµανση του συντελεστή ποιότητας Q ως 
συνάρτηση των υπολοίπων  δύο ανεξάρτητων µεταβλητών. Μπορούµε να επιλέξουµε 
την παράµετρο w ως µία από τις µεταβλητές αυτές. Η αµέσως µετά σηµαντικότερη 
παράµετρος από το w για τους σχεδιαστές είναι ο αριθµός των σπειρών n. Στη 
συνέχεια ψάχνουµε στον δισδιάστατο χώρο που σχηµατίζουν οι παράµετροι w και n 
για να εντοπίσουµε το µέγιστο συντελεστή ποιότητας Q. Βρίσκοντας τα w και n που 
αντιστοιχούν στο µέγιστο συντελεστή ποιότητας, µαζί µε τις τιµές Ls και s 
καθορίζουµε και τις αντίστοιχες τιµές για τα di , do και l , αν υπάρχουν.
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Σήµα 3.1  Διάγραµµα ροής για τον αλγόριθµο βελτιστοποίησης.  [3]

Ο αλγόριθµος βελτιστοποίησης του συντελεστή ποιότητας Q πραγµατοποιείται 
χρησιµοποιώντας ένα αριθµητικό κυρίως πρόγραµµα, το διάγραµµα ροής του οποίου 
φαίνεται στο σχ.3.1. Η διαδικασία ξεκινά θέτοντας τις επιθυµητές τιµές επαγωγής Lο 
και κενού µεταξύ των σπειρών so , αντίστοιχα. Για κάθε συνδυασµό των w και n , η 
παράµετρος di τίθεται στο µηδέν και στη συνέχεια αυξάνεται µε βήµα dstep ώσπου η 
υπολογισµένη επαγωγή L(w, n, s, di) να ισούται µε την επαγωγή Lο , αν  υπάρχει. Ο 
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αλγόριθµος στη συνέχεια υπολογίζει το συνολικό µήκος αγωγού l από τα γεωµετρικά 
χαρακτηριστικά του πηνίου και έπειτα τον  συντελεστή ποιότητας Q και τη συχνότητα 
συντονισµού fο . Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν µπορούν να δοθούν  σε πίνακες ή 
ακόµα και σε γραφικές παραστάσεις. Από τα αποτελέσµατα αυτά επιλέγεται εκείνος ο 
συνδυασµός γεωµετρικών παραµέτρων που επιτυγχάνει την επιθυµητή συµπεριφορα.

3.4    Χρήση βάσεων δεδοµένων πηνίων και ειδικών προσοµοιωτών 

Μια ακόµα µέθοδος βελτιστοποίησης ολοκληρωµένων πηνίων αποτελεί η 
χρησιµοποίηση και η κατάλληλη επεξεργασία βιβλιοθήκης ή βάσης δεδοµένων 
πηνίων που έχουν ήδη κατασκευαστεί. Παρόλο που η τακτική αυτή φαίνεται 
περισσότερο πρακτική, εντούτοις δεν επιτρέπει απόλυτη βελτιστοποίηση γιατί 
περιορίζει τον σχεδιαστή ολοκληρωµένων κυκλωµάτων να επιλέξει παραµέτρους 
όπως η επαγωγή, οι αντιστάσεις, οι χωρητικότητες και ο συντελεστής ποιότητας Q.  
 
Εναλλακτικά, οι ερευνητές για το σκοπό αυτό συχνά χρησιµοποιούν κατάλληλους 
τρισδιάστατους ηλεκτροµαγνητικούς προσοµοιωτές. Ενώ όµως αυτή η µέθοδος 
παρουσιάζει αρκετά µεγάλη ακρίβεια, από την άλλη συνήθως απαιτεί µια 
εξεζητηµένη µηχανή αναζήτησης, κατανάλωση µεγάλης υπολογιστικής ισχύος και 
χρόνου και τη δηµιουργία καινούργιας βιβλιοθήκης κάθε φορά που οι παράµετροι της 
επεξεργασίας αλλάζουν. Επιπλέον, η βελτιστοποίηση πηνίων που βασίζεται σε αυτές 
τις µεθόδους απαιτεί την  κατάλληλη επιλογή αρχικών τιµών  και µεγάλου αριθµού 
επαναλήψεων  για να επιτευχθεί αποδεκτή λύση-σχεδίαση. Αυτή η επαναληπτική 
διαδικασία απαιτεί αρκετό χρόνο και είναι ακατάλληλη για να επιτευχθεί γενική 
βέλτιστη λύση. Άλλο µειονέκτηµα αποτελεί το γεγονός ότι οι τεχνικές αυτές δεν είναι 
επιδεκτικές στην ξεχωριστή φύση της σχεδίασης πηνίων  ανάλογα µε την κάθε 
εφαρµογή. Για παράδειγµα, ενώ για ένα ηχείο χρειαζόµαστε συνήθως ένα πηνίο µε 
υψηλή τιµή παράλληλης σύνθετης αντίστασης, ένας ενισχυτής shunt-peaked amplifier 
θα απαιτούσε πηνίο µε χαµηλή χωρητικότητα. Η βέλτιστη υλοποίηση αυτών των 
πηνίων προσδιορίζεται από παρόµοιους, αλλά διαφορετικούς στόχους σχεδίασης.

3.5    Μειονεκτήµατα αριθµητικών µεθόδων σχεδίασης πηνίων

Οι σχεδιαστικές µέθοδοι που παρουσιάστηκαν ανωτέρω εµφανίζουν σηµαντικά 
προβλήµατα σε περιπτώσεις όπου οι απαιτήσεις για ολοκληρωµένα πηνία υψηλής 
ακρίβειας είναι αυξηµένες:

 Η χρήση απλοποιηµένων µοντέλων. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάστηκαν τα 
φυσικά φαινόµενα που παρατηρούνται στα ολοκληρωµένα πηνία. Η εισαγωγή 
των φαινοµένων  υψηλών συχνοτήτων  στα φυσικά µοντέλα οδηγεί σε αύξηση 
της πολυπλοκότητας τους. Τέτοια µοντέλα δεν µπορεί να χειριστεί ο γεωµε-
τρικός προγραµµατισµός, ο οποίος απαιτεί οι συναρτήσεις των L και Q να 
είναι πολυωνυµικές.
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 Πολυπλοκότητα επίλυσης. Ο αλγόριθµος SQP παρότι µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί µε οποιοδήποτε φυσικό µοντέλο πηνίου, είναι µαθηµατικά αρκετά 
πολύπλοκος περιλαµβάνοντας µετασχηµατισµούς σε Hessian και Lagrangian 
συναρτήσεις και πινάκες. Αυτό το γεγονός καθιστά δύχρηστη αυτή τη µέθοδο.

 Μη αποδοτικοί. Η επαναληπτική µέθοδος παρουσιάζει το πλεονέκτηµα της 
αυτοµατοποίησης της σχεδιαστικής διαδικασίας. Όµως, το γεγονός ότι δοκι-
µάζει πληθώρα τυχαίων συνδυασµών γεωµετρικών παραµέτρων καθιστά την 
µέθοδο µη αποδοτική υπολογιστικά και χρονικά. Οµοίως, η χρήση βάσεων 
δεδοµένων µε προ-προσοµοιωµένα πηνία είναι µη αποδοτική, δεδοµένου ότι 
προσοµοιώνει όλους τους δυνατούς συνδυασµούς γεωµετρικών παραµέτρων 
εντός συγκεκριµένων ορίων. 

Εποµένως, µια νέα µέθοδος σχεδίασης ολοκληρωµένων πηνίων πρέπει να 
αντιµετωπίζει τα προβλήµατα αυτά.
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4
Έµπειρα Συστήµατα

Ο όρος έµπειρα συστήµατα (expert systems) προέρχεται από το χώρο της τεχνητής 
νοηµοσύνης και προτάθηκε για να περιγράψει προγράµµατα υπολογιστή, τα οποία 
επιδεικνύουν  νοήµονα συµπεριφορά σε συγκεκριµένους τοµείς και διαδικασίες, 
ανάλογη ενός ανθρώπου εµπειρογνώµονα µε ειδικότητα στον ίδιο τοµέα. Τα 
συστήµατα αυτά είναι αποτέλεσµα της προσπάθειας του ανθρώπου να 
αυτοµατοποιήσει την  επεξεργασία εξειδικευµένης γνώσης που εµφανίζεται σε 
διάφορες εφαρµογές της καθηµερινής ζωής.

Ένα έµπειρο σύστηµα βασίζεται σε µία εκτεταµένη ποσότητα γνώσης, η οποία 
σχετίζεται µε µία συγκεκριµένη περιοχή προβληµάτων. Η γνώση αυτή οργανώνεται 
υπό τη µορφή ενός συνόλου από κανόνες, οι οποίοι επιτρέπουν στο σύστηµα να 
βγάζει συµπεράσµατα από τα διατιθέµενα δεδοµένα. Η µεθοδολογία αυτή, για την 
επίλυση προβληµάτων, δεν ακολουθεί την συµβατική µορφή ενός προγράµµατος, µε 
δεδοµένα και αλγορίθµους, αλλά έχει µια αρχιτεκτονική που έχει σαν πυρήνες µία 
βάση γνώσης (knowledge base) και µία µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων 
(inference engine). 

Αν θελήσουµε µια πιο ολοκληρωµένη περιγραφή των έµπειρων συστηµάτων, 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον ορισµό που δίνει η Βρετανική Εταιρία 
Υπολογιστών (The British Computer Society's Specialist Group on Expert Systems):
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"An expert system is regarded as the embodiment within a computer of a knowledge-

based component from an expert skill in such a form that the system can offer 

intelligent advice or take an intelligent decision about a processing function. A 

desirable additional characteristic, which many would consider fundamental, is the 

capability of the system, on demand, to justify its own line of reasoning in a manner 

directly intelligible to the enquirer."

"Ένα έµπειρο σύστηµα θεωρείται η ενσωµάτωση µέσα σε έναν  υπολογιστή µιας 

βασισµένης-στη-γνώση συνιστώσας από την ικανότητα ενός ειδικού, µε µια τέτοια 

µορφή ώστε το σύστηµα να µπορεί να προσφέρει ευφυείς συµβουλές ή να πάρει µια 

ευφυή απόφαση για κάποια λειτουργία επεξεργασίας. Ένα πρόσθετο επιθυµητό 

χαρακτηριστικό, που πολλοί θα θεωρούσαν θεµελιώδες, είναι η ικανότητα του 

συστήµατος, µετά από απαίτηση, να δικαιολογεί τη συλλογιστική του πορεία κατά τρόπο 

άµεσα κατανοητό στον ερωτόντα."

Για την ανάπτυξη ενός έµπειρου συστήµατος πρέπει να συνεργαστούν ένας 
άνθρωπος-ειδικός του τοµέα (domain expert) και ένας µηχανικός γνώσης 
(knowledge engineer). Ο ειδικός του τοµέα είναι εξειδικευµένος σε έναν τοµέα της 
ανθρώπινης δραστηριότητας, η γνώση του οποίου για τον τοµέα αυτό θα µεταφερθεί 
στο σύστηµα. Ο µηχανικός γνώσης είναι ένας επιστήµονας της πληροφορικής, 
ειδικευµένος σε θέµατα τεχνητής νοηµοσύνης και έµπειρων  συστηµάτων. Ο 
µηχανικός γνώσης συνεργάζεται µε τον ειδικό του τοµέα µε σκοπό την εκµαίευση της 
εµπειρίας (γνώσης) του. Με βάση τα αποτελέσµατα της συνεργασίας αυτής 
σχεδιάζει το σύστηµα και τη δοµή της γνώσης και στη συνέχεια ακολουθεί η 
υλοποίηση του. Ο τοµέας της τεχνητής νοηµοσύνης που ασχολείται µε την ανάπτυξη 
έµπειρων συστηµάτων ονοµάζεται τεχνολογία της γνώσης (knowledge engineering).

Το έµπειρο σύστηµα επιλύει προβλήµατα χρησιµοποιώντας ένα µοντέλο της λογικής 
του ειδικού και καταλήγει στα ίδια συµπεράσµατα στα οποία θα έφθανε και ο ειδικός, 
εάν αντιµετώπιζε ένα ανάλογο πρόβληµα. Τα έµπειρα συστήµατα επιδεικνύουν 
συµπεριφορά την οποία θα χαρακτηρίζαµε νοήµονα, σε συγκεκριµένους τοµείς και 
διαδικασίες, ανάλογη µε αυτή ενός ανθρώπου εµπειρογνώµονα στον ίδιο τοµέα. Το 
έµπειρο σύστηµα εξοµοιώνει (emulates) πλήρως την ικανότητα εξαγωγής 
συµπερασµάτων ενός ανθρώπου εµπειρογνώµονα, ενεργώντας δηλαδή από όλες τις 
απόψεις όπως αυτός, και όχι µερικώς, προσοµοιώνοντας τον (simulate).

Το ολοκληρωµένο έµπειρο σύστηµα χρησιµοποιείται από τον  τελικό χρήστη (end-
user), ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι σχετικός µε την επιστήµη των 
υπολογιστών ή να είναι γνώστης του επιστηµονικού πεδίου των έµπειρων 
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συστηµάτων. Για το λόγο αυτό το έµπειρο σύστηµα πρέπει να είναι φιλικό και 
εύχρηστο, σύµφωνα µε τα σύγχρονα πρότυπα διασύνδεσης προγραµµάτων-χρήστη 
(π.χ. επαρκή βοήθεια, λειτουργία µε παράθυρα, µενού επιλογών, κλπ.).

4.1  Επιθυµητά χαρακτηριστικά των έµπειρων συστηµάτων

Υπάρχουν κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι επιθυµητό να 
υπάρχουν στα έµπειρα συστήµατα. Συνήθως, τα χαρακτηριστικά αυτά 
περιλαµβάνονται στη σχεδίαση των συστηµάτων. Τα σηµαντικότερα από αυτά είναι 
τα ακόλουθα:

Επεξήγηση και αιτιολόγηση της πορείας συλλογισµού

Τα έµπειρα συστήµατα πρέπει να επεξηγούν την πορεία του συλλογισµού που 
ακολούθησαν  για την εύρεση της λύσης στην οποία κατέληξαν. Δεν  είναι δηλαδή 
αποδεκτή η απλή αναφορά µιας λύσης, αλλά πρέπει και να τεκµηριώνεται µε τον ίδιο 
τρόπο που ένας άνθρωπος-ειδικός θα τεκµηρίωνε τη δική του απόφαση. Με τον 
τρόπο αυτό αυξάνεται η εµπιστοσύνη του χρήστη προς το σύστηµα.

Δυναµικότητα

Τα έµπειρα συστήµατα πρέπει να επιτρέπουν την αλλαγή της υπάρχουσας γνώσης. 
Επειδή πολλές φορές η γνώση για κάποιο τοµέα της επιστήµης δεν είναι σταθερή, 
αλλά αλλάζει διαρκώς, θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς και αποδοτικοί µηχανισµοί 
για τροποποίηση της υπάρχουσας γνώσης, πρόσθεση καινούργιας ή αφαίρεση 
λανθασµένης γνώσης από το σύστηµα. Το χαρακτηριστικό αυτό εξηγεί τη µεγάλη 
απήχηση την οποία έχουν τα έµπειρα συστήµατα που βασίζονται σε κανόνες.

Υψηλές επιδόσεις

Το σύστηµα θα πρέπει να είναι ικανό να µπορεί να δίνει απαντήσεις σε τέτοιο επίπεδο 
ώστε να µπορεί να ανταγωνίζεται τον άνθρωπο που είναι ειδικός στον συγκεκριµένο 
τοµέα. Θα πρέπει δηλαδή η ποιότητα της συµβουλής που παρέχεται από το σύστηµα 
να είναι υψηλή.

Αξιοπιστία

Το έµπειρο σύστηµα θα πρέπει να είναι αξιόπιστο στη λειτουργία του και να µην 
αντιµετωπίζει συχνά προβλήµατα γιατί αλλιώς δεν  πρόκειται να καταστεί 
λειτουργικό.

Ικανοποιητικός χρόνος απόκρισης

Τα έµπειρα συστήµατα πρέπει να φτάνουν σε αποτέλεσµα πολύ γρήγορα ή 
τουλάχιστον σε χρόνο συγκρίσιµο, ή ακόµα και καλύτερο από το χρόνο που 
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χρειάζεται ο εµπειρογνώµονας ώστε να καταλήξει σε απόφαση. Δεν έχει νόηµα το 
σύστηµα να φτάνει σε µία τέλεια λύση και να την τεκµηριώνει, όταν αργεί πάρα πολύ 
για να το πετύχει αυτό. Οι χρονικοί περιορισµοί που θα υπάρχουν  στην επίδοση ενός 
έµπειρου συστήµατος θα πρέπει να είναι σηµαντικοί στην περίπτωση όπου η 
απάντηση του συστήµατος θα πρέπει να είναι άµεση, όπως για παράδειγµα στην 
ιατρική.

Διαφάνεια του κώδικα

Τα έµπειρα συστήµατα περιέχουν σαν  κώδικα µια σαφή περιγραφή του προβλήµατος 
µε το οποίο ασχολούνται. Αναπαριστούν τη γνώση για το πρόβληµα σε συµβολική 
µορφή και δε θα έπρεπε αναµιγνύουν τη γνώση µε το µηχανισµό χειρισµού και 
ελέγχου της.

Χειρισµός αβέβαιης ή ελλιπούς γνώσης

Το έµπειρο σύστηµα θα πρέπει να είναι σχεδιασµένο για χειρισµό αβέβαιης, ασαφούς, 
ή ελλιπούς γνώσης. Υπάρχουν προβλήµατα για τα οποία δεν  είναι διαθέσιµη όλη η 
γνώση που απαιτείται για την  επίλυσή τους. Σε µια τέτοια περίπτωση ένας 
εµπειρογνώµονας θα έπαιρνε µια απόφαση στηριζόµενος στη διαθέσιµη γνώση. 
Ανάλογη συµπεριφορά θα πρέπει να είναι ικανά να επιδεικνύουν και τα έµπειρα 
συστήµατα.

4.2  Αρχιτεκτονική έµπειρων συστηµάτων

Ένα έµπειρο σύστηµα αποτελείται από στοιχεία που µπορούν να χωρισθούν σε δύο 
κατηγορίες: τον  πυρήνα του συστήµατος και ένα σύνολο βοηθητικών 
προγραµµάτων.

Ο πυρήνας του έµπειρου συστήµατος αποτελείται από δύο µέρη: τη βάση γνώσης και 
το µηχανισµό εξαγωγής συµπερασµάτων. Αυτός ο πλήρης διαχωρισµός της γνώσης 
του συστήµατος από το µηχανισµό χειρισµού της είναι βασικό χαρακτηριστικό των 
έµπειρων συστηµάτων. Προσφέρει διαφάνεια στον προγραµµατισµό του συστήµατος 
και ευκολία προσθήκης, αφαίρεσης και τροποποίησης της γνώσης. Ο πυρήνας του 
έµπειρου συστήµατος αναπτύσσεται συνήθως σε ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον 
ανάπτυξης υψηλού επιπέδου, το οποίο µπορεί να είναι είτε µία γλώσσα 
προγραµµατισµού ή κάποιο εργαλείο εξειδικευµένο για την ανάπτυξη έµπειρων 
συστηµάτων.

Τα βοηθητικά προγράµµατα που συνοδεύουν το έµπειρο σύστηµα χρησιµεύουν 
συνήθως για τη διασύνδεση και επικοινωνία του συστήµατος µε το χρήστη, για το 
χειρισµό εξωτερικών βάσεων  δεδοµένων, για τη συνεργασία µε περιφερειακά 
µηχανήµατα. Ο συνδυασµός αυτών των βοηθητικών προγραµµάτων  µε το µηχανισµό 
εξαγωγής συµπερασµάτων αποτελεί ένα εργαλείο ανάπτυξης έµπειρων συστηµάτων 
που αναφέρεται συνήθως ως κέλυφος έµπειρων συστηµάτων (expert system shell).
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Σχήµα 4.1 - Δοµή έµπειρου συστήµατος. [12]

4.2.Α  Βάση Γνώσης

Η βάση γνώσης (knowledge base) περιέχει όλη την εµπειρογνωµοσύνη του 
συστήµατος, όπως την  εκµαίευσε ο µηχανικός γνώσης από τον άνθρωπο-ειδικό κατά 
τη διαδικασία ανάπτυξης του έµπειρου συστήµατος. Αποτελείται από δύο µέρη:

Το πρώτο µέρος είναι η στατική βάση γνώσης και περιέχει τα αρχικά δεδοµένα που 
περιγράφουν το πρόβληµα και τις διαδικασίες επίλυσής του. Το τµήµα αυτό δε 
µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράµµατος.

Το δεύτερο µέρος ονοµάζεται δυναµική βάση γνώσης ή µνήµη εργασίας. Συνιστά 
το δυναµικό κοµµάτι της γνώσης που χρειάζεται για την επίλυση κάποιου 
προβλήµατος, αφού αλλάζει κατά την εκτέλεση του έµπειρου συστήµατος και µπορεί 
να περιλαµβάνει ενδιάµεσα συµπεράσµατα, τα οποία δηµιουργούνται κατά την 
εκτέλεση του προγράµµατος, καθώς και την τελική προτεινόµενη λύση.
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4.2.Β  Μηχανή Εξαγωγής Συµπερασµάτων

Η µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων (inference engine) είναι το τµήµα του πυρήνα, 
υπεύθυνο για το χειρισµό της βάσης γνώσης και την εξαγωγή συµπερασµάτων από 
αυτήν. Η δοµή του εξαρτάται από την  οργάνωση και τον τρόπο αναπαράστασης της 
γνώσης. Χωρίζεται σε δύο µέρη:

Ο διερµηνέας (interpreter) είναι το τµήµα της µηχανής εξαγωγής συµπερασµάτων, 
υπεύθυνο για το χειρισµό της υπάρχουσας γνώσης και την παραγωγή νέας, µέσω 
τεχνικών ταυτοποίησης προτύπου (pattern matching).

Ο χρονοπρογραµµατιστής (scheduler) είναι το τµήµα της µηχανής εξαγωγής 
συµπερασµάτων, υπεύθυνο για την επίλυση προβληµάτων σύγκρουσης (conflict) 
κανόνων µεταξύ τους. Δύο ή περισσότεροι κανόνες συγκρούονται όταν 
ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι συνθήκες τους. Στην περίπτωση αυτή, µε βάση κάποια 
κριτήρια, πρέπει να επιλεγεί ένας από τους υποψήφιους κανόνες και να εκτελεσθεί. Ο 
χρονοπρογραµµατιστής λοιπόν αποφασίζει στην  ουσία για το πότε και µε ποιά σειρά 
θα χρησιµοποιηθούν τα δεδοµένα της βάσης γνώσης. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να υλοποιηθεί ο 
χρονοπρογραµµατιστής. Συνήθως υλοποιείται µε µια ουρά (queue), που είναι γνωστή 
µε το όρο ατζέντα (agenda). Η agenda είναι η λίστα των κανόνων που η µηχανή 
εξαγωγής συµπερασµάτων κατέταξε µε βάση την προτεραιότητά τους και των οποίων 
τα πρότυπα (συνθήκες) ικανοποιούνται. 

Η σειρά ενεργοποίησης ή πυροδότησης (firing) των κανόνων καθορίζεται κάθε φορά 
µέσα στο τρέχον σύνολο συγκρούσεων, κάνοντας έτσι χρήση τοπικών  (local) και όχι 
καθολικών (global) κριτήριων, χωρίς να είναι δυνατή η πρόβλεψη κατοπινών 
καταστάσεων (look-ahead). Το χαρακτηριστικό αυτό ονοµάζεται καιροσκοπικός 
χρονοπρογραµµατισµός (opportunistic scheduling).

Εκτός από τις συνηθισµένες στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων  (random, ordering, 
recency, specificity, refractoriness), µπορεί να χρησιµοποιούνται και µετα-κανόνες, οι 
οποίοι αποφασίζουν ποιοι κανόνες θα επιλεγούν βάσει της τρέχουσας κατάστασης της 
µνήµης εργασίας.

4.2.Γ  Διασύνδεση

Ο όρος αναφέρεται, κατά κύριο λόγο, στην  διασύνδεση µε το χρήστη (user 
interface), το τµήµα του συστήµατος δηλαδή που είναι υπεύθυνο για την  παροχή ενός 
φιλικού και εύχρηστου περιβάλλοντος στον τελικό χρήστη. Το τµήµα αυτό 
αποτελείται από δύο επιµέρους τµήµατα.

Στη µονάδα επεξήγησης (explanation facility) το έµπειρο σύστηµα συνήθως 
πραγµατοποιεί ερωτήσεις προς το χρήστη, προκειµένου να αντλήσει κάποια 
δεδοµένα, για να εξάγει συµπεράσµατα. Ο χρήστης (end-user), ο οποίος, όπως έχουµε 
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ήδη αναφέρει, δεν είναι αναγκαία γνώστης του αντικειµένου του συστήµατος, πρέπει 
να µπορεί να απαντήσει εύκολα στις ερωτήσεις, χρησιµοποιώντας λειτουργίες µε 
παράθυρα, µενού επιλογών και επαρκή βοήθεια. Ο χρήστης µπορεί ακόµα, µέσω της 
διασύνδεσης, να κάνει κάποιες ερωτήσεις στο έµπειρο σύστηµα σχετικά µε τους 
σκοπούς των ερωτήσεων ή και την πορεία του συλλογισµού και να βλέπει τις 
αντίστοιχες απαντήσεις.

H µονάδα απόκτησης γνώσης (knowledge acquisition facility) απευθύνεται στον 
ειδικό που παρείχε τη γνώση στο σύστηµα ή στο µηχανικό της γνώσης που 
δηµιούργησε το σύστηµα, έτσι ώστε να προστεθεί νέα γνώση στο σύστηµα ή να 
µεταβληθεί η ήδη υπάρχουσα. Η νέα γνώση πρέπει να ελεγχθεί ως προς τη 
συµβατότητά της µε την ήδη υπάρχουσα (consistency check). Η διαδικασία αυτή 
πρέπει, στην ιδανική περίπτωση, να εκτελείται αυτόµατα από το σύστηµα.

Να σηµειωθεί τέλος ότι στον όρο διασύνδεση συµπεριλαµβάνεται και η διασύνδεση 
του έµπειρου συστήµατος µε το περιβάλλον του, όπως αισθητήρες (sensors) και 
µηχανισµοί δράσης (effectors). Επίσης, στην ίδια κατηγορία ανήκει και η διασύνδεση 
µε τα βοηθητικά προγράµµατα, όπως µε συστήµατα βάσεων δεδοµένων, 
προγράµµατα γραφικής απεικόνισης και στατιστικά πακέτα.

4.2.Δ  Μονάδα Επεξήγησης

Εφόσον ένα έµπειρο σύστηµα βασίζεται σε συµπερασµατική λογική, είναι δυνατόν να 
επεξηγεί κάθε φορά τον τρόπο συλλογισµού του, έτσι ώστε να µπορεί να ελεγχθεί. 
Συνεπώς, η µονάδα επεξήγησης (explanation facility), αποτελεί σήµερα συστατικό 
στοιχείο των πιο εξελιγµένων έµπειρων συστηµάτων. Η µονάδα επεξήγησης 
επιτρέπει:

Τον  έλεγχο της ορθότητας των συµπερασµάτων στα οποία κατέληξε το έµπειρο 

σύστηµα, µέσω του ελέγχου των συλλογισµών του και σύγκρισής τους µε τα 

αποτελέσµατα του πρότυπου το οποίο εξοµοιώνει, δηλαδή του ανθρώπου-

εµπειρογνώµονα. Η διαδικασία αυτή καλείται έλεγχος αξιοπιστίας (validation) 

και συχνά πραγµατοποιείται µε τον εντοπισµό απρόβλεπτων αλληλεπιδράσεων, 

µέσω του τρεξίµατος υποδειγµατικών περιπτώσεων (case studies), µε γνωστό εκ 

των προτέρων τρόπο συλλογισµού, τον οποίο περιµένουµε ότι θα ακολουθήσει 

και το έµπειρο σύστηµα.

Τη δυνατότητα της επεξήγησης σαν  εργαλείο εκσφαλµάτωσης (debugging), 

καθώς οι µηχανικοί γνώσης και οι προγραµµατιστές πρέπει να ελέγχουν τη 

σωστή εφαρµογή της γνώσης κατά τη διάρκεια ακόµα της ανάπτυξης του 

έµπειρου συστήµατος. Και αυτό δεν εύκολο διαβάζοντας τον κώδικα γραµµή-
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γραµµή, καθώς η ροή εκτέλεσης σ΄ένα έµπειρο σύστηµα δεν είναι σειριακή. 

Συνεπώς, η σειρά εισαγωγής των κανόνων  στο σύστηµα, δεν είναι απαραίτητα 

ίδια µε τη σειρά εκτέλεσής τους.

Τον  έλεγχο από τους ειδικούς της πορείας του συλλογισµού που ακολουθεί το 

έµπειρο σύστηµα, προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσο µεταφέρθηκε σωστά 

στο έµπειρο σύστηµα η γνώση και η συλλογιστική από το µηχανικό γνώσης. Η 

διαδικασία αυτή καλείται έλεγχος επαλήθευσης (verification). 

Η µηχανή επεξήγησης ονοµάζεται πολλές φορές και διαφάνεια του προγράµµατος, 
επειδή ο χρήστης µπορεί ανά πάσα στιγµή να γνωρίζει τι κάνει το πρόγραµµα και 
γιατί. Η µηχανή επεξήγησης αλληλεπιδρά µε τη µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων, 
επειδή η πορεία της συλλογιστικής του έµπειρου συστήµατος συνδέεται άµεσα µε τον 
τρόπο εκτέλεσης των κανόνων.

Μια απλή µονάδα επεξήγησης παρέχει τη λίστα των γεγονότων τα οποία οδήγησαν 
στην  τελευταία εκτέλεση κανόνα. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να απαντηθεί η 
ερώτηση του πως το σύστηµα έφθασε σε κάποιο συµπέρασµα. Συχνά όµως 
χρησιµοποιούνται πιο πολύπλοκες µονάδες επεξήγησης, οι οποίες µπορούν  να 
δικαιολογούν τη γνώση του συστήµατος, να επεξηγούν  όλες τις συνέπειες µιας 
υπόθεσης και να δικαιολογούν τις ερωτήσεις τις οποίες το σύστηµα θέτει στο χρήστη 
για να λάβει περαιτέρω πληροφορίες.

4.3  Διαδικασία ανάπτυξης έµπειρων συστηµάτων

Η διαδικασία δηµιουργίας ενός έµπειρου συστήµατος καλείται µηχανική γνώσης 
(knowledge engineering) και συντελείται από το µηχανικό γνώσης (knowledge 
engineer). Γενικά, δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτή µεθοδολογία για τη σχεδίαση και 
τον προγραµµατισµό της εκµαίευσης γνώσης και της εκτίµησης του αποτελέσµατος. 
Τα βασικότερα στάδια που χαρακτηρίζουν όλες τις µεθοδολογίες, παρουσιάζονται στη 
συνέχεια.

4.3.Α  Ανάλυση προβλήµατος

Το πρώτο βήµα που είναι απαραίτητο να γίνει για την κατασκευή ενός έµπειρου 
συστήµατος είναι η ανάλυση του προβλήµατος που θέλουµε να λύσουµε. Τα 
κυριότερα ζητήµατα που εξετάζονται σε αυτό το στάδιο είναι τα ακόλουθα.

Αν γίνεται να επιλυθεί το πρόβληµα µε συµβατικό προγραµµατισµό

Αν η απάντηση είναι θετική, τότε ένα έµπειρο σύστηµα δεν είναι η καλύτερη λύση. 
Τα έµπειρα συστήµατα είναι κατάλληλα στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει λύση µε 
χρήση αλγορίθµου (ill-structured problems). Ιδιαίτερης προσοχής χρήζει η περίπτωση 
που το πρόβληµα εµπεριέχει δεδοµένα µε αβεβαιότητα ή όπου η ανθρώπινη εµπειρία 
είναι σπάνια. Σε αυτήν την  περίπτωση, ο ειδικός πιθανόν να βρίσκει ευκολότερα τη 
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λύση κάνοντας δοκιµές (trial-and-error) και όχι εφαρµόζοντας αλγορίθµους. 
Εποµένως, ο συµβατικός προγραµµατισµός δεν αποτελεί κατάλληλη λύση.

Αν υπάρχουν καλά ορισµένα όρια στη γνώση

Είναι σηµαντικό να υπάρχουν περιορισµοί για το έµπειρο σύστηµα, τι αναµένεται να 
γνωρίζει και τι είναι ικανό να κάνει. Αν δεν ισχύει αυτό, η βάση γνώσης µπορεί να 
επεκταθεί υπερβολικά και το έµπειρο σύστηµα να γίνει περίπλοκο.

Αν είναι απαραίτητο να δηµιουργηθεί ένα έµπειρο σύστηµα

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που µπορούν να µην καθιστούν αναγκαία τη δηµιουργία 
ενός έµπειρου συστήµατος. Για παράδειγµα, υπάρχουν πολλοί ειδικοί που έχουν  τη 
δυνατότητα να κάνουν τη δουλειά ενός έµπειρου συστήµατος, ή ακόµα είναι αρκετά 
πιο φτηνοί.

Αν είναι εφικτό να δηµιουργηθεί ένα έµπειρο σύστηµα

Η απουσία κατάλληλου ειδικού που να µπορεί να συνεργαστεί µε το µηχανικό 
γνώσης είναι σοβαρός λόγος για να µην οδηγηθούµε στην  κατασκευή ενός έµπειρου 
συστήµατος. Αυτό µπορεί να οφείλεται στην έλλειψη πολύ εξειδικευµένων γνώσεων, 
στην  απροθυµία για συνεργασία του ειδικού, που µπορεί να νιώθει ότι απειλείται η 
θέση του από το σύστηµα, ή τη δυσκολία επικοινωνίας µεταξύ του µηχανικού γνώσης 
και του ειδικού.

4.3.Β  Εκµαίευση γνώσης

Ο όρος εκµαίευση γνώσης (knowledge elicitation) έχει πολλά συνώνυµα όπως 
σύλληψη γνώσης (knowledge capture), απόκτηση γνώσης (knowledge acquisition), 
εξαγωγή γνώσης (knowΙedge extraction). Όποιος όρος και να χρησιµοποιηθεί, η 
εκµαίευση γνώσης είναι µια διαδικασία κατά την οποία η γνώση αποκτάται (εξάγεται) 
από ένα ή περισσότερα άτοµα που θεωρούνται ειδικοί ή εµπειρογνώµονες. Θεωρείται 
ως το πιο σηµαντικό βήµα της δηµιουργίας ενός έµπειρου συστήµατος, γιατί είναι το 
πιο δύσκολο και αµφίβολο όσον αφορά την επιτυχία του και συνεπώς αποτελεί τον 
πιο ανασταλτικό παράγοντα της ανάπτυξής του. Για το λόγο αυτό, αποκαλείται “το 
πρόβληµα απόκτησης γνώσης” (knowledge acquisition bottleneck), αφού περιορίζει 
τη δηµιουργία ενός έµπειρου συστήµατος.

Το επόµενο βήµα του µηχανικού είναι η ανάλυση της γνώσης που εκµαίευσε από τον 
ειδικό, µε σκοπό τη δηµιουργία ενός µοντέλου της γνώσης (knowledge analysis & 
modeling), ανεξάρτητο από την υλοποίηση που θα ακολουθήσει, µεταφέροντάς τη σε 
κάποια ενδιάµεση µορφή αναπαράστασης. Η τελευταία θα πρέπει να είναι κατάλληλη 
ώστε στη φάση της υλοποίησης να είναι εύκολο να κωδικοποιηθεί µε διάφορες 
µορφές, όπως δένδρα, πίνακες, κανόνες σε ψευδο-γλώσσα, τεχνικές περιλήψεις, κλπ. 
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Υπάρχουν µεθοδολογίες που τυποποιούν τη µοντελοποίηση της γνώσης, όπως η 
ΚADS (Knowledge Acquisition and Domain Structuring). 

4.3.Β.Ι  Μεθοδολογίες εκµαίευσης γνώσης

Η µεθοδολογία για την εκµαίευση της γνώσης δεν είναι απλή. Όσο εξελίσσεται η 
επιστήµη της µηχανικής της γνώσης, γίνονται συνεχώς και πιο προσεγµένες και 
λεπτοµερείς προσεγγίσεις της διαδικασίας αυτής.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εκµαίευσης γνώσης, όπως η επαναδιδασκαλία (teach-
back), η διδακτική συνέντευξη (tutorial interview), τα κλιµακωτά πλέγµατα 
(laddered), η ταξινόµηση καρτών (card sorting) και τα πλέγµατα ρεπερτορίων 
(repertory grid). Ο πιο διαδεδοµένος και αποδοτικός τρόπος εκµαίευσης γνώσης όµως 
είναι η συνέντευξη του ειδικού από το µηχανικό γνώσης. Οι συνεντεύξεις αυτές 
µπορεί να αποτελούνται από γενικές ερωτήσεις ή από ερωτηµατολόγιο µε αυστηρά 
καθορισµένη δοµή που περιλαµβάνει συγκεκριµένες ερωτήσεις ή συνδυασµό και των 
δύο.

4.3.Β.ΙΙ  Προβλήµατα στη διαδικασία εκµαίευσης της γνώσης

Συχνά, κατά τη διάρκεια της εκµαίευσης γνώσης εµφανίζεται πλήθος προβληµάτων, 
κυρίως λόγω της αυξηµένης δυσκολίας στη σωστή επικοινωνία του µηχανικού 
γνώσης και του ειδικού. Πολλοί παράγοντες µπορούν  να επηρεάσουν το βαθµό της 
αποδοτικότητας του σταδίου της εκµαίευσης γνώσης.

Μπορούµε να συνοψίσουµε τα σηµαντικότερα εµπόδια κατά την  απόκτηση της 
γνώσης στα εξής:
Ο ειδικός µπορεί να είναι απρόθυµος ή να µην είναι κατάλληλος για να µεταδώσει 

γνώση για διάφορους λόγους, όπως ο φόβος να µην αντικατασταθεί από το έµπειρο 

σύστηµα, η ανασφάλεια για την εγκυρότητα των πληροφοριών που δίνει και η 

ελλιπής γνώση.

Ένα άλλο πρόβληµα είναι ότι όταν ο ειδικός περιγράφει ένα παράδειγµα των 

ενεργειών που κάνει, εκφράζει ουσιαστικά το τι θα έπρεπε να γίνεται και όχι το τι 

πραγµατικά γίνεται. Δηλαδή ο ειδικός εκφράζει ένα είδος ευσεβούς πόθου (wishful 

thinking) στο µηχανικό γνώσης.

Ο ειδικός µπορεί ακόµα να µην  έχει πλήρη επίγνωση των αναγκών του µηχανικού 

γνώσης ή να µην είναι εξοικειωµένος στη διαδικασία της εκµαίευσης γνώσης, µε 

αποτέλεσµα να δίνει µη-ικανοποιητικές πληροφορίες.
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Υπάρχει επίσης το πρόβληµα της µεγάλης εξοικείωσης του ειδικού µε τα 

καθηµερινά προβλήµατα που αντιµετωπίζει, που µετατρέπουν πολλές από τις τεχνικές 

επίλυσης που ακολουθεί, σε αυτοµατοποιηµένη γνώση (compiled knowledge) η οποία 

εφαρµόζεται τυφλά από τον ειδικό, χωρίς να είναι σε θέση να εξηγήσει εύκολα πώς 

και γιατί τη χρησιµοποιεί.

Τέλος, ο µηχανικός γνώσης µπορεί να µην είναι πλήρως ενηµερωµένος για τις 

ιδιαιτερότητες της περιοχής του πεδίου και εποµένως να είναι λιγότερο ικανός να 

ρωτήσει τις κατάλληλες ερωτήσεις ώστε να εκµαιεύσει την απαραίτητη γνώση. Ο 

µηχανικός γνώσης δηλαδή θα πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνει τις γενικές 

παραµέτρους του προβλήµατος.

4.3.Γ  Σχεδίαση

Στο στάδιο αυτό αρχικά προσδιορίζονται η µορφή της αναπαράστασης της γνώσης, η 
συλλογιστική που θα χρησιµοποιηθεί για την εξαγωγή συµπερασµάτων, καθώς και 
ποιο θα είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη του έµπειρου συστήµατος. Στη συνέχεια, 
λαµβάνονται υπόψη οι δεσµεύσεις που εισάγονται από τις απαιτήσεις των  χρηστών 
και της τεχνολογίας που θα χρησιµοποιηθεί και, σε συνδυασµό µε το µοντέλο της 
γνώσης, παράγεται µία αρχιτεκτονική του συστήµατος.

4.3.Δ  Υλοποίηση

Στο στάδιο της υλοποίησης, κωδικοποιείται το µοντέλο της γνώσης όπως έχει 
διαµορφωθεί κατά τη φάση της σχεδίασης, χρησιµοποιώντας µέσα ανάπτυξης 
έµπειρων συστηµάτων. Συχνά, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης αναπτύσσεται 
αρχικά ένα µικρό πρωτότυπο σύστηµα επίδειξης που καθοδηγεί στη συνέχεια την 
ανάπτυξη ή οδηγεί σε επανασχεδιασµό όταν  δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που 
τέθηκαν στην  αρχή. Ο κυριότερος σκοπός του πρωτότυπου συστήµατος είναι η 
επαλήθευση της γνώσης που έχει αποκτηθεί από τον ειδικό και έχει µοντελοποιηθεί 
από το µηχανικό γνώσης.

4.3.Ε  Επαλήθευση και έλεγχος αξιοπιστίας

Στο στάδιο αυτό χρησιµοποιείται η µονάδα επεξήγησης και οι δυνατότητες που 
προσφέρει, που αναλύθηκαν προηγούµενα, δηλαδή:

Έλεγχος επαλήθευσης (verification)

Ο έλεγχος αυτός µπορεί να πραγµατοποιηθεί από το µηχανικό γνώσης σε συνεργασία 
µε τον ειδικό του τοµέα καθώς και τελικούς χρήστες.
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Εκσφαλµάτωση (debugging) κώδικα

Ο έλεγχος συνήθως πραγµατοποιείται από το µηχανικό της γνώσης και µε τη βοήθεια 
εργαλείων αυτόµατου ελέγχου, όπως τα CHECK και ΤΕΙRΕSΙΑS.

Έλεγχος αξιοπιστίας (validation)

Ο έλεγχος πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια ενός συνόλου υποδειγµατικών 
περιπτώσεων (test cases).

4.4 Αναπαράσταση της γνώσης

4.4.Α Κανόνες παραγωγής (production rules)

Οι κανόνες παραγωγής (production rules) είναι από τους πιο προσφιλείς τρόπους 
αναπαράστασης της γνώσης που υπάρχει µέσα σε ένα έµπειρο σύστηµα και 
αποτελούν ίσως τον πρακτικότερο τρόπο αναπαράστασης για εξαγωγή 
συµπερασµάτων. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι η γνώση αναπαρίσταται 
µε τρόπο που πλησιάζει πολύ την ανθρώπινη σκέψη.

Οι κανόνες µπορεί να οριστεί ως µια δοµή IF-THEN, που συνδέει ένα δεδοµένο στο 
τµήµα IF µε µια ενέργεια στο τµήµα THEN. Οι κανόνες παρέχουν κάποια περιγραφή 
για το πώς να λυθεί ένα πρόβληµα ενώ είναι σχετικά εύκολο να δηµιουργηθούν και να 
κατανοηθούν.

Το τµήµα IF αναφέρεται ως συνθήκες (conditions), προϋποθέσεις (premises) ή 
αριστερό µέρος του κανόνα (left hand side). Το τµήµα THEN αναφέρεται ως 
επακόλουθα (consequent) ή δεξιό µέρος του κανόνα (right hand side). Ειδικά, όταν 
είναι µια σειρά από εντολές προς εκτέλεση αναφέρεται ως ενέργειες (actions), ενώ 
όταν είναι κατηγόρηµα ονοµάζεται συµπέρασµα (conclusion).

Ένας κανόνας µπορεί να έχει µια ακολουθία από συνθήκες, οι οποίες συνδέονται µε 
τους λογικούς τελεστές AND και OR. Σε κάθε περίπτωση, οι συνθήκες αποτελούνται 
από ένα αντικείµενο (object) και την τιµή του (value), τα οποία συνδέονται µεταξύ 
τους µε έναν  τελεστή. Όταν ο τελεστής είναι της µορφής ΕΙΝΑΙ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ, η τιµή 
του αντικειµένου είναι συµβολική (symbolic value). Όταν ο τελεστής είναι 
µαθηµατικός, η τιµή είναι αριθµητική (numerical value).

Οι κανόνες παραγωγής µπορεί να αναπαριστούν:

Σχέση (relation)

ΕΑΝ (IF) η δεξαµενή καυσίµων είναι άδεια
ΤΟΤΕ (THEN) το αυτοκίνητο είναι νεκρό
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Σύσταση (recommendation)

ΕΑΝ η εποχή είναι φθινόπωρο
ΚΑΙ ο ουρανός είναι συννεφιασµένος 
ΚΑΙ η πρόβλεψη είναι βροχή
ΤΟΤΕ η συµβουλή είναι «πάρε µια οµπρέλα»

Καθοδήγηση (directive)

ΕΑΝ το αυτοκίνητο είναι νεκρό
ΚΑΙ η δεξαµενή καυσίµων είναι άδεια 
ΤΟΤΕ η ενέργεια είναι «ανεφοδίασε µε καύσιµα το αυτοκίνητο»

Στρατηγική (strategy)

ΕΑΝ το αυτοκίνητο είναι νεκρό
ΤΟΤΕ η ενέργεια είναι «έλεγξε τη δεξαµενή καυσίµων»
βήµα1 ολοκληρώθηκε
ΕΑΝ το βήµα1 ολοκληρώθηκε
ΚΑΙ η δεξαµενή καυσίµων είναι γεµάτη
ΤΟΤΕ η ενέργεια είναι «έλεγξε την µπαταρία»

Εύρεση (heuristic)

ΕΑΝ το «pH υγρού»<6
ΚΑΙ η «µυρωδιά υγρού» είναι ξίδι
ΤΟΤΕ το «υλικό υγρού» είναι οξικό οξύ

4.4.Β Σηµασιολογικά δίκτυα

Τα σηµασιολογικά, σηµαντικά ή εννοιολογικά δίκτυα (semantic networks) είναι 
τρόπος αναπαράστασης της γνώσης σε µορφή γράφου. Αποτελείται από κόµβους 
(nodes) και δεσµούς (links, arcs) ανάµεσά τους. Οι κόµβοι µπορεί να υποδηλώνουν 
κλάσεις αντικειµένων (classes), αντικείµενα (objects), έννοιες (concepts), τιµές 
ιδιοτήτων (values), ενώ οι δεσµοί δηλώνουν τις σχέσεις (relations) των κόµβων 
µεταξύ τους, γι’ αυτό απεικονίζονται ως γραµµές που συνδέουν τους κόµβους.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι δεσµών, από τους οποίους οι σηµαντικότεροι είναι οι IS-A 
και A-KIND-OF, γνωστοί επίσης και ως ISA και AKO αντίστοιχα. Ένα παράδειγµα 
σηµασιολογικού δικτύου απεικονίζεται στο σχ.4.2.

76 



Σχήµα 4.2 - Παράδειγµα σηµασιολογικού δικτύου. [12]

4.4.Γ Πλαίσια

Τα πλαίσια (frames) µοιράζονται πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε τους άλλους 
τρόπους αναπαράστασης της γνώσης και αποτελούν την  αντικειµενοστραφή 
προσέγγιση στην  αναπαράσταση της γνώσης. Χρησιµοποιούνται στις περιπτώσεις 
που είναι χρήσιµο να συγκεντρώνονται σε ένα σηµείο διαφορετικές πληροφορίες, που 
αφορούν όµως το ίδιο αντικείµενο. Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται ένα πλαίσιο.

Τα διάφορα χαρακτηριστικά στοιχεία ενός αντικειµένου αποθηκεύονται µέσα στο 
πλαίσιο σε δοµές που ονοµάζονται σχισµές (slots). Οι σχισµές, στο αριστερό µέρος 
του σχήµατος, είναι ένα σύνολο περιγραφών. Δεξιά των  περιγραφών υπάρχουν κενά 
που µπορούν να γεµίσουν, αποτελώντας την τρέχουσας τιµή της σχισµής, η οποία 
µπορεί να είναι µια προκαθορισµένη τιµή, η τρέχουσα τιµή µιας µεταβλητής ή ένας 
κώδικας προγράµµατος που πρέπει να τρέξει.
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Σχήµα 4.3 - Παράδειγµα πλαισίου. [12]

4.4.Δ Κατηγορικός λογισµός

Ο κατηγορικός λογισµός (predicate logic) επεκτείνει την προτασιακή λογική. 
Χρησιµοποιεί όρους (terms), κατηγορήµατα (predicates) και ποσοδείκτες 
(quantifiers). Για παράδειγµα, η πρόταση «Ο Πέτρος είναι προγραµµατιστής», 
αναπαρίσταται ως προγραµµατιστής(Πέτρος), όπου το προγραµµατιστής είναι το 
κατηγόρηµα και το Πέτρος είναι το όρισµα. Ποσοδείκτες είναι ειδικές λέξεις όπως 
όλοι, µερικοί, κανείς.
 Ένα κλασικό παράδειγµα είναι το ακόλουθο:

Πρόταση: Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί ∀(x){άνθρωπος(x) → θνητός(x)}

Πρόταση: Ο Σωκράτης είναι άνθρωπος  άνθρωπος(Σωκράτης)
Συµπέρασµα: Ο Σωκράτης είναι θνητός  θνητός(Σωκράτης)

4.5 Μηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων

Η µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων απαιτεί την ανάπτυξη στρατηγικών, για την 
παραγωγή συµπεράσµατος, µε τη χρήση κανόνων και γεγονότων. 

Ο πιο σηµαντικός κανόνας για την εξαγωγή συµπερασµάτων  είναι ο modus ponens 
(τρόπος του θέτειν). Ο κανόνας αυτός είναι θεµελιακός στα έµπειρα συστήµατα. Με 
µια απλοϊκή πρόταση, σηµαίνει ότι «αν το Α συνεπάγεται το Β και το Α είναι αληθές, 
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τότε και το Β είναι αληθές-το αντίστροφο δεν ισχύει». Ένα παράδειγµα είναι το 
ακόλουθο:

ΕΑΝ ο Πέτρος είναι µηχανικός υπολογιστών
ΤΟΤΕ ο Πέτρος είναι προγραµµατιστής

 Με την υπόθεση ότι ισχύει:

Ο Πέτρος είναι µηχανικός υπολογιστών

 Τότε συµπεραίνουµε ότι:

Ο Πέτρος είναι προγραµµατιστής

Χρησιµοποιώντας τον modus ponens, αλλά και άλλους κανόνες, υλοποιούνται 
στρατηγικές εξαγωγής συµπερασµάτων. Πιο συγκεκριµένα, η ακολουθία εκτέλεσης 
κανόνων (chaining) υλοποιείται µε δύο είδη εκτέλεσης, την ορθή αλυσίδα 
συλλογισµού (forward chaining) και την ανάστροφη αλυσίδα συλλογισµού 
(backward chaining).

Η ορθή ή ευθεία αλυσίδα συλλογισµού προχωρεί από τις υποθέσεις προς τα 
συµπεράσµατα και για αυτό χαρακτηρίζεται ως «οδηγούµενη από τα 
δεδοµένα» (data-driven). Έχοντας δηλαδή µία υπόθεση, θεωρείται ότι 
πραγµατοποιείται και το συµπέρασµα της. Ο τρόπος αυτός ενδείκνυται στις 
περιπτώσεις που υπάρχουν λίγες υποθέσεις και πολλά συµπεράσµατα.

Η ανάστροφη αλυσίδα συλλογισµού προχωρεί από ένα συµπέρασµα πίσω στις 
υποθέσεις για να εξετάσει αν τα δεδοµένα αυτά υποστηρίζουν το συµπέρασµα, γι’ 
αυτό χαρακτηρίζεται ως «οδηγούµενη από το στόχο» (driven by the target). 
Ψάχνοντας δηλαδή στα συµπεράσµατα των κανόνων, αν  βρεθεί αρχικά κανόνας µε το 
επιθυµητό συµπέρασµα, και στη συνέχεια, µε ισχύουσα υπόθεση, τότε ο κανόνας 
είναι ενεργοποιηµένος. Ο τρόπος αυτός είναι προτιµότερος στην περίπτωση πολλών 
υποθέσεων και λιγότερων συµπερασµάτων.

Στην πράξη, τα περισσότερα επιτυχηµένα συστήµατα χρησιµοποιούν κάποιο 
συνδυασµό των δύο παραπάνω αλυσίδων, που ονοµάζεται αµφίδροµη αλυσίδα 
συλλογισµού (sideways chaining). Ο Naylor (1983) σχεδίασε ένα σύστηµα 
αµφίδροµης αλυσίδας συλλογισµού και ονόµασε τη µέθοδό του ως τεχνική τιµής των 
κανόνων.
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4.6 Αβέβαιη και Ασαφής λογική

Η κλασική λογική επιτρέπει µόνο τον ακριβή συλλογισµό. Υποθέτει ότι η τέλεια 
γνώση υπάρχει πάντα. Γνωρίζουµε όµως ότι στα πραγµατικά προβλήµατα οι 
πληροφορίες µπορούν  να είναι ελλιπείς, ασυµβίβαστες, αβέβαιες, ή και τα τρία. Με 
άλλα λόγια, οι πληροφορίες είναι συχνά ακατάλληλες για την  επίλυση ενός 
προβλήµατος, αφού η αβεβαιότητα ορίζεται ως η έλλειψη της ακριβούς γνώσης που 
θα επέτρεπε την  επαγωγή ενός τέλεια αξιόπιστου συµπεράσµατος. Εποµένως, οι 
τεχνικές λήψης αποφάσεων µέσα από αβεβαιότητα έχουν µεγάλη πρακτική αξία.

Υπάρχουν πολλές πηγές αβεβαιότητας που παρουσιάζονται κατά την επίλυση 
προβληµάτων. Οι κυριότερες είναι:

Ανακριβή ή ελλιπή δεδοµένα, για διάφορους λόγους, όπως έλλειψη ακρίβειας, 

βλάβες, αναξιόπιστα όργανα µέτρησης.

Υποκειµενικότητα ή και ελλείψεις στην περιγραφή της γνώσης, όπως για 

παράδειγµα η υιοθέτηση ευριστικών µηχανισµών ή στατιστικών µεθόδων, που 

εισάγουν πολλές φορές υποκειµενικότητα και εκ των προτέρων αβεβαιότητα. 

Κάθε είδους περιορισµοί που κάνουν το όλο πλαίσιο λήψης απόφασης ατελές, 

όπως οικονοµικοί ή χρονικοί περιορισµοί.

4.6.Α Κλασικές πιθανότητες - Νόµος του Bayes

Δεν θα αναφέρουµε στο παρόν κείµενο έννοιες της θεωρίας των  πιθανοτήτων, καθώς 
απέχουν από το αντικείµενο της εργασίας. Πρέπει να αναφερθεί όµως ο νόµος του 
Bayes

    p(A | B) = p(B | A)xp(A)
p(B)

 όπου,

        p(A|B) η υπό συνθήκη πιθανότητα, ότι το γεγονός Α συµβαίνει, µε δεδοµένο ότι 
συµβαίνει το γεγονός Β
       p(Β|Α) η υπό συνθήκη πιθανότητα, ότι το γεγονός Β συµβαίνει, µε δεδοµένο ότι 
συµβαίνει το γεγονός Α
         p(Α) η πιθανότητα να συµβαίνει το γεγονός Α
         p(Β) η πιθανότητα να συµβαίνει το γεγονός Β
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Με απλά λόγια, ο νόµος αυτός εκφράζει έναν τρόπο υπολογισµού της πιθανότητας να 
συµβαίνει ένα γεγονός, εφόσον προηγουµένως συµβαίνει ένα άλλο. Με κανόνα 
παραγωγής, µπορούµε να το εκφράσουµε ως εξής:

Ο νόµος αυτός είναι σηµαντικός αλλά η χρήση του παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς 
προϋποθέτει την αλληλεπίδραση των  πιθανοτήτων και καθιστά απαραίτητο τον 
υπολογισµό όλων των επιµέρους πιθανοτήτων, διαδικασία ακριβή και χρονοβόρα. Το 
πρόβληµα αντιµετωπίζουν τα δίκτυα πιθανοτήτων (Bayesian probability  network). 
Χωρίς να απλοποιούν  τη θεωρία Bayes, βασίζονται στην παρατήρηση ότι στον 
πραγµατικό κόσµο τα διάφορα γεγονότα δεν αλληλεπιδρούν όλα το ένα µε το άλλο 
αλλά µερικώς. Δηλαδή µπορεί να οριστούν οµάδες από γεγονότα που αλληλεπιδρούν. 
Με αυτό τον τρόπο δεν  είναι απαραίτητο να υπολογίζονται οι πιθανότητες όλων των 
συνδυασµών γεγονότων.

4.6.Β Συντελεστές βεβαιότητας

Οι συντελεστές βεβαιότητας (Certainty Factors-CF) είναι αριθµητικές τιµές που 
εκφράζουν  τη βεβαιότητα για την αλήθεια µιας πρότασης ή γεγονότος και 
πρωτοεισήχθησαν στο έµπειρο σύστηµα MYCIN για να προσδώσουν  κάποιο βαθµό 
βεβαιότητας στα συµπεράσµατα των  διαφόρων κανόνων. Τέτοιου είδους κανόνες 
έχουν τη γενική µορφή:

Δηλαδή, αν ισχύει το γεγονός τότε είµαστε βέβαιοι για το υποθετικό συµπέρασµα σε 
βαθµό CF. Οι συντελεστές βεβαιότητας παίρνουν τιµές στο διάστηµα [-1, +1]. Η τιµή 
-1 εκφράζει απόλυτη βεβαιότητα για το ψευδές της πρότασης, η τιµή +1 απόλυτη 
βεβαιότητα για την αλήθεια της, ενώ η τιµή 0 εκφράζει άγνοια.

Εκτός από τη βεβαιότητα που συνοδεύει τον κανόνα, δηλαδή το υποθετικό 
συµπέρασµα, είναι δυνατό να ορισθούν τιµές βεβαιότητας και στην τιµή του 
γεγονότος:

Οι συντελεστές βεβαιότητας παρακάµπτουν το πρόβληµα του υπολογισµού όλων των 
απλών και των υπό συνθήκη πιθανοτήτων που απαιτεί η χρήση του νόµου του Bayes. 
Στη θέση των συχνοτήτων εµφάνισης γεγονότων που πρέπει να µετρηθούν, 
χρησιµοποιούνται συντελεστές βεβαιότητας που έχουν εκτιµηθεί από ειδικούς. 
Παράλληλα, οι υπολογισµοί κατά το συνδυασµό βεβαιοτήτων  είναι απλούστεροι, 
λόγω της παραδοχής της ανεξαρτησίας των γεγονότων.

4.6.Γ Τεχνική Dempster-Shafer

Ο χειρισµός της αβεβαιότητας κατά Dempster-Shafer (D-S) γίνεται µε περισσότερη 
ευκολία απ' ότι κατά Bayes, καθώς δεν απαιτείται η συλλογή όλων των απλών και 
των υπό συνθήκη πιθανοτήτων. Η µέθοδος D-S βασίζεται σε λογισµό µε αριθµητικές 
τιµές πεποίθησης (belief), δηλαδή πίστης για την ισχύ κάποιου υποθετικού 
συµπεράσµατος για το οποίο υπάρχουν κάποιες ενδείξεις (γεγονότα).
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Τα βασικά στοιχεία της θεωρίας D-S είναι το πλαίσιο διάκρισης και η ανάθεση 
βασικής πιθανότητας. 

Το πλαίσιο διάκρισης (frame of discernment) είναι το σύνολο Θ των διακριτών και 
αµοιβαία αποκλειόµενων προτάσεων ενός τοµέα γνώσης. 

Το σύνολο των υποσυνόλων του Θ (δυναµοσύνολο) συµβολίζεται µε Powerset(Θ) ή 
πιο απλά Pοw(Θ). Αν για παράδειγµα Θ={Α, Β, C} τότε 
 Pοw(Θ) = { {}, {Α}, {Β}, {C}, {Α, Β}, {Α, C}, {Β, C}, {Α, Β, C} }

Κάθε στοιχείο του Pοw(Θ) αντιστοιχεί σε διαζευγµένες προτάσεις. Για παράδειγµα, 
το στοιχείο {Α, Β} σηµαίνει "Α ή Β". Στοιχεία του Θ που δεν  ανήκουν σε ένα 
στοιχείο του Pοw(Θ), όπως το C στο {Α, Β}, κάνουν σαφή την  άρνηση του 
αντίστοιχου υποθετικού συµπεράσµατος. Το κενό υποσύνολο {} αντιστοιχεί στην 
περίπτωση που όλα τα υποθετικά συµπεράσµατα είναι ψευδή (null hypothesis).

Η ανάθεση βασικής πιθανότητας (basic probability  assignment - bpa) είναι µια 
απεικόνιση:
 m: Pοw(Θ) → [0,1]

η οποία αναθέτει µία τιµή πεποίθησης µεταξύ 0 και 1 για κάθε στοιχείο του Pοw(Θ). 
Είναι δηλαδή το µέτρο της πεποίθησης που υπάρχει για το κατά πόσο ισχύει το 
υποθετικό συµπέρασµα που εκφράζεται µε το συγκεκριµένο στοιχείο. Η ποσότητα 
αυτή είναι εν γένει υποκειµενική και δε µοιράζεται στα επιµέρους στοιχεία κάθε 
στοιχείου του Pοw(Θ). Αν  για παράδειγµα m({Α, Β})=0.3, τότε αυτή η πεποίθηση δε 
µοιράζεται στα {Α} και {Β} αλλά αφορά το {Α, Β}. Ειδικά για την περίπτωση του 
στοιχείου { } ισχύει m({ })=0. Το άθροισµα όλων των τιµών πεποίθησης όλων των 
στοιχείων του Pοw (Θ) είναι 1.

4.6.Δ Ασαφής λογική

Η ασάφεια (fuzziness) είναι µια έννοια που σχετίζεται µε την ποσοτικοποίηση της 
πληροφορίας και οφείλεται κυρίως σε µη-ακριβή (imprecise) δεδοµένα.

Το πρόβληµα σε τέτοιες περιπτώσεις δεν οφείλεται τόσο στις έννοιες που 
χρησιµοποιούνται όσο στην αντίληψη που έχει ο καθένας για τέτοιους λεκτικούς 
προσδιορισµούς ποσοτικών µεγεθών. Η ασάφεια δηλαδή είναι ένα εγγενές 
χαρακτηριστικό της γλώσσας.

Αυτές οι διαφορές στην  αντίληψη της έννοιας ψηλός εκφράζονται σε ένας ασαφές 
σύστηµα µε τη συνάρτηση συµµετοχής (membership function) η οποία παίρνει τιµές 
από 0 ως 1. Η τιµή uA(x) της συνάρτησης συµµετοχής u ονοµάζεται βαθµός 
αληθείας (degree of truth) και δηλώνει το βαθµό της συγγένειας του x στο σύνολο Α.
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Η ασαφής λογική (fuzzy logic), θεµελιωµένη από τον Zadeh (1965), είναι θεωρία µε 

πολλούς κανόνες, προτάσεις και ιδιότητες. Χρήσιµο είναι για κάποιον  που θέλει να 

περισσότερες λεπτοµέρειες να ανατρέξει στη σχετική βιβλιογραφία.

4.7  Έµπειρα συστήµατα και συµβατικά προγράµατα

Οι διαφορές των έµπειρων συστηµάτων µε τις συµβατικές εφαρµογές αφορούν τόσο 
τη δοµή όσο και τη λειτουργία τους. Τα βασικότερα σηµεία διαφοροποίησης 
συνοψίζονται στον Πίν. 4.1.

4.8  Έµπειρα συστήµατα και άνθρωποι-ειδικοί

Τα έµπειρα συστήµατα έρχονται ουσιαστικά να υποκαταστήσουν ή να βοηθήσουν τον 
άνθρωπο-ειδικό. Εποµένως, η µελέτη των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων των 
έµπειρων συστηµάτων παραπέµπει άµεσα σε µια σύγκριση µεταξύ αυτών και των 
ειδικών.

4.8.Α  Πλεονεκτήµατα

Διαθεσιµότητα

Η δηµιουργία πολλαπλών αντιγράφων  ενός έµπειρου συστήµατος είναι µια εύκολη 
και φθηνή διαδικασία. Καθίσταται λοιπόν δυνατή η αυξηµένη διαθεσιµότητα της 
εµπειρογνωµοσύνης. Αντίθετα, ο άνθρωπος-ειδικός χρειάζεται εκπαίδευση από έναν 
άλλο ειδικό, διαδικασία ακριβή και κυρίως χρονοβόρα.

Κόστος

Τα έµπειρα συστήµατα µπορούν να αυξήσουν την  παραγωγικότητα και να µειώσουν 
το κόστος προσωπικού. Τα έµπειρα συστήµατα έχουν  υψηλό κόστος παραγωγής και 
ανάπτυξης, αλλά χαµηλό κόστος λειτουργίας. Εξάλλου, το συνολικό κόστος 
παραγωγής και συντήρησης µπορεί να µοιραστεί σε πολλούς χρήστες, µε χαµηλό 
τελικό κόστος παρεχόµενης εµπειρογνωµοσύνης ανά χρήστη.

Πληρότητα γνώσης

Σε ένα έµπειρο σύστηµα συνδυάζεται η γνώση και εµπειρία πολλών ειδικών. Η 
γνώση που αποθηκεύεται έχει µεγαλύτερο εύρος από τη γνώση ενός µεµονωµένου 
εµπειρογνώµονα, και είναι µάλιστα διαθέσιµη ανά πάσα στιγµή και εκτεταµένη 
ακόµα και σε περισσότερα από ένα επιστηµονικά πεδία.
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ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εξοµοιώνουν (emulate) την ανθρώπινη 

συλλογιστική στον τρόπο επίλυσης ενός 

προβλήµατος.

Προσοµοιώνουν το ίδιο το πρόβληµα.

Παράσταση και χειρισµός γνώσης σε 

επίπεδο συµβόλων.

Παράσταση και χειρισµός δεδοµένων σε 

επίπεδο αριθµητικών υπολογισµών.
Η εκτέλεση βασίζεται στη λογική και στη 

χρήση ευριστικών µεθόδων, οι οποίες δεν 

οδηγούν πάντα σε βέβαιη λύση αλλά 

περιορίζουν το χώρο αναζήτησης.

Η εκτέλεση είναι βήµα-προς-βήµα, µε 

χρήση αλγορίθµων.

Η γνώση είναι αποθηκευµένη στη βάση 

γνώσης.

Βάση δεδοµένων - η γνώση ενσωµατώνεται 

στο πρόγραµµα.
Τα στοιχεία µιας βάσης δεδοµένων είναι 

παθητικά, δηλαδή υπάρχουν ή δεν 

υπάρχουν.

Μια βάση γνώσης προσπαθεί ενεργά να 

συµπληρώσει την πληροφορία που λείπει.

Η βάση γνώσης είναι χωριστή από τον 

µηχανισµό επεξεργασίας.

Επεξεργασία και γνώση συνδυάζονται σε 

ένα σειριακό πρόγραµµα.
Η επεξήγηση του δρόµου συλλογισµού και η 

αναφορά των δεδοµένων που 

χρησιµοποιήθηκαν είναι µέρος των 

περισσότερων έµπειρων συστηµάτων.

Συνήθως δεν εξηγούν γιατί τα δεδοµένα 

εισόδου χρειάζονται ή πώς συνάγονται τα 

συµπεράσµατα.

Διαχειρίζονται ελλιπή ή ασαφή πληροφορία. Χρειάζονται ολοκληρωµένη πληροφορία.

Το πρόγραµµα µπορεί να κάνει λάθος όταν η 

γνώση είναι ελλιπής ή ασαφής.

Όταν η γνώση είναι ελλιπής ή ασαφής, 

παίρνουµε λάθος ή και καθόλου 

αποτέλεσµα. Σε διαφορετική περίπτωση, τα 

προγράµµατα δεν κάνουν λάθη.
Ευχέρεια στην επέκταση και αναθεώρηση 

της γνώσης, καθώς η τροποποίηση των 

κανόνων είναι εύκολη.

Η τροποποίηση της γνώσης είναι 

κοπιαστική αφού επιβάλλει ευρείας 

κλίµακας µεταβολές στο πρόγραµµα.

Χρήση γλωσσών που πλησιάζουν την 

ανθρώπινη.

Χρήση γλωσσών που βρίσκονται 

πλησιέστερα στον τρόπο λειτουργίας του Η/

Υ.

Πίνακας 4.1 - Διαφορές των έµπειρων συστηµάτων µε τις συµβατικές εφαρµογές.

Μονιµότητα γνώσης

Πάγια εµπειρογνωµοσύνη, σε σχέση µε τον άνθρωπο-εµπειρογνώµονα, του οποίου η 
γνώση είναι διαθέσιµη όταν  ο ίδιος είναι παρών, µε πάντα υπαρκτή την πιθανότητα 
της αποµάκρυνσης του από τη θέση του και την ταυτόχρονη απώλεια της γνώσης.

Οµογενοποιηµένη αναπαράσταση γνώσης

Μέσα στο ίδιο έµπειρο σύστηµα, η γνώση αναπαρίσταται παντού µε τον ίδιο ή 
παρόµοιο τρόπο. Έτσι καθίστανται πιο προσιτά και κατανοητά η δοµή, η οργάνωση 
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και το περιεχόµενο του συστήµατος. Παράλληλα, είναι πιο εύκολη η αποτύπωση της 
γνώσης.

Αντικειµενικότητα

Πολλές φορές ένας εµπειρογνώµονας εκφέρει υποκειµενικές απόψεις, επηρεαζόµενος 
από πολλούς παράγοντες (προσωπικό συµφέρον, επιµονή, κακή προηγούµενη 
εµπειρία). Αντίθετα, στα έµπειρα συστήµατα υπάρχει αντικειµενικότητα, αν η γνώση 
προέρχεται από πολλούς ειδικούς. Γι’ αυτό το λόγο, το έµπειρο σύστηµα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί τουλάχιστον συµβουλευτικά, παρέχοντας αυξηµένη αξιοπιστία και 
εµπιστοσύνη στην ορθότητα της απόφασης ενός ειδικού. Συµβουλευτικά µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ακόµα και στην περίπτωση που το έµπειρο σύστηµα 
προγραµµατίστηκε µε τη γνώση του ειδικού που το χρησιµοποιεί, εάν αυτός θέλει 
επιβεβαίωση ή δε βρίσκεται σε θέση να εκφέρει άποψη λόγω παραγόντων  όπως 
κούραση και στρες.

Τα παραπάνω συνηγορούν σε σταθερή, πλήρη και χωρίς συναισθηµατισµούς 
απάντηση από ένα έµπειρο σύστηµα, το οποίο αν το τροφοδοτούµε µε τα ίδια 
δεδοµένα, θα καταλήγει πάντα στην ίδια απόφαση. Σε αντιδιαστολή, ο άνθρωπος 
εµπειρογνώµονας, λόγω συναισθηµατικών ή ψυχολογικών παραγόντων µπορεί να µη 
λειτουργήσει στο µέγιστο της αποδοτικότητάς του, ή να παρουσιάζει αποκλίσεις στις 
αποφάσεις του.

Τεκµηρίωση γνώσης

Ένα έµπειρο σύστηµα παρέχει µια µόνιµη τεκµηρίωση της γνώσης και των κανόνων 
του γνωστικού πεδίου. Σε πολλές περιπτώσεις άλλωστε χρησιµοποιούνται τα έµπειρα 
συστήµατα για την εκπαίδευση ανθρώπων.

Μπορεί λοιπόν να δώσει λεπτοµερή επεξήγηση συλλογιστικής που το οδήγησε σε 
κάποιο συµπέρασµα, ενώ ο εµπειρογνώµονας µπορεί να µην επιθυµεί ή να µην είναι 
σε θέση να το κάνει.

Απόκριση 

Σε κάποιες εφαρµογές, ένα έµπειρο σύστηµα µπορεί να χαρακτηρίζεται από γρήγορη 
απόκριση, εξετάζοντας σε µικρό χρόνο πολλές πιθανές λύσεις και να λάβει υπόψη του 
όλα τα δεδοµένα εισόδου. Αντίθετα, ο άνθρωπος-εµπειρογνώµονας µπορεί να µην 
είναι σε θέση να αντιδράσει άµεσα, ενώ συχνά δεν είναι άµεσα διαθέσιµος. Με αυτόν 
τον τρόπο εξοικονοµείται πολύτιµος χρόνος.

Μείωση κινδύνων

Ελαττωµένο κίνδυνο χρήσης τους σε επικίνδυνα για τον άνθρωπο περιβάλλοντα. Τα 
έµπειρα συστήµατα µε την  χρήση αισθητήρων, µπορούν να λαµβάνουν  αποφάσεις και 
να παρακινούν ενέργειες ακόµα και σε περιβάλλοντα επικίνδυνα για τον ανθρώπινο 
οργανισµό.
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4.8.Β  Μειονεκτήµατα

Έλλειψη κοινής λογικής-εµπειρίας

Οι ειδικοί συνδυάζουν πολλές φορές µαζί µε την γνώση και την εµπειρία τους, σοφία 
ή κοινή λογική για την αποδοχή ή απόρριψη λύσεων. Τα έµπειρα συστήµατα µπορούν 
µεν να δικαιολογήσουν  τις λύσεις που προτείνουν αλλά δεν µπορούν να τις 
αξιολογήσουν. 

Έλλειψη µετα-γνώσης

Ένας εµπειρογνώµονας γνωρίζει τα όρια των δυνατοτήτων του. Τα έµπειρα 
συστήµατα πάσχουν από έλλειψη µετα-γνώσης, τη γνώση δηλαδή των  δυνατοτήτων 
του και των καταστάσεων τις οποίες µπορεί να αντιµετωπίσει.

Περιορισµένο γνωστικό αντικείµενο

Τα έµπειρα συστήµατα δεν είναι αποδοτικά στο να αντιµετωπίζουν απροσδιόριστες ή 
νέες καταστάσεις, ούτε στο να παρέχουν απαντήσεις σε προβλήµατα εκτός του 
γνωστικού τους πεδίου. Γνωρίζουν ακριβώς ότι περιέχεται στη βάση γνώσης τους και 
τίποτα παραπάνω, σε αντίθεση µε τον άνθρωπο-ειδικό, που µπορεί να ανταποκριθεί 
µε κάποιον τρόπο σε οποιαδήποτε κατάσταση, ακόµα και χωρίς να είναι ο πλέον 
κατάλληλος. 

Έλλειψη δηµιουργικότητας

Οι άνθρωποι µπορούν να αντιδρούν δηµιουργικά (αν και µερικές φορές λανθασµένα) 
σε αναπάντεχες και ασυνήθιστες καταστάσεις.

Απουσία ελέγχου της γνώσης

Τα περισσότερα έµπειρα συστήµατα δεν εκτελούν έλεγχο της λογικής ορθότητας, 
πληρότητας και συνέπειας της γνώσης την οποία τροφοδοτούνται. Αντίθετα, ο ειδικός 
µπορεί να το κάνει αυτό, έστω και εµπειρικά, ή ακόµα και υποσυνείδητα.

Εξάρτηση στη διαδικασία εκµάθησης

Οι άνθρωποι µπορούν να προσαρµόζονται σε περιβάλλοντα που αλλάζουν συνεχώς 
µέσω της επικοινωνίας µε το περιβάλλον και της εκµάθησης. Εµφανίζουν λοιπόν  µια 
αυτονοµία στη µάθηση, έστω και αν αυτή η διαδικασία µπορεί να αποδειχθεί αργή. 
Τα έµπειρα συστήµατα πρέπει να προγραµµατιστούν για να µαθαίνουν  αυτόµατα και 
να αναθεωρούν  τη συµπεριφορά τους (µηχανική µάθηση), χωρίς πάντα να λαµβάνουν 
υπόψη τους εντελώς νέα, εξωτερικά γι’ αυτά, δεδοµένα.

Έλλειψη αισθήσεων

Η δυνατότητα αίσθησης του περιβάλλοντος και η πολλαπλή ανάκτηση πληροφοριών 
µέσω των αισθητήριων οργάνων επιτρέπει στους ανθρώπους µια συνεχή ανανέωση 
της γνώσης. Τα έµπειρα συστήµατα περιορίζονται στην εισαγωγή της γνώσης µέσω 
της συµβολικής της αναπαράστασης.
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Παρά τα πλεονεκτήµατα τους, τα έµπειρα συστήµατα δεν έχουν  αντικαταστήσει 
πλήρως τον  άνθρωπο-ειδικό, αλλά συνήθως τον απαλλάσσουν από τις τετριµµένες 
εργασίες, χρησιµοποιώντας τη βοήθεια του σε περιπτώσεις για τις οποίες έχουν 
ελλιπή ή µη κατάλληλη γνώση. Με βάση αυτές τις προδιαγραφές, καθορίζονται τα 
πλαίσια µέσα στα οποία κατασκευάζονται τα εργαλεία για την υλοποίηση τους αλλά 
και οι κατηγορίες προβληµάτων  για τα οποία συνίσταται η χρήση έµπειρων 
συστηµάτων. 

4.9  Χρονοδιάγραµµα

Στον Πίν.4.2 αναφέρονται τα σηµαντικά γεγονότα στην εξέλιξη των έµπειρων 
συστηµάτων.

1943 Ο Post προτείνει τη χρήση κανόνων παραγωγής.
Οι McCulloch και Pitt προτείνουν τις αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων.

1954 Αλγόριθµος Markov για τον έλεγχο εκτέλεσης των κανόνων.

1955
Οι Newell, Shaw  και Simon αναπτύσσουν την IPL-11, την πρώτη γλώσσα 
τεχνητής νοηµοσύνης.

1956
Συνέδριο υπολογιστών Dartmouth: Επινοείται ο όρος Τεχνητή Νοηµοσύνη, 
ΤΝ (Artificial Intelligence, AI).

1957 Οι Newell, Shaw και Simon δηµιουργούν το GPS (General Problem Solver).
Το Percepton επινοείται από το Rosenblatt.

1957 Ο Chomsky γράφει το Syntactic Structures.
1958 Ο McCarthy παρουσιάζει τη γλώσσα ΤΝ LISP στο MIT.
1959 Οι Minsky και McCarthy ιδρύουν το εργαστήριο ΤΝ στο MIT.

1962
Ο McCarthy µετακινείται στο Stanford, δηµιουργώντας εργαστήριο ΤΝ το 
1963.
Ο Rosenblatt παρουσιάζει το Principles of Neurodynamics.

1965
Οι Feigenbaum  και Buchanan ξεκινούν το DENDRAL, το πρώτο έµπειρο 
σύστηµα για ερµηνεία φασµατογραφηµάτων µάζας και αναγνώριση χηµικών 
ενώσεων (εύρεση του συντακτικού τους τύπου).
Οι αρχές της Ασαφούς Λογικής (Fuzzy Logic) θεµελιώνονται από τον Zadeh.

1968
Σηµασιολογικά δικτυώµατα (Semantic nets-Quillian) ως αναπαράσταση της 
γνώσης.

1969 Οι Minsky και Papert παρουσιάζουν το Perceptions
MACSYMA, µαθηµατικό έµπειρο σύστηµα από τους Martin και Moses.

1970 Ξεκινούν εργασίες στην PROLOG (Colmerauer).

1971
Το Human Problem Solving, από τους Newell και Simon κάνει δηµοφιλείς τους 
κανόνες.
Σύστηµα HEARSAY I για αναγνώριση φωνής.
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1973

MYCIN (διατριβή του Shortliffe): έµπειρο σύστηµα για διάγνωση ασθενειών. 
Εισάγει τη λειτουργία επεξήγησης, την αυτόµατη απόκτηση γνώσης και την 
ευφυή διδασκαλία.
Το MYCIN οδήγησε στα:
GUIDON, για ευφυή διδασκαλία (Clancey).
TEIRESIAS, µονάδα επεξήγησης (Davis).
eMYCIN, το πρώτο κέλυφος έµπειρου συστήµατος (Van Melle, Shortliffe και 
Buchanan).
HEARSAY II, σύστηµα αναγνώρισης οµιλίας όπου χρησιµοποιείται το µοντέλο 
της αρχιτεκτονικής µαυροπίνακα (blackboard architecture) για συνεργασία 
µεταξύ περισσότερων έµπειρων συστηµάτων.

1975
Θεωρία Dempster-Shafer για εξαγωγή συµπερασµάτων  µέσα σε 
αβεβαιότητα.

1976
PROSPECTOR: έµπειρο σύστηµα για ανάλυση γεωλογικών δεδοµένων και 
αναζήτηση ορυκτών πηγών (Duda, Hart).
DIMETER: έµπειρο σύστηµα για ανάλυση γεωλογικών δεδοµένων και 
αναζήτηση πετρελαίου.
AM (Artificial Mathematician) από τον Lenat.

1977
Γλώσσα OPS (Forgy), για προγραµµατισµό µε κανόνες παραγωγής. Θα 
χρησιµοποιηθεί στο XCON/R1.

1978

Άρχισαν εργασίες µε το XCON/R1 (McDermott) για τη διαµόρφωση των 
υπολογιστικών συστηµάτων της DEC (Digital Equipment Corporation), 
εξοικονοµώντας εκατοµµύρια δολάρια και βάζοντας σε νέες βάσεις την 
τεχνολογία των έµπειρων συστηµάτων.

1979 Αλγόριθµος Rete για γρήγορο ταίριασµα προτύπου (Forgy).
Η εµπορευµατοποίηση της ΤΝ ξεκινά, δηµιουργείται η Inference Corp.

1980 Τα έµπειρα συστήµατα φτάνουν τους 1000 κανόνες.
Οι εταιρίες Symbolics  και LMI δηµιουργούνται από τους Noftsker και 
Greenblatt-Jacobson αντίστοιχα για να κατασκευάσουν µαζί µηχανές LISP.

1982 SMP : µαθηµατικό έµπειρο σύστηµα.
Ο Hopfield επαναφέρει στο προσκήνιο τα νευρωνικά δίκτυα.
Ξεκινά το Japanese Fifth Generation Project για να αναπτύξει ευφυείς 
υπολογιστές.

1983
Έµπειρο  σύστηµα KEE (Knowledge Engineering Tool) της εταιρείας 
lntelliCorp.

1984 Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ξεκινά το πρόγραµµα ESPRIT.
1985 Έµπειρο σύστηµα CLIPS από τη NASA.

Έµπειρο σύστηµα ART (Automated Reasoning Tool) της εταιρίας Inference 
Corp.

1986
Τα έσοδα της βιοµηχανίας που σχετίζεται µε την ΤΝ φτάνουν τα 
$1,000,000,000.
Το PICON ES Group εγκαταλείπει την LMI και ξεκινά την Gensym.
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1987
Το XCON της DEC εκτελεί την  εργασία 300 ανθρώπων χρησιµοποιώντας 
10,000 κανόνες.

1988 Τα έµπειρα συστήµατα έχουν έσοδα πάνω από 400 εκατοµµύρια δολάρια.
Οι αντικειµενοστραφείς (object-or iented) γλώσσες αρχίζουν να 
χρησιµοποιούνται ευρύτατα.
Πίνακας 4.2 - Σηµαντικά γεγονότα στην εξέλιξη των έµπειρων συστηµάτων.
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5
Ανάπτυξη Έµπειρου Συστήµατος

Στην κεφάλαιο 3 παρουσιάστηκαν τα µειονεκτήµατα των υπολογιστικών  µεθόδων 
σχεδίασης ολοκληρωµένων  πηνίων. Στην παρούσα ενότητα θα αναπτυχθεί ένα 
έµπειρο σύστηµα αυτόµατης σχεδίασης ολοκληρωµένων πηνίων που θα εξαλείφει τα 
µειονεκτήµατα αυτά. Η µέθοδος που προτείνεται είναι µια διαφορετική προσέγγιση 
για το σχεδιαστικό αυτό ζήτηµα, µιας και θα βελτιστοποιεί τα χαρακτηριστικά ενός 
µοντέλου χωρίς να γνωρίζει καµιά εξίσωση για αυτό.

Το έµπειρο αυτό σύστηµα εφεξής θα αποκαλείται ESSIS (Expert System for Spiral 
Inductor Synthesis). Είναι ένα σύστηµα αυτόµατης σχεδίασης, δηλαδή θα δέχεται 
στην  διεπαφή (interface) τις απαιτήσεις του χρήστη και θα υπολογίζει το φυσικό 
σχέδιο (layout) του πηνίου που θα ικανοποιεί τις προδιαγραφές αυτές. Οι 
προδιαγραφές του ESSIS παρουσιάζονται αναλυτικά στην συνέχεια. 

Το βασικότερο από τα χαρακτηριστικά του ESSIS είναι το γεγονός ότι προσοµοιώνει 
τον ανθρώπινο τρόπο σκέψης προσπαθώντας να αποτυπώσει όσο το δυνατόν 
καλύτερα, ποσοτικά, την εµπειρία του ειδικού. Αυτή η εµπειρία αποτυπώνεται στους 
κανόνες. Ειδικά σε ένα τέτοιο πρόβληµα, που δεν υπάρχει κοινά αποδεκτή 
µεθοδολογία για την σχεδιαστική διαδικασία αλλά χρησιµοποιείται η εµπειρία των 
ειδικών, το χαρακτηριστικό αυτό είναι ουσιώδες.

Ακόµα, ο χρήστης δεν είναι απαραίτητο να έχει γνώσεις φυσικής υψηλών 
συχνοτήτων. Χρειάζεται να ξέρει µονάχα την επιθυµητή συµπεριφορά της διάταξης 
που αναζητά. Στο τέλος κάθε σχεδιαστικής διαδικασίας, ο χρήστης έχει την 
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δυνατότητα να ελέγξει την πορεία του συστήµατος µέσω επεξηγηµατικών σχολίων  
σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των κανόνων που χρησιµοποιήθηκαν.

5.1  Προδιαγραφές ESSIS

To ESSIS είναι ένα έµπειρο σύστηµα αυτόµατης σχεδίασης ολοκληρωµένων 
σπειροειδών  πηνίων σε πραγµατικό χρόνο. Δηµιουργεί το βελτιστο φυσικό σχέδιο 
(layout) σύµφωνα µε τα κριτήρια που έχει ορίσει ο χρήστης, όπως :

o επιθυµητή τιµή επαγωγής (L), εντός της ανοχής (L tolerance) που έχει 

ορίσει ο χρήστης,

o καθορισµό µέγιστης διάστασης και συνεπώς της µέγιστης επιφάνειας 
σχεδίασης,

o περιορισµούς για το πλάτος των  µεταλλικών γραµµών  που αποτελούν το 
πηνίο, καθορίζοντας έτσι το ρεύµα που θα διαρρέει τις σπείρες του,

o περιορισµούς για τη σχετική θέση των ακροδεκτών του πηνίου,

o πολλαπλά επίπεδα µετάλλων (αν υποστηρίζεται από το αντίστοιχο  PDK),

o ασπίδα πολυπυριτίου (αν υποστηρίζεται από το αντίστοιχο  PDK)

To ESSIS υποστηρίζει τις ακόλουθες γεωµετρίες:

o Single-ended τετράγωνα / οκτάγωνα πηνία

o Differential και center-tapped τετράγωνα / οκτάγωνα πηνία

Κατά τη σχεδιαστική διαδικασία γίνονται βελτιστοποιήσεις µεγεθών χωρίς να 
γνωρίζουµε καµία εξίσωση για το µοντέλο του ολοκληρωµένου πηνίου. Αυτή η 
προσέγγιση του ¨µαύρου κουτιού¨ (black box) µας δίνει την δυνατότητα να 
χρησιµοποιηθούν όσο πολύπλοκα µοντέλα χρειάζεται ώστε να περιγραφούν καλύτερα 
φαινόµενα υψηλών  συχνοτήτων, δεδοµένου ότι δεν λύνεται καµία εξίσωση ώστε να 
εξαρτώµαστε από την πολυπλοκότητα της. Ένα ακόµη πλεονέκτηµα της προσσέγισης 
αυτής είναι η ανεξαρτησία από τις ιδιαιτερότητες της κάθε τεχνολογίας κατασκευής 
ολοκληρωµένων  κυκλωµάτων. Τα χαρακτηριστικά της κάθε τεχνολογίας και το 
µοντέλο του πηνίου αντιµετωπίζονται από το ESSIS ως ένα σύστηµα (σχ. 5.1). Αν µε 
κάποιο τρόπο είναι γνωστό το ζεύγος είσοδος/έξοδος τότε δεν χρειάζεται να 
γνωρίζουµε το ίδιο το σύστηµα.
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Σήµα 5.1  Συστηµική θεώρηση του προβλήµατος της σχεδίασης ολοκληρωµένων 
πηνίων.

To ESSIS λαµβάνει ως παραµέτρους εισόδου τις ακόλουθες:
 Γεωµετρικές παραµέτρους (Geometrical parameters): µέγιστη διάσταση 

(max size), πλάτος µεταλλικών γραµµών (track size), σχετική θέση 
ακροδεκτών (OS: opposite sides, SS: same sides, PS: perpendicular sides), 
χρήση ασπίδας πολυπυριτίου (ON/OFF/Smart Shield), και επιλογή πολλαπλών 
επιπέδων µετάλλων (stacking options).

 Παραµέτρους λειτουργίας (Performance parameters): επαγωγή (L - nH), 
συντελεστής ποιότητας βελτιστοποιηµένος στην συχνότητα λειτουργίας 
(desired operating frequency, f - GHz).

 Παραµέτρους τεχνολογίας (Technology parameters): τεχνολογικές 
παράµετροι για κάθε PDK (process design kit).

5.2  Δοµή του συστήµατος

Για την κατασκευή του συστήµατος ακολουθήσαµε τη διαδικασία που ακολουθείται 
στα έµπειρα συστήµατα. Προηγήθηκε η επιλογή της περιοχής και του είδους του 
προβλήµατος, ταυτόχρονα µε τον προσδιορισµό των επιµέρους χαρακτηριστικών του.

Η εκµαίευση της γνώσης πραγµατοποιήθηκε από έναν έµπειρο RF µηχανικό. Μετά 
από σειρά αναλύσεων αποµονώθηκαν  οι τεχνικές σχεδίασης, οι οποίες 
χρησιµοποιήθηκαν  για την δηµιουργία των κανόνων της Βάσης Γνώσης. Αυτές οι 
τεχνικές σχεδίασης είναι στην ουσία οι τάσεις συµπεριφοράς της επαγωγής και του 
συντελεστή ποιότητας κατά την αυξοµείωση των γεωµετρικών παραµέτρων  του 
φυσικού σχεδίου. Κατά την περιγραφή της Βάσης Γνώσης θα γίνει εκτενής αναφορά 
στο θέµα αυτό.

Στις επόµενες ενότητες παρουσιάζονται τα επιµέρους τµήµατα του συστήµατος.

92 



5.2.A  Γενικό διάγραµµα ροής

Στο σχ. 5.2 απεικονίζεται το διάγραµµα ροής του συστήµατος. Το ESSIS αποτελείται 
από δύο κλάδους, τον ευθύ κλάδο και τον  κλάδο ανατροφοδότησης. Στόχος του 
συστήµατος είναι η σχεδίαση σπειροειδών πηνίων που να ικανοποιούν τις 
προδιαγραφές συµπεριφοράς και γεωµετρίας. Χρησιµοποιώντας όρους της θεωρίας 
αυτοµάτου ελέγχου, η είσοδος του ευθύ κλάδου είναι οι γεωµετρικές παράµετροι του 
φυσικού σχεδίου της γεωµετρίας και η έξοδος του τα αποτελέσµατα της 
προσοµοίωσης της. Το έµπειρο σύστηµα είναι ο ελεγκτής που προσπαθεί να 
βελτιώσει τις L/Q χαρακτηριστικές καµπύλες αλλάζοντας τις παραµέτρους του 
φυσικού σχεδίου της γεωµετρίας. Η έξοδος του προσοµοιωτή παρουσιάζει πότε το 
σύστηµα είναι σε σωστή πορεία προσέγγισης της λύσης. Αν  δεν είναι, το RuleSet 
ξεκινά πάλι την διαδικασία από διαφορετικό σηµείο εκκίνησης. Το ESSIS αναζητά τις 
λύσεις εντός συγκεκριµένο αριθµού επαναλήψεων και χρονικού ορίου, διαφορετικά 
τερµατίζει την διαδικασία αναζήτησης και συµπεραίνει ότι οι προδιαγραφές δεν 
µπορούν να ικανοποιηθούν.

Πιο συγκεκριµένα, παρατηρούµε ότι αποτελείται από 4 δοµικές µονάδες:

 Γραφική Διεπαφή Χρήστη (Graphical User Interface - GUI ), όπου ο 
χρήστης εισάγει τις προδιαγραφές του πηνίου που αναζητά και λαµβάνει τα 
αποτελέσµατα της σχεδίασης.

 Μηχανή Εξαγωγής Μοντέλων (Model Extraction Engine), που δηµιουργεί 
το µοντέλο της εκάστωτε υπό δοκιµής γεωµετρίας.

 Προσοµοιωτής (Simulator), που προσοµοιώνει την εκάστωτε υπό δοκιµή 
γεωµετρία και κανει τις µετρήσεις όλων  των πραµέτρων που το έµπειρο 
σύστηµα χρειάζεται.

 Σύνολο Κανόνων - Έµπειρο Σύστηµα (RuleSet - Expert System), η καρδία 
του ESSIS. Επεξεργάζεται τις µετρήσεις και αποφασίζει ποια θα είναι η 
επόµενη γεωµετρία που θα δοκιµαστεί.
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Σήµα 5.2  Διάγραµµα ροής συστήµατος - κύκλος λειτουργίας.

Στις επόµενες ενότητες περιγράφονται αναλυτικά οι δοµικές αυτές µονάδες καθώς και 
η µεταξύ τους σχέση. 
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5.2.B  Γραφική Διεπαφή Χρήστη

Η διεπαφή του συστήµατος προς τον χρήστη είναι το µέσο µε το οποίο ο χρήστης θα 
µπορεί να εισάγει την  απαραίτητη πληροφορία για τα χαρακτηριστικά του πηνίου που 
αναζητά. Πέραν των  παραµέτρων εισόδου, που αποτελούν τις προδιαγραφές της κάθε 
σχεδιαστικής διαδικασίας, στην  διεπαφή αυτή ο χρήστης θα λαµβάνει και τα 
αποτελέσµατα της κάθε σχεδίασης.

Στο σχ. 5.3(a) απεικονίζεται η πρώτη φόρµα µε την οποία ο χρήστης έρχεται σε 
επαφή εκκινώντας το ESSIS. Τα πεδία που παρατηρούµε επεξηγούνται παρακατω:

 Ο χρήστης επιλέγει την επιθυµητή σπειροειδή γεωµετρία. Μπορεί να 
επιλέξει ταυτόχρονα και περισσότερες της µιας γεωµετρίας. Στην περίπτωση 
των Differential γεωµετριών ο χρήστης µπορεί να επιλέξει  αν η γεωµετρία 
θα έχει Centre Tap ON ή OFF. 

 Ο χρήστης επιλέγει τις επιθυµητές παραµέτρους σχεδίασης και 
βελτιστοποίησης του πηνίου που αναζητεί. Πιο συγκεκριµένα ο χρήστης 
εισάγει:

o   Επαγωγή (Inductance L): επιθυµητή επαγωγή στην συχνότητα 
λειτουργίας (σε nH)

o Συχνότητα (Frequency): συχνότητα λειτουργίας του πηνίου  (σε 
GHz)

o Ανοχή στην ζητούµενη τιµή επαγωγής (L Tolerance): 
επιτρεπόµενη απόκλιση της πραγµατικής τιµής της επαγωγής από 
την επιθυµητή. Οι διαθέσιµες επιλογές είναι:

 Strict – 2 %
 Κανονική (Normal) – 5 %
 Χαλαρή (Relaxed) – 10 %

o Περιορισµός µέγιστης διάστασης (Maximum size constraint): Αν 
ο χρήστης ενεργοποιήσει την επιλογή αυτή, πρέπει να 
οριοθετήσει την τιµή της µέγιστης διάστασης (um). 

o Σχετική θέση ακροδεκτών:
 Ακροδέκτες σε απέναντι πλευρά (OP)
 Ακροδέκτες σε διαδοχικές πλευρές (PS)
 Ακροδέκτες στην ίδια πλευρά (SS)
 Οποιαδήποτε σχετική θέση των  ακροδεκτών 

(Any)
o Περιορισµός του πλάτους των γραµµών του µετάλλου του 
πηνίου (Track size constraint): Αν ο χρήστης ενεργοποιήσει την 
επιλογή αυτή, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ανάµεσα:

 Track Equal To Value
 Track Less Than Value
 Track Greater Than Value

o Υποστηρίζονται δύο λειτουργίες βελτιστοποίησης. Ο χρήστης 
µπορεί να επιλέξει:

 Q: στην περίπτωση αυτή σχεδιάζονται πηνία 
που ικανοποιούν όλες τις προδιαγραφές και 
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παρουσιάζουν τον υψηλότερο δυνατό 
συντελεστή ποιότητας στην συχνότητα 
λειτουργίας.

 Don’t Care: στην περίπτωση αυτή σχεδιάζονται 
πηνία που ικανοποιούν όλες τις προδιαγραφές 
και έχουν τις µικρότερες δυνατές διαστάσεις. 
δεν γίνεται καµία προσπάθεια βελτιστοποίησης 
του Q.

o Επιλογές µετάλλων (Stacking Options): Στο σχ. 5.3(b) 
απεικονίζονται οι επιλογές σχετικά µε τα επίπεδα µετάλων  του 
πηνίου και των ακροδεκτών του.

o Ασπίδα πολυπιριτίου (PolyMesh): Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει 
την χρήση ασπίδας πολυπιριτίου ή όχι. Οι επιλογές που 
παρέχονται:

 On: Ασπίδα πολυπιριτίου ενεργοποιηµένη.
 Off: Ασπίδα πολυπιριτίου απενεργοποιηµένη.
 Smart: όπου το ESSIS ενεργοποιεί την ασπίδα 
πολυπιριτίου αν και µόνο αν βελτιώνει την 
απόδοση του πηνίου.

Στη φόρµα του  σχ. 5.3(a) στο επάνω µέρος υπάρχουν τρία πλήκτρα:
 ΟΚ: Έχοντας επιλέξει τις προδιαγραφές του πηνίου που αναζητούµε, 
πατώντας το ξεκινά η διαδικασία της σχεδίασης.

 Cancel: Πατώντας το πλήκτρο αυτό τερµατίζει η εφαρµογή.
 Defaults: Πατώντας το πλήκτρο αυτό οι επιλογές που εµφανίζονται στην 
διεπαφή επανέρχονατι στις προεπιλεγµένες.

 Present Solutions: Το πλήκτρο αυτό ενεργοποιείται µόνο όταν έχει 
τερµατιστεί η σχεδιαστική διαδικασία και έχουν βρεθεί λύσεις. Πατώντας το 
εµφανίζεται η φόρµα του σχ. 5.3(c). Σε αυτήν απεικονίζονται τα 
αποτελέσµατα της σχεδιαστικής διαδικασίας. Κάθε γραµµή αντιστοιχεί σε 
µία λύση. Οι στήλες, εκτός από τις τιµές των  γεωµετρικών παραµέτρων του 
φυσικού σχεδίου κάθε λύσης, έχουν την  ακριβή τιµή της επαγωγής που 
αντιστοιχεί στην γεωµετρία, το συντελεστή ποιότητας Q, τη συχνότητα 
λειτουργίας, τη συχνότητα µεγιστοποίησης του συντελεστη ποιότητας και τη 
συχνότητα συντονισµού. Επιλέγοντας µια λύση-γεωµετρία ενεργοποιείται το 
πλήκτρο Layout Drawing, µε το οποίο λαµβάνουµε το φυσικό σχέδιο της 
λύσης-γεωµετρίας που επιλέξαµε.
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Σχήµα 5.3 (a)  Διεπαφή χρήστη - εισαγωγή γεωµετρικών / ηλεκτρικών προδιαγραφών.

Σχήµα 5.3 (b) Διεπαφή χρήστη - επιλογή επιπέδων µετάλλων του πηνίου και των 
ακροδεκτών του.

Σχήµα 5.3 (c)  Διεπαφή χρήστη - παρουσίαση λύσεων, επιλογή επιθυµητής λύσης.
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5.2.Γ  Μηχανή Εξαγωγής Μοντέλων

Η Μηχανή Εξαγωγής Μοντέλων είναι η δοµική µονάδα που παράγει το ισοδύναµο 
κυκλωµατικό µοντέλο µιας γεωµετρίας πηνίου που περιγράφεται από τις 
παραµέτρους του φυσικού του σχεδίου. Στο σχ. 5.4 απεικονίζεται µε λεπτοµέρειες το 
λειτουργικό της διάγραµµα. Δέχεται σαν  είσοδο ένα αρχείο geometry.clb µε τις 
γεωµετρικές παραµέτρους του φυσικού σχεδίου. Αυτές οι παράµετροι ελέγχονται ώς 
προς την  ορθότητα τους από ειδικές συναρτήσεις (Cell Callbacks) πριν 
χρησιµοποιηθούν από το pcell (parametric cell - παραµετρικό κύτταρο). Ο έλεγχος 
ορθότητας αφορά τα κατασκευαστικά όρια των παραµέτρων  για την  κάθε 
εργοστασιακή τεχνολογία σχεδίασης και τους συνδυασµούς των  παραµέτρων  µεταξύ 
τους. 

Ένα παραµετρικό κύτταρο (parameterized cell) ή pcell είναι ένα γραφικό 
προγραµµατιζόµενο cell που µας επιτρέπει να δηµιουργούµε αντίγραφα (instances) 
προσαρµοσµένα στις δικές µας απαιτήσεις. To pcell φτιάχνεται όπως κι ένα 
οποιοδήποτε layout cell και στη συνέχεια εκχωρούνται κάποιες παράµετροι σ’ αυτό. 
Οι παράµετροι ελέγχουν το µέγεθος, το σχήµα ή τα περιεχόµενα του αντίγραφου 
(instance) και το pcell εκθέτει µια λίστα από τέτοιες παραµέτρους κάθε φορά που 
τοποθετούµε ένα στοιχείο. ∆ίνοντας τιµές στις παραµέτρους ρυθµίζουµε τη µορφή 
που θα πάρει το αντίγραφο. Το pcell που δηµιουργούµε καλείται master. Το master 
pcell είναι ο συνδυασµός του γραφικού layout, έτσι όπως το σχεδιάζουµε για να 
δηµιουργήσουµε ένα cell, και των παραµέτρων που περνάνε µέσα σ’ αυτό. Για 
παράδειγµα, µπορούµε να σχεδιάσουµε ένα τρανζίστορ και να εκχωρήσουµε 
παραµέτρους που ρυθµίζουν το πλάτος, το µήκος και τον αριθµό των πυλών. Όταν 
κάποιος τοποθετεί αντίγραφα του master µπορεί να δώσει διαφορετική τιµή σε κάθε 
παράµετρο, οπότε ανάλογα µε τις τιµές που έχουν  οι παράµετροι τα αντίγραφα θα 
ποικίλουν ως προς το µέγεθος και τη σύνθεση. Χρησιµοποιώντας το master pcell 
µπορούµε να δηµιουργήσουµε διάφορες παραλλαγές του τρανζίστορ. Έτσι από το 
master του σχ. 5.5 προκύπτει ένα παράγωγο (αντίγραφο) µε εκτεταµένο πλάτος 
πύλης, ένα άλλο µε επαναλαµβανόµενες πύλες και ένα τρίτο µε εκτεταµένη επαφή 
και εκτεταµένο µήκος πύλης. 

Στην έξοδο των Cell Callbacks δηµιουργείται το αρχείο geometry.tmp που περιέχει τις 
διορθωµένες γεωµετρικές παραµέτρους του φυσικού σχεδίου. Η πληροφορία αυτή 
χρησιµοποιείται στην συνέχεια από τον Geometry Data Creator που δηµιουργεί το 
αρχείο geometry.dat . Το αρχείο αυτό περιγράφει την  γεωµετρική κατασκευή του 
πηνίου σε κατάλληλα κωδικοποιηµένη µορφή. Η γεωµετρική αυτή δοµή 
αντιστοιχίζεται από τον Modeler στο ισοδύναµο κυκλωµατικό µοντέλο που 
περιγράγει όλες τις φυσικές διεργασίες που λαµβάνουν µέρος στην γεωµετρική δοµή 
που αναλύει. Το κυκλωµατικό µοντέλο γράφεται σε µορφή netlist στο αρχείο 
modelFile.
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Σχήµα 5.4  Μηχανή Εξαγωγής Μοντέλων (Model Extraction Engine).

Σχήµα 5.5  Pcell για ένα τρανζίστορ και 3 διαφορετικά τρανζίστορ.
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5.2.Δ  Προσοµοιωτής

Ο Προσοµοιωτής είναι η µονάδα που διενεργεί τις µετρήσεις για λογαριασµό του 
έµπειρου συστήµατος. Στο σχ. 5.6 απεικονίζεται µε λεπτοµέρειες το λειτουργικό του 
διάγραµµα. Χρησιµοποιεί το αρχείο µε το µοντέλο (modelFile) και το αντίστοιχο 
κύκλωµα δοκιµής (testBench). Το κύκλωµα δοκιµής µπορεί να είναι µια από τις  
τοπολογίες των σχ. 2.15 και σχ. 2.17, ανάλογα µε το είδος της γεωµετρίας που 
εξετάζεται - single-ended ή differential δοµές. Η προσοµοίωση γίνεται για το εύρος 
συχνοτήτων 10 Hz - 60 GHz. Τα διαγράµµατα της επαγωγής και του συντελεστή 
ποιότητας συναρτήσει της συχνότητας έχουν την µορφή του σχ. 2.18, αποθηκεύονται 
δε σε κατάλληλα κωδικοποιηµένη µορφή στο αρχείο SimulationResults.

Σχήµα 5.6  Προσοµοιωρής (Simulator).
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5.2.Ε  Σύνολο Κανόνων (RuleSet)

Σε αυτήν την υποενότητα εξετάζεται η δοµική µονάδα που δίνει την  νοηµοσύνη  
στο ESSIS και το χαρακτηρίζει ως έµπειρο σύστηµα. Στο σχ. 5.7 απεικονίζεται το 
λειτουργικό της διάγραµµα. Η δοµική αυτή µονάδα έχει ονοµαστεί RuleSet. Η 
ονοµασία αυτή είναι καταχρηστική όπως εξηγείται παρακάτω.

Σχήµα 5.7  Λειτουργικό διάγραµµα Ruleset. 

Το RuleSet λειτουργεί ως κλάδος ανατροφοδότησης του συστήµατος, όπως 
απεικονίζεται στο διάγραµµα ροής του σχ. 5.2 . Είναι ο ελεγκτής που αποφασίζει 
ποια γεωµετρία θα δοκιµαστεί στον  επόµενο κύκλο λειτουργίας, ώστε η τελική 
απόκριση του συστήµατος να ικανοποιεί τις προδιαγραφές που έθεσε ο χρήστης. 
Αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Η Βάση Γνώσης (Knowledge Base), που περιέχει όλα τα γεγονότα (facts) 
και τους κανόνες (rules). Τα γεγονότα είναι βραχυπρόθεσµη πληροφορία που 
αλλάζει κατά τη διάρκεια του κύκλου λειτουργίας. Οι κανόνες είναι η 
µακροπρόθεσµη πληροφορία που περιγράφει πως παράγονται νέα γεγονότα 
από τα υφιστάµενα. Οι κανόνες παραγωγής είναι ένας κατάλληλος τρόπος 
ενσωµάτωσης ανθρώπινων τρόπων σκέψης και εµπειρίας. Στην συγκεκριµένη 
περίπτωση, ενσωµατώνουν την εµπειρία RF µηχανικών στην σχεδίαση 
ολοκληρωµένων πηνίων. Έχουν δε τη συνήθη µορφή ΕΑΝ_ΤΟΤΕ  
(IF_THEN) και είναι γραµµένοι σε CLIPS  (C Language Integrated 
Production System). Συνεπώς, µε το όνοµα RuleSet δεν αναφερόµαστε µόνο 
στους κανόνες της Βάσης Γνώσης, αλλά σε ολόκληρη την µονάδα λήψης 
απόφασης. Στον Πίν. 5.1 περιγράφονται οι τάσεις συµπεριφοράς των L και Q 
στην  µεταβολή των σχεδιαστικών παραµέτρων, µε την προυπόθεση ότι όλες 
οι άλλες παράµετροι είναι σταθερές. Αυτός ο πίνακας διαµορφώθηκε µε την 
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συµβολή εµπειρογνώµονα και αποτελεί το σηµείο εκκίνησης για την 
δηµιουργία των κανόνων της Βάσης Γνώσης. Η στατική Βάση Γνώσης του 
ESSIS αποτελείται από 45 κανόνες της µορφής : if (conditional element) then 
(action item). Οι κανόνες σε γενικές γραµµές διαχωρίζονται στους κανόνες 
που αυξάνουν  το L και σε εκείνους που το µειώνουν. Στους Πιν. 5.2 και 5.3 
απεικονίζονται τα (action items) και για τις δυο αυτές περιπτώσεις. Οι 
συνθήκες καθώς και όλος ο κώδικας περιέχονται αναλυτικά στο συνοδευτικό 
CD. Ο λόγος που οι κανόνες έχουν χωριστεί µε βάση την  αυξοµείωση του L 
είναι επειδή γνωρίζουµε εξαρχής την επιθυµητή τιµή-στόχο του L (Ltarget). 
Συνεπώς σε κάθε βήµα της διαδικασίας γνωρίζουµε αν πρέπει να αυξήσουµε 
ή να µειώσουµε την παρούσα τιµή του L  (Lcurrent). Αυτό δεν ισχύει όµως µε 
το Q διότι δεν γνωρίζουµε πριν την σχεδιαστική διαδικασία ποια είναι η 
µέγιστη τιµή που µπορούµε να πετύχουµε για τις συγκεκριµένες 
προδιαγραφές. Σε κάθε έναν από αυτούς τους κανόνες έχει ανατεθεί ένας 
αριθµός που ονοµάζεται προτεραιότητα (salience). Προφανώς, ανάµεσα σε 
κανόνες που ικανοποιούν τις συνθήκες πυροδότησης, πρώτος πυροδοτείται 
εκείνος µε την  µεγαλύτερη προτεραιότητα, στην συνέχεια εκείνος µε την 
αµέσως µικρότερη κ.ο.κ. . Σε κάθε κύκλο λειτουργίας ο κανόνας που 
χρησιµοποιήθηκε αξιολογείται ως προς την επιτυχία ή αποτυχία του να 
βελτιώσει την συµπεριφορά του εξεταζόµενου πηνίου. Αυτή η αξιολόγηση 
τροποποιεί τις τιµές των προτεραιοτήτων. Οι προτεραιότητες συνιστούν τη 
δυναµική βάση γνώσης ή µνήµη εργασίας. Αποτελούν την εµπειρία του 
συστήµατος, οι οποία εµπλουτίζεται σε κάθε κύκλο λειτουργίας. 
Περισσότερες λεπτοµέρειες για τις προτεραιότητες των κανόνων θα δοθούν 
σε ακόλουθη ενότητα. 

 Η Μηχανή Εξαγωγής Συµπερασµάτων (Inference Engine) χρησιµοποιεί 
ειδικές µεθόδους λήψης αποφάσεων  µέσα από αβέβαια δεδοµένα εισόδου.  
Το ESSIS χρησιµοποιεί την µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων  του CLIPS 
[1]. Το CLIPS είναι ένα αρκετά δηµοφιλές, δωρεάν  εργαλείο ανάπτυξης 
έµπειρων συστηµάτων. Αναπτύχθηκε από τη NASA και παρουσιάστηκε το 
1985, για να αντικαταστήσει τα ήδη υπάρχοντα συστήµατα που βασίζονταν 
στη γλώσσα LISP. Για την ανάπτυξη του χρησιµοποιήθηκε η γλώσσα C, έτσι 
ώστε να είναι δυνατή η µεταφορά του σε όλα τα γνωστά λειτουργικά 
συστήµατα, µε χαµηλό κόστος. Εκτός από προγραµµατισµό µε κανόνες, που 
υπάρχει δοµή παρόµοια µε την OPS5, υποστηρίζει διαδικαστικό (procedural) 
προγραµµατισµό, µε σύνταξη παρόµοια της LISP, καθώς και αντικειµε-
νοστραφή (object-oriented) προγραµµατισµό. Η αντικειµενοστραφής γλώσσα 
προγραµµατισµού που παρέχεται µε το CLIPS ονοµάζεται COOL (Clips 
Object-Oriented Language). Για την  εξαγωγή συµπερασµάτων υποστηρίζει 
την ορθή ακολουθία εκτέλεσης, µε στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων 
(conflict resolution).
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Parameter Inductance - L Quality Factor - Q

   Track Size
 

Low effect - 
for fine tuning

 

Lower reactance can 
have significant effect

   Track Distance   
For fine tuning

 
 

   Turns
 

High impact
 

    Size X-Y     

   

Geometry
Circular Spirals better 
than Octagonal better 

than Square

   Stacking  

Slight effect
 

   
Significant effect

Shield ~Same
 

Could be almost the 
same or better 

(not worse)
Πίνακας 5.1  Τάσεις συµπεριφοράς L και Q συναρτήσει των γεωµετρικών παραµέτων.

Rules to Increase L
# 1 - 5 Turns (5) Turns += 0.25*Turns

  Turns += 0.5*Turns
  Turns += 1*Turns
  Turns += 2*Turns
  Turns += 3*Turns

# 6 - 14 SizeX (9) SizeX += 0.01*SizeX
  SizeX += 0.05*SizeX
  SizeX += 0.1*SizeX
  SizeX += 0.25*SizeX
  SizeX += 0.5*SizeX
  SizeX += 1*SizeX
  SizeX += 3*SizeX
  SizeX += 4*SizeX
  SizeX += 5*SizeX

# 15 - 19 TrackDistance (5) TrackDistance += 0.01*TrackDistance
  TrackDistance += 0.05*TrackDistance
  TrackDistance += 0.1*TrackDistance
  TrackDistance += 0.25*TrackDistance
  TrackDistance += 0.5*TrackDistance

# 20 - 24 TrackSize (5) TracSize += 0.01*TrackSize
  TracSize += 0.05*TrackSize
  TracSize += 0.1*TrackSize
  TracSize += 0.25*TrackSize
  TracSize += 0.5*TrackSize

Πίνακας 5.2  Κανόνες αύξησης του L.
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Rules to Decrease L
# 25 - 27 Turns (3) Turns -= 0.25*Turns

  Turns -= 0.5*Turns
  Turns -= 1*Turns

# 28 - 34 SizeX (7) SizeX -= 0.01*SizeX
  SizeX -= 0.05*SizeX

SizeX -= 0.1*SizeX
  SizeX -= 0.25*SizeX
  SizeX -= 0.5*SizeX
  SizeX -= 1*SizeX
  SizeX -= 2*SizeX

# 35 - 39 TrackDistance (5) TrackDistance -= 0.01*TrackDistance
  TrackDistance -= 0.05*TrackDistance
  TrackDistance -= 0.1*TrackDistance
  TrackDistance -= 0.25*TrackDistance

TrackDistance -= 0.5*TrackDistance
# 40 - 45 TrackSize (6) TracSize -= 0.01*TrackSize

  TracSize -= 0.05*TrackSize
  TracSize -= 0.1*TrackSize
  TracSize -= 0.25*TrackSize

TracSize -= 0.5*TrackSize
  TracSize -= 1*TrackSize

Πίνακας 5.3  Κανόνες µείωσης του L.

Σχήµα 5.8  Γραφικό περιβάλλον ανάπτυξης  κανόνων του CLIPS.
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5.3  Αλγόριθµος Ευριστικής Αναζήτησης

Το πρόβληµα της σχεδίασης πηνίων ανάγεται σε πρόβληµα αναζήτησης πηνίων που 
πρέπει να ικανοποιούν κάποιες προδιαγραφές. Προσανατολιζόµαστε σε αλγορίθµους 
ευριστικής αναζήτησης, οι οποίοι αξιοποιούν οποιαδήποτε πληροφορία µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για να αξιολογήσουν τις ενδιάµεσες καταστάσεις στην διαδικασία 
αναζήτησης της λύσης, ώστε να σταµατήσει η ανάπτυξη µονοπατιών που δεν 
µπορούν να οδηγήσουν σε λύση. Ο ευριστικός µηχανισµός υλοποιείται ως µια 
συνάρτηση – ευριστική συνάρτηση (cost function). Η τιµή της ευριστικής 
συνάρτησης εκφράζει το πόσο κοντά βρίσκεται µια κατάσταση σε µια τελική. Η 
ευριστική τιµή δεν είναι η πραγµατική τιµή της απόστασης από µια τελική 
κατάσταση, αλλά µια εκτίµηση που µπορεί να είναι και λανθασµένη. Άλλωστε, αν η 
εκτίµηση ήταν η πραγµατική απόσταση τότε δεν  θα χρειαζόταν  αναζήτηση, γιατί κάθε 
βήµα του µονοπατιού θα κατασκευαζόταν ντετερµινιστικά. Η ευριστική συνάρτηση 
αξιολογεί το «πόσο» καλή είναι η τρέχουσα κατάσταση και για να το επιτύχει αυτό 
χρησιµοποιεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της «ιδανικής» λύσης.

Σχήµα 5.9  Ηλεκτρική συµπεριφορά ενός ολόκληρωµένου πηνίου (1 nH @ 3 GHz) 
στην συχνότητα ενδιαφέροντος.

Μια «ιδανική» λύση παρουσιάζει την  συµπεριφορά του σχ.1 – απεικόνιση ηλεκτρικής 
συµπεριφοράς πηνίου 1 nH @ 3 GHz. Συγκεκριµένα, η λύση που αναζητούµε θα 
πρέπει:

 στην  συχνότητα ενδιαφέροντος να έχει τιµή αυτεπαγωγής L εντός της 
επιθυµητής ανοχής.

 η απόκλιση του L στην συχνότητα ενδιαφέροντος από το LDC να είναι κατά 
το δυνατόν  περιορισµένη, ώστε το πηνίο να είναι «flat» στην συχνότητα 
ενδιαφέροντος.
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 να έχει αποδεκτή τιµή συντελεστή ποιότητας Q. Στην περίπτωση του Q 
optimization να έχει Qmax.

 η γεωµετρία του πηνίου θα πρέπει να αναπτύσσεται εντός της περιοχής που 
επιθυµεί ο χρήστης.

Μορφοποιώντας κατάλληλα την ευριστική συνάρτηση είµαστε σε θέση να 
γνωρίζουµε σε κάθε βήµα της αναζήτησης  πόσο «κοντά» ή «µακρυά» βρισκόµαστε 
από τον στόχο. Η µορφή των Cost Functions (Cf) που δοκιµάζονται είναι:

                 
Cf =

a
Q

+ b
Lcurrent − LDC

LDC
+ cisign CurrentSize − MaxSize( )

όπου a, b, c είναι σταθερές τιµές.

Ο αλγόριθµος αναζήτησης που χρησιµοποιείται είναι µια βελτιωµένη µορφή της 
αναζήτησης Αναρρίχησης Λόφων (Hill-Climbing Search). 

Στην συνέχεια, περιγράφεται σε µορφή ψευδοκώδικα ο αλγόριθµος αναζήτησης HC:
1. Αρχική κατάσταση είναι η τρέχουσα κατάσταση.
2. Αν η κατάσταση είναι η τελική τότε ανάφερε την λύση και σταµάτα.
3. Εφάρµοσε τους τελεστές µετάβασης για να βρεις τις καταστάσεις - παιδιά.
4. Βρες την καλύτερη κατάσταση σύµφωνα µε την ευριστική συνάρτηση.
5. Αν η νέα κατάσταση είναι καλύτερη από την τρέχουσα τότε αυτή γίνεται η νέα 
κατάσταση. Πήγαινε στο βήµα 2.

6. Αλλιώς σταµάτα σε αυτήν την κατάσταση (τοπική λύση).

Ο HC είναι πολύ αποδοτικός τόσο σε χρόνο όσο και σε µνήµη, αλλά είναι µη-πλήρης. 
Επιπλέον, έχει και άλλα προβλήµατα, τα οποία γίνονται κατανοητά αν γίνει ο εξής 
παραλληλισµός: ας υποτεθεί ότι ο χώρος αναζήτησης είναι µια τρισδιάστατη 
επιφάνεια µε λόφους, πεδιάδες και χαράδρες και αναζητείται η ψηλότερη κορυφή. Η 
αναζήτηση γίνεται µέσα στην οµίχλη και συνεπώς δεν υπάρχει πραγµατική 
πληροφορία για το που βρίσκεται η ψηλότερη κορυφή. Ο ευριστικός µηχανισµός που 
χρησιµοποιείται είναι η ανάβαση σε ψηλότερη περιοχή από την τρέχουσα. Αυτό 
επιτυγχάνεται µε την εξέταση των γειτονικών περιοχών, µέχρι το σηµείο που υπάρχει 
ορατότητα. Το ύψος, λοιπόν, στο οποίο βρίσκεται κάποιο σηµείο της επιφάνειας 
αυτής είναι η τιµή της ευριστικής συνάρτησης. Η εξέταση των γειτονικών περιοχών 
αντιστοιχεί στη δηµιουργία νέων καταστάσεων. Η ανάβαση στην ψηλότερη περιοχή 
αντιστοιχεί στην επιλογή της κατάστασης που θα ακολουθηθεί και στην απόρριψη 
των υπολοίπων. Σύµφωνα µε αυτόν τον παραλληλισµό προκύπτουν τα τρία βασικά 
προβλήµατα του HC (σχ. 5.10).
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Σχήµα 5.10  Τα προβλήµατα της αναζήτησης µε HC.

• Πρόποδες(foothill): Κάποιες χαµηλότερες κορυφές προσελκύουν το 
ενδιαφέρον  της αναζήτησης. Έτσι η λύση είναι η τοπκά καλύτερη (local 
maximum) και όχι η συνολικά καλύτερη.

• Οροπέδιο(plateau): Υπάρχει η περίπτωση όλα τα γύρω σηµεία να έχουν το 
ίδιο ακριβώς ύψος. Η επιλογή ενός από τα ισουψή σηµεία γίνεται τυχαία και η 
περιπλάνηση γύρω από την ίδια περιοχή είναι αναπόφευκτη.

• Κορυφογραµµή(ridges): Οι κορυφογραµµές είναι ψηλά και γενικά βρίσκονται 
µε ευκολία, όµως από εκεί και πέρα η πρόοδος της αναρρίχησης σε ψηλότερη 
κορυφή είναι µια αργή διαδικασία. Υπάρχει περίπτωση η ευριστική τιµή να 
εναλλάσεται µεταξύ δύο τιµών, δηλαδή των  σηµείων που βρίσκονται 
εκατέρωθεν της κορυφογραµµής, χωρίς όµως να υπάρχει ουσιαστική πρόοδος.

Για να ξεπεραστούν τα προβλήµατα αυτά πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες  
τροποποιήσεις/προσθήκες στο σκελετό του αλγορίθµου ώστε να µπορεί αποδοτικά να 
χρησιµοποιηθεί ως µεθοδολογία αναζήτησης. Συγκεκριµένα:

 Αρχική κατάσταση είναι µια γεωµετρία που βρίσκεται «αρκετά κοντά» 
στις ζητούµενες προδιαγραφές και η οποία θα αντλείται από το 
δυναµικό database που θα δηµιουργεί το ESSIS. Αν  καµιά από τις 
γεωµετρίες του database δεν βρίσκεται «αρκετά κοντά» στις 
προδιαγραφές συµπεριφοράς τότε ως σηµείο εκκίνησης θα λαµβάνεται 
µια «τυχαία» γεωµετρία. Ως «αρκετά κοντά» στις προδιαγραφές 
συµπεριφοράς ορίζεται µια κατάσταση που απέχει το πολύ 20% από 
την ονοµαστική τιµή της αυτεπαγωγής (L - nH) και παρουσιάζει την 
συµπεριφορά αυτή εντός της περιοχής (Fdes±1GHz) και Maximum Size 
Constraint, όπου Fdes η συχνότητα ενδιαφέροντος σε GHz & Maximum 
Size Constraint η µέγιστη διάσταση σε µm που ορίζει ο χρήσης. Ως 
«τυχαία» γεωµετρία χαρακτηρίζεται εκείνη που σχηµατίζεται από 
τυχαία επιλογή γεωµετρικών παραµέτρων .

 Οι τελεστές µετάβασης είναι οι 45 κανόνες που απεικονίζονται στους 
Πίν. 5.2 και 5.3. Αν εφαρµόζονταν όλοι σειριακά , όπως προβλέπει ο 
αλγόριθµος HC, θα γίνονταν 45 simulations προτού αποφασιστεί ποιά 
θα είναι η επόµενη κατάσταση! Αυτή η µέθοδος εύρεσης της επόµενης 
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κατάστασης είναι προφανώς µη αποδοτική. Στο ESSIS εισάγεται µια 
διαφορετική προσέγγιση. Σε κάθε κανόνα αντιστοιχούµε µια τιµή 
(προτεραιότητα –salience) η οποία θα απεικονίζει την ικανότητα-  
επιτυχία ενός κανόνα συγκριτικά µε άλλους. Ανάµεσα λοιπόν σε 
κανόνες που ικανοποιούν τις συνθήκες εκτέλεσης, πυροδοτείται 
εκείνος µε τη µεγαλύτερη προτεραιότητα και απενεργοποιεί τους 
υπόλοιπους. Δηµιουργείται έτσι µια νέα γεωµετρία που έχει πολλές 
πιθανότητες να οδηγήσει σε καλύτερη κατάσταση από την 
προηγούµενη, δεδοµένου ότι χρησιµοποιήθηκε ο πιο «επιτυχηµένος» 
κανόνας για την δεδοµένη κατάσταση. Γίνεται simulation της νέας 
γεωµετρίας και υπολογίζεται το Cost Function (Cf) αυτής. Ακολουθεί 
η αξιολόγηση του κανόνα που χρησιµοποιήθηκε:
• αν ο κανόνας οδήγησε σε καλύτερη κατάσταση, δηλαδή 

Cf-current < Cf-previous

ο κανόνας «επιβραβεύεται» ανάλογα µε την  επί τοις εκατό βελτίωση 
της κατάστασης που επέφερε. Η νέα αυτή γεωµετρία και κατάσταση 
θεωρείται η νέα τρέχουσα κατάσταση – safe state.
• αν ο κανόνας δεν οδήγησε σε καλύτερη κατάσταση, δηλαδή 

Cf-current >= Cf-previous

ο κανόνας «τιµωρείται» ανάλογα µε την  επί τοις εκατό χειροτέρευση 
της κατάστασης που επέφερε. Ο κανόνας αυτός προστίθεται στο 
CLOSED_SET , δηλαδή σε ένα σύνολο κανόνων που αποτυγχάνουν 
να βελτιώσουν  την  τρέχουσα κατάσταση. Το CLOSED_SET επίσης 
βοηθά στο να µην γίνονται κύκλοι (loops), µε την εφαρµογή των ίδιων 
µη αποτελεσµάτικών κανόνων. Οι κανόνες του CLOSED_SET µένουν 
απενεργοποιηµένοι µέχρι την εύρεση του κανόνα που θα πετύχει την 
επόµενη καλύτερη κατάσταση από την τρέχουσα. Όταν  βρεθεί ο 
κανόνας που θα δώσει καλύτερη κατάσταση από την τρέχουσα τότε το 
CLOSED_SET αδείαζει. Κάθε φορά που ένας κανόνας αποτυγχάνει 
γίνεται επανάκτηση του safe state.
Για την αποφυγή χαµένων προσοµοιώσεων χρησιµοποιείται ένα 
χαρακτηριστικό (SMART DISABLE) που αυξάνει την  ταχύτητα 
σύγκλισης προς την  λύση. Η λειτουργεία του θα φανεί καλύτερα στο 
ακόλουθο παράδειγµα. Κάνω την υπόθεση εργασίας ότι βρίσκοµαι σε 
κατάσταση όπου πρέπει να µειωθεί το L , ο κανόνας #31 έχει το max 
salience, επιλέγεται και αποτυγχάνει. Οι κανόνες της ίδιας κατηγορίας 
(κανόνες #28-34) στην περίπτωση που έχουν τα επόµενα καλύτερα 
saliences θα δοκιµαστούν µε την σειρά τους. Όµως, εφόσον ο κανόνας 
#31 δοκιµάστηκε και απέτυχε τότε είναι σίγουρο ότι οι κανόνες #32-34 
αν δοκιµαστούν θα αποτύχουν και εκείνοι. Προσθέτοντας τους 
κανόνες #32-34  στο CLOSED_SET κερδίζουµε χρόνο ίσο µε τα 3 
simulations που δεν έγιναν. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν 
χρησιµοποιείται στους κανόνες που αυξοµειώνουν τα turns καθότι η 
παράµετρος αυτή έχει µεγάλη επίδραση. 
Ένα χαρακτηριστικό που µπορεί να αυξήσει επιπλέον την ταχύτητα 
σύγκλισης προς την λύση είναι το QUICK CONVERGENCE. 
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Βασίζεται στην ακόλουθη λογική: όταν ένας κανόνας επιτυγχάνει, 
δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στον αµέσως επόµενο κανόνα της 
ίδιας κατηγορίας υπαρχει µεγάλη πιθανότητα να µεταβούµε σε 
κατάσταση καλύτερη της τρέχουσας. Παραθέτω ένα παράδειγµα ώστε 
να φανεί η λειτουργία του. Κάνω την υπόθεση εργασίας ότι βρίσκοµαι 
σε κατάσταση όπου πρέπει να µειωθεί το L , ο κανόνας #37 έχει το 
max salience, επιλέγεται και επιτυγχάνει. Προσθέτω τους κανόνες 
#35-37 στο CLOSED_SET και δίνω απόλυτη προτεραιότητα στον 
κανόνα #38. Σε περίπτωση επιτυχηµένης εφαρµογής του κανόνα αυτού 
(κανόνας #38) θα έχει αυξηθεί η ταχύτητα σύγκλισης συγκριτικα µε 
την επαναχρησιµοποίηση του αρχικού επιτυχηµένου κανόνα (κανόνας 
#37). Σε διαφορετική περίπτωση, ο κανόνας #38 µπαίνει στο 
CLOSED_SET και χρησιµοποιείται το SMART DISABLE.
Η διαδικασία της απενεργοποίησης κανόνων µπορεί να οδηγήσει σε 
µια κατάσταση όπου δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιµοι κανόνες προς 
πυροδότηση. Η κατάσταση αυτή ορίζεται ως DEADEND. Όταν το 
σύστηµα ανιχνεύσει µια τέτοια κατάσταση τότε ενεργοποιεί εκ νέου 
όλους τους κανόνες µε την ελπίδα να βγεί από το αδιέξοδο. Σε 
περίπτωση που βρεθεί σε αδιέξοδο για δεύτερη φορά στην ίδια 
σχεδιαστική διαδικασία, τότε διακόπτεται η σχεδίαση για το 
συγκεκριµένο stacking option. 

Σχήµα 5.11  Κατάσταση αδιεξόδου. 

Σε µορφή διαγράµµατος ο αλγόριθµος αναζήτησης που χρησιµοποιεί 
το ESSIS απεικονίζεται στο σχ. 5.12. Υποστηρίζονται 2 καταστάσεις 
λειτουργείας: η λειτουργία «Don’t Care » και η λειτουργία «Q 
Optimization», οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στα διαγράµµατα 
ροής των σχ. 5.13 και 5.14 . Σηµειώνεται ότι στην λειτουργεία «Q 
Optimization» ο απεγκλωβισµός από τοπικά βέλτιστα γίνεται µε την 
µέτρηση του γεωµετρικού µήκους της γεωµετρίας που παρουσιάζει 
αποδεκτά χαρακτηριστικά και µε την µετάβαση σε νέες γεωµετρίες 
ιδίου γεωµετρικού µήκους αλλά µε διαφορετικό συνδυασµό 
γεωµετρικών παραµέτρων, όπως απεικονίζεται στο σχ. 5.15 . 
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 Σχήµα 5.12  Διάγραµµα ροής αλγορίθµου αναζήτησης.
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Σχήµα 5.13   Διάγραµµα ροής λειτουργίας  «Don’t Care».
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Σχήµα 5.14   Διάγραµµα ροής λειτουργίας «Q Optimization».
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Σχήµα 5.15   Παράδειγµα δηµιουργίας νέων γεωµετριών µε ίδιο γεωµετρικό 
µήκος και διαφορετικές παραµέτρους γεωµετρίας.

5.4  Μνήµη του συστήµατος

Η µνήµη του συστήµατος αποτελείται από : 
 µια δυναµική βάση αποθήκευσης των λύσεων-γεωµετριών  που βρίσκει 
το ESSIS. Αυτές οι λύσεις χρησιµεύουν ως σηµεία εκκίνησης νέων 
διαδικασιών αναζήτησης σε περίπτωση εγγύτητας τους µε την 
επιθυµητή λύση. Η εύρεση σηµείου εκκίνησης κοντά στην επιθυµητή 
λύση επιταχύνει την σχεδιαστική διαδικασία, ενώ τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του µπορούν να χρησιµοποιηθούν  για επιπλέον 
βελτίωση της τελικής λύσης. Σε περίπτωση µη εύρεσης σηµείου 
εκκίνησης κοντά στην επιθυµητή λύση η σχεδιαστική διαδικασία 
ξεκινά από ένα τυχαίο σηµείο, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.

 µια δυναµική βάση αποθήκευσης των προδιαγραφών των πηνίων που 
ζητήθηκαν και δεν µπόρεσε να βρεί το ESSIS. Αυτή η αδυναµία 
οφείλεται είτε στην µη ικανότητα του συγκεκριµένου PDK να 
υποστηρίξει πηνία µε τις συγκεκριµένες προδιαγραφές είτε στην µη 
ύπαρξη λύσης για το συγκεκριµένο συνδυασµό προδιαγραφών.
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 µια λίστα αποθήκευσης των προτεραιοτήτων των κανόνων σχεδίασης.  
Μεταξύ των κανόνων  του συστήµατος υπάρχει και κανόνας απόδοσης 
προτεραιότητας (dispatching rule) στους 45 κανόνες σχεδίασης που 
παρουσιάστηκαν ανωτέρω. Η προτεραιότητα του κάθε κανόνα 
αποθηκεύεται σε αυτή τη λίστα και η τιµή της εκφράζει την “επιτυχία” 
του κανόνα έναντι των υπολοίπων. Έτσι, ο κανόνας µε τη µεγαλύτερη 
τιµή προτεραιότητας προωθείται στην agenda.

5.5 Καταγραφή συλλογιστικής διαδικασίας

Ένα σύστηµα σχεδίασης που δεν µπορεί να αιτιολογήσει για ποιό λόγο βρήκε τις 
συγκεκριµένες λύσεις είναι µη αξιόπιστο, ακόµα και αν αποκρίνεται ταχύτατα - 
δεδοµένου ότι στα συστήµατα αυτόµατης σχεδίασης η ταχύτητα απόκρισης είναι 
πολύ σηµαντικός παράγοντας.

To ESSIS καταγράφει σε κάθε κύκλο λειτουργίας:
 την παρούσα κατάσταση (present state), δηλαδή τις γεωµετρικές 
παραµέτρους της γεωµετρίας που δοκιµάζεται στον κύκλο αυτό και τη 
συνάρτηση κόστους  (Cost Function) που της αντιστοιχεί,

 την κατάσταση ασφαλείας (saved state), δηλαδή τις γεωµετρικές παρα-
µέτρους της γεωµετρίας που έχει πετύχει την καλύτερη συµπεριφορά 
µέχρι στιγµής και τη συνάρτηση κόστους που της αντιστοιχεί. Η 
κατάσταση αυτή χρησιµοποιείται όταν η παρούσα κατάσταση αποτυγ-
χάνει να οδηγήσει σε γεωµετρία µε καλύτερη απόδοση της παρούσης,

 τις προτεραιότητες όλων των σχεδιαστικών κανόνων,
 τους κανόνες που χρησιµοποιούνται σε καθε κύκλο λειτουργίας.

Όλες αυτές οι πληροφορίες αιτιολογούν  σε κάθε κύκλο λειτουργίας τις ενέργειες του 
έµπειρου συστήµατος µέχρι την εύρεση των προτεινόµενων λύσεων.

Το ESSIS εξηγεί τον τρόπο συλλογισµού του µε κατανοητό τρόπο, προσδίδοντας στις 
λύσεις που προτείνει αξιοπιστία.

5.6  Πλεονεκτήµατα προτεινόµενης µεθόδου σχεδίασης

Το ESSIS αποτελεί µια νέα µέθοδο σχεδίασης ολοκληρωµένων πηνίων. Εκτός από τα 
πλεονεκτήµατα των έµπειρων συστηµάτων, που αναφέρθηκαν αναλυτικά στην παρά-
γραφο 4.8.1 , παρουσιάζει τα εξής:

 Υποστηρίζει την χρήση πολύπλοκων µοντέλων. Η προσέγγιση του “black 
box” που κάναµε αποσκοπούσε σε αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό - την 
ανάπτυξη µιας µεθόδου ανεξάρτητης της πολυπλοκότητας των µοντέλων των 
πηνίων. Συνεπώς, οι λύσεις που θα προκύπτουν από την χρήση της µεθόδου 
θα είναι ακριβείς και περισσότερο ρεαλιστικές. 
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 Αυτοµατοποίηση της σχεδιαστικής διαδικασίας. Η διαδικασία υλοποιείται 
εξολοκλήρου από υπολογιστή. Ο χρήστης καθορίζει µονάχα τις προδιαγραφές. 
Σε γενικές γραµµές, το σύστηµα βασίζεται σε διαδοχικούς κύκλους 
λειτουργίας try & error, οι οποίοι δεν γίνονται τυχαία αλλά στηρίζονται στην 
εµπειρία που συσσωρεύει το σύστηµα από τον κάθε κύκλο.

 Ταχύτητα απόκρισης. Η συµπεριφορά της µεθόδου ως προς την ταχύτητα 
απόκρισης µοιάζει µε αυτήν του ανθρώπου. Ο άνθρωπος όταν καταπιάνεται 
µε µια καινούργια δραστηριότητα, χρειάζεται χρόνο για να προσαρµοστεί. 
Όσο περισσότερο ασχολείται µε αυτήν, τόσο περισσότερες εµπειρίες αποκτά 
και τόσο ταχύτερος στην διεκπεραίωση της γίνεται. Την ίδια συµπεριφορά 
παρουσιάζει και το ESSIS µε την  διαφορά ότι το ESSIS ξεκινά την  σχεδίαση 
πηνίων έχοντας ήδη την εµπειρία του εµπειρογνώµονα. Όσα περισσότερα 
πηνία σχεδιάζει το ESSIS, τόσο πιο ταχύτερο θα γίνεται.

 Αξιοπιστία. Η καταγραφή της συλλογιστικής διαδιακασίας επιτρέπει στον 
χρήστη τον έλεγχο των ενδιάµεσων  αποφάσεων που λαµβάνει το ESSIS. Η 
τεκµηρίωση αυτή προσδίδει αξιοπιστία στις λύσεις που παρέχει το έµπειρο 
σύστηµα.

Διαπιστώνουµε ότι η µέθοδος σχεδίασης ολοκληρωµένων πηνίων που αναπτύξαµε 
αντιµετωπίζει τα προβλήµατα αυτά.

5.7  Βιβλιογραφία

[1]: http://www.ghg.net/clips/CLIPS.html
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6
Εγχειρίδιο Χρήσης

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ένα οδηγός χρήσης του συστήµατος που 
αναπτύχθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο.  

6.1  Εγκατάσταση συστήµατος

To ESSIS, όπως αναφέρθηκε στην  ενότητα 5.1, πέραν των  παραµέτων γεωµετρίας και 
απόδοσης λαµβάνει υπόψην και τις παραµέτρους τεχνολογίας. Ο χρήστης το µόνο 
που χρειάζεται είναι να θέσει στην  κατάλληλη environmental variable το directory 
της συγκεκριµένης τεχνολογίας που επιθυµεί να χρησιµοποιήσει. Με τον τρόπο αυτό 
ο χρήστης µπορεί να µεταβεί από το ένα PDK στο άλλο πολύ εύκολα, χωρίς να 
χρειάζεται να κάνει καµία τροποποίηση στο όλο σύστηµα. Το ESSIS για τις ανάγκες 
της διπλωµατικής εργασίας χρησιµοποιεί το PDK της GPDK, µια τεχνολογία µε 
εννέα επίπεδα µετάλλων.
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Για παράδειγµα, αν θέλουµε να τρέξουµε τo ESSIS σε λειτουργικό σύστηµα Linux 
χρησιµοποιώντας ένα PDK που βρίσκεται αποθηκευµένο στο directory /tech_Dir τότε 
θα έπρεπε πριν ξεκινήσουµε το ESSIS να θέσουµε:

>setenv TECH_PATH /relativePaths/tech_Dir

και στην συνέχεια να ξεκινήσουµε το λογισµικό δίνοντας:

>python ESSIS.py 

Το όλο σύστηµα αναπτύχθηκε σε PYTHON εκτός από την Μονάδα Λήψης Απόφασης 
που αναπτύχθηκε σε CLIPS.

6.2  Εισαγωγή προδιαγραφών

Ξεκινώντας τo ESSIS εµφανίζεται η διεπαφή του σχ. 6.1(a). Στη παράγραφο 5.2.2 
εξηγήθηκαν αναλυτικά τα πεδία της διεπαφής. Στην συνέχεια δίνεται ένα παράδειγµα 
χρήσης της διεπαφής για τον τρόπο εισαγωγής των προδιαγραφών σχεδίασης:

Σχήµα 6.1 (a)  Διεπαφή χρήστη - εισαγωγή γεωµετρικών / ηλεκτρικών προδιαγραφών.

1. Επιλέγω ένα Square πηνίο.
2. Καθορίζω την επιθυµητή τιµή επαγωγής : 1.5 nH.
3. Καθορίζω την επιθυµητή συχνότητα λειτουργίας : 4 GHz.
4. Επιλέγω την επιτρεπτή απόκλιση της λύσης από την επιθυµητή τιµή της επαγωγής. 
Επιθυµώ έως 2% απόκλιση, συνεπώς επιλέγω strict.

5. Δεν επιθυµώ βελτιστοποίηση του συντελεστή ποιότητας Q οπότε και επιλέγω 
“Dont’t Care”.
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6. Λόγω περιορισµένου χώρου στο ολοκληρωµένω κύκλωµα που σχεδιάζω, θέλω το 
πηνίο να µην υπερβεί περιοχή έκτασης 200 µm x 200 µm. Συνεπώς, ενεργοποιώ 
τον περιορισµό µεγέθους και θέτω τον περιορισµό µέγιστης διάστασης 200 (µm). 
Σε περίπτωση που δεν έχω περιορισµούς χώρου, µπορώ να αφίσω 
απενεργοποιηµένη την επιλογή αυτή.

7. Η τοπολογία του υπόλοιπου κυκλωµατος που σχεδιάζω απαιτεί το πηνίο να έχει 
και τους δυο του ακροδέκτες στην ίδια πλευρά. Συνεπώς, ενεργοποιώ τον 
περιορισµό προσανατολισµού των ακροδεκτών και επιλέγω οι ακροδέκτες να 
βρίσκονται στην ίδια πλευρά (Same Side - επιλογή SS). Σε περίπτωση που δεν έχω 
περιορισµούς προσανατολισµού των ακροδεκτών, µπορώ να αφίσω 
απενεργοποιηµένη την επιλογή αυτή.

8. Οι προδιαγραφές του υπόλοιπου ολοκληρωµένου κυκλώµατος απαιτούν  από το 
πηνίο να µην διαπερνά ρεύµα µεγαλύτερο από µια συγκεκριµένη τιµή. Αυτό 
µεταφράζεται στον  περιορισµό του πλάτους της µεταλλικής γραµµής κάθε σπείρας 
του πηνίου. Συνεπώς, ενεργοποιώ τον  περιορισµό του πλάτους της µεταλλικής 
γραµµής, να είναι µικρότερο από 15 µm ώστε να ικανοποιείται ο περιορισµός του 
ρεύµατος για το συγκεκριµένο πρόβληµα σχεδίασης. Σε περίπτωση που δεν  έχω 
περιορισµούς ρεύµατος, µπορώ να αφίσω απενεργοποιηµένη την επιλογή αυτή.

9. Οι επιλογές για το Center Tap αφορούν  µόνο τις Differential δοµές. Συνεπώς, είναι  
απο µόνες τους απενεργοποιηµένες.

10.Επιλέγω να µην  χρησιµοποιήσω ασπίδα πολυπυριτίου, συνεπώς στο POLYMESH 
θέτω OFF.

11.Επιλέγω τα επίπεδα µετάλλων που θέλω να δοκιµάσει η σχεδιαστική διαδικασία 
του ESSIS. Επιλέγοντας ALL θα δοκιµαστούν όλες οι προσφερόµενες από την 
τεχνολογία επιλογές. Επιλέγοντας Custom ανοίγει η φόρµα του σχ. 6.1(b). Σε 
αυτήν επιλέγω σε ποιο επίπεδο µετάλλου θα σχεδιαστεί το πηνίο καθώς επίσης και 
τα layers των ακροδεκτών εισόδου, εξόδου και Center Tap (για τις Differential 
δοµές). Επιλέγω στον συνδυασµό METAL7+METAL6. Αφήνω τις υπόλοιπες 
επίλογες στις προεπιλεγµένες τιµές τους.

12.Πατώ ΟΚ.
13.Μόλις ολοκληρωθεί η σχεδιαστική διαδικασία, ενεργοποιείται αυτόµατα το πλήκ-
τρο Present Solutions - σχ. 6.1(c). Πατώντας το, εµφανίζεται η φόρµα του           
σχ. 6.1(d) µε τις λύσεις που βρήκε το ESSIS. Επιλέγοντας µια από αυτές 
ενεργοποιείται το πλήκτρο Layout Drawing - σχ. 6.1(e). Πατώντας το, 
δηµιουργείται το φυσικό σχέδιο της επιλεχθείσας λύσης-γεωµετρίας - σχ. 6.1(f). 
Στο σχ. 6.1(g) η προσοµοίωση επιβεβαιώνει ότι το πηνίο που επιλέξαµε έχει την 
επιθυµητή συµπεριφορά λειτουργίας. 
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Σχήµα 6.1 (b)  Διεπαφή χρήστη - επιλογή επιπέδων µετάλλων του πηνίου και των 
ακροδεκτών του.

Σχήµα 6.1 (c)  Διεπαφή χρήστη - Ενεργοποίηση πλήκτρου Present Solutions µετά το 
πέρας της σχεδιαστικής διαδικασίας.

Σχήµα 6.1 (d)  Διεπαφή χρήστη - παρουσίαση λύσεων, επιλογή επιθυµητής λύσης.
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Σχήµα 6.1 (e)  Διεπαφή χρήστη - Ενεργοποίηση πλήκτρου Layout Drawing µε την 
επιλογή µιας λύσης.

Σχήµα 6.1 (f)  Φυσικό σχέδιο που αντιστοιχεί στην λύση που επιλέχθηκε.
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Σχήµα 6.1 (g)  Προσοµοίωση γεωµετρίας που επιλέχθηκε. Απεικονίζονται οι 
χαρακτηριστικές καµπύλες επαγωγής-συχνότητας (επάνω) και συντελεστη ποιότητας-

συχνότητας (κάτω).

Επαναλαµβάνοντας τα βήµατα 1 - 13 µπορούµε να σχεδιάσουµε όσα πηνία επιθυµού-
µε.
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7
Δοκιµές - Case Studies
Στην παράγραφο αυτή υποβάλλουµε το σύστηµα που σχεδιάσαµε σε δοκιµές, ώστε να 
διαπιστώσουµε αφενώς την σχεδιαστική του δυνότητα για το PDK που χρησιµοποι-
ούµε, αφετερου να ελέγξουµε την ορθότητα της σχεδίασης µας. Χρησιµοποιούµε το 
PDK της GPDK, µια τεχνολογία µε εννέα επίπεδα µετάλλων.

7.1  Παραδείγµατα σχεδίασης

Στην συνέχεια σχεδιάζονται πηνία µε διάφορους συνδυασµούς προδιαγραφών.

7.1.Α  Μεγάλες τιµές επαγωγής σε χαµηλές συχνότητες

Καταχωρώντας τις ακόλουθες επιλογές στην διεπαφή εισόδου, λαµβάνουµε τις λύσεις 
του σχ. 7.1 :
1. Square.
2. 19 nH.
3. 1 GHz.
4. strict.
5. “Dont’t Care”.
6. 250 µm
7. OS
8. < 20 µm
9. POLYMESH OFF.
10.METAL7+METAL6.
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Σχήµα 7.1(a)   Προτεινόµενες γεωµετρίες για πηνίο L=19 nH στο  Foperating =1 GHz.

Σχήµα 7.1(b)   Φυσικό σχέδιο επιλεχθείσας γεωµετρίας.
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Σχήµα 7.1(c)   Χαρακτηριστικές καµπύλες επιλεχθείσας γεωµετρίας.

7.1.Β  Μικρές τιµές επαγωγής σε χαµηλές συχνότητες

Καταχωρώντας τις ακόλουθες επιλογές στην διεπαφή εισόδου, λαµβάνουµε τις λύσεις 
του σχ. 7.2 :
1. Octagonal.
2. 1 nH.
3. 2 GHz.
4. strict.
5. “Dont’t Care”.
6. 150 µm
7. ΑΝΥ
8. DISABLED
9. POLYMESH OFF.
10.METAL7+METAL6.

Σχήµα 7.2(a)   Προτεινόµενες γεωµετρίες για πηνίο L=1 nH στο  Foperating =2 GHz.
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Σχήµα 7.2(b)   Φυσικό σχέδιο επιλεχθείσας γεωµετρίας.

Σχήµα 7.2(c)   Χαρακτηριστικές καµπύλες επιλεχθείσας γεωµετρίας.
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7.1.Γ  Μικρές τιµές επαγωγής σε χαµηλές συχνότητες

Καταχωρώντας τις ακόλουθες επιλογές στην διεπαφή εισόδου, λαµβάνουµε τις λύσεις 
του σχ. 7.3 :
1. Square.
2. 1 nH.
3. 30 GHz.
4. strict.
5. “Q Optimization”.
6. DISABLED
7. ΑΝΥ
8. DISABLED
9. POLYMESH OFF.
10.METAL7+METAL6.

Σχήµα 7.3(a)   Προτεινόµενες γεωµετρίες για πηνίο L=1 nH στο  Foperating =2 GHz.

Σχήµα 7.3(b)   Χαρακτηριστικές καµπύλες επιλεχθείσας γεωµετρίας.
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Σχήµα 7.3(c)   Φυσικό σχέδιο επιλεχθείσας γεωµετρίας.

Κοινή διαπίστωση αποτελεί ότι όλα τα πηνία που σχεδιάστηκαν παρουσιάζουν 
την επιθυµητή συµπεριφορά.
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8
Συµπεράσµατα
Ένα ολοκληρωµένο πηνίο είναι µια 3D πολυµεταβλητή δοµή, η οποία κυκλωµατικά 
ισοδυναµεί µε ένα κατανεµηµένο ηλεκτρικό δίκτυο. Το γεγονός αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα την  µη ύπαρξη σαφούς και αποδοτικής µεθοδολογίας για την σχεδίαση 
ολοκληρωµένων πηνίων. Η ηλεκτροµαγνητική συµπεριφορά των κυκλωµατικών 
αυτών στοιχείων µπορεί να περιγραφεί πλήρως µόνο µε τη λύση των εξισώσεων 
Maxwell που είναι µια επίπονη διαδικασία και απαιτεί µεγάλη υπολογιστική ισχύ. Τα 
πακέτα λογισµικού που έχουν  αναπτυχθεί προσεγγίζουν τη συµπεριφορά των 
ολοκληρωµένων πηνίων µε απλοϊκά µοντέλα, µε αποτέλεσµα η συµπεριφορά της 
ολοκληρωµένης αυτεπαγωγής που τυπώνεται στο εργοστάσιο κατασκευής 
ολοκληρωµένων  κυκλωµάτων να απέχει κατά πολύ από την συµπεριφορά που είχε 
προβλεφθεί. 

Μελετήθηκαν τα τετραγωνικά και οκταγωνικά σπειροειδή πηνία καθώς και τα φυσικά 
φαινόµενα που παρουσιάζονται σε αυτά στις υψηλές συχνότητες. Τα φαινόµενα αυτά 
οδηγούν σε πολύπλοκα φυσικά µοντέλα ολοκληρωµένων πηνίων. Υπάρχουν  στην 
διεθνή βιβλιογραφία πολλά φυσικά µοντέλα. Μερικά σύγχρονα µοντέλα 
ολοκληρωµένων πηνίων προσπαθούν να περιγράψουν  µε µεγάλη ακρίβεια την 
πλειονότητα των φυσικών φαινοµένων που παρουσιάζονται σε αυτές τις δοµές. 
Αυτά τα µοντέλα κατακερµατίζουν  την δοµή σε πολλαπλά τµήµατα (σχ.2.37) 
συνδεδεµένα σε σειρά και κάθε τµήµα αντικαθίσταται µε ένα κυκλωµατικό 
ισοδύναµο σαν αυτό του σχ. 2.35. Αυτή η διάσπαση σε πολλαπλά τµήµατα 
επιδιώκει να εξηγήσει µε ακρίβεια τα ηλεκτροµαγνητικά φαινόµενα που συµβαίνουν 
σε ένα σπειροειδές πηνίο. Αυτή η θεώρηση συνεπάγεται ένα σύνθετο κατανεµηµένο 
ηλεκτρικό δίκτυο, το οποίο περιγράφεται από ένα σύνολο εξισώσεων που συνδέουν 
τις γεωµετρικές και τεχνολογικές παραµέτρους µε τα µεγέθη της επαγωγής και του 
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συντελεστή ποιότητας. Το σύνολο των εξισώσεων αυτών είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο 
και δύσκολο να λυθούν αντίστροφα, δηλαδή για γνωστά τα µεγέθη της επαγωγής 
και του συντελεστή ποιότητας να υπολογισθούν οι γεωµετρικές παράµετροι του 
φυσικού σχεδίου. Συνεπώς, το πρόβληµα της σχεδίασης καθίσταται τόσο πιο 
δύσκολο όσο πιο ακριβές επιδιώκει να είναι το φυσικό µοντέλο του 
ολοκληρωµένου πηνίου.

Κατά την ανάπτυξη του συστήµατος το πηνίο προσεγγίστηκε ως «Black Box» δηλαδή 
ως σύστηµα µε είσοδο τις παραµέτρους γεωµετρίας του φυσικού σχεδίου και έξοδο τα 
διαγράµµατα επαγωγής-συχνότητας και συντελεστή ποιότητας-συχνότητας, χωρίς να 
γνωρίζουµε καµία εξίσωση που να συνδέει τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του πηνίου 
µε την ηλεκτρική του συπεριφορά (σχ. 8.1).

Σήµα 8.1  Συστηµική θεώρηση του προβλήµατος της σχεδίασης ολοκληρωµένων 
πηνίων.

Ακολούθησε αναγωγή του προβλήµατος της σχεδίασης σε πρόβληµα αναζήτησης 
πηνίων που πρέπει να ικανοποιούν κάποιες προδιαγραφές, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει 
κάποια σαφώς καθορισµένη σχεδιαστική διαδικασία που να καθορίζει όλα τα 
ενδιάµεσα βήµατα προς την επίτευξη του στόχου αυτού. Προσεγγίζοντας το πηνίο ως 
«Black Box» για το οποίο γνωρίζουµε µονάχα κάποιες «τάσεις» της συµπεριφοράς 
του, αναπτύχθηκε µια µεθοδολογία σχεδίασης ολοκληρωµένων πηνίων. Οι 
προδιαγραφές αυτές είναι:

Προδιαγραφές συµπεριφοράς (performance specifications).

Προδιαγραφές γεωµετρίας (geometrical specifications). 

Προδιαγραφές τεχνολογίας (technology specifications). 

Οι παραπάνω προδιαγραφές συνθέτουν ένα πρόβληµα βέλτιστης σχεδίασης υπό 
πολλαπλούς περιορισµούς (Multidisciplinary Design Optimization - MDO).   
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Οι µαθηµατικές σχεδιαστικές µέθοδοι που παρουσιάστηκαν ανωτέρω εµφανίζουν 
σηµαντικά προβλήµατα σε περιπτώσεις όπου οι απαιτήσεις για ολοκληρωµένα πηνία 
υψηλής ακρίβειας είναι αυξηµένες:

 Η χρήση απλοποιηµένων µοντέλων. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάστηκαν τα 
φυσικά φαινόµενα που παρατηρούνται στα ολοκληρωµένα πηνία. Η εισαγωγή 
των φαινοµένων  υψηλών συχνοτήτων  στα φυσικά µοντέλα οδηγεί σε αύξηση 
της πολυπλοκότητας τους. Τέτοια µοντέλα δεν µπορεί να χειριστεί ο γεωµε-
τρικός προγραµµατισµός, ο οποίος απαιτεί οι συναρτήσεις των L και Q να 
είναι πολυωνυµικές.

 Πολυπλοκότητα επίλυσης. Ο αλγόριθµος SQP παρότι µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί µε οποιοδήποτε φυσικό µοντέλο πηνίου, είναι µαθηµατικά αρκετά 
πολύπλοκος περιλαµβάνοντας µετασχηµατισµούς σε Hessian και Lagrangian 
συναρτήσεις και πινάκες. Αυτό το γεγονός καθιστά δύχρηστη αυτή τη µέθοδο.

 Μη αποδοτικοί. Η επαναληπτική µέθοδος παρουσιάζει το πλεονέκτηµα της 
αυτοµατοποίησης της σχεδιαστικής διαδικασίας. Όµως, το γεγονός ότι δοκι-
µάζει πληθώρα τυχαίων συνδυασµών γεωµετρικών παραµέτρων καθιστά την 
µέθοδο µη αποδοτική υπολογιστικά και χρονικά. Οµοίως, η χρήση βάσεων 
δεδοµένων µε προ-προσοµοιωµένα πηνία είναι µη αποδοτική, δεδοµένου ότι 
προσοµοιώνει όλους τους δυνατούς συνδυασµούς γεωµετρικών παραµέτρων 
εντός συγκεκριµένων ορίων. 

Εποµένως, µια νέα µέθοδος σχεδίασης ολοκληρωµένων  πηνίων θα έπρεπε να 
αντιµετωπίζει τα προβλήµατα αυτά.

Το έµπειρο σύστηµα αυτόµατης σχεδίασης ολοκληρωµένων που αναπτύχθηκε 
ονοµάστηκε ESSIS  (Expert  System for Spiral Inductor Synthesis). Η µέθοδος που 
προτάθηκε είναι µια διαφορετική προσέγγιση για το σχεδιαστικό αυτό ζήτηµα, 
δεδοµένου ότι βελτιστοποιεί τα χαρακτηριστικά ενός µοντέλου χωρίς να γνωρίζει 
καµιά εξίσωση για αυτό. Είναι ένα σύστηµα αυτόµατης σχεδίασης, δηλαδή θα 
δέχεται στην διεπαφή (interface) τις απαιτήσεις του χρήστη (προδιαγραφές) και θα 
υπολογίζει το φυσικό σχέδιο (layout) του πηνίου που θα ικανοποιεί τις προδιαγραφές 
αυτές. Το βασικότερο από τα χαρακτηριστικά του ESSIS είναι το γεγονός ότι 
προσοµοιώνει τον ανθρώπινο τρόπο σκέψης προσπαθώντας να αποτυπώσει όσο το 
δυνατόν  καλύτερα, ποσοτικά, την  εµπειρία του ειδικού. Αυτή η εµπειρία 
αποτυπώνεται στους κανόνες. Ειδικά σε ένα τέτοιο πρόβληµα, που δεν υπάρχει κοινά 
αποδεκτή µεθοδολογία για την σχεδιαστική διαδικασία αλλά χρησιµοποιείται η 
εµπειρία των ειδικών, το χαρακτηριστικό αυτό είναι ουσιώδες.

Ακόµα, ο χρήστης δεν είναι απαραίτητο να έχει γνώσεις φυσικής υψηλών 
συχνοτήτων. Χρειάζεται να ξέρει µονάχα την επιθυµητή συµπεριφορά της διάταξης 
που αναζητά. Στο τέλος κάθε σχεδιαστικής διαδικασίας, ο χρήστης έχει την 
δυνατότητα να ελέγξει την πορεία του συστήµατος µέσω επεξηγηµατικών σχολίων  
σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των κανόνων που χρησιµοποιήθηκαν.
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Το ESSIS συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα των έµπειρων συστηµάτων (αναφέρθηκαν 
αναλυτικά στην παράγραφο 4.8.1) και επιπρόσθετα παρουσιάζει την εξής 
συµπεριφορά:

 Υποστηρίζει την χρήση πολύπλοκων µοντέλων. Η προσέγγιση του «Black 
Box» που κάναµε αποσκοπούσε σε αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό - την 
ανάπτυξη µιας µεθόδου ανεξάρτητης της πολυπλοκότητας των µοντέλων των 
πηνίων. Συνεπώς, οι λύσεις που θα προκύπτουν από την χρήση της µεθόδου 
θα είναι ακριβείς και περισσότερο ρεαλιστικές. 

 Αυτοµατοποίηση της σχεδιαστικής διαδικασίας. Η διαδικασία υλοποιείται 
εξολοκλήρου από υπολογιστή. Ο χρήστης καθορίζει µονάχα τις προδιαγραφές. 
Σε γενικές γραµµές, το σύστηµα βασίζεται σε διαδοχικούς κύκλους 
λειτουργίας try & error, οι οποίοι δεν γίνονται τυχαία αλλά στηρίζονται στην 
εµπειρία που συσσωρεύει το σύστηµα από τον κάθε κύκλο λειτουργίας.

 Ταχύτητα απόκρισης. Η συµπεριφορά της µεθόδου ως προς την ταχύτητα 
απόκρισης µοιάζει µε αυτήν του ανθρώπου. Ο άνθρωπος όταν καταπιάνεται 
µε µια καινούργια δραστηριότητα, χρειάζεται χρόνο για να προσαρµοστεί. 
Όσο περισσότερο ασχολείται µε αυτήν, τόσο περισσότερες εµπειρίες αποκτά 
και τόσο ταχύτερος στην διεκπεραίωση της γίνεται. Την ίδια συµπεριφορά 
παρουσιάζει και το ESSIS µε την  διαφορά ότι το ESSIS ξεκινά την  σχεδίαση 
πηνίων έχοντας ήδη την εµπειρία του εµπειρογνώµονα. Όσα περισσότερα 
πηνία σχεδιάζει το ESSIS, τόσο πιο ταχύτερο θα γίνεται.

 Αξιοπιστία. Η καταγραφή της συλλογιστικής διαδιακασίας επιτρέπει στον 
χρήστη τον έλεγχο των ενδιάµεσων  αποφάσεων που λαµβάνει το ESSIS. Η 
τεκµηρίωση αυτή προσδίδει αξιοπιστία στις λύσεις που παρέχει το έµπειρο 
σύστηµα.

Το ESSIS αποκρίνεται ταχύτατα. Βρίσκει δυο ή περισσότερες λύσεις-γεωµετρίες, οι 
οποίες εν συνεχεία µπορούν εύκολα να απεικονιστούν σε ένα πρόγραµµα IC Design. 
Η καταγραφή της πληροφορίας που επεξηγεί τις επιλογές του έµπειρου συστήµατος, 
σε όλα τα ενδιάµεσα βήµατα,  καθιστά αξιόπιστες τις λύσεις στις οποίες καταλήγει. 
Οι δοκιµές που ακολούθησαν την φάση ανάπτυξης επιβεβαίωσαν την ακρίβεια της 
προτεινόµενης µεθόδου.

Η νέα µέθοδος σχεδίασης ολοκληρωµένων πηνίων που αναπτύξαµε αντιµετωπίζει τα 
προβλήµατα των υφιστάµενων  µεθόδων σχεδίασης. Αποτελεί µια διαφορετική 
προσσέγγιση στο πρόβληµα της σχεδίασης. Είναι ανεξάρτητη της πολυπλοκότητας 
του φυσικού µοντέλου που χρησιµοποιείται για το πηνίο. Συνεπώς, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την σχεδίαση πηνιών υψηλών επιδόσεων.

Η µέθοδος που αναπτήχθηκε µπορεί να εφαρµοστεί γενικότερα σε προβλήµατα 
χωροταξικής σχεδίασης και οργάνωσης όπου η αξιολόγηση της λειτουργίας γίνεται µε 
προσοµοιώσεις. Οι κανόνες διαµορφώνονται από τους περιορισµούς του 
προβλήµατος σχεδίασης καθώς και από την εµπειρία του αντίστοιχου 
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εµπειρογνώµονα. Παράδειγµα χωροταξικής οργάνωσης σε βιοµηχανικές 
εγκαταστάσεις είναι η δροµολόγηση της µεταφοράς των υγρών  σε µια υδραυλική 
εγκατάσταση, των αεραγωγών σε µια πνευµατική εγκατάσταση ή των  καλωδιώσεων 
σε µια ηλεκτρική εγκατάσταση. Η απλή χωρική τοποθέτηση των  συνιστωσών δεν 
είναι απαραίτητα βέλτιστη, για παράδειγµα, ως προς το δείκτη συµπεριφοράς του 
ολικού µήκους των  σωληνώσεων µε βάρη τις διαµέτρους αυτών. Έτσι, για τη 
βελτίωση της ολικής ποιότητας της οργάνωσης χρειάζεται βελτίωση του δείκτη 
συµπεριφοράς. Συνεπώς, αποφασίζοντας τα επιθυµητά χαρακτηριστικά της λύσης, 
διαµορφώνεται η κατάλληλη ευριστική συνάρτηση η οποία οδηγεί την  διαδικασία 
αναζήτησης.
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Παράρτηµα : Γνωστά έµπειρα συστήµατα
Το παρόν  παράρτηµα περιέχει κάποια από τα έµπειρα συστήµατα τα οποία 
υπάρχουν στο κεφάλαιο 28 του βιβλίου “A guide to expert systems”, 1985 από το 
συγγραφέα  Donald A. Waterman.

Π.1 Γεωργία

PLANT/cd
Το σύστηµα προβλέπει τη ζηµία στο καλαµπόκι λόγω του µαύρου σκώληκα. 
Χρησιµοποιεί τη γνώση για τον ιδιαίτερο τοµέα που µελετάται, όπως οι διάφορες 
παγίδες σκώρων, το φάσµα ηλικίας µιας κάµπιας, η κατάσταση εδάφους και η 
ποικιλία καλαµποκιού για να προβλέψει το βαθµό ζηµίας που θα προκαλέσει ο 
σκώληκας. Για να παράγει τις διάφορες προβλέψεις, χρησιµοποιεί ένα συνδυασµό 
κανόνων και προγραµµάτων προσοµοίωσης των ενεργειών του µαύρου σκώληκα. 
Για την αντιπροσώπευση της γνώσης χρησιµοποιούνται κανόνες οι οποίοι 
ελέγχονται από έναν backward chaining µηχανισµό. Αναπτύχθηκε στο 
πανεπιστήµιο του Illinois και έφθασε µέχρι το στάδιο του ερευνητικού προτύπου. 

PLANT/ds 
Το σύστηµα προσφέρει συµβουλές για τη διάγνωση των ασθενειών της σόγιας 
χρησιµοποιώντας γνώση για τα συµπτώµατα ασθενειών και το περιβάλλον των 
φυτών. Χρησιµοποιεί πληροφορίες όπως ο µήνας του περιστατικού, η 
θερµοκρασία, το ύψος φυτών και η κατάσταση των φύλλων, των  µίσχων, και των 
σπόρων ώστε να καταλήξει σε 15 περίπου πιθανές ασθένειες. Η γνώση είναι υπό τη 
µορφή δύο τύπων κανόνων: 1) κανόνες που αντιπροσωπεύουν  τη  διαγνωστική 
γνώση του συστήµατος, και 2) κανόνες που λαµβάνονται από  ένα  
αυτοµατοποιηµένο επαγωγικό πρόγραµµα συµπεράσµατος αποκαλούµενο AQll. Το 
PLANT/ds έχει υλοποιηθεί στην ADVISE. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο του 
Illinois και έφθασε στο στάδιο  του ερευνητικού πρωτοτύπου.  

POMME
Το σύστηµα βοηθάει τους αγρότες να διαχειρισθούν συστοιχίες από µηλιές 
παρέχοντας συµβουλές ως προς τη βελτίωση της καλλιέργειάς τους. Το πρόγραµµα 
περιλαµβάνει ειδική γνώση που αποκτήθηκε από  παθολόγους φυτών και 
εντοµολόγους πάνω στον έλεγχο ουσιών εδάφους και στην  ανάρρωση πληγµένων 
από τον καιρό καλλιεργειών. Περιλαµβάνει γνώσεις ως προς εντοµοκτόνα, 
µυκητοκτόνα, συνθήκες παγωνιάς καθώς και ζηµιά λόγω ξηρασίας. Το ΡΟΜΜΕ 
χρησιµοποιεί γνώση η οποία αναπαριστάται από ένα συνδυασµό µεθόδων και 
µηχανισµών. Έχει υλοποιηθεί στη PROLOG.  Αναπτύχθηκε στο πολυτεχνείο της 
Virginia και στο κρατικό πανεπιστήµιο και έφθασε µέχρι το στάδιο του 
ερευνητικού προτύπου.
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Π.2 Χηµεία

CONGEN
Το σύστηµα βοηθάει τους χηµικούς ώστε να καθορίσουν ένα σύνολο δοµών για 
ένα άγνωστο µείγµα. Ο χηµικός παρέχει στο CONGEN φασµατοσκοπικά και 
χηµικά δεδοµένα και ένα σύνολο από ζητούµενες και απαγορευµένες δοµές πάνω 
στις πιθανές ενδοσυνδέσεις ανάµεσα στα άτοµα του µείγµατος. Το σύστηµα 
βρίσκει όλους τους πιθανούς τρόπους συγκέντρωσης ατόµων  σε µοριακές δοµές οι 
οποίοι ικανοποιούν τις συγκεκριµένες δοµές και παρουσιάζει στο χηµικό  ένα σετ 
από δοµικά σχέδια τα οποία περιγράφουν  αυτήν την  εξαντλητική λίστα από 
υποψήφιες δοµές. Επίσης, το σύστηµα παράγει υποψήφιες δοµές χρησιµοποιώντας 
µία ποικιλία από γραφοθεωρητικούς αλγόριθµους. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο 
του Stanford και έφθασε µέχρι το στάδιο του ερευνητικού προτύπου.

CRYSALIS 
Το σύστηµα εξάγει συµπεράσµατα για την τρισδιάστατη δοµή  µιας πρωτεΐνης από  
ένα χάρτη πυκνότητας ηλεκτρονίων. Ερµηνεύει τα στοιχεία διάθλασης των 
ακτίνων X, που αποτελούνται από τη θέση και την ένταση των περιθλασµένων 
κυµάτων ώστε να συµπεράνει την ατοµική τους δοµή. Το σύστηµα χρησιµοποιεί 
γνώση σχετικά µε την πρωτεϊνική σύνθεση και την  κρυσταλλογραφία των ακτίνων 
X ώστε να αναλύσει το χάρτη  πυκνότητας ηλεκτρονίων και να παραγάγει και να 
εξετάσει υποθέσεις για πιθανές πρωτεϊνικές δοµές. Το CRYSALIS χρησιµοποιεί  
αρχιτεκτονική πινάκων, περιέχοντας ανεξάρτητες πηγές γνώσης που δηµιουργούν 
και δοκιµάζουν µια πολλαπλής στάθµης δοµή υπόθεσης. Το σύστηµα έχει 
υλοποιηθεί στη LISP. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο του Stanford και έφθασε στο 
στάδιο  του ερευνητικού πρωτοτύπου.  

C-13 
Το σύστηµα βοηθάει τους οργανικούς χηµικούς στον καθορισµό της δοµής  
πρόσφατα  αποµονωµένων, ενώσεων που βρίσκονται στη φύση. Το C- 13 βοηθά το 
χηµικό να αναλύσει  το πυρηνικό φάσµα µαγνητικής αντήχησης άνθρακα- 13 µε τη 
χρησιµοποίηση  ειδικής αναζήτησης  ώστε να καθορισθεί  η µορφή των ατόµων και 
των δεσµών των σύνθετων οργανικών µορίων. Η βάση γνώσεων του συστήµατος  
περιέχει κανόνες που αφορούν δοµικά και φασµατικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, 
τα οποία προέρχονται αυτόµατα από στοιχεία γύρω από γνωστές δοµές ουσιών. Το 
σύστηµα αναπτύχθηκε ως τµήµα του προγράµµατος DENDRAL και ακολουθεί τον 
τρόπο λειτουργίας του, που είναι: σχεδιασµός- παραγωγή- δοκιµή. Έχει υλοποιηθεί 
σε INTERLISP. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο του Stanford και έφθασε στο 
στάδιο  του πρωτοτύπου επίδειξης.  

DENDRAL (DENDRitic Algorithm)
Το σύστηµα συµπεραίνει τη µοριακή δοµή άγνωστων ενώσεων από φασµατικά και 
πυρηνικά µαγνητικά δεδοµένα. Χρησιµοποιεί  ειδικό αλγόριθµο, που ανέπτυξε ο 
Lederberg, για να απαριθµήσει συστηµατικά 11 πιθανές µοριακές δοµές. 
Χρησιµοποιεί ειδική γνώση στη χηµεία για να µειώσει τον κατάλογο των πιθανών 
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δοµών  σε ένα εύχρηστο  µέγεθος. Η γνώση στο DENDRAL αντιπροσωπεύεται ως 
ένας διαδικαστικός κώδικας για τη γεννήτρια µοριακών δοµών και ως κανόνες για 
το οδηγούµενο από δεδοµένα υπολογιστικό τµήµα. Έχει υλοποιηθεί σε 
INTERLISP. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο του Stanford και έφθασε στο στάδιο  
του πρωτοτύπου  παραγωγής.

GA1
Το σύστηµα αναλύει τη δοµή του DNA από την  κατάτµηση δεδοµένων που 
αφορούν ένζυµα περιορισµού. Δέχεται δεδοµένα πεπτικών ενζύµων, τοπολογίας, 
ανοχής και άλλων δοµών. Αφού επαναλαµβανόµενα παράγει και αποβάλει πιθανές 
υποψήφιες δοµές, τελικά καθορίζει τις πιθανές δοµές DNA. Η ειδική γνώση που 
περιέχεται στο σύστηµα αποτελεί ένα µηχανισµό που επικεντρώνεται στην 
ανάλυση της δοµής DNA των πεπτικών ενζύµων, βοηθούµενο από γνώσεις γύρω 
από τη φύση λαθών  που πηγάζουν από περιβαλλοντολογικά τεστ εργαστηρίων. Το 
σύστηµα µπορεί και αντιµετωπίζει µικρές ποσότητες λανθανόντων δεδοµένων 
ανάλογα µε το χρήστη. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο του Stanford και έφθασε 
µέχρι το στάδιο του ερευνητικού προτύπου.

MOLGEN 
Το σύστηµα βοηθάει τον επιστήµονα γεννητικής στον προγραµµατισµό 
πειραµάτων  γύρω από τη κλωνοποίηση γονιδίων στον τοµέα της µοριακής 
γενετικής. Αυτά τα  πειράµατα  περιλαµβάνουν   τη σύνδεση µιας  κωδικοποίησης 
γονιδίων για ένα επιθυµητό πρωτεϊνικό προϊόν µε κάποια βακτηρίδια,  ούτως ώστε 
τα βακτηρίδια να την κατασκευάσουν. Το σύστηµα χρησιµοποιεί τη γνώση για τη 
γενετική και το στόχο του χρήστη για να δηµιουργήσει  ένα  αφηρηµένο  σχέδιο  το 
οποίο το αναλύει έπειτα  σε ένα  σύνολο συγκεκριµένων  εργαστηριακών βηµάτων. 
Το MOLGEN χρησιµοποιεί   µία αντικειµενοστραφή (object-oriented) και  frame-
based  µορφή αντιπροσώπευσης και ελέγχου. Έχει υλοποιηθεί σε LISP και UNITS. 
Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο του Stanford.  Αποτελεί  περισσότερο ένα µέσο για 
τη δοκιµή προσεγγίσεων για το συλλογισµό ενός σχεδίου, παρά  ένα  λειτουργικό 
έµπειρο σύστηµα για τη µοριακή γενετική.

OCSS 
Το σύστηµα βοηθά τους χηµικούς στη σύνθεση πολύπλοκων οργανικών µορίων. 
Αναλύει τα µόρια στόχων που επιλέγονται από το φαρµακοποιό: α) 
αναγνωρίζοντας τις λειτουργικές  οµάδες, τις αλυσίδες, τον πλεονασµό και τη 
συµµετρία στο µοριακό σκελετό, β) εφαρµόζοντας χηµικούς µετασχηµατισµούς σε 
αυτούς, και γ) αξιολογώντας την  προκύπτουσα δοµή για ακρίβεια, µοναδικότητα, 
και  απλότητα. Το σύστηµα   εφαρµόστηκε  σε έναν  PDP-1 υπολογιστή στο 
πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ. Έφθασε στο στάδιο  του ερευνητικού πρωτοτύπου.  

SEQ (SEQuence analysis system)
Το σύστηµα βοηθάει τους µοριακούς βιολόγους στην  εκτέλεση διαφόρων τύπων 
αναλύσεων ακολουθίας νουκλεοτίδας. Μπορεί  να αποθηκεύσει,  να ανακτήσει, και 
να αναλύσει τις ακολουθίες νουκλεϊνικού οξέος, ενώ  µπορεί  και να παράσχει  µια  
στατιστική ανάλυση των δοµικών οµολογιών και των συµµετριών. Οι ρουτίνες 
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έρευνάς του µπορούν  να προσαρµοστούν ανάλογα µε την περίσταση µε το 
χειρισµό ενός συνόλου προεπιλεγµένων παραµέτρων. Έχει υλοποιηθεί στη LISP. 
Αναπτύχθηκε ως τµήµα του προγράµµατος MOLGEN στο πανεπιστήµιο του 
Stanford και έπειτα  αναπτύχθηκε περαιτέρω από την Intellicorp. Έφθασε στο 
στάδιο  εµπορικού  συστήµατος. 

SPEX (Skeletal Planner of Experiments)
Το σύστηµα βοηθάει τους επιστήµονες στον προγραµµατισµό σύνθετων 
εργαστηριακών πειραµάτων. Ο  επιστήµονας  περιγράφει τα αντικείµενα προς 
χειρισµό (δηλ., το φυσικό περιβάλλον του πειράµατος και τη δοµή  των 
πειραµατικών αντικειµένων), και το σύστηµα βοηθά στην ανάπτυξη  ενός  
σκελετικού  σχεδίου  για την επίτευξη του πειραµατικού στόχου. Το σύστηµα  
βελτιώνει έπειτα κάθε αφηρηµένο βήµα στο σχέδιο, καθιστώντας τα πιο 
συγκεκριµένα και συνδέοντας τα µε τεχνικές και αντικείµενα τα οποία είναι 
αποθηκευµένα στη βάση γνώσεων του συστήµατος. Αν και το σύστηµα ανφέρεται 
αποκλειστικά στην περιοχή από τη µοριακή βιολογία, δεν περιέχει κανέναν 
ενσωµατωµένο µηχανισµό µοριακής βιολογίας και κατά συνέπεια θα µπορούσε να 
εφαρµοστεί και σε άλλες προβληµατικές περιοχές. Το SPEX έχει υλοποιηθεί σε 
UNITS, µία frame-based γλώσσα για αντιπροσώπευση γνώσης. Το σύστηµα 
αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο του Stanford και έφθασε στο στάδιο ερευνητικού 
πρωτοτύπου. 

SYNCHEM
Το σύστηµα συνθέτει πολύπλοκες µοριακές δοµές χωρίς να απαιτεί αλληλεπίδραση 
µε το χρήστη. Χρησιµοποιεί γνώσεις σχετικά µε χηµικές αντιδράσεις ώστε να 
δηµιουργήσει ένα σχέδιο για την ανάπτυξη των στοχευόµενων µοριακών δοµών 
από ένα σύνολο αρχικών δεδοµένων . Το σύστηµα λειτουργεί ανάστροφα 
ξεκινώντας µε τις στοχευόµενες µοριακές δοµές και προσπαθεί να καθορίσει ποιες 
αντιδράσεις θα µπορούσαν  να τις παράγουν και ποια υλικά(µοριακές δοµές) θα 
ήταν ζητούµενα. Αυτό συνεχίζεται µέχρι που να βρεθεί µία διαδροµή σύνδεσης από 
το στόχο µέχρι τις αρχικές µοριακές δοµές. Αναπτύχθηκε στο κρατικό 
πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης στο Stony Brook και έφθασε µέχρι το στάδιο του 
ερευνητικού προτύπου.
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Π.3 Συστήµατα υπολογιστών

CRIB
Το σύστηµα βοηθάει τους µηχανικούς υπολογιστών και τους συντηρητές 
συστηµάτων να εντοπίσουν λάθη στο hardware και στο software υπολογιστών. Ο 
µηχανικός δίνει στο σύστηµα µια περιγραφή των παρατηρήσεών του σε απλά 
Αγγλικά και το CRIB (Computer Retrieval Incidence Bank) τις ταιριάζει µε µία 
βάση δεδοµένων  µε δεδοµένα γνωστά σφάλµατα. Ταιριάζοντας µε επιτυχία όλο και 
µεγαλύτερα σύνολα συµπτωµάτων µε την εισερχόµενη περιγραφή, το σύστηµα 
φθάνει σε µία υποµονάδα  η οποία είναι είτε αντικαταστάσιµη είτε επισκευάσιµη. 
Εάν η υποµονάδα επισκευασθεί και το πρόβληµα παραµείνει τότε το σύστηµα 
κάνει αυτόµατα βήµατα προς τα πίσω έως το τελευταίο σηµείο απόφασης και 
προσπαθεί να βρει άλλη υποµονάδα που να ταιριάζει µε την εισαγόµενη 
περιγραφή. Το CRIB περιέχει ειδική γνώση πάνω σε προβλήµατα software και 
hardware, η οποία έχει τη µορφή ζεύγους «πράξη-σύµπτωµα», όπου η πράξη έχει 
σκοπό να εξαλείψει το σύµπτωµα από το µηχάνηµα. Αναπτύχθηκε από το Brunel 
πανεπιστήµιο, το RADC(Research and advanced Development Centre) και το 
ICL(International Computers Limited) και έφθασε µέχρι το στάδιο του ερευνητικού 
προτύπου. 

DART
Το σύστηµα εξυπηρετεί στη διάγνωση σφαλµάτων στο hardware υπολογιστικών 
συστηµάτων, χρησιµοποιώντας πληροφορίες σχετικά µε το σχεδιασµό της 
συσκευής στην οποία πραγµατοποιείται η διάγνωση. Λειτουργεί µε πληροφορίες 
σχετικά µε την προοριζόµενη δοµή και την αναµενόµενη συµπεριφορά της 
συσκευής ώστε να βοηθήσει στην  εύρεση λαθών σχεδιασµού σε µόλις 
δηµιουργηµένες συσκευές. Το DART χρησιµοποιεί µία ανεξάρτητη συσκευή 
εξαγωγής συµπεράσµατος που είναι παρόµοια µε έναν  τύπο αποδείξεως 
αναλυτικού θεωρήµατος, όπου επιχειρεί να αναπαράγει µια απόδειξη σχετιζόµενη 
µε την  αιτία της δυσλειτουργίας της συσκευής. Το σύστηµα έχει υλοποιηθεί σε 
MRS. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο του Stanford και έφθασε στο στάδιο 
ερευνητικού πρωτοτύπου.

ISA
Το σύστηµα προγραµµατίζει παραγγελίες πελατών για υπολογιστικά συστήµατα 
µέσα σε ήδη εν ενεργεία και σχεδιασµένο πρόγραµµα διανοµών. Το ISA  δέχεται 
παραγγελίες πελατών, συµπεριλαµβανοµένων αλλαγών  και ακυρώσεων, και 
παράγει προγραµµατισµένη ηµεροµηνία για κάθε παραγγελία. Παρουσιάζει 
επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικές µε προβληµατικές παραγγελίες, περιέχοντας το 
αρχικά προτεινόµενο πρόγραµµα, τα προβλήµατα που αποκαλύφθηκαν καθώς και 
διάφορες εναλλακτικές προτάσεις για την αποστολή των παραγγελιών. 
Περιλαµβάνει σηµαντική ποσότητα ειδικής γνώσης σχετική µε προγραµµατισµό 
εργασιών, όπως γνώση για πιθανότητες ακύρωσης παραγγελιών , διαθεσιµότητα 
υλικού και στρατηγικές για αποσυµφόρηση ταυτόχρονων εργασιών. Αναπτύχθηκε 
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από την Digital Equipment Corporation και χρησιµοποιείται στα εργοστάσια 
κατασκευών της DEC. Έφθασε στο στάδιο εµπορικού συστήµατος.  

ΤΙΜΜ/TUNER
Το σύστηµα εξυπηρετεί στη ρύθµιση VAX/VMS συστηµάτων υπολογιστών ώστε 
να µειωθούν τα προβλήµατα στην απόδοση που εµφανίζονται σε ένα διαρκώς 
µεταβαλλόµενο περιβάλλον υπολογιστή. Αλληλοενεργεί µε τον  υπεύθυνο του 
συστήµατος ρωτώντας µια σειρά από ερωτήσεις που οδηγούν σε µια προτεινόµενη 
ενέργεια, όπως τον καθορισµό των παραµέτρων ενός συστήµατος, τις αρχές 
επίτρεψης χρήστη, την αναδιανοµή ή τη µείωση των  απαιτήσεών του, την αλλαγή 
στο σχεδιασµό software και την αγορά νέου hardware.Το σύστηµα χρησιµοποιεί 
ένα rule-based σχέδιο αναπαράστασης γνώσης που δηµιουργείται µέσω του ΤΙΜΜ, 
ενός εµπορικού συστήµατος για αυτόµατη απόκτηση γνώσης. Το σύστηµα 
αναπτύχθηκε από τη General Research Corporation και έφθασε στο στάδιο 
εµπορικού πρωτοτύπου.

YES/MVS
Το σύστηµα βοηθά τους χρήστες υπολογιστών να παρακολουθούν και να ελέγχουν 
το MVS (multiple virtual storage) λειτουργικό σύστηµα, το πιο διαδεδοµένο 
λειτουργικό σύστηµα σε µεγάλα κεντρικά συστήµατα IBM. Αντιµετωπίζει 6 
κατηγορίες θεµάτων: διατήρηση επαρκούς JES (job entry  system), χώρος ουράς 
αναµονής, χειρισµός επικοινωνίας δικτύων ανάµεσα σε υπολογιστές στην  ίδια 
περιοχή, χρονοδροµολόγηση µεγάλων  εργασιών εκτός πρώτης σειράς, 
ανταπόκριση σε λάθη στο hardware, παρακολούθηση συστηµάτων λογισµικού 
καθώς και παρακολούθηση της συνολικής απόδοσης συστήµατος. Το σύστηµα 
τρέχει σε πραγµατικό χρόνο, αµέσως µεταφράζει MVS µηνύµατα και στέλνει είτε 
εντολές στο λειτουργικό σύστηµα είτε προτάσεις στο χρήστη. Το σύστηµα είναι 
rule-based µε µία µορφή ελέγχου forward chaining. Έχει υλοποιηθεί σε µία 
ευρύτερη εκδοχή του OPS5 από ένα σύνολο έµπειρων  συστηµάτων  στο IBM T.J. 
Watson Research Center in Yorktown heights, New York. Οι σχεδιαστές σκόπευαν 
να χρησιµοποιήσουν το σύστηµα σε µια τακτική εµπορική βάση. 
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Π.4 Ηλεκτρονική

ACE
Το σύστηµα αναγνωρίζει προβληµατικά σηµεία σε τηλεφωνικά δίκτυα και 
προτείνει κατάλληλη επισκευή και συντήρηση για την επαναφορά τους σε 
λειτουργία. Λειτουργεί χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση, αναλύοντας αναφορές 
συντήρησης που δηµιουργούνται σε καθηµερινή διάταξη από το CRAS(cable 
repair administration system). Αφού το CRAS εντοπίσει τα ελαττωµατικά 
τηλεφωνικά καλώδια, το σύστηµα  αποφασίζει αν χρειάζονται προληπτική 
συντήρηση ή όχι και διαλέγει τον τύπο αυτής που είναι πιο πιθανό να είναι 
αποτελεσµατικός. Στη συνέχεια αποθηκεύει αυτήν την επιλογή σε µία ειδική βάση 
δεδοµένων, στην οποία ο χρήστης έχει πρόσβαση. Το ACE καταλήγει σε αποφάσεις 
χρησιµοποιώντας γνώση από κέντρα καλωδίων, αναφορές συντήρησης του CRAS 
και στρατηγικές δικτυακής ανάλυσης. Χρησιµοποιεί ένα rule-based σχήµα 
αναπαράστασης γνώσης το οποίο ελέγχεται από forward chaining. Έχει υλοποιηθεί 
σε FRANZ LISP και OPS4. Αναπτύχθηκε στα εργαστήρια BELL στο Whippany, 
New Jersey και έφθασε στο στάδιο εµπορικού έµπειρου συστήµατος.

CADHELP(Computer-Aided Design HELP)
Το σύστηµα εξοµοιώνει έναν ειδικό ο οποίος επιδεικνύει τη λειτουργία των 
γραφικών χαρακτηριστικών ενός βοηθούµενου από υπολογιστή υποσυστήµατος 
σχεδιασµού ψηφιακών λογικών κυκλωµάτων. Εξηγεί στο χρήστη πώς να 
χρησιµοποιεί το υποσύστηµα CAD, δίνοντας τις επεξηγήσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να ικανοποιεί τις ανάγκες και τις επιθυµίες του. Προσφέρει εξηγήσεις στα αγγλικά 
όταν  ο χρήστης κάνει κάποιο λάθος ή όταν  ζητάει βοήθεια, και δηµιουργεί το 
επεξηγηµατικό κείµενο από τη βάση γνώσης µε δυναµικό τρόπο, βασιζόµενο σε 
σενάρια τα οποία είναι συνδεδεµένα µε τα διάφορα χαρακτηριστικά του 
υποσυστήµατος CAD. Η γνώση στο CADHELP είναι οργανωµένη σε ένα σύνολο 
συνεργαζόµενων υποσυστηµάτων ή ειδικών  που ελέγχονται από ένα υψηλότερου 
επιπέδου πρόγραµµα διαχείρισης. Το σύστηµα έχει υλοποιηθεί σε FRANZ LISP 
και τρέχει σε UNIX. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο του Connecticut και έφθασε 
στο στάδιο ερευνητικού πρωτοτύπου.

CRITTER
Το σύστηµα βοηθάει τους µηχανικούς σχεδιασµού κυκλωµάτων στην ανάλυση της 
ορθότητας, του χρονισµού, της ανθεκτικότητας και της ταχύτητας σχεδίων 
κυκλωµάτων  VLSI. Δέχεται σχέδια κυκλωµάτων και προδιαγραφές εισόδου-εξόδου 
από το µηχανικό και κατασκευάζει ένα περιεκτικό µοντέλο της επίδοσης του 
κυκλώµατος. Το σύστηµα συγκεντρώνει αυτές τις πληροφορίες και τις παρουσιάζει 
στο µηχανικό µαζί µε άλλες διαγνωστικές και επισκευαστικές καθώς και µαζί µε 
µία εκτίµηση για την  ικανότητα του κυκλώµατος. Η γνώση στο CRITTER 
περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε διαγράµµατα κυκλωµάτων και τεχνικές 
ανάλυσης αυτών, όπως προσοµοίωση υποκυκλωµάτων και ανάλυση µονοπατιών 
καθυστέρησης. Τα διαγράµµατα κυκλωµάτων αναπαρίστανται µε χρήση πλαισίων, 
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ενώ η υπόλοιπη γνώση είναι στη µορφή αλγεβρικών τύπων. Το σύστηµα έχει 
υλοποιηθεί σε INTERLISP. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο Rutgers και έφθασε 
στο στάδιο πρωτοτύπου επίδειξης.

DFT(Design For Testability system)
Το σύστηµα βοηθάει τους σχεδιαστές VLSI στον  έλεγχο για DFT(Design For 
Testability) παραβάσεις κανόνων και µετατρέπει το σχέδιο έτσι ώστε να τις 
αφαιρέσει. Όταν εντοπίσει DFT παράβαση κανόνα, την αναλύει και διορθώνει το 
σχέδιο, χρησιµοποιώντας ειδική γνώση βασισµένη σε µία τεχνική που καλείται 
level sensitive scan design method. Το σύστηµα επίσης εξάγει πληροφορίες 
ελέγχου και παρατήρησης από τη δοµή του σχεδίου και τις χρησιµοποιεί για 
δηµιουργία αυτόµατων µεθόδων  δοκιµής. Η γνώση στο σύστηµα αναπαρίσταται 
µέσα σε ένα logic-oriented πλαίσιο εργασίας. Έχει υλοποιηθεί σε PROLOG. 
Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο του Syracuse και έφθασε στο στάδιο πρωτοτύπου 
επίδειξης.

FOREST
Το σύστηµα αποµονώνει και διαγιγνώσκει σφάλµατα σε ηλεκτρονικό εξοπλισµό. 
Συµπληρώνει τις ικανότητες διάγνωσης και αποµόνωσης διαγνωστικών  λογισµικών 
παρέχοντας έναν αυτόµατο εξοπλισµό δοκιµής. Η γνώση του περιλαµβάνει 
εµπειρικούς κανόνες από ειδικούς µηχανικούς, γνώση της χρήσης κυκλωµατικών 
διαγραµµάτων και γενικές αρχές επίλυσης ηλεκτρονικών  προβληµάτων. Η γνώση 
κωδικοποιείται µε χρήση κανόνων µε συντελεστές βεβαιότητας όπως στο 
PROSPECTOR και µε µία επεξηγητική εφαρµογή όπως το MYCIN. Έχει 
υλοποιηθεί σε PROLOG. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο της Pennsylvania  σε 
συνεργασία µε την RC Corporation και έφθασε στο στάδιο πρωτοτύπου επίδειξης.

PALLADIO
Το σύστηµα βοηθάει τους σχεδιαστές κυκλωµάτων  στη σχεδίαση και δοκιµή νέων 
κυκλωµάτων  VLSI. Είναι ένα περιβάλλον σχεδιασµού κυκλωµάτων το οποίο 
περιλαµβάνει: α) αλληλεπιδρόντες διορθωτές γραφικών που χειρίζονται υψηλού 
επιπέδου ηλεκτρονικά τµήµατα, β) έναν διορθωτή κανόνων που βοηθά στην 
τροποποίηση των προδιαγραφών συµπεριφοράς ηλεκτρονικών τµηµάτων, γ) έναν 
προσοµοιωτή που χρησιµοποιεί τις προδιαγραφές δοµής και συµπεριφοράς ενός 
κυκλώµατος για να το προσοµοιώσει, και δ) µηχανισµούς για δηµιουργία 
προδιαγραφών σχεδιασµού σε διαφορετικά επίπεδα . Το PALLADIO 
κατασκευάσθηκε για τη δηµιουργία µιας ποικιλίας nMOS κυκλωµάτων. Έχει 
υλοποιηθεί σε LOOPS, που προσφέρει µηχανισµούς object-oriented, rule-based και 
logic-oriented. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο Stanford και έφθασε στο στάδιο 
ερευνητικού πρωτοτύπου.
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PEACE
Το σύστηµα βοηθάει τους µηχανικούς στο σχεδιασµό ηλεκτρονικών  κυκλωµάτων. 
Αποτελεί ένα CAD εργαλείο το οποίο πραγµατοποιεί ανάλυση και σύνθεση 
παθητικών  και ψηφιακών  κυκλωµάτων εφαρµόζοντας γνώση γύρω από το 
σχεδιασµό κυκλωµάτων. Αυτή η γνώση περιλαµβάνει λειτουργική περιγραφή 
βασικών τµηµάτων κυκλώµατος, κανόνες σύνδεσης για δηµιουργία περισσότερο 
πολύπλοκων κυκλωµάτων και δικτύων, λειτουργικές και τοπολογικές 
κυκλωµατικές µετατροπές, στρατηγικές για ανάλυση και σύνθεση, καθώς και 
υποθέσεις για αναµονή σφαλµάτων. Το σύστηµα µπορεί να συνθέσει παθητικά 
κυκλώµατα από τις λειτουργικές περιγραφές τους και ψηφιακά κυκλώµατα από τη 
µαθηµατική έκφραση των συναρτήσεων µεταφοράς τους. Αποτελεί ένα logic-
oriented σύστηµα το οποίο έχει υλοποιηθεί σε PROLOG. Αναπτύχθηκε στο 
πανεπιστήµιο του Manchester, UK, και έφθασε στο στάδιο πρωτοτύπου επίδειξης.

SADD(Semi Automatic Digital Designer)
Το σύστηµα βοηθάει τους µηχανικούς στο σχεδιασµό ψηφιακών κυκλωµάτων. Από 
τον µηχανικό δέχεται µία λειτουργική περιγραφή του προτεινόµενου κυκλώµατος 
στα Αγγλικά και τη χρησιµοποιεί ώστε να δηµιουργήσει ένα εσωτερικό µοντέλο 
του κυκλώµατος. Το SADD χρησιµοποιεί γνώση σχετική µε το µοντέλο, τα 
χαρακτηριστικά τµηµάτων, και τη κυκλωµατική συµπεριφορά ώστε να σχεδιάσει 
ένα πιθανό κύκλωµα, το οποίο το δοκιµάζει ώστε να ελέγξει την ορθότητα του 
προσοµοιώνοντας τη λειτουργία του . Χρησιµοποιεί µια frame-based 
αναπαράσταση γνώσης σχετικά µε τα τµήµατα του κυκλώµατος. Έχει υλοποιηθεί 
σε LISP. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο του Maryland και έφθασε στο στάδιο 
πρωτοτύπου επίδειξης.

SOPHIE(SOPHisticated Instructional Enviroment)
Το σύστηµα διδάσκει σε µαθητές πώς να λύνουν προβλήµατα σε ηλεκτρονικά 
κυκλώµατα. Επιδεικνύει πώς να εντοπίζεται ένα σφάλµα σε κάποιο κύκλωµα, 
επιτρέποντας στο µαθητή να επιλέξει ένα σφάλµα σε ένα προσοµοιωµένο κύκλωµα 
και έπειτα να προχωρήσει στα απαραίτητα βήµατα για τον εντοπισµό του. Σε κάθε 
βήµα το σύστηµα ζητάει από το µαθητή να προβλέψει την  ποιοτική συµπεριφορά 
του οργάνου µέτρησης(π.χ. αν  η µετρούµενη τάση θα είναι πολύ υψηλή ή πολύ 
χαµηλή). Όταν ο µαθητής θα κάνει κάποιο λάθος το σύστηµα θα δείχνει τη 
µέτρηση και θα την επεξηγεί. Το σύστηµα παρέχει ένα τυπωµένο ιστορικό της 
διαγνωστικής ενότητας για να µπορεί να ξανακοιτάξει ο χρήστης. Επίσης, ο 
προσοµοιωτής κυκλωµάτων στο σύστηµα περιέχει ένα µηχανισµό για 
µοντελοποίηση και παρουσίαση αιτιατής διάδοσης σφάλµατος, δηλαδή πως το 
σφάλµα σε ένα τµήµα του κυκλώµατος προκαλεί σφάλµατα σε κάποια άλλα 
τµήµατα. Έχει υλοποιηθεί σε INTERLISP και σε FORTRAN, µε την  τελευταία να 
χρησιµοποιείται για τον προσοµοιωτή του συστήµατος. Αναπτύχθηκε από τους 
Bolt, Baranek και Newman και εξελίχθηκε σε τρεις εκδόσεις. Έφθασε στο στάδιο 
ερευνητικού πρωτοτύπου.
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TRANSISTOR SIZING SYSTEM
Το σύστηµα βοηθάει τους σχεδιαστές κυκλωµάτων στο σχεδιασµό ολοκληρωµένων 
κυκλωµάτων επιτελώντας ένα µέρος της µετατροπής από ένα σχηµατικό 
κυκλωµατικό διάγραµµα σε µία nMOS διάταξη. Καθορίζει το φυσικό µέγεθος των 
τρανζίστορ στο κύκλωµα λαµβάνοντας υπ’ όψιν τους σχεδιαστικούς στόχους για 
ταχύτητα και κατανάλωση ισχύος καθώς και την υπάρχουσα γνώση για τη σχέση 
ανάµεσα στην ταχύτητα και την  ισχύ σε κυκλώµατα nMOS. Επίσης αναλύει το 
κύκλωµα ώστε να καθορίσει τα καθοριστικά(κρίσιµα) µονοπάτια όσον αφορά την 
καθυστέρηση, ενώ παράγει και µία καµπύλη εξισορρόπησης βασισµένη σε απλά 
µοντέλα καθυστέρησης. Ο σχεδιαστής, στη συνέχεια, επιλέγει ένα επιθυµητό 
σηµείο στην καµπύλη και το σύστηµα αλλάζει το µέγεθος των τρανζίστορ ώστε να 
επιτευχθεί το σηµείο-στόχος. Το σύστηµα χρησιµοποιεί µία frame-base και object-
oriented αναπαράσταση γνώσης. Έχει υλοποιηθεί σε LISP και είναι ενσωµατωµένο 
στο περιβάλλον του έµπειρου συστήµατος PALLADIO, που συναντήσαµε 
προηγουµένως. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο Stanford και έφθασε στο στάδιο 
ερευνητικού πρωτοτύπου.

SYN(circuit SYNthesis program)
Το σύστηµα βοηθάει τους µηχανικούς στη σύνθεση ηλεκτρονικών κυκλωµάτων. Ο 
µηχανικός εισάγει µερικώς καθορισµένα διαγράµµατα κυκλωµάτων και 
περιορισµούς σε συγκεκριµένα ηλεκτρονικά τµήµατα. Το σύστηµα συνδυάζει 
αυτές τις πληροφορίες µε τη γνώση για περιορισµούς που υπάρχουν στη δοµή του 
κυκλώµατος ώστε να το καθορίσει ολοκληρωµένα. Τέλος, συνδυάζει τους περιορι-
σµούς χρησιµοποιώντας συµβολικούς αλγεβρικούς χειρισµούς τύπων, οι οποίοι 
περιγράφουν τα τµήµατα του κυκλώµατος. Αναπτύχθηκε στο ΜΙΤ και έφθασε στο 
στάδιο ερευνητικού πρωτοτύπου.
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Π.5 Μηχανική

DELTA (Diesel-Electric Locomotive Troubleshooting Aid)
Το σύστηµα βοηθάει το προσωπικό συντήρησης να αναγνωρίσει και να διορθώσει 
δυσλειτουργίες σε ντηζελοηλεκτρικές σιδηροδροµικές µηχανές εφαρµόζοντας 
διαγνωστικές στρατηγικές για συντήρηση. Μπορεί να οδηγήσει το χρήστη µέσα 
από ολόκληρη τη διαδικασία επισκευής, παρουσιάζοντας σχέδια από µέρη και 
υποσυστήµατα, ενδεδειγµένη σειρά εργασιών σε µορφή ταινιών και συγκεκριµένες 
οδηγίες επισκευής αφού αναγνωρισθεί η δυσλειτουργία. Είναι ένα rule-based 
σύστηµα το οποίο αναπτύχθηκε σε µία general-purpose γλώσσα αναπαράστασης 
γνώσης γραµµένη σε LISP.Το DELTA επεξεργάζεται τους κανόνες του και µε 
forward και µε backward chaining και χρησιµοποιεί συντελεστές βεβαιότητας για 
να αντιµετωπίσει την  αβεβαιότητα. Παρότι το σύστηµα αρχικά ήταν σε LISP 
αργότερα υλοποιήθηκε και σε FORTH για εγκατάσταση σε συστήµατα µικροεπε-
ξεργαστών. Αναπτύχθηκε από την General Electric Company και έφθασε στο 
στάδιο εµπορικού συστήµατος.

NPPC (Nuclear Power Plant Consultant)
Το σύστηµα βοηθάει τους χειριστές εργοστασίων  πυρηνικής ενέργειας στο να 
καθορίσουν την αιτία κάποιων ασυνήθιστων γεγονότων(π.χ. Υψηλότερη από το 
κανονικό θερµοκρασία περιεχοµένου) εφαρµόζοντας κανόνες σε συνεργασία µε 
ένα µοντέλο λειτουργίας εργοστασίου. Χρησιµοποιεί ένα µοντέλο για το σύστηµα 
ψυκτικού υγρού, συµπεριλαµβανοµένων των αντλιών, του αντιδραστήρα, της 
γεννήτριας ατµού και του έκτακτης ανάγκης κύριου ψυκτικού συστήµατος ώστε να 
διαγνώσει την αιτία του ασυνήθιστου γεγονότος ή του ατυχήµατος και έπειτα 
προτείνει διαδικασίες διόρθωσης του προβλήµατος. Το σύστηµα αποτελείται από 
ένα δίκτυο αλγορίθµων κοινής λογικής το οποίο έχει πρόσβαση σε κατάλληλους 
διαγνωστικούς κανόνες. Αναπτύχθηκε στο Georgia Institute of Technology και 
έφθασε στο στάδιο ερευνητικού πρωτοτύπου.

REACTOR
Το σύστηµα βοηθάει τους χειριστές αντιδραστήρων στη διάγνωση και 
αντιµετώπιση ατυχηµάτων  πυρηνικών αντιδραστήρων παρακολουθώντας ενδείξεις 
οργάνων, όπως η ροή του εισερχόµενου νερού και το επίπεδο της περιεχόµενης 
ραδιενέργειας, ψάχνοντας για αποκλίσεις από τις συνθήκες κανονικής λειτουργίας. 
Όταν εντοπίσει µία απόκλιση, εκτιµάει την κατάσταση και προτείνει κατάλληλες 
ενέργειες, χρησιµοποιώντας γνώσεις σχετικά µε τις ρυθµίσεις του αντιδραστήρα 
και τις λειτουργικές σχέσεις ανάµεσα στα τµήµατά του καθώς και γνώσεις σχετικά 
µε την αναµενόµενη συµπεριφορά του αντιδραστήρα υπό συνθήκες γνωστού 
ατυχήµατος. Έχει υλοποιηθεί σε LISP σαν rule-based σύστηµα το οποίο 
χρησιµοποιεί forward και backward chaining. Αναπτύχθηκε από την EG&G Idaho 
και έφθασε στο στάδιο ερευνητικού πρωτοτύπου.
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SACON
Το σύστηµα βοηθάει τους µηχανικούς ώστε να καθορίσουν στρατηγικές ανάλυσης 
για συγκεκριµένα προβλήµατα ανάλυσης δοµής αντικειµένων. Οι µηχανικοί 
µπορούν στη συνέχεια να εφαρµόσουν  αυτή τη στρατηγική στο MARC, ένα 
πρόγραµµα το οποίο χρησιµοποιεί µεθόδους ανάλυσης απλών  στοιχείων  για την 
προσοµοίωση της µηχανικής συµπεριφοράς των αντικειµένων. Το SACON 
αναγνωρίζει την τάξη ανάλυσης του προβλήµατος και προτείνει την ενεργοποίηση 
συγκεκριµένων εφαρµογών  του MARC καθώς επιτελείται η ανάλυση. 
Χρησιµοποιεί γνώση σχετική µε πιέσεις και παρεκτροπές µιας δοµής υπό διάφορες 
συνθήκες ώστε να καθορίσει την κατάλληλη στρατηγική. Οι δοµές που µπορούν να 
αναλυθούν  περιλαµβάνουν φτερά αεροσκαφών, δεξαµενές πίεσης αντιδραστήρων, 
περιβλήµατα µηχανών πυραύλων και γέφυρες. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο 
Stanford και έφθασε στο στάδιο ερευνητικού πρωτοτύπου. 

SPERIL-I
Το σύστηµα επιτελεί αποτίµηση των φθορών που παρατηρούνται σε υπάρχουσες 
δοµές που βρίσκονται σε περιοχές όπου υπήρξε σεισµική διέγερση. Με δεδοµένες 
τις µετρήσεις επιταχυνσιοµέτρου και οπτικής επιθεώρησης, το σύστηµα καθορίζει 
την κατάσταση ζηµιών  του οικοδοµήµατος. Η ειδική γνώση του συστήµατος 
αποτελείται από γνώση που συλλέχθηκε από πολιτικούς µηχανικούς και 
περιλαµβάνει και σχέσεις ανάµεσα σε διάφορους συντελεστές, όπως π.χ. τη δοµική 
απόσβεση πλάτους ταλάντωσης, τη σκληρότητα και την κλίση. Το σύστηµα 
χρησιµοποιεί συντελεστές βεβαιότητας συνδυαζόµενους µε ασαφή λογική ώστε να 
υπολογίσει την  τάξη φθοράς ενός οικοδοµήµατος. Έχει γραφθεί σε C και 
αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο Purdue και έφθασε στο στάδιο πρωτοτύπου 
επίδειξης.   

SPERIL-II
Το σύστηµα υπολογίζει τη γενική ασφάλεια καθώς και τη φθορά ενός 
οικοδοµήµατος. Αναλύει δεδοµένα επιθεώρησης και αρχεία οργάνων µέτρησης της 
απόκρισης του οικοδοµήµατος κατά τη διάρκεια του σεισµού, όπως η επιτάχυνση 
και η µετακίνηση συγκεκριµένων σηµείων στο οικοδόµηµα. Έπειτα αξιολογεί τα 
σχετικά χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη φθορά των διαφόρων στοιχείων της 
δοµής. Η γνώση του συστήµατος προέρχεται από προηγούµενες υποθέσεις και 
αναπαριστάται από κανόνες κατηγορηµατικής λογικής. Το SPERIL-II χρησιµοποιεί 
αρκετές µεθόδους συλλογισµού συµπεριλαµβανοµένων του forward και backward 
chaining. Χρησιµοποιεί επίσης συντελεστές βεβαιότητας οι οποίοι συνδυάζονται 
µε τη χρήση του αλγορίθµου Dempster- Shafer. Το σύστηµα έχει υλοποιηθεί σε µία 
διάλεκτο της PROLOG. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο Purdue και έφθασε στο 
στάδιο πρωτοτύπου επίδειξης.   
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Π.6 Γεωλογία

DRILLING ADVISOR
Το σύστηµα βοηθάει έναν επιτηρητή γεώτρησης πετρελαίου στην επίλυση 
προβληµάτων σχετικών µε το µπλοκάρισµα του µηχανισµού γεώτρησης κατά τη 
διάρκεια αυτής. Εντοπίζει τις πιο πιθανές αιτίες για το µπλοκάρισµα και προτείνει 
ένα σύνολο λύσεων για µείωση του προβλήµατος και ελάττωση των πιθανοτήτων 
για να ξανασυµβεί. Το σύστηµα βασίζει τις αποφάσεις του πάνω σε γνώση γύρω 
από τη γεωλογική τοπολογία της περιοχής γεώτρησης και πάνω στη σχέση 
ανάµεσα στα παρατηρούµενα συµπτώµατα και τις υποπτευόµενες αιτίες του 
προβλήµατος. Η γνώση αναπαριστάται από κανόνες που ελέγχονται από ένα σχήµα 
ελέγχου backward chaining. Το DRILLING ADVISOR είχε εφαρµοσθεί αρχικά σε 
KS300 και έπειτα σε S.1 .Αναπτύχθηκε από την Teknowledge σε συνεργασία µε τη 
Societe Nationale Elf Aquitaine και έφθασε στο στάδιο του ερευνητικού 
πρωτοτύπου.

ELAS(Expert Log-analysis System)     
Το σύστηµα προσφέρει συµβουλές για τον έλεγχο και την ερµηνεία 
αποτελεσµάτων από το INLAN, ένα πρόγραµµα µε το οποίο αλληλεπιδρά σε 
µεγάλο βαθµό και που είναι κατάλληλο για την ανάλυση και την  παρουσίαση 
αρχείου για δεδοµένα πετρελαιοπηγών. Το ELAS βοηθάει το χρήστη προτείνοντάς 
του µεθόδους ανάλυσης, προειδοποιήσεις για παρεκτροπές ή µη αναµενόµενα 
αποτελέσµατα καθώς και περιλήψεις και ερµηνείες των αποτελεσµάτων της 
διασύνδεσης. Ο χρήστης κατευθύνει τόσο τη µαθηµατική ανάλυση στο INLAN 
όσο και την ερµηνευτική ανάλυση στο ELAS αλλάζοντας παραµέτρους ή 
επικαλούµενος λειτουργίες µέσω ενός εκλεπτυσµένου γραφικού περιβάλλοντος. Το 
σύστηµα είναι rule-based και έχει υλοποιηθεί στην EXPERT. Αναπτύχθηκε στο 
πανεπιστήµιο Rutgers σε συνεργασία µε την Amoco Production Research 
(δηµιουργός και του INLAN). Έφθασε στο στάδιο του ερευνητικού πρωτοτύπου.

HYDRO
Το σύστηµα βοηθάει έναν υδρολόγο να χρησιµοποιήσει το HSPF,ένα πρόγραµµα 
σε υπολογιστή το οποίο προσοµοιώνει τις φυσικές διαδικασίες µε τις οποίες το 
ίζηµα κατανέµεται σε µια περιοχή διαχωρισµού υδάτων. Το HYDRO βοηθάει στην 
περιγραφή των χαρακτηριστικών  µιας περιοχής στο HSPF µε τη µορφή 
νουµερικών παραµέτρων . Επίσης , εκτιµάει αυτές τις παραµέτρους 
χρησιµοποιώντας γνώση για το τύπο του εδάφους, τη χρήση της γης, τη χλωρίδα , 
τη γεωλογία και την επίδραση αυτών  των παραγόντων  πάνω σε συγκεκριµένη 
παράµετρο. Το σύστηµα έχει τη µορφή του PROSPECTOR και χρησιµοποιεί έναν 
συνδυασµό από rule-based και σηµαντικά (εννοιολογικά) δίκτυα φορµαλισµό για 
να κωδικοποιήσει τη γνώση του. Η µηχανή εξαγωγής συµπεράσµατος βασίζεται 
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στη χρήση συντελεστών βεβαιότητας και στον καθορισµό πιθανοτήτων όσον 
αφορά τα δεδοµένα. Το σύστηµα έχει υλοποιηθεί σε INTERLISP. Αναπτύχθηκε 
από το SRI International και έφθασε στο στάδιο του ερευνητικού πρωτοτύπου.

LITHO
Το σύστηµα βοηθάει τους γεωλόγους στην ερµηνεία δεδοµένων που προέρχονται 
από αρχεία πετρελαιοπηγών. Αυτά τα δεδοµένα περιλαµβάνουν καµπύλες που 
αναπαριστούν  µετρήσεις πυκνότητας πετρώµατος, µετρήσεις ειδικής αντίστασης, 
µετρήσεις διάδοσης ήχου καθώς και µετρήσεις ραδιενέργειας. Το LITHO 
χρησιµοποιεί αυτά τα δεδοµένα µαζί µε γνώση γύρω από το γεωλογικό περιβάλλον 
της περιοχής για να χαρακτηρίσει το πέτρωµα το οποίο συνάντησε. Αυτός ο 
χαρακτηρισµός περιλαµβάνει την παρουσία πόρων, τη διαπερατότητα, τη σύνθεση, 
την υφή και τον  τύπο του εδάφους. Το LITHO χρησιµοποιεί ένα πρόγραµµα 
αναγνώρισης διαφορετικής µορφής για να εξάγει τα χαρακτηριστικά µέσα από τα 
δεδοµένα του αρχείου. Η γνώση αναπαριστάται µε κανόνες ενώ χρησιµοποιείται 
και backward chaining. Έχει υλοποιηθεί σε EMYCIN. Το σύστηµα αναπτύχθηκε 
από τον Schlumberger και έφτασε στο στάδιο ερευνητικού προτύπου.

MUD
Το σύστηµα βοηθάει τους µηχανικούς ώστε να διατηρήσουν άριστες τις ιδιότητες 
των διυλιζοµένων υγρών. Αυτό το επιτυγχάνει µε τη διάγνωση των αιτιών των 
προβληµάτων στα διυλιζόµενα υγρά και µε την παροχή τρόπων αντιµετώπισης. Οι 
πιθανές αιτίες περιλαµβάνουν στοιχεία µόλυνσης, υψηλές θερµοκρασίες ή πιέσεις 
και ακατάλληλη χρήση χηµικών προσθετικών. Το σύστηµα περιλαµβάνει γνώση, η 
οποία προέρχεται από ειδικούς στον τοµέα, σχετικά µε τη διύλιση υγρών  και τη 
διάγνωση προβληµάτων κατά τη διάρκεια αυτής. Είναι ένα forward chaining, rule-
based σύστηµα το οποίο χρησιµοποιεί συντελεστές βεβαιότητας όπως το MYCIN 
για να αναπαραστήσει υποκειµενικές  εκδοχές των ειδικών. Επιπλέον µπορεί να 
παρέχει εξηγήσεις για τα προτεινόµενα σχέδια αντιµετώπισης. Το MUD Έχει 
υλοποιηθεί σε OPS5. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο Carnegie-Mellon σε 
συνεργασία µε NL Baroid και έφτασε στο στάδιο αρχειοθετηµένου πρωτοτύπου.

PROSPECTOR
 Το σύστηµα ενεργεί ως σύµβουλος ώστε να βοηθήσει τους γεωλόγους-εξερευνητές 
στην αναζήτησή τους για κοιτάσµατα ορυκτών. Έχοντας δεδοµένα για µια 
γεωλογική περιοχή, εκτιµάει την πιθανότητα να βρεθούν  συγκεκριµένοι τύποι 
µεταλλικών  ορυκτών  σε αυτήν. Μπορεί να υπολογίσει τη δυνατότητα να ευρεθεί 
µια ποικιλία ορυκτών, στην οποία συµπεριλαµβάνεται ο ανθρακικός µόλυβδος, ο 
ανθρακικός ψευδάργυρος, ο πορφυρός χαλκός, το σουλφίδιο νικελίου και ο 
πορφυρός µόλυβδος. Η ειδική του γνώση βασίζεται: 1) σε γεωλογικούς κανόνες, οι 
οποίοι σχηµατίζουν  µοντέλα για κοιτάσµατα ορυκτών και 2) σε µία ταξινόµηση 
πετρωµάτων και µετάλλων. Το PROSPECTOR χρησιµοποιεί ένα συνδυασµό από 
rule-based και semantic net   φορµαλισµό για να κωδικοποιήσει τη γνώση του. Η 
µηχανή εξαγωγής συµπεράσµατος βασίζεται στη χρήση συντελεστών βεβαιότητας 
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και στον καθορισµό πιθανοτήτων  όσον  αφορά τα δεδοµένα. Το σύστηµα έχει 
υλοποιηθεί σε INTERLISP. Αναπτύχθηκε από το SRI International και έφθασε στο 
στάδιο του πρωτοτύπου παραγωγής.

Π.7 Διαχείριση Πληροφοριών

CARGuide(Computer for Automobile Route Guidance)
Το σύστηµα βοηθάει τους οδηγούς ώστε να βρίσκουν διαδροµές και να 
προσανατολίζονται σε δρόµους πόλεων. Χρησιµοποιεί το αρχικό και το τελικό 
σηµείο προορισµού µαζί µε τις πληροφορίες του χάρτη του ώστε να υπολογίσει τη 
βέλτιστη διαδροµή από το σηµείο εκκίνησης στον προορισµό. Η εύρεση της 
βέλτιστης διαδροµής επιτυγχάνεται µέσα από τον συνδυασµό µιας µεθόδου 
«Διαίρει και Βασίλευε», κάποιων προϋπολογισµένων διαδροµών και ενός 
αλγορίθµου ελάχιστου µονοπατιού (Dijkstra). Αφού βρεθεί, η διαδροµή 
παρουσιάζεται και τονίζεται πάνω σε µια γραφική παρουσίαση του οδικού χάρτη. 
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού η θέση του αυτοκινήτου στη διαδροµή ανανεώνεται 
και εµφανίζεται. Πριν  από κάθε σταυροδρόµι το σύστηµα προφέρει τη διεύθυνση 
(ευθεία, αριστερά ή δεξιά) και το όνοµα του αντίστοιχου δρόµου. Η βάση 
δεδοµένων του οδικού χάρτη περιέχει πληροφορίες  που συνδέουν  ονόµατα 
δρόµων µε σταυροδρόµια και σταυροδρόµια µε διαδροµές. Επίσης περιέχει 
απεικονιστικές πληροφορίες για αναπαραγωγή εικόνας. Αναπτύχθηκε στο 
πανεπιστήµιο Carnegie-Mellon και έφτασε στο στάδιο πρωτοτύπου επίδειξης.

EDAAS
Το σύστηµα βοηθάει τους ειδικούς επιστήµονες να αποφασίσουν ποιες 
πληροφορίες που αφορούν την κατασκευή και διανοµή τοξικών χηµικών µπορούν 
να γνωστοποιηθούν στο κοινό. Χρησιµοποιεί γνώση η οποία καθορίζει πότε αυτές 
οι πληροφορίες πρέπει να κοινοποιηθούν, καθώς και γνώση για το πότε  
ευαίσθητες πληροφορίες δεν  θα πρέπει επειδή π.χ. µπορεί να είναι εµπιστευτικές. 
Το σύστηµα έχει υλοποιηθεί σε FORTRAN, µα χρησιµοποιεί ένα σχήµα rule-based 
για την αναπαράσταση της γνώσης καθώς και έναν τροποποιηµένο γραµµικό 
προγραµµατιστικό αλγόριθµο ώστε να φτάσει σε µία απόφαση. Αναπτύχθηκε από 
τους Booz, Allen&Hamilton για χρήση από το Environmental Protection Agency, 
το οποίο το χρησιµοποιεί σε καθηµερινή βάση. Το σύστηµα έφτασε στο στάδιο 
πρωτοτύπου παραγωγής.

FOLIO
Το σύστηµα βοηθάει τους διαχειριστές χρηµάτων ώστε να καθορίσουν τους 
επενδυτικούς στόχους των πελατών τους και να επιλέξουν συνδυασµό µετοχών, οι 
οποίοι ταιριάζουν περισσότερο σε αυτούς. Το FOLIO καθορίζει τις ανάγκες του 
πελάτη κατά τη διάρκεια µιας συνέντευξης και έπειτα συστήνει ποσοστά για κάθε 
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µετοχή, τα οποία παρέχουν άριστη λύση στους στόχους του πελάτη. Αναγνωρίζει 
έναν µικρό αριθµό τάξης ασφαλειών (π.χ. χαµηλού ρίσκου µετοχές) και συντηρεί 
ένα σύνολο γνώσης σχετικό µε τις ιδιότητες των ασφαλειών κάθε τάξης. Τέλος το 
σύστηµα χρησιµοποιεί ένα forward chaining, rule-based σχήµα αναπαράστασης 
γνώσης, ώστε να συµπεράνει τους στόχους του πελάτη και ένα γραµµικό 
προγραµµατιστικό σχήµα για να επιτύχει όσο το δυνατόν πλησιέστερη στους 
στόχους, διαχείριση χρηµάτων. Το FOLIO έχει υλοποιηθεί σε MRS. Αναπτύχθηκε 
στο πανεπιστήµιο Stanford και έφθασε στο στάδιο πρωτοτύπου επίδειξης.

GCA
Το σύστηµα βοηθάει τους φοιτητές στον σχεδιασµό των πανεπιστηµιακών 
µαθηµάτων  τους που αφορούν την επιστήµη των υπολογιστών. Συλλέγει 
πληροφορίες για το ακαδηµαϊκό ιστορικό και τα ενδιαφέροντα του κάθε 
σπουδαστή και έπειτα ενεργεί σαν  σχολικός σύµβουλος, προτείνοντας του ένα 
πρόγραµµα συγκεκριµένων µαθηµάτων. Η ειδική επιστηµονική γνώση του 
συστήµατος περιλαµβάνει τους  κανονισµούς του τµήµατος και του πανεπιστηµίου 
που αφορούν τα πτυχιακά προγράµµατα µαθηµάτων, τις περιγραφές µαθηµάτων 
και τους συνδυασµούς αυτών  που επιλέγονται συνήθως από φοιτητές. Οι γνώσεις  
στο GCA είναι οργανωµένες σε τέσσερα αλληλεπιδρώντα υποσυστήµατα υπό την 
επίβλεψη ενός προγράµµατος διοίκησης. Αυτά τα υποσυστήµατα καθορίζουν 1) 
τον αριθµό µαθηµάτων που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φοιτητής, 2) τα µαθήµατα 
που επιτρέπεται να παρακολουθήσει ο φοιτητής, 3) τα κατάλληλα, για το φοιτητή, 
µαθήµατα, και 4) το καλύτερο πρόγραµµα γι’ αυτόν. Η παραπάνω γνώση είναι 
κωδικοποιηµένη σε κανόνες µε αντίστοιχους συντελεστές βεβαιότητας. Το 
σύστηµα έχει υλοποιηθεί σε PROLOG, χρησιµοποιώντας µια µηχανή εξαγωγής 
συµπεράσµατος που µοιάζει µε αυτή στο MYCIN. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο 
Duke  και έφτασε στο στάδιο ερευνητικού πρωτοτύπου.

RESEDA
Το σύστηµα βοηθάει έναν χρήστη να αποκτήσει δεδοµένα από τη µεσαιωνική 
Γαλλική ιστορία. Ο χρήστης ξεκινά µε ένα ερώτηµα το οποίο απαντάται είτε από 
ευθεία αναζήτηση είτε από αποτελέσµατα µίας έρευνας σε υπονοούµενες 
πληροφορίες της βάσης δεδοµένων, χρησιµοποιώντας διαδικασίες εξαγωγής 
συµπεράσµατος. Η βάση των βιογραφικών δεδοµένων αποτελείται από πλαίσια  
που περιλαµβάνουν όλα τα γεγονότα στην ιδιωτική και κοινωνική ζωή των υπό 
ενδιαφέρον ανθρώπων. Η απαραίτητη ειδική γνώση είναι ενσωµατωµένη σε κανό-
νες που µπορούν να εξάγουν απλά αποτελέσµατα και να δηµιουργήσουν αυτόµατα 
καινούριες αιτιατές συνδέσεις ανάµεσα στα πλαίσια και στη βάση γνώσης. Το 
RESEDA εφαρµόζεται σε VSAPL. Αναπτύχθηκε στο Centre Inter-Regional de 
Calcul Electronique(CIRCE) στη Γαλλία και έφθασε στο στάδιο πρωτοτύπου 
επίδειξης. 
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RABBIT
Το σύστηµα βοηθάει τους χρήστες να σχηµατίσουν ερωτήµατα σε βάσεις 
δεδοµένων. Αυτός ο ευφυής βοηθός βάσεων  δεδοµένων βοηθάει στη διατύπωση 
ερωτηµάτων από χρήστες που έχουν µόνο µία θολή ιδέα του τι θέλουν  καθώς και 
από χρήστες που έχουν περιορισµένη γνώση γύρω από τη συγκεκριµένη βάση 
δεδοµένων. Η ειδική γνώση ανάκτησης του συστήµατος περικλείει την «ανάκτηση 
από αναδιατύπωση», όπου ο χρήστης πραγµατοποιεί ένα ερώτηµα δηµιουργώντας 
συνεχώς µία µερική περιγραφή των επιθυµητών αντικειµένων της βάσης 
δεδοµένων. To RABBIT έχει υλοποιηθεί σε SMALLTALK και λειτουργεί σε ένα 
σύνολο βάσεων δεδοµένων που αναπαρίστανται στην KL-ONE. Το σύστηµα 
αναπτύχθηκε στο Xerox Palo Alto Research Center και έφθασε στο στάδιο 
πρωτοτύπου επίδειξης.

PROJCON (PROject CONsultant)
Το σύστηµα βοηθάει το διαχειριστή έργων ανάπτυξης λογισµικού  στη διάγνωση 
των προβληµάτων σε έργα και των αιτιών  τους. Αλληλεπιδρά µε το διαχειριστή 
έργων και δηµιουργεί ένα µοντέλο του συγκεκριµένου έργου και των προβληµάτων 
σε αυτό. Όταν οι πιθανές αιτίες του προβλήµατος καθοριστούν, το σύστηµα 
παρουσιάζει τη διάγνωσή του και την εξηγεί. Η ειδική γνώση του συστήµατος 
προέρχεται από ειδικούς στη διαχείριση έργων. Κωδικοποιείται σε κανόνες που 
εφαρµόζονται από έναν goal-directed και backward chaining µηχανισµό εξαγωγής 
συµπεράσµατος. Έχει υλοποιηθεί σε EMYCIN. Αναπτύχθηκε στο Georgia Institute 
of Technology και έφθασε στο στάδιο πρωτοτύπου επίδειξης.
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Π.8 Νοµική

JUDITH
Το σύστηµα βοηθάει τους δικηγόρους να αγορεύσουν υποθέσεις πολιτικού δικαίου. 
Ζητάει από το δικηγόρο να παρουσιάσει τις πραγµατικές και τις νοµικές εκδοχές 
τις αιτίας της ενέργειας. Στη συνέχεια, συστήνει επιπλέον εκδοχές που θα πρέπει 
να λάβει υπ’ όψιν του ο δικηγόρος, έως ότου όλες οι σχετικές µε την υπόθεση 
εκδοχές αναφερθούν. Η βάση δεδοµένων  του JUDITH αποτελείται από εκδοχές και 
φακέλους δηµιουργίας που υποδεικνύουν  τις σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα στις 
διάφορες εκδοχές. Είναι γραµµένο σε FORTRAN. Αναπτύχθηκε στα πανεπιστήµια 
του Heidelberg και του Darmstadt και αποτελεί περισσότερο ένα περιβάλλον 
τεχνητής νοηµοσύνης για εξερεύνηση νοµικών συλλογισµών παρά ένα πραγµατικό 
έµπειρο σύστηµα.  

LDS (Legal Decision-making System)
Το σύστηµα βοηθάει τους νοµικούς στο συµβιβασµό υποθέσεων  που αφορούν 
υπευθυνότητα προϊόντος(product liability). Με δοσµένη την  περιγραφή µιας 
τέτοιας υπόθεσης, υπολογίζει την υπαιτιότητα του κατηγορηµένου, την αξία της 
υπόθεσης και ένα ανάλογο ποσό συµβιβασµού. Η ειδική γνώση του βασίζεται τόσο 
στο τυπικό νοµικό δόγµα όσο και στις άτυπες αρχές και στρατηγικές δικηγόρων 
ειδικών στο συµβιβασµό αιτηµάτων. Το LDS υπολογίζει την αξία της υπόθεσης 
αναλύοντας την επίπτωση: 1) της απώλειας (την ειδική και γενική φθορά που 
προέρχεται από τον τραυµατισµό), 2) της υπαιτιότητας (την πιθανότητα της 
αποδείξεως υπαιτιότητας του κατηγορηµένου), 3)  της υπευθυνότητας( το ποσοστό 
της ευθύνης που υπάρχει στον κατήγορο για τον τραυµατισµό), 4) των 
χαρακτηριστικών (υποκειµενικές παρατηρήσεις όπως οι ικανότητες των 
δικηγόρων), και 5)του περιεχοµένου (παρατηρήσεις βασισµένες στη στρατηγική, 
στη χρονική στιγµή και στον τύπο του αιτήµατος). Αποτελεί ένα rule-based 
σύστηµα υλοποιηµένο στη ROSIE. Αναπτύχθηκε από τη Rand Corporation και 
έφθασε στο στάδιο ερευνητικού προτύπου.
    

LRS(Legal Research System)
Το σύστηµα βοηθάει τους δικηγόρους ώστε να αποκτήσουν  πληροφορίες γύρω από 
αποφάσεις δικαστηρίων και νόµους στην περιοχή των  διαπραγµατεύσιµων νοµικών 
οργάνων, µία περιοχή εµπορικού δικαίου η οποία ασχολείται µε ελέγχους και 
έγγραφα που παρέχουν υποσχέσεις. Περιέχει εργαλεία που συνδυάζουν κάθε 
δεδοµένο µε την  περιοχή νοµικών αρχών στην οποία ανήκει. Ένα εννοιολογικό 
δίκτυο (semantic net) το οποίο περιέχει πάνω από 200 νοµικές αρχές και είναι 
κατασκευασµένο βάσει έξι αρχικών εννοιών( µέτοχος, νοµικό όργανο, υπαιτιότητα, 
νοµική ενέργεια, εκτίµηση και ποσό χρηµάτων) αποτελεί τη βάση της γνώσης του 
συστήµατος. Αυτή η γνώση, του επιτρέπει να εξάγει συµπεράσµατα για το νόηµα 
των ερωτηµάτων καθώς και να προεκτείνει ερωτήµατα του χρήστη ώστε να 
συµπεριλάβει όρους που εννοούνται αλλά δεν αναφέρονται από αυτόν. 
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Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο του Michigan και έφθασε στο στάδιο του 
ερευνητικού προτύπου. 

LEGAL ANALYSIS SYSTEM
Το σύστηµα βοηθάει τους δικηγόρους στην  επιτέλεση απλών νοµικών αναλύσεων 
γύρω από τις εκ προθέσεως ζηµιές από κακοποίηση. Ο δικηγόρος παρουσιάζει στο 
σύστηµα ένα σύνολο γεγονότων, τα οποία αυτό µε τη σειρά του προσπαθεί να τα 
συνδέσει µε σχετικούς νόµους. Έπειτα παρουσιάζει τα συµπεράσµατά του καθώς 
και τη λογική πίσω από αυτά. Παρέχει υποστήριξη στα συµπεράσµατά του µε 
αναφορά σε δικαστικές αποφάσεις. Η νοµική γνώση ενός ειδικού, οι νόµοι και τα 
γεγονότα της υπόθεσης αναπαρίστανται σε µία µορφή εννοιολογικού δικτύου 
(semantic network). To LEGAL ANALYSIS SYSTEM είναι υλοποιηµένο σε PSL 
(preliminary study language). Αναπτύχθηκε στο MIT και έφτασε στο στάδιο 
πρωτοτύπου επίδειξης.

TAXADVISOR
Το σύστηµα βοηθάει τους δικηγόρους στον προγραµµατισµό των φόρων και στη 
διαχείριση της ιδιοκτησίας πελατών µε µεγάλη προσωπική περιουσία. Συλλέγει 
δεδοµένα από τον πελάτη και εξάγει συµπεράσµατα για τις ενέργειες στις οποίες ο 
πελάτης θα πρέπει να προβεί ώστε να ισορροπήσει το οικονοµικό του προφίλ. 
Αυτές µπορεί να είναι: αγορά ασφάλειας, ενέργειες αποχώρησης, µεταφορά 
πλούτου καθώς και τροποποιήσεις για πρόνοια δώρων και διαθήκης. Το 
TAXADVISOR χρησιµοποιεί γνώση για διαχείριση περιουσίας βασισµένη τόσο σε 
εµπειρίες και  στρατηγικές δικηγόρων όσο και σε γενικά αποδεκτή γνώση. 
Χρησιµοποιεί ένα rule-based σχήµα αναπαράστασης γνώσης το οποίο ελέγχεται 
από backward chaining. Έχει υλοποιηθεί στην EMYCIN. Αναπτύχθηκε στο 
πανεπιστήµιο του Illinois, Champaign-Urbana, ως διδακτορική διατριβή και 
έφθασε στο στάδιο ερευνητικού προτύπου.
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Π.9 Κατασκευές

IMACS (Intelligent Management Assistant for Computer System 
manufacturing)
Το σύστηµα βοηθάει τους διοικούντες περιβάλλοντος κατασκευής υπολογιστικών 
συσκευών µε τη διαχείριση των εγγράφων, το σχεδιασµό της δυναµικότητας, τη 
διαχείριση αποθεµάτων  και την επιτέλεση και άλλων  καθηκόντων σχετικών  µε τη 
διοίκηση της κατασκευαστικής διαδικασίας. Λαµβάνει την παραγγελία ενός πελάτη 
και δηµιουργεί ένα πρόχειρο σχέδιο δηµιουργίας της από το οποίο εκτιµώνται οι 
απαιτήσεις αποθεµάτων για την παραγγελία. Λίγο πριν το υπολογιστικό σύστηµα 
κατασκευασθεί, το IMACS δηµιουργεί ένα λεπτοµερές σχέδιο κατασκευής και το 
χρησιµοποιεί για να παρακολουθήσει την υλοποίησή του. Αποτελεί ένα forward 
chaining, rule-based σύστηµα, το οποίο είναι οργανωµένο ως ένα σύνολο 
συνεργαζόµενων knowledge-based υποσυστηµάτων. Έχει υλοποιηθεί σε OPS5. 
Αναπτύχθηκε από την Digital Equipment Corporation και έφθασε στο στάδιο 
πρωτοτύπου που δοκιµάσθηκε στον τοµέα του.

ISIS (Intelligent Scheduling and Information System)
Το σύστηµα δηµιουργεί εργοστασιακά προγράµµατα χρονοδροµολόγησης 
εργασιών. Επιλέγει ένα σύνολο από λειτουργίες που χρειάζεται να ολοκληρωθούν 
µε µία καθορισµένη σειρά και καθορίζει τους χρόνους έναρξης και τερµατισµού 
καθώς και τους πόρους για κάθε λειτουργία. Μπορεί επίσης να ενεργήσει ως 
ευφυής βοηθός, χρησιµοποιώντας την ειδική του γνώση ώστε να βοηθήσει τους 
αντίστοιχους σχεδιαστές να είναι συνεπείς στο πρόγραµµά τους και να 
αναγνωρίζουν αποφάσεις που θα οδηγήσουν σε καθυστερήσεις και προβλήµατα. Η 
γνώση στο σύστηµα περιλαµβάνει: 1) τους στόχους της επιχείρησης, όπως οι 
ηµεροµηνίες παράδοσης και το κόστος, 2)τους φυσικούς περιορισµούς όπως οι 
περιορισµοί στη λειτουργία κάποιων µηχανηµάτων, και 3) αιτιατούς περιορισµούς, 
όπως η σειρά µε την οποία θα πρέπει να τελεσθούν κάποιες ενέργειες. Το ISIS 
χρησιµοποιεί ένα frame-based σχήµα αναπαράστασης γνώσης σε συνδυασµό µε 
κανόνες για επίλυση συγκρουόµενων περιορισµών. Το σύστηµα έχει υλοποιηθεί 
στην SRL. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο Carnegie-Mellon και δοκιµάσθηκε σε 
ένα εργοστάσιο τµηµάτων τουρµπίνων της Westinghouse Electric Corporation. 
Έφθασε στο στάδιο ερευνητικού πρωτοτύπου.

PTRANS
Το σύστηµα βοηθάει στον έλεγχο της κατασκευής και της διανοµής υπολογιστικών 
συστηµάτων από την Digital Equipment corporation. Χρησιµοποιεί περιγραφές 
παραγγελιών πελατών και πληροφορίες σχετικές µε τις δραστηριότητες του 
εργοστασίου ώστε να αναπτύξει ένα σχέδιο για τη συναρµολόγηση και δοκιµή του 
ζητούµενου υπολογιστικού συστήµατος, καθώς και του χρονικού σηµείου 
κατασκευής του. Το PLANTS παρακολουθεί την πρόοδο τον τεχνικών  που 
υλοποιούν το σχέδιο, διαγιγνώσκει προβλήµατα, προτείνει λύσεις, και προβλέπει 
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πιθανές ελλείψεις ή πλεονάσµατα υλικών. Είναι σχεδιασµένο να λειτουργήσει µε 
το XSEL, ένα βοηθό πωλητή, ούτως ώστε όταν  δίδεται µία παραγγελία να µπορεί 
να προβλεφθεί η ηµεροµηνία παράδοσης. Αποτελεί ένα forward chaining, rule-
based σύστηµα το οποίο έχει υλοποιηθεί σε OPS5. Αναπτύχθηκε από κοινού από 
την Digital Equipment Corporation και το πανεπιστήµιο Carnegie-Mellon και 
έφθασε στο στάδιο ερευνητικού πρωτοτύπου.

Π.10 Μαθηµατικά

MACSYMA
Το σύστηµα εκτελεί επιδέξιους χειρισµούς συµβόλων σε αλγεβρικές εκφράσεις και 
χειρίζεται προβλήµατα τα οποία εµπεριέχουν  υπολογιστικά όρια, ολοκληρώµατα 
συµβόλων, λύσεις εξισώσεων, κανονικές απλοποιήσεις και ισότητες τύπων. 
Χρησιµοποιεί µαθηµατική ειδική επιστηµονική γνώση, η οποία είναι οργανωµένη 
ως ανεξάρτητες πηγές γνώσης, από τις οποίες επιλέγεται η κατάλληλη µέσα από 
εκλεπτυσµένες ρουτίνες αντιστοίχισης. Το MACSYMA πετυχαίνει υψηλή ποιότητα 
και αποτελεσµατική απόδοση στα µαθηµατικά προβλήµατα της περιοχής του. Έχει 
υλοποιηθεί σε LISP και αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του Project MAC στο MIT. 
Έφθασε στο στάδιο εµπορικού συστήµατος και χρησιµοποιείται σε τακτική βάση 
από µηχανικούς και επιστήµονες στις Η.Π.Α. .

MATHLAB 68
Το σύστηµα βοηθάει µαθηµατικούς, επιστήµονες και µηχανικούς στο χειρισµό 
αλγεβρικών συµβόλων που συναντούνται σε προβλήµατα ανάλυσης. Το σύστηµα 
επιτελεί παραγωγίσεις, πολυωνυµική παραγοντοποίηση, αόριστα ολοκληρώµατα, 
ευθείς και ανάστροφους µετασχηµατισµούς Laplace, ενώ λύνει και γραµµικές 
διαφορικές εξισώσεις µε σταθερούς συντελεστές. Περιέχει µαθηµατική γνώση σε 
ξεχωριστά υποσύνολα, καθένα από τα οποία έχει µία καθορισµένη ξεχωριστή 
λειτουργία. Τα δεδοµένα του χρήστη κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: 
εκφράσεις, εξισώσεις και συναρτήσεις. Οι κανόνες για τον αλγεβρικό χειρισµό των 
δεδοµένων διαφέρουν ανά κατηγορία. Έχει υλοποιηθεί σε LISP και αποτέλεσε τον 
ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη του MACSYMA. Το MATHLAB 68 
αναπτύχθηκε στο MIT και έφθασε στο στάδιο ερευνητικού πρωτοτύπου. 

ADVISOR
Το σύστηµα βοηθάει αρχάριους χρήστες του MACSYMA πραγµατοποιώντας 
διαγνώσεις των παρανοήσεών τους και παρέχοντας συµβουλές που να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Ο χρήστης εισάγει στο ADVISOR µία σειρά 
από εντολές που εισήγαγε ο ίδιος στο MACSYMA καθώς και µια δήλωση του 
στόχου που ήθελε να επιτύχει µα δεν τα κατάφερε. Το σύστηµα συµπεραίνει το 
σχέδιο του χρήστη για να επιτύχει το στόχο, αναγνωρίζει την παρανόηση, την 
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επιβεβαιώνει µε το χρήστη, και έπειτα παρέχει κατάλληλες συµβουλές. Το 
ADVISOR συνδυάζει ειδική γνώση για τη χρήση του MACSYMA µε  ένα µοντέλο 
συµπεριφοράς αρχάριων χρηστών, το οποίο το βοηθάει να αναγνωρίσει το σχέδιο 
και την  παρανόηση του χρήστη. Τα σχέδια και οι στόχοι του χρήστη 
αναπαριστώνται σε γραφήµατα ροής δεδοµένων και σε δένδρα στόχων. 
Υλοποιήθηκε σε MACLISP στο MIT και έφθασε στο στάδιο πρωτοτύπου 
επίδειξης.    

Π.11 Ιατρική

ABEL (a program for Acid-Base and ElectroLyte disturbances)
Το σύστηµα βοηθάει τον κλινικό ιατρό στη διάγνωση όξινων και ηλεκτρολυτικών 
διαταραχών σε ασθενείς, εφαρµόζοντας γνώσεις γύρω από τις αντίστοιχες 
ασθένειες και τα συµπτώµατα που αυτές παράγουν. Το σύστηµα χρησιµοποιεί ένα 
αιτιατό µοντέλο για τις πιθανές ασθένειες του ασθενούς ώστε να ασκήσει 
ερωτήσεις στον  ιατρό και να οδηγήσει τη διαδικασία διάγνωσης. Αυτό το µοντέλο 
περιέχει δεδοµένα για τον ασθενή όπως και γνώση για τις σχέσεις ανάµεσα στις 
διάφορες καταστάσεις ασθενειών. Το σύστηµα ελέγχει για λανθασµένα δεδοµένα 
συγκρίνοντας τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που άσκησε µε τις αναµενόµενες 
απαντήσεις µέσα από το µοντέλο. Η γνώση αναπαριστάται µέσα σε ένα αιτιατό 
δίκτυο, ένα τύπο εννοιολογικού δικτύου(semantic net) το οποίο τονίζει τις σχέσεις 
αιτίας-αποτελέσµατος ανάµεσα στις ασθένειες και τα ευρήµατα. Αναπτύχθηκε στο 
MIT και έφθασε στο στάδιο ερευνητικού πρωτοτύπου.

ΑRΑMIS(American Rheumatism Association Medical Information 
System)
Το σύστηµα βοηθάει τους ιατρούς να θεραπεύσουν νέους ασθενείς µε ρευµατικές 
ασθένειες. Δέχεται δεδοµένα από προηγούµενες περιπτώσεις ασθενών µε 
αντίστοιχες ασθένειες και τα αναλύει στατιστικά. Βασιζόµενο σε αυτήν την 
ενέργεια το ARAMIS προσφέρει µία προγνωστική ανάλυση σύµφωνα µε µία 
ποικιλία τελικών καταστάσεων( π.χ. θάνατος), προτείνει θεραπεία και δηµιουργεί 
µία ανάλυση σε κείµενο της περίπτωσης αυτής του ασθενούς. Η γνώση του 
αποτελείται από ένα σύνολο µεθόδων  στατιστικής ανάλυσης και από έναν αριθµό 
βάσεων  δεδοµένων  που περιέχουν αναλυτικούς φακέλους ασθενών. Τα δεδοµένα 
ασθενών είναι αποθηκευµένα σε µία βάση δεδοµένων που έχει τη µορφή πίνακα 
και που χρησιµοποιεί το TOD(Time-Oriented Databank System), ένα σύστηµα το 
οποίο είναι ικανό να ακολουθήσει σχετικές ιατρικές παραµέτρους ανά περιόδους. 
Έχει υλοποιηθεί σε PL/Χ, µία ειδική µορφή της PL/I. Αναπτύχθηκε στο 
πανεπιστήµιο του Stanford και έφθασε στο στάδιο πρωτοτύπου που δοκιµάσθηκε 
στον τοµέα του. 
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BABY
Το σύστηµα βοηθάει τους ιατρούς παρακολουθώντας τους ασθενείς σε µία µονάδα 
εντατικής θεραπείας νεογέννητων. Προσπαθεί να βρει ασθενείς σε κλινικά κρίσιµη 
κατάσταση αξιολογώντας τα δεδοµένα που συλλέγει µέσα σε αυτήν την µονάδα 
εντατικής θεραπείας. Παρακολουθεί όλα τα δεδοµένα στη µονάδα, συγκρατεί τις 
καταστάσεις των ασθενών, προτείνει περαιτέρω αποτίµηση για σηµαντικά 
ευρήµατα και απαντάει σε ερωτήσεις γύρω από τους ασθενείς. Το BABY περιέχει 
ειδική ιατρική γνώση γύρω από τα νεογέννητα µωρά για ανάλυση των κλινικών 
δεδοµένων. Αποτελεί ένα forward chaining, rule-based σύστηµα το οποίο 
χρησιµοποιεί κανόνες οι οποίοι είναι ενσωµατωµένοι σε ένα δίκτυο σαν και αυτό 
του PROSPECTOR. Διαχειρίζεται την  αβεβαιότητα χρησιµοποιώντας µία 
πιθανοτική µέθοδο του Bayes, παρόµοια µε αυτήν στο PROSPECTOR. Είναι 
γραµµένο σε PASCAL και βρίσκεται στο σύστηµα ADVISE, το οποίο αποτελεί ένα 
ολοκληρωµένο rule-based περιβάλλον λογισµικού. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο 
του Illinois, Champaign-Urbana και έφθασε στο στάδιο πρωτοτύπου επίδειξης.

ATTENDING
Το σύστηµα παρέχει οδηγίες σε ιατρικούς φοιτητές στην  αναισθησιολογία 
ασκώντας κριτική στα σχέδια ενεργειών  τους. Παρουσιάζει στο φοιτητή έναν 
υποθετικό ασθενή ο οποίος θα εισέλθει σε χειρουργείο και αναλύει το σχέδιο 
ενεργειών που καταρτίσθηκε από αυτόν. Το ATTENDING βασίζει την ανάλυσή του 
στην αποτίµηση των ρίσκων  που περιέχονται στη φύση των ιατρικών προβληµάτων 
του ασθενούς. Η κριτική που παράγεται από το σύστηµα έχει τη µορφή ενός 
σχολιασµού που δεν είναι παρά ένα κείµενο τεσσάρων ή πέντε παραγράφων στα 
Αγγλικά. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο του Yale και έφθασε στο στάδιο 
ερευνητικού πρωτοτύπου.

HT-ATTENDING
Το σύστηµα ασκεί κριτική στην φαρµακευτική αγωγή που προτείνει ένας ιατρός 
για την αντιµετώπιση σοβαρής µορφής υπέρτασης. Βοηθάει τον ιατρό στη 
θεραπεία υπερτασικών ασθενών και παρέχει πληροφορίες για νέες θεραπείες και 
νέα φάρµακα. Επεκτείνει την προσέγγιση που πραγµατοποιήθηκε στο 
ATTENDING. Χρησιµοποιεί πληροφορίες γύρω από τον ασθενή µαζί µε 
πληροφορίες για τις παρούσες σε αυτόν αντιυπερτασικές τάσεις και για τον  τρόπο 
που αυτές θα εξελιχθούν. Η κριτική που πραγµατοποιείται είναι σε µορφή 
αγγλικού κειµένου αρκετών  παραγράφων. Το HT-ATTENDING περιέχει γνώση 
γύρω από µορφές θεραπείας καθώς και γύρω από συνθήκες που επηρεάζουν την 
αντιµετώπιση της υπέρτασης . Χρησιµοποιεί ένα frame-based σχήµα 
αναπαράστασης γνώσης. Έχει υλοποιηθεί σε LISP. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο  
του Yale και έφθασε στο στάδιο ερευνητικού πρωτοτύπου.

BLUE BOX
Το σύστηµα συµβουλεύει έναν ιατρό στην επιλογή µίας κατάλληλης θεραπείας για 
έναν ασθενή που πάσχει από κατάθλιψη. Χρησιµοποιεί γνώση σχετική µε τα 
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συµπτώµατα του ασθενούς και πληροφορίες για το ιατρικό, ψυχιατρικό, 
φαρµακευτικό και οικογενειακό ιστορικό του, ώστε να διαγνώσει τον  τύπο και την 
έκταση της κατάθλιψης και να προτείνει µία θεραπεία για τον έλεγχό της. Αυτή η 
θεραπεία περιλαµβάνει αποφάσεις για τα φάρµακα και για την παραµονή του 
ασθενούς στην κλινική. Το BLUE BOX είναι ένα rule-based σύστηµα το οποίο έχει 
υλοποιηθεί στην EMYCIN. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο του Stanford και 
δοκιµάσθηκε στο περιβάλλον  του Palo Alto VA Mental health Clinical Research 
Center. Έφθασε στο στάδιο ερευνητικού πρωτοτύπου. 

CENTAUR
Το σύστηµα βοηθάει πνευµονικούς φυσιολόγους στη διαγνωστική ερµηνεία 
εξετάσεων πνευµονικής λειτουργίας. Χρησιµοποιεί µετρήσεις της ποσότητας 
αερίου στους πνεύµονες και του ρυθµού της ροής των αερίων που εισέρχονται και 
εξέρχονται από αυτούς ώστε να καθορίσει την παρουσία και τη σοβαρότητας της 
ασθένειας στον ασθενή. Η ειδική γνώση που υπάρχει στο CENTAUR περιλαµβάνει 
πνευµονική φυσιολογία και πρωτυπα αποτελέσµατα πνευµονικών εξετάσεων  για 
κάθε πνευµονική ασθένεια και µορφή αυτής. Η γνώση αναπαριστάται µε ένα 
συνδυασµό πλαισίων και κανόνων, ενώ χρησιµοποιούνται συντελεστές 
βεβαιότητας όπως στο EMYCIN που δείχνουν το βαθµό στον οποίο τα πραγµατικά 
δεδοµένα πλησιάζουν τα πρωτότυπα. Επιπλέον, το σύστηµα έχει και µία 
επεξηγητική ικανότητα, η οποία παρέχει τη δικαιολόγηση µέσα από ένα υπάρχων 
µοντέλο πνευµονικής φυσιολογίας. Έχει υλοποιηθεί σε INTERLISP. Αναπτύχθηκε 
στο πανεπιστήµιο  του Stanford και έφθασε στο στάδιο ερευνητικού πρωτοτύπου. 

DRUG INTERACTION CRITIC
Το σύστηµα βοηθάει τους ιατρούς να αποφασίσουν πώς να συστήσουν φάρµακα σε 
ασθενείς που λαµβάνουν ήδη κάποια άλλα. Αναγνωρίζει τόσο τις θετικές όσο και 
τις αρνητικές αλληλεπιδράσεις, εξηγεί γιατί συµβαίνουν αυτές, απαντάει σε 
ερωτήσεις σχετικές µε αυτές και προτείνει διορθωτικές ενέργειες για τις αρνητικές 
επιδράσεις. Η βάση γνώσης των τύπων  φαρµάκων έχει χτισθεί σαν µία ιεραρχία 
πλαισίων που περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικές µε συγκεκριµένα φάρµακα, 
όπως τα χαρακτηριστικά αλληλεπιδράσεων. Η γνώση για το µηχανισµό των 
αντιδράσεων µεταξύ των φαρµάκων έχει οργανωθεί σε πλαίσια. Το DRUG 
INTERACTION CRITIC παρέχει µία επιφάνεια επικοινωνίας µε το χρήστη που 
είναι δηµιουργηµένη από µία περιορισµένη φυσική γλώσσα και περιλαµβάνει ένα 
µηχανισµό διόρθωσης ορθογραφικών λαθών. Έχει υλοποιηθεί στη PROLOG. 
Αναπτύχθηκε στο Virginia Polytechnic Institute & State University  και έφθασε στο 
στάδιο πρωτοτύπου επίδειξης.
  

EMERGE
Το σύστηµα βοηθάει τους ιατρούς στην  ανάλυση πόνων στο στήθος σε ασθενείς 
που βρίσκονται σε εντατικές µονάδες. Το EMERGE αποφασίζει αν ο ασθενής στη 
µονάδα που υποφέρει από πόνους στο στήθος θα πρέπει να εισαχθεί στο 

156 



νοσοκοµείο. Επίσης παρέχει συµβουλές για πιθανές θεραπείες, µαζί και µε µία 
ένδειξη για τη σοβαρότητα της ασθένειας. Το EMERGE περιέχει ειδική γνώση η 
οποία προέρχεται από υπάρχοντες ιατρικές οδηγίες, γνωστές ως χάρτες κριτηρίων, 
που αντικατοπτρίζουν το σύνολο της γνώσης που έχει αποκτηθεί µέσα σε µία 
περίοδο χρόνων από εξέχοντες ιατρούς. Η γνώση του συστήµατος αναπαριστάται 
από κανόνες, οι οποίοι βρίσκονται σε ιεραρχία ώστε να υπάρχει βελτιωµένη 
απόδοση. Επίσης, πραγµατοποιεί υπολογισµούς βεβαιότητας και παρέχει 
επεξηγήσεις παρουσιάζοντας τα µονοπάτια λογικής που ακολουθήθηκαν  από την 
έρευνα µέσα στους κανόνες. Έχει υλοποιηθεί σε PASCAL και λειτουργεί σε 
κεντρικά συστήµατα και µικροϋπολογιστές. Αναπτύχθηκε στο UCLA και έφθασε 
στο στάδιο πρωτοτύπου που δοκιµάσθηκε στον τοµέα του. 
 

GUIDON
Το σύστηµα παρέχει οδηγίες σε φοιτητές κατά την επιλογή αντιµικροβιολογικής 
θεραπείας για ασθενείς µε βακτηριακή µόλυνση. Το σύστηµα επιλέγει µία 
υπόθεση, τη λύνει, τη παρουσιάζει στο φοιτητή να τη λύσει και αναλύει τις 
απαντήσεις και τις ερωτήσεις του φοιτητή καθώς προχωρά η διαδικασία επίλυσης. 
Από αυτή, το σύστηµα καθορίζει το βαθµό οµοιότητας της γνώσης και της λογικής 
του φοιτητή µε τη διαγνωστική διαδικασία που ο ίδιο ακολούθησε. Οι διαφορές 
που υπάρχουν  χρησιµοποιούνται για να οδηγήσουν τις συµβουλές του συστήµατος 
και το µηχανισµό επεξήγησής του. Το GUIDON στην πραγµατικότητα 
χρησιµοποιεί το έµπειρο σύστηµα MYCIN για να λύσει τις υποθέσεις, εποµένως 
διδάσκει, επιπλέον, στους φοιτητές τους κανόνες και τις διαδικασίες που είναι 
ενσωµατωµένες σε αυτό. Αποτελεί ένα rule-based σύστηµα το οποίο περιέχει τόσο 
κανόνες όσο και κανόνες για το πώς πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοί 
(metarules) . Έχει υλοποιηθεί σε INTERLISP. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο του 
Stanford και έφθασε στο στάδιο ερευνητικού πρωτοτύπου.

INTERNIST-I/CADUCEUS
Το σύστηµα βοηθάει τον ιατρό ώστε να πραγµατοποιήσει πολλαπλές και 
πολύπλοκες διαγνώσεις που αφορούν  γενική εσωτερική ιατρική έχοντας ως 
δεδοµένα το ιστορικό του ασθενούς, τα συµπτώµατά του και τα αποτελέσµατα των  
ιατρικών  εξετάσεων του. Στηρίζει τις αποφάσεις του ιατρικού προσωπικού 
βασιζόµενο σε ένα σύνολο προφίλ ασθενειών το οποίο περιέχει ευρήµατα που 
παρατηρούνται συνδεδεµένα µε κάθε ασθένεια. Αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα 
έµπειρα συστήµατα που έχουν αναπτυχθεί περιέχοντας προφίλ για περισσότερες 
από 500 ασθένειες οι οποίες περιγράφονται από παραπάνω από 3500 ενδείξεις. Η 
γνώση σε αυτό αναπαριστάται µέσα από ένα δίκτυο ευρηµάτων και ασθενειών το 
οποίο είναι προσβάσιµο µε κριτήρια τους περιορισµούς στην κατάταξη των 
ασθενειών και τις αιτιατές σχέσεις. Έχει υλοποιηθεί σε LISP. Η πρώτη έκδοση 
ονοµαζόταν  INTERNIST-I και η δεύτερη CADUCEUS. Αναπτύχθηκε στο 
πανεπιστήµιο του Pittsburgh και έφθασε στο στάδιο πρωτοτύπου που δοκιµάσθηκε 
στον τοµέα του. 
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MI(Myocardial Infection system)
Το σύστηµα βοηθάει τους ιατρούς στη διάγνωση µυοκαρδιακών  παραβιάσεων 
µέσα από ανάλυση της δραστηριότητας ενζύµων. Καταλήγει στη διάγνωση της 
ζηµιάς στην καρδιά ελέγχοντας για υψηλά επίπεδα συγκεκριµένων  ενζύµων στο 
αίµα µέσα σε µία περίοδο αρκετών  ηµερών. Η ειδική γνώση του, περιλαµβάνει 
γνώση για τον τρόπο αντιµετώπισης της χρονικά εξαρτηµένης φύσης των ιατρικών 
ευρηµάτων, περιλαµβάνοντας τεχνικές για αυτόµατη ανανέωση, επανεξέταση 
καθώς και ερµηνεία των δεδοµένων του ασθενούς. Αποτελεί ένα forward chaining, 
rule-based σύστηµα. Έχει αναπτυχθεί σε µία έκδοση της EXPERT, τροποποιηµένη 
ούτως ώστε να αναπαραστήσει και να χειριστεί χρονικά εξαρτηµένους κανόνες και 
δεδοµένα. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο του Rutgers και έφθασε στο στάδιο 
πρωτοτύπου επίδειξης.

PATHFINDER
Το σύστηµα βοηθάει τους παθολόγους να ερµηνεύσουν ευρήµατα που προέρχονται 
από τη µικροσκοπική εξέταση ιστού λεµφαδένα. Θέτει ερωτήσεις στον παθολόγο 
µε τρόπο σχεδιασµένο να µειώσει την αβεβαιότητα σε διφορούµενες διαγνώσεις 
και παρέχει δικαιολόγηση για ερωτήσεις που έθεσε πρόσφατα. Στηρίζει τις 
αποφάσεις του σε ένα σύνολο προφίλ ασθενειών που περιέχουν  ευρήµατα που 
συνήθως σχετίζονται µε τις αντίστοιχες ασθένειες. Η ειδική γνώση που 
χρησιµοποιείται κατά τη διάγνωση προέρχεται από ειδικούς στην ανάλυση αίµατος 
παθολόγους και έχει κωδικοποιηθεί σε µορφή πλαισίων. Το PATHFINDER 
αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο του Stanford και έφθασε στο στάδιο πρωτοτύπου 
επίδειξης.

PCS(Primary Care System)
Το σύστηµα βοηθάει τους ιατρούς στη διάγνωση και στη θεραπεία κοινών και µε 
πιθανότητα τύφλωσης ασθενειών στο µάτι. Το αρχικό σύνολο των ΝΑΙ/ΟΧΙ 
ερωτήσεων (π.χ. είναι κόκκινο το µάτι;) οδηγεί σε ένα επιπλέον σύνολο ερωτήσεων 
για τον ασθενή. Όταν έχουν συλλεχθεί αρκετές πληροφορίες, το PEC εξάγει µία 
περίληψη της περίπτωσης, ακολουθούµενη από διαγνωστικά συµπεράσµατα και 
οδηγίες αντιµετώπισης. Η γνώση του προέρχεται από τον οδηγό της World health 
Organization για τη φροντίδα οφθαλµών και αναπαριστάται από κανόνες που 
χρησιµοποιούν ένα forward chaining σχήµα εξαγωγής συµπεράσµατος. Αρχικά 
υλοποιήθηκε στην EXPERT, αλλά έπειτα µεταφράσθηκε σε BASIC για χρήση σε 
µικροϋπολογιστές. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο του Rutgers και έφθασε στο 
στάδιο ερευνητικού πρωτοτύπου.

PUFF
Το σύστηµα πραγµατοποιεί διαγνώσεις για την παρουσία και την σοβαρότητα 
ασθενειών  στους πνεύµονες ενός ασθενούς, ερµηνεύοντας τις µετρήσεις 
αναπνευστικών  εξετάσεων καθορισµένων από εργαστήριο πνευµονικής 
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λειτουργίας. Τα δεδοµένα που ερµηνεύονται περιλαµβάνουν τα αποτελέσµατα των 
εξετάσεων και το ιστορικό των εξετάσεων. Το PUFF στηρίζει τις αποφάσεις του 
στη γνώση που διαθέτει για τους τύπους των αποτελεσµάτων των εξετάσεων που 
παράγονται από διάφορες πνευµονικές διαταραχές. Αποτελεί ένα backward 
chaining, rule-based σύστηµα το οποίο έχει υλοποιηθεί στην EMYCIN. 
Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο του Stanford και δοκιµάσθηκε στο Pacific Medical 
Center στο San Francisco. Έφθασε στο στάδιο πρωτοτύπου επίδειξης. 

SYSTEM D(SYSTEM for Diagnostic problem solving)
Το σύστηµα βοηθάει τους ιατρούς στη διάγνωση των πιθανών αιτιών για την 
ύπαρξη ζαλάδας σε έναν ασθενή. Προτρέπει το χρήστη να εισάγει ευρήµατα (π.χ. 
παρούσα φαρµακολογία) και ενδείξεις(π.χ. αίσθηση επικείµενης λιποθυµίας) και 
παράγει µια διάγνωση, περιλαµβάνοντας µία βαθµολογηµένη λίστα εναλλακτικών 
επιλογών. Επίσης, χειρίζεται και καταστάσεις όπου πολλαπλές αιτίες µπορούν να 
δηµιουργούν τη ζαλάδα ταυτόχρονα. Η γνώση στο SYSTEM D περιλαµβάνει τόσο 
case-specific πληροφορίες όσο και ειδική γνώση γύρω από διαγνώσεις για αιτίες 
της ζαλάδας. Χρησιµοποιείται ένα frame-based σχήµα αναπαράστασης γνώσης 
καθώς και ένας ακολουθιακός generate-and-test µηχανισµός εξαγωγής 
συµπερασµάτων. Έχει υλοποιηθεί στην KMS.  Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο του 
Maryland και έφθασε στο στάδιο ερευνητικού πρωτοτύπου. 

VM(Ventilator Manager)
Το σύστηµα παρέχει προτάσεις για τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενών σε 
µονάδες εντατικής θεραπείας έπειτα από χειρουργική επέµβαση. Αναγνωρίζει 
πιθανές επικίνδυνες συνθήκες, ανιχνεύει αναληθή δεδοµένα, χαρακτηρίζει την 
κατάσταση του ασθενούς και προτείνει χρήσιµες θεραπείες. Το VM ερµηνεύει, 
επίσης, τις ποσοτικές µετρήσεις που πραγµατοποιούνται σε ένα σύστηµα 
παρακολούθησης που βρίσκεται σε µία µονάδα εντατικής θεραπείας, εφαρµόζοντας 
γνώση γύρω από το ιστορικό του ασθενούς και τις προσδοκίες για το εύρος των 
παρακολουθούντων µετρήσεων. Οι µετρήσεις αυτές αναφέρονται κυρίως στο 
σφυγµό, στην πίεση αίµατος καθώς και στα δεδοµένα που αναφέρονται στη 
µηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Αποτελεί ένα rule-based σύστηµα το οποίο 
έχει υλοποιηθεί σε INTERLISP. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο του Stanford και 
δοκιµάσθηκε στο Pacific Medical Center και στο Stanford University Medical 
Center. Έφθασε στο στάδιο πρωτοτύπου που δοκιµάσθηκε στον τοµέα του.
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Π.12 Μετεωρολογία

WILLARD
Το σύστηµα βοηθάει µετεωρολόγους στην πρόβλεψη της πιθανότητας εµφάνισης 
σοβαρών καταιγίδων στις κεντρικές πολιτείες της Αµερικής. Αφού ρωτήσει έναν 
µετεωρολόγο για τις σχετικές συνθήκες καιρού για την περιοχή πρόβλεψης, στη 
συνέχεια παράγει µία πλήρη πρόβλεψη µε υποστηρικτικές δικαιολογίες. Ο χρήστης 
µπορεί, επίσης, να υποδείξει στο WILLARD µία συγκεκριµένη γεωγραφική 
περιοχή για εξέταση. Το σύστηµα χαρακτηρίζει τη βεβαιότητα να επέλθει σοβαρή 
καταιγίδα ως «καµία», «υπαρκτή», «µικρή», «µέση» ή «υψηλή» και πλαισιώνει την 
κάθε µία µε ένα εύρος ποσοστών. Η επιστηµονική γνώση του συστήµατος 
αναπαριστάται από κανόνες που δηµιουργούνται αυτόµατα από παραδείγµατα 
προβλέψεων  ειδικών µετεωρολόγων. Υλοποιήθηκε σε RULEMASTER, ένα 
γεννήτορα επαγωγικών  κανόνων. Αναπτύχθηκε στη Radian Corporation και έφθασε 
στο στάδιο πρωτοτύπου επίδειξης.

Π.13 Στρατιωτική Επιστήµη

ADEPT
Το σύστηµα βοηθάει τους στρατιωτικούς αναλυτές στην ανάλυσης µιας πολεµικής 
κατάστασης παρέχοντας ερµηνείες τακτικής από αναφορές ευφυών αισθητήριων 
οργάνων. Χρησιµοποιεί αυτές τις αναφορές ώστε να δηµιουργήσει µία εικόνα των 
περιοχών συγκρούσεων στο πεδίο της µάχης. Η στρατιωτική ειδική γνώση 
κωδικοποιείται σε κανόνες που αφορούν τόσο τον τρόπο και τις αιτίες σύµφωνα µε 
τις οποίες οι εχθρικές δυνάµεις λειτουργούν όσο και την σηµασία της τακτικής 
στην ερµηνεία καταστάσεων. Το σύστηµα είναι ικανό να εξηγήσει τη λογική που 
κρύβεται πίσω από τις εκτιµήσεις που παρέχει. Είναι υλοποιηµένο σε ROSIE και 
ένα έγχρωµο σύστηµα γραφικών  χρησιµοποιείται για την  παρουσίαση χαρτών και 
στρατιωτικών συµβόλων. Αναπτύχθηκε στη TRW και έφθασε στο στάδιο 
ερευνητικού πρωτοτύπου.

AIRID (AIRcraft IDentifier)
Το σύστηµα αναγνωρίζει αεροσκάφη βασιζόµενο σε οπτικά παρατηρούµενα 
χαρακτηριστικά. Ο χρήστης εισάγει τα παρατηρηµένα χαρακτηριστικά καθώς και 
τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγµατοποιήθηκε η παρατήρηση (π.χ. καιρικές 
συνθήκες), και από αυτά τα στοιχεία το AIRID αναγνωρίζει την ταυτότητα του 
συγκεκριµένου αεροσκάφους. Η ειδική γνώση του περιλαµβάνει τα φυσικά 
χαρακτηριστικά αεροσκαφών  µέσα από επίσηµες πηγές. Σε αυτά τα 
χαρακτηριστικά περιέχονται το σχήµα των φτερών, η διαµόρφωση της µηχανής 
(αριθµός και θέση), η µορφή του σκελετού του αεροπλάνου καθώς και το σχήµα 
της ουράς του. Το σύστηµα έχει υλοποιηθεί σε KAS και χρησιµοποιεί ένα 
συνδυασµό από rule-based και semantic network  σχήµα αναπαράσταση γνώσης. 
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Το σύστηµα, τέλος, υποθέτει πως έχει επιτύχει σε µία αναγνώριση όταν το ποσοστό 
βεβαιότητας του φθάνει το 98%. Αναπτύχθηκε στο Los Alamos National 
Laboratory και έφθασε στο στάδιο πρωτοτύπου επίδειξης.

AIRPLAN
Το σύστηµα βοηθάει τους υπευθύνους του γραφείου εναέριων λειτουργιών στην 
απογείωση και στη προσγείωση αεροπλάνων  σε αεροπλανοφόρο. Το σύστηµα 
αναλύει παρούσες πληροφορίες(π.χ. το επίπεδο καυσίµων του αεροσκάφους, τις 
καιρικές συνθήκες) και προειδοποιεί για πιθανά προβλήµατα. Το AIRPLAN 
εκτιµάει την σοβαρότητα µιας κατάστασης και χειρίζεται το χρόνο του ούτως ώστε 
να αντιµετωπίσει πρώτα τους πιο σηµαντικές τοµείς ενός προβλήµατος. Εάν  το 
επιτρέπει ο χρόνος, τότε συνεχίζει την ανάλυσή του βασιζόµενο στα αρχικά του 
συµπεράσµατα. Αποτελεί ένα rule-based σύστηµα το οποίο έχει υλοποιηθεί σε 
OPS7. Επικοινωνεί µε τους υπαλλήλους του πλοίου µέσω του ZOG, ενός 
συστήµατος για επικοινωνία ανάµεσα στον άνθρωπο και τη µηχανή, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από ταχείς απαντήσεις, ευρύ δίκτυο και επιλογές µέσα από µενού. 
Το σύστηµα αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο Carnegie-Melon και δοκιµάσθηκε 
επάνω στο Carl Vinson. Έφθασε στο στάδιο πρωτοτύπου που δοκιµάσθηκε στον 
τοµέα του. 

ANALYST
Το σύστηµα βοηθάει τους αξιωµατικούς στρατού στην εκτίµηση της κατάστασης 
που επικρατεί στο πεδίο της µάχης. Δηµιουργεί εικόνες της ανάπτυξης των 
εχθρικών µονάδων σε πραγµατικό χρόνο, επεξεργαζόµενο δεδοµένα από ειδικούς 
αισθητήρες. Το σύστηµα αθροίζει πληροφορίες από αυτούς τους αισθητήρες ώστε: 
1) να εντοπίσει και να ταξινοµήσει τις εχθρικές µονάδες ανά επίπεδο, γενική 
λειτουργία και σχετική θέση και 2)να ανιχνεύσει την πορεία τους. Περιέχει ειδική 
γνώση η οποία έχει συγκεντρωθεί από αναλυτές κατασκοπείας, ενώ γνωρίζει και 
πως να ερµηνεύσει και να ενοποιήσει τα δεδοµένα από τους διάφορους 
αισθητήρες. Έχει υλοποιηθεί σε FRANZ LISP και αναπαριστά τη γνώση του µε 
ένα σύνολο κανόνων και πλαισίων. Αναπτύχθηκε στη MITRE Corporation και 
έφθασε στο στάδιο του πρωτοτύπου επίδειξης.

ASTA(Assistant for Science and Technology Analysis)
Το σύστηµα βοηθάει έναν αναλυτή να αναγνωρίσει τον τύπο του radar που έστειλε 
κάποιο σήµα το οποίο ανιχνεύθηκε. Αναλύει το σήµα µε βάση τις γενικές γνώσεις 
που έχει σχετικά µε τη φύση των radar σε συνδυασµό µε συγκεκριµένες γνώσεις 
που αφορούν εξειδικευµένους τύπους συστηµάτων radar. Επίσης, βοηθάει τον 
αναλυτή παρέχοντας πρόσβαση σε σχετικές βάσεις δεδοµένων και εξηγήσεις για τα 
συµπεράσµατα στα οποία καταλήγει. Η γνώση του ASTA αναπαριστάται µε τη 
µορφή κανόνων. Το σύστηµα αναπτύχθηκε από το Advanced Information and 
Decision Systems και έφθασε στο επίπεδο ερευνητικού πρωτοτύπου. 
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EPES( Emergency Procedures Expert System)
Το σύστηµα εξυπηρετεί τους πιλότους των F-16 στον χειρισµό µιας επείγουσας 
κατάστασης που προκύπτει κατά τη διάρκεια της πτήσης. Χρησιµοποιεί γνώσεις 
σχετικές µε τα εξαρτήµατα των αεροσκαφών (π.χ. πιλοτήριο) και τους στόχους της 
αποστολής ώστε να αποφασίσει πώς θα ανταποκριθεί στις επείγουσες καταστάσεις. 
Ο πρωταρχικός του στόχος είναι να διατηρήσει το σκάφος σε µια σταθερή 
ταχύτητα και σε ένα σταθερό ύψος. Όταν εµφανίζονται επείγουσες καταστάσεις 
που εµποδίζουν αυτό το στόχο, το EPES πρώτα προειδοποιεί τον πιλότο και στη 
συνέχεια διορθώνει την κατάσταση. Η γνώση στο σύστηµα αναπαρίσταται τόσο µε 
µορφή rule-based όσο και µε semantic nets. Οι κανόνες αποφασίζουν πότε πρέπει 
να καθορίσουν  νέους στόχους, ενώ συνδέονται µέσω των εννοιολογικών δικτύων 
(semantic nets) µε όλα τα µέρη και τους στόχους που επηρεάζουν την 
ενεργοποίησή τους. Το σύστηµα έχει υλοποιηθεί σε ZETA LISP. Αναπτύχθηκε στην 
Texas Instruments και έφθασε στο στάδιο πρωτοτύπου επίδειξης.

KNOBS(KNOwledge Based System) 
Το σύστηµα βοηθάει τους χειριστές σε ένα κέντρο εναέριου ελέγχου και εντολών 
τακτικής στο σχεδιασµό αποστολών. Χρησιµοποιεί γνώσεις σχετικές µε στόχους, 
αποθέµατα και σχεδιασµένες αποστολές, ώστε να ελέγξει τη συνέπεια των 
τµηµάτων των  σχεδίων, να βαθµολογήσει πιθανά σχέδια καθώς και να βοηθήσει 
στην αναπαραγωγή νέων σχεδίων. Η γνώση του KNOBS έχει τη µορφή πλαισίων 
και backward chaining κανόνων, ενώ χρησιµοποιεί και ένα υποσύστηµα σε φυσική 
γλώσσα για ερωτήµατα προς στη βάση δεδοµένων και για ανανεώσεις. Στη 
λογοτεχνία, γίνονται αναφορές στο KNOBS ως ένα ευφυές σύστηµα για το 
σχεδιασµό αποστολών. Νεότερα άρθρα, επίσης, χρησιµοποιούν  τον όρο KNOBS 
εννοώντας την KNOBS αρχιτεκτονική παρά το συγκεκριµένο ευφυές σύστηµα. Το 
σύστηµα υλοποιήθηκε σε FRL και σε ZETALISP. Αναπτύχθηκε από τη MITRE 
Corporation και έφθασε στο στάδιο ερευνητικού πρωτοτύπου. 

OCEAN SURVEILLANCE
Το σύστηµα βοηθάει το ναυτικό προσωπικό που επιβιβάζεται σε ένα πλοίο 
παρακολούθησης να καθορίσει τον προορισµό και την  αποστολή ενός σκάφους που 
εντοπίσθηκε στα µακριά. Χρησιµοποιεί πληροφορίες σχετικά µε την ιστορία, την 
τοποθεσία και την κατάσταση του σκάφους ώστε να καθορίσει τον  πιθανό 
προορισµό, την ώρα άφιξης και την αποστολή του. Η γνώση που περιέχεται στο 
σύστηµα περιλαµβάνει το ιστορικό ανάπτυξης πορείας συγκεκριµένων τύπων 
σκαφών, την τρέχουσα ναυτική δραστηριότητα της Αµερικής στην  περιοχή 
ενδιαφέροντος και την επιτήρηση των ενεργειών του ίδιου του σκάφους. Το 
σύστηµα χρησιµοποιεί ένα rule-based σχήµα αναπαράστασης γνώσης το οποίο 
εµπλέκει forward chaining και συντελεστές βεβαιότητας. Επίσης παρέχει µία απλή 
επεξηγητική εφαρµογή. Το OCEAN SURVEILLANCE υλοποιήθηκε σε OPS5 και 
FRANZ LISP. Αναπτύχθηκε στο Science Application Inc. Και έφθασε στο στάδιο 
ερευνητικού προτύπου.
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SIAP(Surveillance Integration Automation Project)
Το σύστηµα ερευνά και αναγνωρίζει διάφορους τύπους σκαφών χρησιµοποιώντας 
ψηφιακά ακουστικά στοιχεία από σειρές υδροφώνου. Τα στοιχεία παίρνουν  τη 
µορφή εικόνων από σόναρ που µοιάζουν µε το φάσµα που σχηµατίζει η ενέργεια 
του ήχου. Το SIAP χρησιµοποιεί γνώσεις σχετικά µε το ηχητικό αποτύπωµα πλοίων 
διαφορετικών κλάσεων ώστε να πραγµατοποιήσει τη µετάφραση. Επιχειρεί να 
αναγνωρίσει τα πλοία και να τα οργανώσει σε µονάδες υψηλότερου επιπέδου, 
όπως π.χ. στόλοι. Παρέχει  ανάλυση και ανανέωση της κατάστασης σε πραγµατικό 
χρόνο µε χρήση συνεχών εισερχοµένων δεδοµένων. Η γνώση αναπαρίσταται ως 
κανόνες µέσα σε µία αρχιτεκτονική πινάκων που χρησιµοποιούν ένα ιεραρχικά 
δοµηµένο σχήµα ελέγχου. Έχει υλοποιηθεί σε INTERLISP και αναπτύχθηκε µέσω 
κοινής προσπάθειας του πανεπιστήµιου του Stanford και της Systems Control 
Technology. Έφθασε στο στάδιο ερευνητικού πρωτοτύπου.

SWIRL (Simulating Warfare In the ROSS Language)
Το σύστηµα βοηθάει τους σχεδιαστές στρατηγικής παρέχοντας αλληλεπιδρούσες 
προσοµοιώσεις αεροµαχιών και ένα περιβάλλον µέσα στο οποίο µπορούν να 
αναπτύξουν στρατιωτικές στρατηγικές και τακτικές. Επίσης, έχει ενσωµατωµένη 
µια προσοµοίωση εναέριας εισβολής από επιθετικές δυνάµεις που επιτίθενται σε 
µία περιοχή που αµύνεται. Σε αυτήν, οι εισβολείς εισχωρούν σε ένα εναέριο χώρο 
µε προσχεδιασµένη πορεία και βοµβιστική αποστολή, ενώ οι αµυντικές δυνάµεις 
πρέπει να τους εξοντώσουν πριν φθάσουν  στους στόχους τους. Καθώς το σύστηµα 
λειτουργεί, παρουσιάζει κινούµενες προσοµοιώσεις σε µια συσκευή µε έγχρωµα 
γραφικά. Η ειδική γνώση του SWIRL αποτελείται από την ικανότητα ανάλυσης της 
προσοµοίωσης και από επιθετικές και αµυντικές στρατηγικές και τακτικές µάχης. 
Χρησιµοποιεί ένα object-oriented σχήµα αναπαράστασης γνώσης όπου τα 
αντικείµενα όπως οι εισβολείς, τα αµυντικά radar και οι πύραυλοι SAΜ 
επικοινωνούν µέσω µεταφοράς µηνυµάτων. Υλοποιήθηκε σε ROSS. Αναπτύχθηκε 
στη Rand Corporation και έφθασε στο στάδιο ερευνητικού πρωτοτύπου.

RTC(Radar Target Classification System)
Το σύστηµα κατατάσσει τα πλοία µεταφράζοντας τα σήµατα των radar. Εξάγει τα 
στοιχεία από τις εικόνες και τα ταιριάζει µε τα υψηλού επιπέδου µοντέλα των 
πιθανών  πλοίων που είναι αποθηκευµένα στη βάση δεδοµένων του συστήµατος. Το 
RTC αποθηκεύει µόνο ένα τρισδιάστατο µοντέλο για κάθε πλοίο, ταιριάζοντας 
στοιχεία από την εικόνα µε το µοντέλο τοποθετώντας το τρισδιάστατο µοντέλο σε 
θέα δυο διαστάσεων, η οποία είναι και η κατάλληλη για τα αποκτούµενα στοιχεία. 
Είναι ένα rule-based σύστηµα το οποίο υλοποιήθηκε σε FRANZ LISP. 
Αναπτύχθηκε από την Advanced Information and Decision Systems και έφθασε στο 
στάδιο ερευνητικού πρωτοτύπου.
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TATR( Tactical Air Target Recommender)
Το σύστηµα βοηθάει τον υπεύθυνο για την επιλογή στόχων της στρατιωτικής 
αεροπορίας στην  ανάπτυξη ενός σχεδίου για την επίθεση σε εχθρικά αεροδρόµια. 
Το TATR υπό την αλληλεπιδρούσα οδηγία του υπευθύνου, καθορίζει τα στοιχεία 
του στοχευόµενου αεροδροµίου στα οποία πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η 
επίθεση και παρουσιάζει τα οπλικά συστήµατα τα οποία θα ήταν περισσότερο 
κατάλληλα για µία τέτοια επίθεση. Το σύστηµα προβλέπει την επίδραση της 
υλοποίησης του σχεδίου σε µία περίοδο ηµερών, ούτως ώστε ο υπεύθυνος να 
µπορεί να αναθεωρεί το σχέδιο όταν  αυτό αποτυγχάνει στην υλοποίηση κάποιων  εκ 
των στόχων. Αποτελεί ένα rule-based, forward chaining σύστηµα το οποίο έχει 
υλοποιηθεί σε ROSIE. Αναπτύχθηκε στη Rand Corporation και έφθασε στο στάδιο 
ερευνητικού πρωτοτύπου.

Π.14 Φυσική

GAMMA
Το σύστηµα βοηθάει τους πυρηνικούς φυσικούς να αναγνωρίσουν τη σύνθεση 
άγνωστων ουσιών ερµηνεύοντας το φάσµα ακτινοβολίας ακτινών  γαµµα, το οποίο 
παράγεται όταν η ουσία βοµβαρδίζεται από νετρόνια. Το GAMMA επιτελεί την 
αναγνώριση χρησιµοποιώντας γνώση γύρω από χαρακτηριστικές ενέργειες και 
εντάσεις ραδιενέργειας που εκπέµπονται από διάφορες ουσίες. Η γνώση αυτή 
χρησιµοποιείται µέσω των generate-and-test  παραδειγµάτων. Αναπτύχθηκε από τη 
Schlumberger-Doll Research και έφθασε στο στάδιο ερευνητικού πρωτοτύπου.

MECHO
Το σύστηµα λύνει προβλήµατα στη µηχανική, όπως συστήµατα µε τροχαλία, 
προβλήµατα που περιέχουν αδράνεια καθώς και προβλήµατα που αφορούν 
απόσταση και χρόνο. Δεδοµένου ενός προβλήµατος σε αγγλικό κείµενο, το 
MECHO δηµιουργεί µια βάση γνώσης γεγονότων, συµπερασµάτων  και δεδοµένων 
στοιχείων µέσω από τη διατύπωση του προβλήµατος. Χρησιµοποιεί µια means-end 
στρατηγική αναζήτησης, παρόµοια µε αυτή που χρησιµοποιείται από το General 
Problem Solver ώστε να δηµιουργήσει ένα σύνολο εξισώσεων και ανισώσεων. 
Έπειτα, οδηγεί αυτές τις εξισώσεις και τις ανισώσεις σε µία αλγεβρική εφαρµογή, 
η οποία παράγει και την τελική απάντηση. Το σύστηµα χρησιµοποιεί µία rule-
based αναπαράσταση της γνώσης. Έχει υλοποιηθεί σε PROLOG. Αναπτύχθηκε στο 
πανεπιστήµιο του Edinburgh και έφθασε στο στάδιο ερευνητικού πρωτοτύπου.  
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Π.15 Διαδικασίες ελέγχου

FALCON
Το σύστηµα αναγνωρίζει πιθανές αιτίες αναταραχών σε ένα εργοστάσιο χηµικών 
διεργασιών ερµηνεύοντας δεδοµένα τα οποία αποτελούνται από διάφορες 
αριθµητικές τιµές οργάνων µέτρησης και από την κατάσταση των συναγερµών  και 
των διακοπτών. Το FALCON ερµηνεύει τα δεδοµένα αυτά χρησιµοποιώντας γνώση 
τόσο της επιρροής που έχει ένα σφάλµα σε ένα καθορισµένο τµήµα όσο και του 
τρόπου σύµφωνα µε τον οποίο µία αναταραχή στην είσοδο ενός τµήµατος θα 
µετατραπεί σε αναταραχή στην έξοδό του. Η γνώση αναπαριστάται µε δύο 
τρόπους: 1)σαν σύνολο κανόνων που ελέγχονται από forward chaining, και 2) σαν 
αιτιατό µοντέλο σε µορφή δικτύου. Το FALCON έχει υλοποιηθεί σε LISP και 
αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο του Delaware. Έφθασε στο στάδιο πρωτοτύπου 
επίδειξης.  

PDS(Portable Diagnostic System)
Το σύστηµα πραγµατοποιεί διαγνώσεις δυσλειτουργιών σε διεργασίες µηχανών 
ερµηνεύοντας πληροφορίες από αισθητήρες που βρίσκονται µέσα σε αυτές. 
Χρησιµοποιεί µεθόδους διάγνωσης που συνδέουν τις ενδείξεις των αισθητήρων  µε 
τις διάφορες δυσλειτουργίες των  τµηµάτων. Το PDS χρησιµοποιεί ένα rule-based, 
forward chaining σχήµα αναπαράστασης γνώσης το οποίο έχει υλοποιηθεί στην 
SRL,µια frame-based γλώσσα αναπαράστασης γνώσης. Το αποτέλεσµα είναι ένα 
δίκτυο εξαγωγής συµπερασµάτων παρόµοιο µε αυτό που υπάρχει στο 
PROSPECTOR. Αναπτύχθηκε στο πανεπιστήµιο Carnegie-Melon σε συνεργασία 
µε την Westinghouse Electric Corporation και στην πραγµατικότητα αποτελεί 
περισσότερο ένα εργαλείο για τη δηµιουργία έµπειρων  διαγνωστικών συστηµάτων 
τα οποία βασίζονται σε αισθητήρες παρά ένα έµπειρο σύστηµα.  
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Π.16 Διαστηµική Τεχνολογία

ECESIS(Environmental Control Expert System In Space)
Το σύστηµα ελέγχει αυτόµατα τη λειτουργία ενός υποσυστήµατος υποστήριξης του 
ελέγχου και της ζωής σε έναν επανδρωµένο διαστηµικό σταθµό. Το ECESIS 
αποφασίζει πώς να αλλάζει τις λειτουργίες των διάφορων EC/LSS υποσυστηµάτων 
κατά τη διάρκεια της µετάβασης από τη σκιά στον  ήλιο. Επίσης παρατηρεί το EC/
LSS, αποκρινόµενο µε διάφορες ενέργειες στα διάφορα γεγονότα που τυχαίνουν. 
Παρότι λειτουργεί αυτόµατα, έχει µία απλή ικανότητα επεξήγησης ώστε να 
διευκολύνει την  επίδειξη του. Είναι δοµηµένο µε µία υβριδική αρχιτεκτονική η 
οποία περιέχει τόσο µία rule-based µορφή όσο και εννοιολογικά δίκτυα (semantic 
nets), ενώ, παράλληλα, χρησιµοποιεί και το µοντέλο του Bayes που αναπτύχθηκε 
για το PROSPECTOR ώστε να αντιµετωπίσει την αβεβαιότητα. Το σύστηµα έχει 
υλοποιηθεί σε YAPS. Αναπτύχθηκε στη Boeing Aerospace Company και έφθασε 
στο στάδιο πρωτοτύπου επίδειξης. 

KNEECAP
Το σύστηµα βοηθάει στο σχεδιασµό της δραστηριότητας του πληρώµατος που 
βρίσκεται πάνω σε ευρισκόµενο σε τροχιά διαστηµικό πλοίο. Καθώς ο χρήστης 
σχεδιάζει ολόκληρη την αποστολή πτήσης, το σύστηµα ελέγχει για ασυνέπειες στο 
πρόγραµµα αυτής. Χρησιµοποιεί γνώση σχετική µε ευρισκόµενα σε τροχιά 
οχήµατα, σηµεία απογείωσης και προσγείωσης, ικανότητες αστροναυτών, 
υπάρχοντα ωφέλιµα φορτία, δραστηριότητες σκάφους και ρόλους πληρώµατος 
ώστε να καταλήξει σε κάποια απόφαση. Η γνώση στο KNEECAP έχει 
κωδικοποιηθεί σε πλαίσια χρησιµοποιώντας µία µέθοδο αναπαράσταση γνώσης 
παρόµοια µε αυτήν στη γλώσσα FRL. Έχει υλοποιηθεί σε INTERLISP µέσα σε ένα 
πλαίσιο εργασίας από το έµπειρο σύστηµα KNOBS. Αναπτύχθηκε από τη MITRE 
Corporation και έφθασε στο στάδιο πρωτοτύπου επίδειξης.  

LES(Liquid Oxygen Expert System)
Το σύστηµα παρακολουθεί τη φόρτωση υγρού οξυγόνου (Liquid OXygen) σε 
αεροσκάφη που θα µπουν σε τροχιά, και τα οποία βρίσκονται στο Kennedy Space 
Center. Η είσοδος του συστήµατος είναι µία σειρά από χρονοαριθµηµένες 
µετρήσεις που προέρχονται από το σύστηµα διαδικασίας εκτόξευσης (Launch 
Processing System). Το τελευταίο αποτελεί ένα πραγµατικού χρόνου σύστηµα 
ελέγχου για τη διαδικασία φόρτωσης υγρού οξυγόνου. Το LES παρακολουθεί 
µετρήσεις όπως η θερµοκρασία, η πίεση, ο ρυθµός ροής και η θέση βαλβίδων ώστε 
να καθορίσει αν το LPS λαµβάνει έγκυρα δεδοµένα από τα όργανα. Όταν εντοπίζει 
κάποια ανωµαλία, ειδοποιεί το προσωπικό και ενεργοποιεί αλγορίθµους επίλυσής 
της. Εάν  δεν µπορεί να αναγνωρίσει το πρόβληµα, προσφέρει µία λίστα από πιθανά 
τµήµατα και οδηγίες για να πραγµατοποιηθούν δοκιµές ώστε να αποµονωθεί το 
προβληµατικό τµήµα, Περιέχει γνώση σχετική µε τη διαδικασία της φόρτωσης 
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υγρού οξυγόνου, περιλαµβάνοντας πληροφορίες για µετρήσεις, τµήµατα και τις 
σχέσεις µεταξύ αυτών. Κωδικοποιεί τη γνώση του µε πλαίσια χρησιµοποιώντας µία 
µέθοδο αναπαράστασης γνώσης παρόµοια µε τη γλώσσα FRL. Έχει υλοποιηθεί σε 
ΖΕΤΑRLISP µέσα σε ένα πλαίσιο εργασίας από το έµπειρο σύστηµα KNOBS. 
Αναπτύχθηκε από τη MITRE Corporation σε συνεργασία µε το Kennedy Space 
Center και έφθασε στο στάδιο ερευνητικού πρωτοτύπου.  

RPMS(Resource Planning and Management System)
Το σύστηµα βοηθάει το χρήστη στα καθήκοντα γενικού σχεδιασµού και  
προγραµµατισµού, όπως ο καθορισµός ενός προγράµµατος και η ελαχιστοποίηση 
πηγών, όπως ο χρόνος, το προσωπικό και τα υλικά. Το RPMS αναπαριστά ένα 
τέτοιο πρόγραµµα γραφικά ως ένα δίκτυο το οποίο περιέχει ενέργειες µε ενδείξεις 
για τη διάρκειά τους και βέλη που δείχνουν προηγούµενες και επόµενες. Ο 
χρήστης µπορεί να ορίσει επίσηµους περιορισµούς µεταξύ των ενεργειών, όπως η 
ενέργεια A πρέπει να συµβεί πριν την ενέργεια Β, µετακινώντας τις ενέργειες 
(κόµβους) µέσα στο δίκτυο. Το σύστηµα επίσης  περιέχει κανόνες οι οποίοι του 
επιτρέπουν να αναδιαµορφώνει το δίκτυο µόνο του, προσπαθώντας να 
εξισορροπήσει το επίπεδο των διαφόρων πηγών( χρόνος, προσωπικό, υλικά). Το 
RPMS έχει υλοποιηθεί σε ZETALISP και OPS5 ενώ χρησιµοποιεί εκτεταµένα τις 
object-oriented εφαρµογές FLAVORS της ZETALISP. Αναπτύχθηκε από τη Ford 
Aerospace και εφαρµόζεται στις διεργασίες επαναδιαµόρφωσης διαστηµικών 
σκαφών στο Johnson Space Center. Αποτελεί περισσότερο ένα εργαλείο για 
σχεδιασµό έµπειρων συστηµάτων παρά ένα έµπειρο σύστηµα.

NAVEX(NAVigation EXpert)
Το σύστηµα παρακολουθεί δεδοµένα σταθµών radar, που υπολογίζουν την 
ταχύτητα και τη θέση ενός διαστηµικού σκάφους, αναζητά λάθη και προειδοποιεί 
τους υπεύθυνους στο κέντρο ελέγχου όταν  ανιχνεύει ή προβλέπει προβλήµατα. 
Όταν ανιχνεύει λάθη, το NAVEX προτείνει µέτρα, όπως η εξαίρεση δεδοµένων  
από συγκεκριµένα radar ή η επανεκκίνηση της ανάλυσης των υπαρχόντων 
δεδοµένων. Αποτελεί ένα rule-based και frame-oriented σύστηµα το οποίο 
λειτουργεί σε πραγµατικό χρόνο, πραγµατοποιώντας προτάσεις βασιζόµενο σε 
πραγµατικά δεδοµένα radar. Έχει υλοποιηθεί στην ART. Αναπτύχθηκε από την 
Inference Corporation σε συνεργασία µε τη NASA στο Johnson Space Center και 
έφθασε στο στάδιο ερευνητικού πρωτοτύπου.
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