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Περίλθψθ 

 
 Ο ςκοπόσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ιταν να ςχεδιαςτεί ζνασ VCO ςτα        ςε 

τεχνολογία IBM 90nm ςτο Virtuoso Front to Back Design Environment του Cadence και ζνα 

integer-N PLL ςτο περιβάλλον Matlab/Simulink και τελικά να γίνει το co-simulation αυτϊν των 

δφο κυκλωμάτων. 

 Στόχοσ ςτο co-simulation ιταν το κλείδωμα του PLL ςτισ ςυχνότθτεσ από τα       ωσ τα 

          με τζτοιο τρόπο ϊςτε το ςιμα ςτθν ζξοδο του PLL να είναι FMCW ςιμα. Το PLL 

πρζπει να κλειδϊνει και να ξεκλειδϊνει ςυνεχϊσ για να ζχω μεταβλθτισ ςυχνότθτασ ςιμα ςτθν 

ζξοδό του. Αυτό ςθμαίνει ότι θ ςυχνότθτα του ςιματοσ εξόδου του PLL πρζπει να ξεκινάει από τα 

      και να αυξάνεται με βιμα          ανά ςτακερά χρονικά διαςτιματα που είναι ο 

χρόνοσ κλειδϊματοσ του PLL μζχρι τθ ςυχνότθτα των           και ςτθ ςυνζχεια να μειϊνεται 

μζχρι τα       με τον ίδιο τρόπο. Ουςιαςτικά πρόκειται για chirp ςιμα ςτθν ζξοδο του PLL με τθ 

διαφορά ότι θ ςυχνότθτα δεν μεταβάλλεται ςυνεχϊσ ςτο χρόνο αλλά διακριτά.  

Για το co-simulation ζγινε χριςθ ειδικοφ block του Cadence για το Simulink, του SpectreRF 

Engine block, το οποίο ορίηει τθ κφρα επικοινωνίασ και τισ υπόλοιπεσ παραμζτρουσ επικοινωνίασ 

μεταξφ του Spectre και του Simulink. Με αυτό τον τρόπο το PLL ςτο Simulink χρθςιμοποιεί το 

transient ςιμα του VCO και κλειδϊνει ςτισ ςυχνότθτεσ που πρζπει. 

Χρθςιμοποιικθκαν δφο εκδοχζσ του ίδιου PLL για να προςεγγιςτεί το FMCW ςιμα. Στο 

ζνα θ ςυχνότθτα εξόδου άλλαηε μεταβάλλοντασ τθ ςυχνότθτα αναφοράσ ενϊ ςτο άλλο θ 

ςυχνότθτα εξόδου άλλαηε μεταβάλλοντασ τον διαιρζτθ ςυχνότθτασ και κρατϊντασ ςτακερι τθ 

ςυχνότθτα αναφοράσ. 

Επίςθσ ςχεδιάςκθκε και το layout του VCO και επιβεβαιϊκθκε μζςα από προςομοιϊςεισ 

θ ςωςτι λειτουργία του. Στο co-simulation προςομοιϊκθκε με transient ανάλυςθ το ςχθματικό 

του VCO και όχι θ extracted από το layout εκδοχι του για να είναι πολφ πιο γριγορο το co-

simulation.          

 Στο κεφάλαιο 1 παρουςιάηονται τα βαςικά ςτοιχεία τθσ κεωρίασ για το PLL και ςτο 

κεφάλαιο 2 ζχω τθ κεωρθτικι ςχεδίαςθ του PLL. Στο κεφάλαιο 3 παρουςιάηω ςτοιχεία κεωρίασ 

γενικά για τουσ LC ταλαντωτζσ και ειδικά για τον VCO κακϊσ και τθ διαδικαςία κεωρθτικοφ 

ςχεδιαςμοφ του VCO. Στο κεφάλαιο 4 υπάρχει θ ςχεδίαςθ του VCO ςτο Cadence με όλα τα 

αποτελζςματα από διάφορεσ αναλφςεισ κακϊσ και τα αποτελζςματα από τθ ςχεδίαςθ του layout 

του VCO. Στο κεφάλαιο 5 είναι θ υλοποίθςθ του PLL ςτο Simulink και ςτο κεφάλαιο 6 

παρουςιάηονται τα αποτελζςματα απο το co-simulation των δφο PLLs με τον VCO. Τζλοσ ςτο 

κεφάλαιο 7 ζχω τα ςυμπεράςματα από το co-simulation Simulink-Cadence και από τθ ςχεδίαςθ 

του PLL και του VCO. 

  Λζξεισ Κλειδιά 

Βρόχοσ Κλειδϊματοσ Φάςθσ, Ταλαντωτισ Ελεγχόμενοσ από Τάςθ, Κλείδωμα, Σιμα FMCW, 

Φίλτρο, Ανιχνευτισ Φάςθσ, Διαιρζτθσ Συχνότθτασ, Συχνότθτα Αναφοράσ, Βιμα, Χρόνοσ 

Κλειδϊματοσ, Θόρυβοσ Φάςθσ, Cross-Coupled Tρανηίςτορ, Συνεπίπεδοσ Κυματοδθγόσ, Varactor, 

Layout       
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Abstract 

 The scope of this thesis was at first to design two circuits and finally to co-simulate them. 

The first circuit, which was designed using the IBM 90nm technology in the Virtuoso Front to Back 

Design Environment of Cadence, was a VCO at       and the second circuit was an integer-N PLL 

which was designed in Matlab/Simulink environment. 

  The goal of the co-simulation was to have the PLL locked in frequencies from       up 

to           in such way that the PLL output signal is FMCW. In order to have output signal with 

variable frequency the PLL has to lock and unlock continually. This means that the frequency of 

the PLL output signal must be increased per constant time intervals that are equal to the lock time 

from       up to           with          step and then decreased in the same manner 

down to      . In other words, the PLL output signal is chirp-like but not chirp because the 

frequency changes in discrete manner in time and not continually. 

  In order to establish the co-simulation between Cadence and Simulink one block of 

Cadence for Simulink named SpectreRF Engine was used. In this block we define the port and some 

other parameters concerning the connection and data transfer between Spectre and Simulink. In 

this way, the PLL in Simulink uses the transient signal of VCO and locks in the defined frequencies. 

 Two versions of the same PLL were simulated in order to approximate the FMCW signal. In 

the first version the output signal frequency stepped by changing the reference frequency. On the 

contrary, in the second version the output signal frequency stepped by changing the frequency 

divider. 

 Furthermore, the layout of the VCO was designed and its correct operation was assured 

through post-layout simulations. Moreover, the schematic version and not the extracted version 

of the VCO was used for co-simulation in order for the co-simulation to be a lot faster. 

 Chapter 1 has the basic theory of PLL and in chapter 2 the theoretical design of PLL is 

analyzed. The basic theory for LC oscillators and VCO and also the procedure of the theoretical 

design of VCO are in chapter 3. Chapter 4 has the design of VCO in Cadence with all the results 

from different simulations. Also, it has the results from the design of the layout of VCO. In chapter 

5 we see the implementation of PLL in Simulink and in chapter 6 the results from the co-simulation 

of the two versions of PLL with VCO are represented. Finally, chapter 7 has the conclusions from 

co-simulation between Simulink and Cadence and the conclusions from the design of PLL and VCO. 

 

KeyWords 

Phase Locked Loop, Voltage Controlled Oscillator, Lock, FMCW Signal, Filter, Phase Detector, 

Frequency Divider, Reference Frequency, Step, Lock Time, Phase Noise, Cross-Coupled Transistor, 

Coplanar Waveguide, Varactor, Layout 
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1 
Ειςαγωγι ςτο PLL 

 

1.1 Οριςμού 

 

1.1.1 Σι εύναι PLL 
 

To PLL είναι ζνα ςφςτθμα ελζγχου που ςυγχρονίηει ζνα ςιμα εξόδου (που παράγεται από 

ταλαντωτι) με ζνα ςιμα ειςόδου ι ζνα ςιμα αναφοράσ τόςο ωσ προσ τθ ςυχνότθτα όςο και ωσ 

προσ τθ φάςθ. Λζγεται PLL (Phase-Locked Loop, βρόχοσ κλειδωμζνθσ φάςθσ) γιατί από τθ ςτιγμι 

που το ςφςτθμα ςυγχρονίςει το ςιμα εξόδου με το ςιμα ειςόδου, θ φάςθ του ςιματοσ εξόδου 

είναι κλειδωμζνθ ςε αυτιν του ςιματοσ ειςόδου, δθλαδι το ςφάλμα φάςθσ ανάμεςα ςτθν 

είςοδο και ςτθν ζξοδο γίνεται και παραμζνει μθδενικό ι ςτακερό. Ρροφανϊσ ο ςυγχρονιςμόσ 

φάςθσ –ςυχνότθτασ προκφπτει γιατί το ςφςτθμα ζχει ανάδραςθ (εξ οφ και ο βρόχοσ).  

Στθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία το PLL που ςχεδιάςτθκε λειτουργεί ςτθν περιοχι των 77GHz 

και θ εφαρμογι του κα μποροφςε να είναι ςε ραντάρ FMCW (Frequency Modulated Continuous 

Wave).  

1.1.2 FMCW 
  

To FMCW ςιμα είναι ζνα ςυνεχζσ ςιμα που θ ςυχνότθτά του μεταβάλλεται-

διαμορφϊνεται ςτο χρόνο ςφμφωνα με ζνα ςχιμα. Στα FMCW ραντάρ θ ςυχνότθτα μεταβάλλεται 

τριγωνικά ςτο χρόνο και χρθςιμοποιείται για τθν μζτρθςθ τθσ απόςταςθσ του δζκτθ από το 

ραντάρ. Ο χρόνοσ που κάνει το ςιμα να ταξιδζψει από τον πομπό ξανά πίςω ςτον πομπό μετά 

από ανάκλαςθ ςτον δζκτθ αντιςτοιχεί, ςφμφωνα με το τριγωνικό ςχιμα διαμόρφωςθσ τθσ 

ςυχνότθτασ του ςιματοσ, ςε μια διαφορά ςυχνοτιτων Δf. Ξζροντασ αυτι τθ διαφορά ςυχνοτιτων 

(κάνοντασ fft ςτα ςιματα που εκπζμπουμε και λαμβάνουμε), υπολογίηουμε τον χρόνο Δt ςτον 

οποίο αντιςτοιχεί αυτι από τθν κλίςθ του τριγωνικοφ ςχιματοσ Δf/Δt και ζτςι βρίςκουμε τθν 

απόςταςθ d του δζκτθ από τον πομπό από τον τφπο Δt = 2*d/c, όπου c θ ταχφτθτα του φωτόσ.  

Από τα παραπάνω ςυμπεραίνουμε ότι θ κλίςθ Δf/Δt πρζπει να είναι όςο το δυνατόν πιο 

ςτακερι ςε όλθ τθν περιοχι ςυχνοτιτων ϊςτε να είναι πάντα ςωςτι θ αντιςτοίχθςθ χρόνου-

ςυχνότθτασ. Για αυτό το λόγο χρθςιμοποιείται ο ταλαντωτισ ενςωματωμζνοσ ςε PLL και όχι 
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μόνοσ του, γιατί με αυτόν τον τρόπο ελαχιςτοποιείται θ ιδθ υπάρχουςα μθ γραμμικότθτα του 

ταλαντωτι για όλεσ τισ ςυχνότθτεσ λειτουργίασ. Ππωσ κα εξθγθκεί παρακάτω, ο ταλαντωτισ 

ελεγχόμενοσ από τάςθ (vco) ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ λόγω των μθ γραμμικϊν ςτοιχείων που 

είναι κυρίωσ οι varactors, εμφανίηει μθ γραμμικότθτα θ οποία αυξάνεται όςο αυξάνεται θ 

περιοχι των ςυχνοτιτων λειτουργίασ. Οι varactors είναι ςχετικά γραμμικοί μόνο ςε μικρζσ 

ςυχνοτικζσ περιοχζσ. 

Το τριγωνικό ςχιμα διαμόρφωςθσ ςυχνότθτασ (θ γραμμικι μεταβολι τθσ ςυχνότθτασ του 

ςιματοσ προσ τον χρόνο ονομάηεται chirp) και θ διαφορά τθσ χρθςιμοποίθςθσ PLL αντί μόνο του 

VCO φαίνονται ςτο παρακάτω ςχιμα[1]: 

 

Σχιμα 1.1.1: Γραμμικοποίθςθ του chirp κάνοντασ χριςθ PLL 

 

1.2 Η δομό ενόσ κλαςικού PLL 
  

Ζνα κλαςικό PLL αποτελείται από τρεισ βαςικζσ λειτουργικζσ δομζσ που είναι ο Ανιχευτισ 

Φάςθσ (Phase Detector), το Φίλτρο του βρόχου (Loop Filter) και ο ταλαντωτισ ελεγχόμενοσ από 

τάςθ (voltage-controlled oscillator). Σε αυτι τθν περίπτωςθ ζχουμε το γραμμικό PLL ςτο οποίο θ 

ζξοδοσ ζχει τθν ίδια ςυχνότθτα με τθν είςοδο. 

 

 

 Σχιμα 1.2.1 : Γραμμικό PLL 
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 Πταν το PLL χρθςιμοποιείται ωσ ςυνκζτθσ ςυχνοτιτων (Frequency Synthesizer) 

προςτίκεται ζνασ διαιρζτθσ ςυχνότθτασ ςτθν ανάδραςθ του βρόχου. Πταν ο διαιρζτθσ διαιρεί δια 

Ν, θ ζξοδοσ του VCO, αφότου το PLL κλειδϊςει, κα ζχει ςυχνότθτα Ν φορζσ μεγαλφτερθ από 

αυτιν του ςιματοσ ειςόδου και όχι ίδια όπωσ ςτο γραμμικό PLL. Στο παρακάτω ςχθματικό 

φαίνονται αυτζσ οι ςυςτατικζσ δομζσ: 

 

Σχιμα 1.2.2 : Δομι ενόσ κλαςικοφ PLL 

Στθν περίπτωςι μασ κα χρθςιμοποιθκεί ο ςυνκζτθσ ςυχνοτιτων και όχι το γραμμικό PLL. 

Τα ςιματα ενδιαφζροντοσ ςτο παραπάνω ςφςτθμα είναι: 

 Το ςιμα ειςόδου ι αναφοράσ u1(t) 

 Θ γωνιακι ςυχνότθτα ω1 του ςιματοσ αναφοράσ 

 Το ςιμα εξόδου u2(t) του VCO 

 H γωνιακι ςυχνότθτα ω2 του ςιματοσ εξόδου 

 Το ςιμα εξόδου u’
2(t) του διαιρζτθ ςυχνότθτασ 

 H γωνιακι ςυχνότθτα ω’
2 του ςιματοσ εξόδου του διαιρζτθ ςυχνότθτασ 

 Το ςιμα εξόδου ud(t) του ανιχνευτι φάςθσ 

 Το ςιμα εξόδου uf(t) του φίλτρου που είναι το ςιμα ειςόδου του ταλαντωτι 

 Το ςφάλμα φάςθσ κε(t) που ορίηεται ωσ θ διαφορά φάςθσ ανάμεςα ςτα ςιματα u1(t) και 

u2(t) 

Θ λειτουργία τθσ κάκε βαςικισ δομισ του PLL κα εξθγθκεί αναλυτικά ςτο αντίςτοιχο 

υποκεφάλαιο. 

1.3 Κατηγοριοπούηςη PLL 
 

 Τα πρϊτα PLLs ιταν γραμμικά και ςε αυτά οι τρεισ βαςικζσ λειτουργικζσ δομζσ ιταν 

αναλογικζσ. Ωσ ανιχνευτισ φάςθσ χρθςιμοποιείτο ζνασ αναλογικόσ πολλαπλαςιαςτισ (μίκτθσ), το 

φίλτρο ιταν ζνα αναλογικό πακθτικό ι ενεργό RC φίλτρο και ο VCO κλαςικά χρθςιμοποιείτο για 

να παράγει το ςιμα εξόδου.  

 Κατόπιν, εμφανίςτθκαν τα υβριδικά PLLs που ζχουν αναλογικά και ψθφιακά μζρθ. Αρχικά 

μόνο ο ανιχνευτισ φάςθσ ιταν ψθφιακόσ, κακϊσ αποτελείτο ι από μια πφλθ EXOR ι από ζνα JK 

flip-flop, και τα υπόλοιπα ιταν αναλογικά. Σε ςθμερινζσ εκδοχζσ του υβριδικοφ PLL το μόνο 
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αναλογικό κομμάτι είναι το φίλτρο εκτόσ από τον VCO που εννοείται ότι είναι αναλογικόσ (θ 

διάκριςθ βζβαια αφορά τα υπόλοιπα ςτοιχεία και όχι τον VCO). Σε αυτζσ ωσ ανιχνευτισ φάςθσ 

χρθςιμοποιείται ο ανιχνευτισ φάςθσ-ςυχνότθτασ (PFD) που αποτελείται από δφο D flip-flops και 

μια πφλθ NAND. 

 Φυςικά υπάρχουν και PLLs που είναι αμιγϊσ ψθφιακά, δθλαδι δεν ζχουν πουκενά 

αντιςτάςεισ ι πυκνωτζσ. 

Στθν περίπτωςι μου κα αςχολθκϊ μόνο με το υβριδικό PLL γιατί το φίλτρο που ςχεδιάςτθκε 

είναι αναλογικό ενϊ όλα τα υπόλοιπα ςτοιχεία του PLL (εκτόσ από τον VCO) είναι ψθφιακά.  

1.4 Βαςικϋσ λειτουργικϋσ δομϋσ υβριδικού PLL 
 

1.4.1 Ανιχνευτόσ φϊςησ 
 

Ο ανιχνευτισ φάςθσ είναι ζνα κφκλωμα που ζχει δφο ειςόδουσ και μία ζξοδο. Θ ζξοδόσ 

του ud(t) είναι ανάλογθ τθσ διαφοράσ φάςθσ των δφο ειςόδων u1(t) και u’
2(t). Θα αςχολθκϊ μόνο 

με τουσ ψθφιακοφσ ανιχνευτζσ φάςθσ γιατί όπωσ είπα ζχουμε υβριδικό PLL.  

1.4.1.1  EXOR ανιχνευτόσ φϊςησ 

 

 
Σχιμα 1.4.1.1 : EXOR ανιχνευτισ φάςθσ 

Στο παραπάνω ςχιμα θ είςοδοσ u1 είναι θ είςοδοσ του PLL και θ είςοδοσ u’
2 είναι θ ζξοδοσ του 

διαιρζτθ ςυχνότθτασ τθσ ανάδραςθσ. 

Στο υβριδικό PLL τα ςιματα ειςόδου ςτον ανιχνευτι φάςθσ είναι ψθφιακά και ακολουκοφν τθ 

λογικι 0 και 1.  

u1 u
’
2 u1⊕ u

’
2 

T T F 

T F T 

F T T 

                               Ρίνακασ 1.4.1.1 : Ρίνακασ αλθκείασ τθσ πφλθσ XOR 
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Υποκζτω αρχικά ότι τα ςιματα ςτισ δφο ειςόδουσ είναι ςυμμετρικά,  δθλαδι ζχουν duty cycle 

50%, και ζχουν και τθν ίδια ςυχνότθτα, δθλαδι το PLL ζχει κλειδώςει.  

Με βάςθ τον παραπάνω πίνακα αλθκείασ, θ ζξοδοσ ud(t) ζχει duty cycle 50% μόνο όταν τα 

ςιματα u1 και u’
2 ζχουν διαφορά φάςθσ 90ο. Τότε ζχουμε και μθδενικό ςφάλμα φάςθσ κε. Πταν το 

u’
2 κακυςτερεί περιςςότερο από 90ο από το u1 τότε αυξάνεται το duty cycle του ud και ζχουμε 

κετικό ςφάλμα φάςθσ κε ανάμεςα ςτα δφο ςιματα ειςόδου. Πταν κακυςτερεί το u’
2 λιγότερο από 

90ο από τo u1 τότε ζχουμε αρνθτικό ςφάλμα φάςθσ. Αυτά φαίνονται ςτο παρακάτω ςχιμα: 

 
Σχιμα 1.4.1.2 : (a) κυματομορφζσ ειςόδων-εξόδου για κε=0  (b) κυματομορφζσ ειςόδων-

εξόδου για κε>0 

Ραραπάνω βλζπουμε ότι όταν κε=0 θ μζςθ τιμι του ςιματοσ εξόδου ud είναι ūd=0 και όταν 

κε>0 είναι ūd>0. Το ūd=0 είναι καταχρθςτικό, απλά τονίηουμε ότι τότε το duty cycle είναι 50%. 

Ουςιαςτικά μοιάηει με το ςιμα εξόδου του φίλτρου που ακολουκεί τον ανιχνευτι φάςθσ, γιατί το 

φίλτρο ανάμεςα ςε αυτά που κάνει είναι να ολοκλθρϊνει τθν είςοδό του, δθλαδι να βγάηει μια 

μζςθ τιμι ςε χρόνο αρκετϊν περιόδων του ςιματοσ αναφοράσ. 

Γενικά ςτθν ανάλυςθ των PLLs βλζπουμε τθν εξζλιξθ του βρόχου ςε χρόνο μεγαλφτερο 

μιασ περιόδου του ςιματοσ αναφοράσ ι ειςόδου. Για αυτό το λόγο κζλουμε να βλζπουμε τθ μζςθ 

τιμι του ςιματοσ εξόδου του ανιχνευτι φάςθσ. Έτςι ζχουμε το τελικό αποτζλεςμα ςε ζνα ςφνολο 

περιόδων του ςιματοσ αναφοράσ ςτθ ςυχνότθτα εξόδου του PLL, θ οποία ςε αυτό το διάςτθμα 

αυξάνεται και μειώνεται. Θυμίηω ότι θ ςυχνότθτα εξόδου του PLL είναι πολλαπλάςια τθσ 

ςυχνότθτασ ειςόδου. 

Θ τιμι ūd γίνεται μζγιςτθ για ςφάλμα φάςθσ κε=90ο, δθλαδι όταν κακυςτερεί θ είςοδοσ 

u’
2 κατά 180ο. Αντίςτοιχα γίνεται ελάχιςτθ όταν κε=-90ο, δθλαδι θ είςοδοσ u’

2 προπορεφεται τθσ 

u1 κατά 180ο. Συγκεκριμζνα, είναι  

 

            (1.1) 

όπου Κd το κζρδοσ του ανιχνευτι φάςθσ (θ κλίςθ τθσ χαρακτθριςτικισ του). Στθν περίπτωςθ του 

ΕXOR ανιχνευτι φάςθσ το Κd είναι ςτακερό και ςε ιδανικζσ ςυνκικεσ    
  

 
 , όπου UB είναι θ 



30 
 

τάςθ τροφοδοςίασ του κυκλϊματοσ του ανιχνευτι φάςθσ. Σε μθ ιδανικζσ ςυνκικεσ, όταν το ςιμα 

εξόδου του ανιχνευτι φάςθσ οδεφει προσ το λογικό 1 και δεν φτάνει τθν τροφοδοςία αλλά λίγο 

πιο κάτω (ςτο επίπεδο κορεςμοφ Usat+), και αντίςτοιχα οδεφει προσ το λογικό 0 και δεν φτάνει το 

0 αλλά λίγο πιο πάνω (ςτο επίπεδο κορεςμοφ Usat-), τότε ζχουμε  

    
           

 
    (1.2) 

 

 
Σχιμα 1.4.1.3 : Χαρακτθριςτικι του EXOR ανιχνευτι φάςθσ 

Από τα παραπάνω ςυμπεραίνουμε ότι ο EXOR ανιχνευτισ φάςθσ μπορεί να ανιχνεφει τθ διαφορά 

φάςθσ των δφο ειςόδων και γενικότερα το PLL μπορεί να ςυγχρονίηει ωσ προσ τθ φάςθ τα ςιματα 

ειςόδου-εξόδου όςο το ςφάλμα φάςθσ είναι ςτα όρια -90ο<κε<90ο, δθλαδι όςο οι είςοδοι ζχουν 

διαφορά φάςθσ από -180ο ζωσ 180ο. 

Τα παραπάνω ιςχφουν εφόςον όπωσ είπα οι είςοδοι ζχουν duty cycle 50% και το PLL ζχει 

κλειδώςει. Δθλαδι, το PLL ζχει πετφχει κλείδωμα ςτθ ςυχνότθτα που πρζπει και μετά “παίηει” με 

τθ διαφορά φάςθσ ανάμεςα ςτα ςιματα ειςόδου-εξόδου ώςτε να γίνει και αυτι όςο γίνεται 

μικρότερθ.  

Πταν δεν ζχει επιτευχκεί κλείδωμα, ζχουμε τθν διαδικαςία του pull-in (θ οποία κα 

εξεταςτεί ςε άλλθ παράγραφο), εφόςον βζβαια θ διαφορά ςτθ ςυχνότθτα είναι μζςα ςε 

αντιμετωπίςιμα όρια (pull-in range). 

Επίςθσ, όταν οι είςοδοι δεν είναι ςυμμετρικζσ, επθρεάηεται πολφ αρνθτικά θ λειτουργία 

του EXOR ανιχνευτι φάςθσ και θ μζςθ τιμι του ςιματοσ εξόδου ud δεν εξακολουκεί να είναι 

ανάλογθ του ςφάλματοσ φάςθσ κε για -90ο<κε<90ο, αλλά για μικρότερο εφροσ όπωσ φαίνεται 

παρακάτω: 

 

Σχιμα 1.4.1.4 : Ζξοδοσ EXOR για μθ ςυμμετρικζσ ειςόδουσ 
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Αυτό απορρζει από τθν φφςθ τθσ XOR πφλθσ θ οποία είναι ευαίςκθτθ ςτο επίπεδο τθσ 

ςτάκμθσ του ςιματοσ ειςόδου και όχι ςτθν ακμι ανόδου/κακόδου του ςιματοσ ειςόδου.  

Τζλοσ αξίηει να τονιςτεί ότι θ ζξοδοσ του EXOR ανιχνευτι όπωσ φαίνεται και ςτο ςχιμα 

1.4.1.2  ζχει διπλάςια ςυχνότθτα από τθ ςυχνότθτα των δφο ειςόδων. Αυτι θ ςυχνότθτα βζβαια 

φιλτράρεται από το φίλτρο που ακολουκεί ςτον βρόχο. Ραρ’όλα αυτά όμωσ, αυτό είναι ζνα 

ακόμα μειονζκτθμα αυτοφ του ανιχνευτι φάςθσ.  

 

1.4.1.2  J-K flip-flop ανιχνευτόσ φϊςησ 

 

Βζβαια δεν πρόκειται για το ςυνθκιςμζνο J-K flip-flop που ζχει τρεισ ειςόδουσ, δφο 

ευαίςκθτεσ ςτθν ςτάκμθ των δφο ςθμάτων ειςόδου και μια τρίτθ ακμοπυροδότθτθ είςοδο, όπωσ 

φαίνεται παρακάτω: 

 

Σχιμα 1.4.1.5 : J-K flip-flop με ρολόι 

Εμείσ ζχουμε μόνο δφο ειςόδουσ, τισ u1 και u’
2. Ζτςι ωσ ανιχνευτι φάςθσ κεωροφμε ζνα J-K flip-

flop με δφο κετικά ακμοπυροδότθτεσ ειςόδουσ. 

 

Σχιμα 1.4.1.6 : J-K flip-flop ανιχνευτισ φάςθσ 

Πταν ζρχεται μια κετικι ακμι του ςιματοσ u1 τότε το flip-flop τίκεται ςτθν κατάςταςθ 1 

(Q = ud =1 και Q’=0) , ενϊ όταν ζρχεται μια κετικι ακμι του ςιματοσ u’
2 τότε το flip-flop τίκεται 

ςτθν κατάςταςθ 0 (Q = ud =0 και Q’=1). Αφοφ το flip-flop είναι ακμοπυροδότθτο δεν μασ 

απαςχολοφν οι ςυνδυαςμοί των δφο ειςόδων. 

Με δεδομζνο ότι οι είςοδοι είναι ςυμμετρικζσ και το PLL ζχει κλειδϊςει, για να ζχουμε 

εδϊ ūd=0 (duty cycle 50%) πρζπει θ μία είςοδοσ να υπολείπεται τθσ άλλθσ ωσ προσ τθν φάςθ 

κατά 180ο. Τότε κεωροφμε ότι και το ςφάλμα φάςθσ κε=0. Πταν θ είςοδοσ u1 προθγείται τθσ u’
2 

περιςςότερο από 180ο, τότε κε>0 και το ūd αυξάνεται αφοφ αυξάνεται το duty cycle του ud. Αν θ 

u1 προθγείται τθσ u’
2 λιγότερο από 180ο, τότε κε<0 και το ūd μειϊνεται.  
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Σχιμα 1.4.1.7 : (a) κυματομορφζσ ειςόδων-εξόδου για κε=0  (b) κυματομορφζσ ειςόδων-

εξόδου για κε>0 

Εδϊ βλζπουμε ότι θ ζξοδοσ ud του ανιχνευτι φάςθσ ζχει τθν ίδια ςυχνότθτα με αυτι των ειςόδων 

του, εν αντικζςει με τον προθγοφμενο ανιχνευτι φάςθσ που θ ζξοδόσ του ζχει διπλάςια 

ςυχνότθτα.  

Θ τιμι ūd γίνεται μζγιςτθ για ςφάλμα φάςθσ κε=180ο, δθλαδι όταν κακυςτερεί θ είςοδοσ 

u’
2 κατά 360ο. Αντίςτοιχα γίνεται ελάχιςτθ όταν κε=-180ο, δθλαδι θ είςοδοσ u’

2 προπορεφεται τθσ 

u1 κατά 360ο. O τφποσ (1.1) ιςχφει και εδϊ, με τθ διαφορά ότι ςε ιδανικζσ ςυνκικεσ    
  

  
 . Σε 

μθ ιδανικζσ ςυνκικεσ, ζχουμε αντίςτοιχα με τθν προθγοφμενθ περίπτωςθ  

   
           

  
   (1.3) 

 

 

Σχιμα 1.4.1.8 : Χαρακτθριςτικι του J-K flip-flop ανιχνευτι φάςθσ 

Από τα παραπάνω ςυμπεραίνουμε ότι ο J-K flip-flop ανιχνευτισ φάςθσ μπορεί να 

ανιχνεφει τθ διαφορά φάςθσ των δφο ειςόδων και γενικότερα το PLL μπορεί να ςυγχρονίηει ωσ 
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προσ τθ φάςθ τα ςιματα ειςόδου-εξόδου όςο το ςφάλμα φάςθσ είναι ςτα όρια -180ο<κε<180ο, 

δθλαδι όςο οι είςοδοι ζχουν διαφορά φάςθσ από -2π ζωσ 2π. 

Επίςθσ, με αυτόν τον ανιχνευτι φάςθσ δεν μασ νοιάηει θ ςυμμετρία των κυματομορφϊν 

ειςόδου γιατί δε λειτουργεί με ςτάκμεσ του ςιματοσ ειςόδου αλλά με τισ κετικζσ ακμζσ. Ζτςι δεν 

αλλάηει θ χαρακτθριςτικι αυτοφ του ανιχνευτι φάςθσ για μθ ςυμμετρικά ςιματα ειςόδου. 

Επομζνωσ, οι ακμοπυροδότθτεσ είςοδοί του είναι το μεγάλο του πλεονζκτθμα ςε ςχζςθ με 

πριν, κακϊσ και το διπλάςιο εφροσ ςφάλματοσ φάςθσ ςτο οποίο επιτυγχάνεται ςυγχρονιςμόσ. 

 

1.4.1.3  Ανιχνευτόσ φϊςησ-ςυχνότητασ (PFD) 

 

Αυτόσ είναι ο πιο διαδεδομζνοσ ανιχνευτισ φάςθσ ςιμερα. Ππωσ λζει και το όνομά του, 

θ ζξοδόσ του ud δεν εξαρτάται μόνο από το ςφάλμα φάςθσ κε αλλά και από το ςφάλμα 

ςυχνότθτασ         
 , όταν δεν ζχει το PLL κλειδϊςει ακόμα. Το ςχθματικό του είναι το 

εξισ: 

 

Σχιμα 1.4.1.9 : PFD 

 

Βλζπουμε παραπάνω δφο D flip-flops που θ είςοδόσ τουσ είναι ςυνδεδεμζνθ ςτο λογικό 1 

μόνιμα, ενϊ ςτθν ακμοπυροδότθτθ είςοδο ρολογιοφ του πάνω D flip-flop ςυνδζεται το ςιμα 

ειςόδου του PLL u1 και ςτθν είςοδο ρολογιοφ του κάτω D flip-flop ςυνδζεται θ ζξοδοσ u’
2 του 

διαιρζτθ ςυχνότθτασ. Επίςθσ οι ζξοδοι των δφο D flip-flops είναι είςοδοι ςε μια πφλθ AND (ι 

NAND αν οι είςοδοι reset των D flip-flops ακολουκοφν αρνθτικι λογικι), θ ζξοδοσ τθσ οποίασ 

ςυνδζεται ςτισ δφο reset ειςόδουσ των flip-flops. Οι δφο ζξοδοι Q των D flip-flops ορίηονται ωσ UP 

και DN. 
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Λειτουργύα PFD  

 

Πταν ζρχεται μια κετικι ακμι του ςιματοσ u1 (μπορεί να λειτουργεί ο PFD με αρνθτικζσ 

ακμζσ των ςθμάτων, δεν είναι απαραίτθτο να λειτουργεί μόνο με κετικζσ), το πάνω flip-flop 

τίκεται, αν δεν ιταν ιδθ πριν, ςτθν κατάςταςθ 1, άρα UP=1. Για όςο διάςτθμα δεν ζρχεται κετικι 

ακμι του ςιματοσ u’
2 ςυνεχίηει να είναι UP=1. Πταν ζρκει τελικά κετικι ακμι του ςιματοσ u’

2, 

τότε θ πφλθ AND (ι NAND) δίνει 1 (ι 0 αντίςτοιχα) ςτθν ζξοδό τθσ και τα δφο flip-flops 

επανζρχονται μζςω των ειςόδων reset ςτθν κατάςταςθ 0, δθλαδι UP=0 και DN=0. Αντίςτοιχα 

πράγματα γίνονται και αν ζρκει πρϊτα κετικι ακμι τθσ ειςόδου u’
2. 

Ιδανικά, μόλισ ζρκει και από τθν άλλθ είςοδο κετικι ακμι τότε αμζςωσ γίνεται reset και 

ςτα δφο flip-flops. Πμωσ ςτθν πράξθ, θ πφλθ AND (ι NAND) κακυςτερεί να βγάλει ςιμα ςτθν 

ζξοδο για μερικά nanoseconds. Επίςθσ ζχουμε και μια κακυςτζρθςθ ςτο να γίνει reset ςτα flip-

flops από τθ ςτιγμι που κα φτάςει το ςιμα reset ςτισ αντίςτοιχεσ ειςόδουσ. Ζτςι, ςτθν πράξθ για 

μερικά nanoseconds και οι δφο ζξοδοι UP και DN μζνουν ςτο λογικό 1 μζχρι να επανζλκουν ςτθν 

κατάςταςθ 0. Αυτό δθμιουργεί κάποια προβλιματα ςτθν ςωςτι λειτουργία του PLL τα οποία κα 

δοφμε αργότερα. 

Το υπόλοιπο κφκλωμα που αποτελείται από ζναν αντιςτροφζα, ζνα pnp και ζνα npn 

τρανηίςτορ, είναι απαραίτθτο ϊςτε τελικά ο PFD να ζχει μία ζξοδο, τθν ud. Βζβαια, όταν ο PFD 

δεν είναι μόνοσ του αλλά ακολουκεί το φίλτρο, τότε ωσ ζξοδόσ του κεωρείται το ρεφμα I που 

διοχετεφεται ςτο φίλτρο από το pnp ι που τραβιζται από το φίλτρο μζςω του npn ϊςτε να 

αυξάνεται ι να μειϊνεται αντίςτοιχα θ τάςθ ειςόδου του φίλτρου ud.  

 Πταν UP=1 και DN=0 τότε άγει το pnp τρανηίςτορ και δεν άγει το npn με αποτζλεςμα να 

“τραβιζται” θ ζξοδοσ ud προσ τθν τροφοδοςία, δθλαδι το λογικό 1.  Στθν αντίκετθ περίπτωςθ, 

όταν δθλαδι UP=0 και DN=1 τότε δεν άγει το pnp τρανηίςτορ και άγει το npn με αποτζλεςμα να 

“τραβιζται” θ ζξοδοσ ud προσ το χαμθλότερο δυναμικό που είναι θ γείωςθ, δθλαδι το λογικό 0. 

Τα τρανηίςτορ αυτά δθλαδι λειτουργοφν ωσ διακόπτεσ. 

Πταν UP=DN=0 τότε δεν άγει κανζνα τρανηίςτορ και ζτςι θ ζξοδοσ ud μζνει κεωρθτικά ςτθν 

τάςθ που ιταν πριν. Ζτςι ςυνολικά ο PFD είναι ζνα τριςτακζσ κφκλωμα.  

o UP=1 και DN=0 →κατάςταςθ 1 

o UP=0 και DN=1 →κατάςταςθ 0 

o UP=0 και DN=0 →κατάςταςθ υψθλισ εμπζδθςθσ 

o UP=1 και DN=1 →κατάςταςθ μθ ιδανικι 

Πταν UP=1 και DN=1 άγουν και τα δφο τρανηίςτορ, κάτι που είναι ανεπικφμθτο. Γενικά άγουν για 

πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα αλλά δεν παφουν να άγουν. 

Στθν βιβλιογραφία [2] θ κατάςταςθ 0 ορίηεται ωσ κατάςταςθ -1 και θ κατάςταςθ υψθλισ 

εμπζδθςθσ ορίηεται ωσ κατάςταςθ 0. Αυτό γίνεται μόνο και μόνο για να παραςτακεί το ςιμα ūd 

το οποίο ουςιαςτικά δεν υπάρχει. Ζτςι όταν ενϊ είμαςτε ςτθν κατάςταςθ υψθλισ εμπζδθςθσ 

ζρκει πρϊτα μια κετικι ακμι του u1, τότε κα ζχουμε ςτθν ζξοδο ud ζναν κετικό παλμό με 

διάρκεια τόςθ όςθ θ διαφορά φάςθσ μεταξφ τθσ πρϊτθσ κετικισ ακμισ του u1 και τθσ πρϊτθσ 

κετικισ ακμισ του u’
2. Αντίςτοιχα κα ζχουμε αρνθτικό παλμό ςτθν ζξοδο ud αν ζρκει πρϊτα 
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κετικι ακμι του u’
2. Ιδανικά, μθδενικό ςφάλμα φάςθσ κα ζχουμε όταν οι κετικζσ ακμζσ από κάκε 

ςιμα ςυμπίπτουν. Θα εξθγιςω παρακάτω όμωσ ότι αυτό ςτθν πράξθ δεν γίνεται. Για τα 

παραπάνω υποτίκεται ότι το PLL ζχει κλειδϊςει. 

 

Σχιμα 1.4.1.10 : (a) ιδεατζσ ςυμμετρικζσ κυματομορφζσ ειςόδων-εξόδου PFD για κε=0  

(b) για κε>0 (c) για κε<0 

 

Ππωσ ζχω προαναφζρει το ūd μοιάηει με τθν ζξοδο του φίλτρου. Για αυτό το λόγο υπάρχει 

θ κατάςταςθ -1 ςτθ λειτουργία του PFD. Γιατί ζχοντασ παλμοφσ αρνθτικοφσ, το ūd κα είναι 

αρνθτικό και ζτςι κα είναι ςαν να μειϊνεται ςταδιακά θ τάςθ ςτθν ζξοδο του φίλτρου.  

Ραραπάνω φαίνεται ότι, εφόςον ζχει επιτευχκεί κλείδωμα ςτθ ςυχνότθτα που πρζπει, το 

PLL μπορεί να ςυγχρονίηει τθν είςοδο με τθν ζξοδο ωσ προσ τθ φάςθ όςο το ςφάλμα φάςθσ είναι 

-2π<κε<2π. Εδϊ το ςφάλμα φάςθσ είναι ταυτόςθμο με τθν κανονικι διαφορά φάςθσ μεταξφ των 

κετικϊν ακμϊν των δφο ςθμάτων u1 και u’
2. Αντίςτοιχα με τουσ προθγοφμενουσ ανιχνευτζσ φάςθσ 

ιςχφει και εδϊ κανονικά ο τφποσ (1.1), με τθ διαφορά ότι ςε ιδανικζσ ςυνκικεσ    
  

  
 , όπου UB 

είναι θ τάςθ τροφοδοςίασ του κυκλϊματοσ του ανιχνευτι φάςθσ. Σε μθ ιδανικζσ ςυνκικεσ, 

ζχουμε αντίςτοιχα με τισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ  

   
           

  
    (1.4) 
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Επίςθσ ο PFD δεν εξαρτάται προφανϊσ από τθ ςυμμετρία των κυματομορφϊν των ειςόδων 

του. Είναι απλά ζνασ εφκολοσ μθχανιςμόσ που ανιχνεφει τθ διαφορά ςυχνότθτασ αρχικά και τθ 

διαφορά φάςθσ κατόπιν μζχρι να επιτευχκεί ςυγχρονιςμόσ. 

 

Σχιμα 1.4.1.11 : Χαρακτθριςτικι PFD 

 Πταν το ζνα ςιμα είναι αρκετά μεγαλφτερο από το άλλο ςε ςυχνότθτα, τότε ο PFD απλά 

μζνει για το περιςςότερο διάςτθμα ςτθν κατάςταςθ 1 ι ςτθν κατάςταςθ -1 μζχρι να επιτευχκεί 

ςυγχρονιςμόσ ςτθ ςυχνότθτα. Τίποτα περιςςότερο και τίποτα λιγότερο. Και μετά με τον ίδιο 

τρόπο αλλάηει καταςτάςεισ πιο ςυχνά (αφοφ δεν υπάρχει χάςμα ςτθ ςυχνότθτα) μζχρι να 

επιτευχκεί και ςυγχρονιςμόσ φάςθσ. Στο παρακάτω ςχιμα [3] φαίνονται οι ζξοδοι UP και DN 

όταν το PLL δεν ζχει κλειδϊςει: 

 

Σχιμα 1.4.1.12 : Κατάςταςθ μθ κλειδϊματοσ του PLL 

 Στο παραπάνω ςχιμα φαίνεται και θ μθ ιδανικότθτα που ανζφερα παραπάνω, ότι λόγω 

των κακυςτεριςεων ςτθν πφλθ AND (ι NAND) και ςτα flip-flops, για πολφ λίγο είναι UP=DN=1, το 

οποίο δεν είναι αποδεκτό αλλά είναι ςτθ φφςθ αυτοφ του ανιχνευτι. 

 Αυτόσ ο ανιχνευτισ φάςθσ ανιχνεφει και τθ διαφορά ςυχνότθτασ γιατί ζχουμε εξίςωςθ 

ςυχνότθτασ και φάςθσ των δφο ςθμάτων όταν οι κετικζσ ακμζσ τουσ ςυμπίπτουν. Δθλαδι δεν 

ζχουμε κάποια πάγια διαφορά φάςθσ (steady-state phase error) ανάμεςα ςτισ δφο 

κυματομορφζσ, όπωσ ςτουσ άλλουσ ανιχνευτζσ, ςτθν οποία να ςυμβαίνει ο ςυγχρονιςμόσ. Πλα 

ξεκινάνε να μετράνε από το ίδιο ςθμείο. Ζτςι ενϊ θ χρονικι διαφορά των δφο κετικϊν ακμϊν 

είναι κατευκείαν διαφορά ςτθ ςυχνότθτα, θ διαφορά φάςθσ όταν το PLL ζχει κλειδϊςει μετράται 

με τον ίδιο τρόπο. Για αυτό το λόγο αυτόσ ο ανιχνευτισ ονομάηεται ανιχνευτισ φάςθσ-

ςυχνότθτασ.  
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 Ζτςι, τα πλεονεκτιματά του ςε ςχζςθ με τουσ προθγοφμενουσ ανιχνευτζσ είναι το γεγονόσ 

ότι το ςιμα εξόδου του είναι ανάλογο τθσ διαφοράσ ςυχνότθτασ και τθσ διαφοράσ φάςθσ 

(ανάλογα με το αν ζχει ι όχι κλειδϊςει το PLL), ζχει το μεγαλφτερο εφροσ ςφάλματοσ φάςθσ μζςα 

ςτο οποίο μπορεί να ανιχνεφει τθ διαφορά φάςθσ, μπορεί να κάνει το PLL να κλειδϊςει όςο 

μεγάλθ διαφορά και αν υπάρχει αρχικά ςτθ ςυχνότθτα (ζχει άπειρο pull-in εφροσ) και τζλοσ είναι 

απλόσ ςτθ λειτουργία του. 

 Τα μειονεκτιματά του απορρζουν από τουσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ των κυκλωμάτων από 

τα οποία απαρτίηεται. Το ςθμαντικότερο και ίςωσ το μοναδικό ζχει ιδθ αναφερκεί παραπάνω και 

κα αναλυκεί αργότερα ςτθν ανάλυςθ του ςυνολικοφ βρόχου του PLL ςτθν παράγραφο 1.6.2. Ζνα 

άλλο μειονζκτθμα είναι ότι αν το ςιμα ειςόδου του PLL χακεί, όπωσ ςυμβαίνει ςε NRZ 

εφαρμογζσ όπου αναγνωρίηεται ποιό bit παραλιφκθκε, κατά τθ διάρκεια ριπϊν bit που χάκθκαν 

κατά τθ μετάδοςθ, τότε θ ζξοδοσ του PFD κολλάει ςτθν κατάςταςθ 1 ι -1 και οδθγεί τον VCO να 

ταλαντϊνεται ι πολφ γριγορα ι πολφ αργά με αποτζλεςμα το PLL να ξεκλειδϊνει κατά τθ μικρι 

διάρκεια μερικϊν χαμζνων bit [3]. 

 

1.4.2 Φύλτρo 

 

 Θ ζξοδοσ ud(t) όπωσ είδαμε παραπάνω ουςιαςτικά είναι μια παλμοςειρά με παλμοφσ που 

ζχουν μεταβλθτό duty cycle όταν το PLL δεν ζχει κλειδϊςει και με περίπου ςτακερό duty cycle 

όταν το PLL ζχει κλειδϊςει. Αυτι θ παλμοςειρά οπωςδιποτε ζχει μία χριςιμθ dc ςυνιςτϊςα. 

Είναι χριςιμθ γιατί είναι ανάλογθ του ςφάλματοσ φάςθσ κε όταν το PLL είναι κλειδωμζνο και 

ανάλογθ τθσ διαφοράσ Δω όταν το PLL δεν είναι κλειδωμζνο. Πμωσ θ παλμοςειρά ζχει και άλλεσ 

ac ςυνιςτϊςεσ, τισ οποίεσ μποροφμε να τισ δοφμε απλά μεταςχθματίηοντασ κατά Fourier τθν 

παλμοςειρά (είναι περιοδικι ςτο περίπου μόνο όταν το PLL ζχει κλειδϊςει και πλθςιάηει και ςτο 

ςυγχρονιςμό φάςθσ). Αυτζσ οι ςυνιςτϊςεσ, οι οποίεσ είναι ακζραια πολλαπλάςια τθσ ςυχνότθτασ 

αναφοράσ, είναι γενικά ανεπικφμθτεσ γιατί αυξάνουν τον κόρυβο φάςθσ (phase noise) και 

προκαλοφν τα spurs (επίςθσ βλζπε παράγραφο 1.6.2). 

 Ζτςι πρζπει να χρθςιμοποιοφμε ζνα φίλτρο βακυπερατό που να αφινει να περνάνε μόνο 

οι χαμθλζσ ςυχνότθτεσ (μζχρι το πολφ το 1/5 τθσ ςυχνότθτασ αναφοράσ). Ανάλογα με τθν 

εξαςκζνθςθ που κζλουμε να προκαλεί ςτισ ανεπικφμθτεσ ςυχνότθτεσ προκφπτει και θ τάξθ του 

φίλτρου.  

 Το φίλτρο ςε ζνα PLL, με δεδομζνο VCO, είναι το πιο ςθμαντικό κομμάτι του PLL. Αυτό 

κακορίηει τθν ευςτάκεια του PLL, το εφροσ ηώνθσ κλειςτοφ/ανοιχτοφ βρόχου (το οποίο ςχετίηεται 

με τθν ταχφτθτα κλειδώματοσ και με τθν ικανότθτα ςυντονιςμοφ φάςθσ ςτθ ςτακερι κατάςταςθ, 

όταν δθλαδι ζχει κλειδώςει το PLL), τον ςυνολικό κόρυβο φάςθσ του PLL φιλτράροντασ τισ 

ανεπικφμθτεσ ςυνιςτώςεσ και γενικά είναι κακοριςτικό κομμάτι γιατί θ βελτιςτοποίθςθ του PLL, 

αφοφ ζχει τελειώςει θ ςχεδίαςθ των υπολοίπων δομών, γίνεται κυρίωσ μζςω του φίλτρου. 
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Υπάρχουν τρεισ βαςικζσ κατθγορίεσ φίλτρων ειδικϊν για PLL: 

 Ρακθτικό lead-lag φίλτρο (προπόρευςθσ-κακυςτζρθςθσ) 

 Ενεργό lead-lag φίλτρο 

 Ενεργό PI φίλτρο (PI ςθμαίνει “proportional and integral”) 

Πςο ανεβαίνουμε ςτθν τάξθ των φίλτρων τόςο δυςκολότερο είναι να ζχουμε ζνα ευςτακζσ 

PLL. Γενικά με μικρισ τάξθσ φίλτρα (πρϊτθσ και δεφτερθσ) ζχουμε μεγαλφτερου εφρουσ ηϊνθσ 

PLLs που κλειδϊνουν πιο γριγορα από τα αντίςτοιχα με μεγαλφτερθσ τάξθσ φίλτρο. Πμωσ ςε PLLs 

με μικρισ τάξθσ φίλτρα ο κόρυβοσ φάςθσ είναι αυξθμζνοσ ςε ςχζςθ με αυτόν που ζχουν τα ίδια 

PLLs αλλά με μεγαλφτερθσ τάξθσ φίλτρο. Αυτά είναι και τα δφο βαςικά χαρακτθριςτικά που 

ςυμμετζχουν ςτο trade-off του PLL, θ ταχφτθτα κλειδϊματοσ και ο κόρυβοσ φάςθσ. Ανάλογα με 

τθν εφαρμογι και τισ απαιτιςεισ τθσ ςε ταχφτθτα και κόρυβο επιλζγεται και θ κατάλλθλθ τάξθ 

ςτο φίλτρο. 

Ραρακάτω παρουςιάηω από πρϊτθσ μζχρι τρίτθσ τάξθσ φίλτρα από τισ τρεισ παραπάνω 

κατθγορίεσ. Επίςθσ να τονίςω ότι κα αςχολθκϊ μόνο με ςυνεχοφσ χρόνου φίλτρα και όχι με 

διακριτά. 

 

1.4.2.1  Παθητικό lead-lag φύλτρο 

  

Το όνομά του δθλϊνει ότι ςυνδυάηει ζνα δίκτυο προπόρευςθσ φάςθσ (phase lead) με ζνα 

δίκτυο κακυςτζρθςθσ φάςθσ (phase lag). Θ προπόρευςθ φάςθσ προζρχεται από τον αρικμθτι τθσ 

χαρακτθριςτικισ μεταφοράσ του φίλτρου, ενϊ θ κακυςτζρθςθ φάςθσ από τον παρονομαςτι. 

 

o Πρϊτθσ τάξθσ  

 

 
Σχιμα 1.4.2.1 : Ρρϊτθσ τάξθσ πακθτικό lead-lag φίλτρο 

 

Θ χαρακτθριςτικι μεταφοράσ του είναι 

 

 ( )  
  

  
 

     

   (     )
   (1.5) 

 

όπου τ1=R1C και τ2=R2C. 
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To διάγραμμα Bode του μζτρου τθσ χαρακτθριςτικισ μεταφοράσ είναι [3]: 

 

 Σχιμα 1.4.2.2 : αςυμπτωτικό Bode κζρδουσ πακθτικοφ lead-lag πρϊτθσ τάξθσ 

 

o Δεφτερθσ τάξθσ 

 

 
Σχιμα 1.4.2.3 : Δεφτερθσ τάξθσ πακθτικό lead-lag φίλτρο 

 

Θ χαρακτθριςτικι μεταφοράσ του είναι 

 

 ( )  
  

  

 
   (     )

   (        )       
   (1.6) 

 

όπου τ1=R1C1 , τ2=R2C1 και τ3=R2C2. 

Επίςθσ υπάρχει και παραλλαγι του παραπάνω φίλτρου και είναι θ παρακάτω: 

 
Σχιμα 1.4.2.4 : Δεφτερθσ τάξθσ πακθτικό lead-lag φίλτρο 
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Θ χαρακτθριςτικι μεταφοράσ του είναι 

 

 ( )  
  

  
 

     

   (        )       
   (1.7) 

όπου τ1=R1C1 , τ2=R2C1 και τ3=R2C2. 

 

o Σρίτθσ τάξθσ 

 

 

Σχιμα 1.4.2.5 : Τρίτθσ τάξθσ πακθτικό lead-lag φίλτρο 

Ραραπάνω βλζπουμε ότι απλά ζχουμε προςκζςει ςτο δεφτερθσ τάξθσ φίλτρο ζναν τρίτο 

πόλο για μεγαλφτερθ εξαςκζνθςθ ςτθ ςυχνότθτα αναφοράσ του PLL. Σφμφωνα με το *2+, δεν 

χρθςιμοποιοφνται τρίτθσ τάξθσ πακθτικά lead-lag φίλτρα ςυνικωσ γιατί είναι κοινι τακτικι να 

υπάρχει ζνα ηευγάρι μιγαδικϊν πόλων ςτο s-plane και με το πακθτικό φίλτρο δεν γίνεται να 

φτιάξεισ τζτοιο ηευγάρι παρά μόνο αν χρθςιμοποιιςεισ πθνία. Για αυτό το λόγο για τρίτθσ και 

πάνω τάξθσ φίλτρα προτιμοφνται τα ενεργά. Οπότε το παραπάνω φίλτρο ςφμφωνα με αυτά είναι 

δευτζρασ τάξθσ και ζχει άλλο ζνα πρϊτθσ τάξθσ ςε ςειρά.  

Θ χαρακτθριςτικι μεταφοράσ τάςθσ εξόδου προσ ρεφμα ειςόδου είναι θ παρακάτω: 

 ( )  
  

 
 

       

 (       )(     )(     )    (       )
  (1.8) 

όπου     
      

     
  

Εγϊ ςτθ ςχεδίαςθ του φίλτρου χρθςιμοποίθςα αυτοφ του είδουσ τθν χαρακτθριςτικι, 

δθλαδι τάςθ εξόδου προσ ρεφμα ειςόδου, γιατί ουςιαςτικά όταν χρθςιμοποιοφμε PFD, εξαιτίασ 

του κυκλϊματοσ με το pnp και npn τρανηίςτορ, θ ζξοδοσ του PFD ουςιαςτικά είναι ρεφμα που 

διοχετεφεται ςτο φίλτρο (ι τραβιζται από το φίλτρο) ϊςτε να μεταβάλουμε τθν τάςθ εξόδου uf.  
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1.4.2.2  Ενεργό lead-lag φύλτρο 

 

Για να προςκζςουμε κζρδοσ ςτθν χαρακτθριςτικι μεταφοράσ του πακθτικοφ lead-lag 

φίλτρου, ζχουμε το ενεργό lead-lag φίλτρο.  

o Πρϊτθσ τάξθσ  

 

 
Σχιμα 1.4.2.6 : Ενεργό lead-lag φίλτρο πρϊτθσ τάξθσ 

Θ χαρακτθριςτικι μεταφοράσ του είναι: 

 

  ( )  
  

  
   

     

     
    (1.9) 

όπου τ1=R1C , τ2=R2C και Κα=C1/C2. 

To διάγραμμα Bode του μζτρου τθσ χαρακτθριςτικισ μεταφοράσ είναι: 

 

 

Σχιμα 1.4.2.7 : αςυμπτωτικό Bode κζρδουσ ενεργοφ lead-lag πρϊτθσ τάξθσ  

  

Ραρατθροφμε ότι μοιάηει θ παραπάνω ςυχνοτικι απόκριςθ με τθν αντίςτοιχθ του πακθτικοφ 

φίλτρου lead-lag πρϊτθσ τάξθσ. 
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o Δεφτερθσ τάξθσ 

 

 

Σχιμα 1.4.2.8 : Ενεργό lead-lag φίλτρο δεφτερθσ τάξθσ 

 Ο κετικόσ ακροδζκτθσ του τελεςτικοφ ενιςχυτι ςτα ενεργά φίλτρα αυτοφ του είδουσ και 

ςτα ενεργά  PI φίλτρα ςυνδζεται ςτθν ςτακερι τάςθ όπου κζλουμε να ζχουμε τθν free-running 

ςυχνότθτα του VCO. Συνικωσ ςυνδζεται ςε τάςθ UB/2 , όπου UB θ τροφοδοςία, ι ςτθν γείωςθ. 

Θ χαρακτθριςτικι μεταφοράσ του είναι: 

  ( )  
  

  
   

   (     )

(     )(     )
   (1.10) 

όπου τ1=R1C1, τ2=R2C2, τ3=R2C3 και Κα=C1/C2. 

 

o Σρίτθσ τάξθσ 

 

 

Σχιμα 1.4.2.9 : Ενεργό lead-lag φίλτρο τρίτθσ τάξθσ 

Το ζνα άκρο του πυκνωτι C5 ςυνδζεται ςτθν ίδια τάςθ που ςυνδζεται και ο κετικόσ ακροδζκτθσ 

ειςόδου των τελεςτικϊν. 

Θ χαρακτθριςτικι μεταφοράσ του παραπάνω φίλτρου είναι: 

 ( )  
  

  
 

  

  

       

(       )( 
                 )

  (1.11)  
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1.4.2.3  Ενεργό PI φύλτρο 

 

 Είναι και αυτά lead-lag φίλτρα και ζχουν πάρει το όνομά τουσ από τθν κεωρία ελζγχου 

όπου υπάρχει ο όροσ “proportional and integral” από τουσ PID ελεγκτζσ και ςυγκεκριμζνα PI 

ελεγκτζσ. Για να καταλάβουμε τθν ονομαςία αυτοφ του φίλτρου πρζπει να ςυνειδθτοποιιςουμε 

ότι το φίλτρο είναι θ “αιχμι του δόρατοσ” για το PLL. Θ λειτουργία του PLL είναι παρόμοια 

ςχεδόν με τθ λειτουργία ενόσ PI ελεγκτι, δθλαδι ενόσ ελεγκτι που ζχει το κομμάτι τθσ 

αναλογικισ προςζγγιςθσ του ςτόχου και τθσ ολοκλθρωτικισ και όχι αυτό τθσ προςζγγιςθσ 

παραγϊγου.   

 Σφμφωνα με τον P όρο, ζνασ ελεγκτισ αλλάηει τθν ζξοδό του κατά μία ποςότθτα ανάλογθ 

με το τρζχον ςφάλμα, όπου ςαν ςφάλμα κεωροφμε τθ διαφορά τθσ εξόδου από τθν τιμι που 

κζλουμε. Ουςιαςτικά αυτό κάνει και το PLL, αφοφ με τον ανιχνευτι φάςθσ/ςυχνότθτασ 

προςδιορίηεται θ απόκλιςθ τθσ τρζχουςασ ςυχνότθτασ εξόδου ι φάςθσ από τθν αντίςτοιχθ του 

ςιματοσ αναφοράσ και ςτθ ςυνζχεια μζςω του φίλτρου αλλάηει θ είςοδοσ του VCO κατά μια τιμι 

που είναι ανάλογθ με το ςφάλμα φάςθσ ι ςυχνότθτασ που εντοπίςτθκε. Δθλαδι ολόκλθρο το PLL 

είναι ουςιαςτικά ζνασ P ελεγκτισ.  

 Στουσ PI ελεγκτζσ, το κομμάτι I ακροίηει (ολοκλθρϊνει ςτο χρόνο) τα ςφάλματα και δίνει 

το ςυνολικό ςφάλμα το οποίο κα ζπρεπε να είχε διορκωκεί πριν, δθλαδι μζχρι τθ ςτιγμι που 

γίνεται θ νζα εκτίμθςθ του ςφάλματοσ. Αυτό πολλαπλαςιάηεται με μια τιμι με ςυγκεκριμζνο 

βάροσ και ςυμμετζχει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςυνολικισ αλλαγισ που πρζπει να γίνει για να 

φτάςουμε τθν τιμι που κζλουμε. Θ λειτουργία Ι βοθκάει τθν λειτουργία P που ανζλυςα 

παραπάνω επιταχφνοντασ τθν κίνθςθ προσ τθν επικυμθτι τιμι και μειϊνοντασ το εναπομείναν 

ςφάλμα που υπάρχει ςτθ ςτακερι κατάςταςθ. Αλλά επειδι το κομμάτι Ι ολοκλθρϊνει τα 

προθγοφμενα ςφάλματα ςτο χρόνο, ςυνικωσ προκαλείται overshooting και ξεπερνάται θ τιμι-

ςτόχοσ με αποτζλεςμα να αλλάηει κατεφκυνςθ θ κίνθςθ προσ τθν τιμι.   

 Το κομμάτι Ι το ςυναντοφμε και αυτό ςτο PLL, ςτο φίλτρο. Το φίλτρο ζχει πυκνωτζσ και 

επειδι είναι βακυπερατό, ολοκλθρϊνει το ςιμα ειςόδου του. Θ τάςθ ςτθν οποία είναι 

φορτιςμζνοσ κάκε πυκνωτισ του φίλτρου ζχει προκφψει από προθγοφμενεσ φορτίςεισ και 

εκφορτίςεισ. Επίςθσ κατά τθ διάρκεια κλειδϊματοσ του PLL υπάρχει και το overshooting όπωσ κα 

δοφμε αργότερα που κάνει το ςιμα ςτθν είςοδο του VCO. Επομζνωσ τα φίλτρα PI 

αντικατοπτρίηουν με το όνομά τουσ και τθν γενικότερθ αντιςτοιχία του PLL με τουσ PI ελεγκτζσ. 

 Ρζρα από αυτά, τα φίλτρα PI ζχουν μια ςθμαντικι ιδιότθτα που δεν τθν ζχουν τα άλλα 

φίλτρα. Ππωσ κα δοφμε παρακάτω, με τθ ςυνδεςμολογία που ζχουν, είναι τα μοναδικά που 

μποροφν να προςομοιϊςουν μαηί με τον PFD μια δομι PFD-charge pump. Ρρϊτα κα 

παρουςιαςτεί θ ςυνδεςμολογία και κατόπιν κα εξθγθκεί αυτι θ ςθμαντικι ιδιότθτα. 
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o Πρϊτθσ τάξθσ 

 

 

Σχιμα 1.4.2.10 : Ρρϊτθσ τάξθσ ενεργό PI φίλτρο 

 

Θ χαρακτθριςτικι μεταφοράσ του παραπάνω φίλτρου είναι: 

 ( )  
  

  
 

     

   
    (1.12) 

όπου τ1=R1C και τ2=R2C. 

To διάγραμμα Bode του μζτρου τθσ χαρακτθριςτικισ μεταφοράσ είναι: 

 

Σχιμα 1.4.2.11 : αςυμπτωτικό Bode κζρδουσ ενεργοφ PI πρϊτθσ τάξθσ 

 

o Δεφτερθσ τάξθσ 

 

 

Σχιμα 1.4.2.12 : Δεφτερθσ τάξθσ ενεργό PI φίλτρο 
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Θ χαρακτθριςτικι μεταφοράσ του παραπάνω φίλτρου είναι: 

    ( )  
  

  
 

   (     )

   (     )
   (1.13) 

όπου τ1=R1C1, τ2=R2C2 και τ3=R2C2. 

 

o Σρίτθσ τάξθσ 

 

 

Σχιμα 1.4.2.13 : Τρίτθσ τάξθσ ενεργό PI φίλτρο 

Θ χαρακτθριςτικι μεταφοράσ του παραπάνω φίλτρου είναι: 

 

 ( )  
  

  
 

       

(       )( 
                 )

   (1.14) 

 

PFD με charge pump έξοδο 

 

 Ππωσ προείπα, τα PI φίλτρα αν παίρνουν ωσ είςοδο τθν ζξοδο ud του PFD τότε είναι ςαν 

να ζχουμε ζναν PFD-charge pump που ακολουκείται από το φίλτρο. Charge-pump είναι ζνα 

κφκλωμα από μία πθγι ρεφματοσ και μία καταβόκρα ρεφματοσ που διοχετεφει ι “τραβάει” 

ςτακερό ρεφμα (ανάλογα με το αν λειτουργεί θ πθγι ρεφματοσ ι θ καταβόκρα ρεφματοσ) 

ςτθν/από τθν  ζξοδό του ανεξάρτθτα από το δυναμικό τθσ εξόδου. Ουςιαςτικά ο PFD με charge-

pump είναι το κφκλωμα του PFD με μόνθ διαφορά ότι ςτθ κζςθ των δφο τρανηίςτορ pnp και npn 

ζχουμε μια πθγι ρεφματοσ και μια καταβόκρα ρεφματοσ αντίςτοιχα.  

Θ διαφορά τθσ κλαςικισ υλοποίθςθσ από τθν υλοποίθςθ με charge pump όταν χρθςιμοποιείται 

ωσ φίλτρο ζνα πακθτικό lead-lag πρϊτθσ τάξθσ φαίνεται παρακάτω [2]:    
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Σχιμα 1.4.2.14 : PFD ακολουκοφμενοσ από πρϊτθσ τάξθσ πακθτικό lead-lag φίλτρο 

 

Σχιμα 1.4.2.15 : PFD με charge pump ζξοδο, ακολουκοφμενοσ από πρϊτθσ τάξθσ πακθτικό lead-

lag φίλτρο 

Απ’ό,τι βλζπουμε, εκτόσ από τθν προφανι διαφορά με τισ πθγζσ ρεφματοσ που ανζφερα, 

όταν χρθςιμοποιείται θ charge pump υλοποίθςθ του PFD, από το φίλτρο λείπει θ αντίςταςθ R1 

που υπάρχει ςτθν άλλθ υλοποίθςθ. Αυτό ιςχφει για κάκε τάξθσ φίλτρο από τθν κατθγορία 

“πακθτικά lead-lag φίλτρα”. Γενικά όταν ζχουμε τθν charge pump υλοποίθςθ του PFD, τότε 

χρθςιμοποιοφμε ςυνικωσ πακθτικό lead-lag φίλτρο.   

 Το κομμάτι charge pump που ακολουκεί τα flip-flops του PFD μετατρζπει τα ςιματα UP, 

DN και 0 ςτα αντίςτοιχα ςτακερά ρεφματα Ip,-Ip και ςε ανοιχτοκφκλωμα [3]. Τελικά είτε ζχουμε 

charge pump είτε κλαςικό PFD με τα δφο τρανηίςτορ, ρεφμα διοχετεφουμε ι τραβάμε ςτο ι από 

το φίλτρο και ςτισ δφο περιπτϊςεισ για να μεταβάλουμε τθν τάςθ ειςόδου και τελικά τθν τάςθ 

εξόδου του φίλτρου. Πμωσ θ μεγάλθ διαφορά είναι ότι με το charge pump το ρεφμα αυτό είναι 
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πάντα ςτακερό και ανεξάρτθτο από τθν τάςθ μεταξφ του κόμβου ειςόδου του φίλτρου και τθσ 

γθσ αφοφ προζρχεται από πθγι ρεφματοσ, ενϊ με τα δφο τρανηίςτορ το ρεφμα αυτό δεν είναι 

ςτακερό και εξαρτάται προφανϊσ από τθν τάςθ του κόμβου ειςόδου του φίλτρου.  

 Ζτςι, ζχοντασ ςτακερό ρεφμα όποτε το ud πρζπει να πάει ςτθν κατάςταςθ 1 και ςτακερό 

ρεφμα όποτε το ud πρζπει να πάει ςτθν κατάςταςθ -1, ζχουμε και ςτακερό κζρδοσ Kd του PFD (εν 

αντικζςει με τθν κλαςικι υλοποίθςθ των δφο τρανηίςτορ όπου το ρεφμα μεταβάλλεται ανάλογα 

με τθν ιδθ υπάρχουςα τάςθ ειςόδου του φίλτρου) και δεν αλλάηουν οι παράγοντεσ που 

κακορίηουν το overshooting και γενικά τθν πορεία προσ τθ ςυχνότθτα-ςτόχο. Το Kd μζνει ςτακερό 

γιατί ζχοντασ ςτακερό ρεφμα ςθμαίνει ότι κα μεταβάλλεται θ τάςθ ςτθν είςοδο του φίλτρου ud 

κατά μια ςτακερι τιμι ανεξάρτθτα από που ξεκινάει θ μεταβολι ςτθν τάςθ αυτι.  

 Εδϊ πρζπει να τονιςτεί κάτι ςθμαντικό. Στθν περίπτωςθ του PFD πιο ςωςτό κα ιταν να 

οριςτεί ωσ Kd ο λόγοσ του ρεφματοσ εξόδου προσ το φίλτρο προσ το εφροσ διαφοράσ φάςθσ που 

μπορεί να ακολουκιςει ο PFD, δθλαδι  

   
    

  
    (1.15) 

Αυτό γιατί όπωσ είπα παραπάνω τελικά ρεφμα (ςτακερό ι όχι) δίνουμε ωσ είςοδο ςτο 

φίλτρο. Θ χρονικι διάρκεια για τθν οποία διοχετεφουμε ι τραβάμε ρεφμα είναι ίςθ με τθ χρονικι 

διάρκεια του παλμοφ UP ι DN αντίςτοιχα, ςτθν ιδανικι περίπτωςθ όμωσ. Τθν μθ ιδανικι 

περίπτωςθ κα τθν εξετάςουμε αργότερα ςτθν ανάλυςθ του ςυνολικοφ PLL. Βζβαια ςτθν 

βιβλιογραφία [2] ςυνθκίηεται να είναι  

   
   

  
    (1.16) 

οπότε κα χρθςιμοποιϊ αυτόν τον οριςμό.  

Το ςθμαντικό με τα PI φίλτρα είναι ότι δεν χρειάηεται να ζχουμε charge pump ζξοδο ςτον 

PFD για να είναι το ρεφμα εξόδου προσ το φίλτρο ςτακερό. Λόγω του τελεςτικοφ ενιςχυτι και του 

κατ’ουςίαν βραχυκυκλϊματοσ αν ο τελεςτικόσ ζχει μεγάλο κζρδοσ, ο κόμβοσ που αντιςτοιχεί ςτον 

αρνθτικό ακροδζκτθ ζχει ςτακερό δυναμικό που είναι ίςο με αυτό του κετικοφ ακροδζκτθ. Ππωσ 

ζχω αναφζρει παραπάνω, το δυναμικό του κετικοφ ακροδζκτθ είναι ςυνικωσ 0 ι UB/2. H 

αντίςταςθ ειςόδου του φίλτρου, λόγω του τελεςτικοφ και τθσ αναςτρζφουςασ ςυνδεςμολογίασ 

του, είναι R1. Οπότε αφοφ και αυτι είναι ςτακερι τότε προφανϊσ και το ρεφμα που ειςζρχεται ι 

εξζρχεται ςτο ι από το φίλτρο είναι πάντα ςτακερό. Ζτςι το ενεργό PI φίλτρο κάνει τθν 

ςυνδυαςμζνθ δουλειά του charge pump και του φίλτρου. 

Ραρακάτω αποδεικνφω και με όρουσ χαρακτθριςτικισ μεταφοράσ τθν αντιςτοιχία charge 

pump – φίλτρου με το ενεργό PI φίλτρο.  

Ζςτω ότι ζχουμε τθν charge pump ζξοδο του PFD. Για μια μεταβολι Δud ςτθν τάςθ ειςόδου του 

πακθτικοφ lead-lag φίλτρου ςε μια περίοδο του ςιματοσ αναφοράσ u1 ζςτω ότι αντιςτοιχεί 

ςτακερό ρεφμα Ιout. Τότε κα είναι      
   

  
, όπου Rb κεωρείται θ διαντίςταςθ του charge pump 

αφοφ είναι ουςιαςτικά ζνασ μετατροπζασ τάςθσ ςε ρεφμα, γιατί ζχει ωσ είςοδο τα ςιματα UP και 
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DN. Πμωσ, όπωσ ξζρουμε,                
     

  
. Ζτςι θ τάςθ εξόδου του φίλτρου κα 

μεταβλθκεί κατά           , όπου Η είναι θ ςφνκετθ αντίςταςθ του φίλτρου. Αν το φίλτρο 

είναι πρϊτθσ τάξθσ, τότε είναι      
 

  
. 

     ( )   ( )       (   
 

  
)  ( 

     ( )

  
)    ( )     

      

    
 

Θζτοντασ τ1=RbC και τ2=R2C ζχουμε 

   ( )    ( )     
     

   
   (1.17) 

Πμωσ θ χαρακτθριςτικι μεταφοράσ του ενεργοφ PI φίλτρου πρϊτθσ τάξθσ κυμίηω ότι είναι  

 ( )  
   

   
 

     
   

 

Άρα είτε ζχουμε PFD με ζξοδο charge pump ακολουκοφμενο από πακθτικό lead-lag φίλτρο 

(οποιαςδιποτε τάξθσ) είτε κλαςικό PFD ακολουκοφμενο από ενεργό PI φίλτρο (οποιαςδιποτε 

τάξθσ) είναι ακριβϊσ το ίδιο. Θ μόνθ διαφορά είναι ότι ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ κεωροφμε τθν 

διαντίςταςθ Rb του charge pump αντί τθσ R1 χωρίσ να βάηουμε καμία αντίςταςθ ςτθ κζςθ τθσ R1 

ςτο πακθτικό φίλτρο, ενϊ ςτθν δεφτερθ περίπτωςθ ζχουμε κανονικά τθν αντίςταςθ R1 ςτο PI 

φίλτρο θ οποία και κακορίηει το ςτακερό ρεφμα που κα ρζει ι κα εκρρζει ςτο ι από το φίλτρο.  

 

Σχιμα 1.4.2.16 : Ιςοδφναμο με ςχιμα 1.4.2.15 ,κλαςικόσ PFD ακολουκοφμενοσ από ενεργό PI 

πρϊτθσ τάξθσ φίλτρο 
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1.4.3  Σαλαντωτόσ ελεγχόμενοσ από τϊςη (VCO) 
 

 Είναι θ καρδιά για ζνα PLL, ακριβϊσ όπωσ είναι θ καρδιά για τον άνκρωπο. Ζχει αζναθ 

λειτουργία από τθ ςτιγμι που κα αρχίςει να ταλαντϊνει και εφόςον το ςιμα ςτθν είςοδό του δεν 

ξεπερνάει ςυγκεκριμζνα όρια τάςθσ, ταλαντϊνει ςτθ ςυχνότθτα που αντιςτοιχεί ςτθν τάςθ αυτι. 

Θ λειτουργία του κα αναλυκεί ενδελεχϊσ ςτο κεφάλαιο 3. 

 

1.4.4  Διαιρϋτησ ςυχνότητασ (Down-scaler) 
 

 Πταν το PLL χρθςιμοποιείται ωσ ςυνκζτθσ ςυχνοτιτων τότε ζχει ζναν διαιρζτθ 

ςυχνότθτασ ςτο μονοπάτι τθσ ανάδραςθσ που διαιρεί τθ ςυχνότθτα του ςιματοσ εξόδου του VCO 

διά Ν ϊςτε να είναι δυνατι θ ςφγκριςθ αυτισ με τθ ςυχνότθτα του ςιματοσ ειςόδου του PLL. Ο 

ςυνκζτθσ ςυχνοτιτων αποτελείται από flip-flops και λογικζσ πφλεσ. Μπορεί να είναι ςφγχρονοσ ι 

αςφγχρονοσ, ανάλογα με το πϊσ επιτυγχάνεται ο ςυγχρονιςμόσ των flip-flops. Στουσ ςφγχρονουσ 

διαιρζτεσ κάκε flip-flop πυροδοτείται από το ςιμα ειςόδου του διαιρζτθ, ενϊ ςτουσ αςφγχρονουσ 

διαιρζτεσ το ςιμα ειςόδου πυροδοτεί το πρϊτο flip-flop, θ ζξοδοσ του οποίου πυροδοτεί το 

δεφτερο flip-flop και ςυνεχίηεται με τθν ίδια λογικι θ πυροδότθςθ των υπολοίπων flip-flops. 

Γι’αυτό το λόγο ςτον ςφγχρονο διαιρζτθ γίνεται μια πλιρθσ αλλαγι των εξόδων όλων των flip-

flops πιο γριγορα από ό,τι ςτον αςφγχρονο.  

 Σε ζνα flip-flop (D ι JK) θ ζξοδόσ του ζχει τθ μιςι ςυχνότθτα ςε ςχζςθ με τθ ςυχνότθτα 

του ρολογιοφ που το πυροδοτεί. Στο D flip-flop θ ζξοδοσ Q ςυνδζεται ςτθν είςοδο D ϊςτε ςε κάκε 

ακμι ρολογιοφ να ςυμπλθρϊνεται θ ζξοδοσ. Για να γίνει το ίδιο ςτο JK flip-flop οι είςοδοι J και Κ 

είναι μονίμωσ ςυνδεδεμζνεσ ςτο λογικό 1. Ραρακάτω ζχουμε ζναν αςφγχρονο και ζναν ςφγχρονο 

διαιρζτθ τριϊν ςταδίων, δθλαδι μετροφν από το 0 μζχρι το 7, άρα διαιροφν τθ ςυχνότθτα διά 8. 

 

Σχιμα 1.4.4.1 : (a) αςφγχρονοσ διαιρζτθσ τριϊν ςταδίων (b) ςφγχρονοσ διαιρζτθσ τριϊν ςταδίων 

Στον παραπάνω αςφγχρονο διαιρζτθ θ τελικι ζξοδοσ από το τελευταίο flip-flop είναι 

αςυγχρόνιςτθ ςε ςχζςθ με τθ ςυχνότθτα ειςόδου του διαιρζτθ [4]. Αν προςτεκεί μία πφλθ AND 

που να ζχει ωσ ειςόδουσ τθν τελευταία ζξοδο και τθν είςοδο του διαιρζτθ, τότε θ τελευταία 

ζξοδοσ ςυγχρονίηεται ςχεδόν με το ςιμα ειςόδου του διαιρζτθ (με μία κακυςτζρθςθ μερικϊν 
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nanoseconds από τθν πφλθ AND). Κφριο μειονζκτθμα του αςφγχρονου διαιρζτθ είναι ότι 

ςυςςωρεφει jitter από το ζνα ςτάδιο ςτο επόμενο. To jitter μπορεί να μειωκεί αιςκθτά βάηοντασ 

ζνα flip-flop ςυγχρονιςμοφ ςτο τζλοσ τθσ αλυςίδασ των flip-flops.   

 

 

Σχιμα 1.4.4.2 : Επίδραςθ του flip-flop ςυγχρονιςμοφ ςτο jitter  

Σχετικά με τουσ ςφγχρονουσ διαιρζτεσ, αυτοί μποροφν να υλοποιθκοφν όπωσ φαίνεται 

ςτο ςχιμα 1.4.4.1 με JK flip-flops. To τελευταίο flip-flop πυροδοτείται πιο γριγορα ςε ςχζςθ με το 

αντίςτοιχο του αςφγχρονου διαιρζτθ. Θζλει όμωσ προςοχι το γεγονόσ ότι υπάρχει AND πφλθ 

μεταξφ των ενδιάμεςων ςταδίων, γιατί το τελευταίο flip-flop κζλει να ζχει ςτακεροποιθμζνεσ τισ 

ειςόδουσ J και Κ λίγο πριν ζρκει θ ακμι του ρολογιοφ. Ζτςι πρζπει να προςεχκεί θ κακυςτζρθςθ 

τθσ πφλθσ AND.  

Οι παραπάνω υλοποιιςεισ διαιρετϊν είναι για ςχετικά χαμθλζσ ςυχνότθτεσ. Στισ υψθλζσ 

ςυχνότθτεσ το PMOS τρανηίςτορ είναι περιοριςτικόσ παράγοντασ για τθν καταςκευι των flip-flops 

λόγω τθσ μειωμζνθσ ςε ςχζςθ με το NMOS κινθτικότθτασ των πλειονοφντων φορζων ςτο κανάλι. 

 

Διαιρϋτεσ υψηλόσ ςυχνότητασ  

 

 Υπάρχουν δφο κατθγορίεσ διαιρετϊν υψθλισ ςυχνότθτασ: οι ςτακεροί και οι 

προγραμματίςιμοι. Ανάλογα με τον διαχωριςμό των διαφόρων ςυχνοτιτων ςτισ οποίεσ πρζπει να 

κλειδϊνει το PLL, επιλζγουμε και τον κατάλλθλο τφπο διαιρζτθ.  

 Ο ςτακερόσ διαιρζτθσ είναι ο πιο απλόσ διαιρζτθσ όςον αφορά ςτθ δομι, ςτισ διαςτάςεισ 

και ςτθν κατανάλωςθ ρεφματοσ. Απλά διαιρεί ςταδιακά τθ ςυχνότθτα του ςιματοσ εξόδου του 

VCO. 

 

Σχιμα 1.4.4.3 : Στακερόσ διαιρζτθσ 
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Ο προγραμματίςιμοσ διαιρζτθσ ςτθ γενικι του μορφι είναι ο παρακάτω: 

 

Σχιμα 1.4.4.4 : Γενικόσ προγραμματίςιμοσ διαιρζτθσ 

Στουσ προγραμματίςιμουσ διαιρζτεσ θ πιο κοινι αρχιτεκτονικι είναι θ “pulse-swallow”. 

Αυτι θ αρχιτεκτονικι περιλαμβάνει ζναν προδιαιρζτθ (prescaler) και δφο μετρθτζσ, τον program 

counter και τον swallow counter, όπωσ φαίνεται παρακάτω: 

 

Σχιμα 1.4.4.5 : Pulse-swallow διαιρζτθσ 

Ο prescaler διαιρεί διά μίασ γκάμασ ακεραίων αρικμϊν. Το χρονικό διάςτθμα που διαιρεί 

διά ζναν ςτακερό αρικμό διαρκεί S παλμοφσ ςτθν ζξοδο του prescaler, τουσ οποίουσ μετρά ο 

swallow counter. Μόλισ ο swallow counter τερματίςει, τότε αλλάηει ο αρικμόσ με τον οποίο 

διαιρεί ο prescaler. Αν ο prescaler διαιρεί με δφο διαδοχικοφσ ακεραίουσ Ν και Ν+1 τότε ο 

program counter βγάηει παλμό ςτθν ζξοδό του κάκε (Ν+1)*S+(P-S)*N παλμοφσ ειςόδου του 

διαιρζτθ, ενϊ κάνει reset ταυτόχρονα ςτον swallow counter και ο τελευταίοσ κάνει reset ςτον 

prescaler και ζτςι επαναλαμβάνεται όλθ θ διαδικαςία. Στθ ςυνζχεια μποροφμε να ζχουμε και 

άλλον διαιρζτθ για περαιτζρω διαίρεςθ. Τελικά ζνασ pulse-swallow διαιρζτθσ που ο prescaler του 

διαιρεί με δφο τιμζσ, δίνει ςτθν ζξοδό του ςιμα με ςυχνότθτα      
   

     
 . 

Μια εναλλακτικι αρχιτεκτονικι προγραμματίςιμου διαιρζτθ είναι αυτι που περιζχει 

ζναν διαμορφωτι Σ-Δ. Σε αυτιν τθν αρχιτεκτονικι θ αλλαγι από τον ζναν ακζραιο ςτον άλλον 

ςτον prescaler δεν γίνεται μόνο ςε κάκε τερματιςμό των δφο μετρθτϊν και ζτςι μποροφμε να 

ζχουμε κλαςματικζσ διαιρζςεισ (fractional division ratios) και όχι μόνο ακζραιεσ. Ζτςι θ διαφορά 

μεταξφ των δφο αυτϊν αρχιτεκτονικϊν είναι ότι ςτθν μία οι λόγοι διαίρεςθσ είναι ςυγκεκριμζνοι 

ενϊ ςτθν άλλθ υπάρχει μεγαλφτερθ γκάμα λόγων διαίρεςθσ άρα και μπορεί να υποςτθριχτεί μια 

μεγαλφτερθ ποικιλία αποςτάςεων καναλιϊν (channel spacing).   



52 
 

 

Σχιμα 1.4.4.6 : Σ-Δ προγραμματίςιμοσ διαιρζτθσ 

Τα PLLs που χρθςιμοποιοφν τουσ παραπάνω προγραμματίςιμουσ διαιρζτεσ [4] 

ονομάηονται Fractional PLLs, γιατί το PLL μπορεί να κλειδϊνει ςε ςυχνότθτεσ που δεν είναι 

απαραίτθτα ακζραια πολλαπλάςια τθσ ςυχνότθτασ αναφοράσ. 

Πςον αφορά ςτον prescaler, ο πιο ςυνθκιςμζνοσ είναι ο Dual Modulus, δθλαδι αυτόσ 

που κάνει διαίρεςθ με δφο προκακοριςμζνεσ ακζραιεσ τιμζσ. Επειδι επιπροςκζτωσ 

αςχολοφμαςτε με υψθλζσ ςυχνότθτεσ, είναι εξυπθρετικό να διαιροφμε πρϊτα τθν ςυχνότθτα του 

ςιματοσ εξόδου του VCO διά 2 με ζναν DMP (Dual Modulus Prescaler) και κατόπιν να τθν 

διαιροφμε με ζναν ςτακερό ι προγραμματίςιμο διαιρζτθ. Αυτό είναι ςθμαντικό γιατί είναι 

δφςκολο να καταςκευαςτεί ζνασ διαιρζτθσ που να λειτουργεί μόνοσ του ςε πολφ υψθλζσ 

ςυχνότθτεσ, λόγω των “αργϊν” PMOS.  

 

Σχιμα 1.4.4.7 : PLL με prescaler πριν από τον ςτακερό διαιρζτθ ςυχνότθτασ 

 

1.5  Integer-N PLL 
 

 To PLL με το οποίο κα αςχολθκϊ είναι το integer-N PLL. Αυτοφ του είδουσ το PLL παράγει 

ςτθν ζξοδό του ςιμα με ςυχνότθτα           , όπου ΝL≤N≤NH (ακζραιοι αρικμοί και οι τρεισ). 

Πταν το PLL χρθςιμοποιείται ωσ ςυνκζτθσ ςυχνοτιτων για τθλεπικοινωνιακζσ εφαρμογζσ, πρζπει 

θ ζξοδόσ του να ςυγχρονίηεται με ςυγκεκριμζνα κανάλια ςυχνοτιτων. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ 

ςυχνότθτα αναφοράσ ςυμπίπτει με τθν απόςταςθ μεταξφ των καναλιϊν ϊςτε να είναι εφικτι θ 

επιλογι των καναλιϊν χρθςιμοποιϊντασ ακζραιο διαιρζτθ ςυχνότθτασ. Ζτςι, κεωρϊντασ ότι 

Ν=ΝL+k, όπου k=0,1,…,M , καλφπτουμε όλα τα κανάλια του φάςματοσ που μασ ενδιαφζρει. 
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 Στθν περίπτωςι μου το PLL ναι μεν κα λειτουργεί ωσ ακζραιοσ ςυνκζτθσ ςυχνοτιτων, 

αλλά επειδι κα πρζπει να ζχουμε chirp ςιμα ςτθν ζξοδό του θ ςυχνότθτα του οποίου κα 

μεταβάλλεται γραμμικά ςτο χρόνο ακολουκϊντασ τριγωνικό ςχιμα, δεν με ενδιαφζρει να 

υπάρχουν ςυγκεκριμζνα κανάλια ςυχνοτιτων ςτα οποία να κλειδϊνει το PLL. Επομζνωσ δεν 

χρειάηεται θ ςυχνότθτα αναφοράσ να είναι ςυγκεκριμζνθ αλλά αυτι που με βολεφει και που 

υποςτθρίηεται τεχνολογικά. Απλά πρζπει να είναι μια ςυχνότθτα αναφοράσ που ςε ςυνδυαςμό 

με τον διαιρζτθ και τουσ αρικμοφσ διαίρεςθσ του διαιρζτθ να οδθγεί ςτο κλείδωμα του PLL ςτθν 

περιοχι του φάςματοσ ςυχνοτιτων που κζλω.  

 Επίςθσ, το chirp ςιμα ςτθν ζξοδο ςθμαίνει ότι ζχουμε chirp ςιμα και ςτθν είςοδο 

αναφοράσ. Επομζνωσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ ο διαιρζτθσ ςυχνότθτασ του PLL κα είναι ςτακερόσ 

και το PLL κα κλειδϊνει ςε ςυχνότθτα που μεταβάλλεται τριγωνικά ςτο χρόνο μεταβάλλοντασ 

τριγωνικά τθ ςυχνότθτα αναφοράσ.  

 

Σχιμα 1.5.1 : Αρχιτεκτονικι Integer-N PLL 

 

1.6  Θορυβικό ανϊλυςη ενόσ PLL 
 

 Μακθματικά, το φάςμα του ςιματοσ εξόδου ενόσ ςυνκζτθ ςυχνοτιτων κα ζπρεπε να 

αποτελείται μόνο από μία γραμμι (delta impulse) ςτθν επικυμθτι ςυχνότθτα. Ραρ’όλα αυτά, αν 

μετριςουμε το φάςμα εξόδου βλζπουμε και άλλεσ ςυνιςτϊςεσ πζραν τθσ κφριασ που βρίςκονται 

είτε απλωμζνεσ ςυμμετρικά γφρω από τθν κφρια ςυνιςτϊςα είτε ςε διακριτζσ ςυμμετρικζσ και 

πάλι ωσ προσ τθν κφρια ςυνιςτϊςα ςυχνοτικζσ κζςεισ. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ ζχουμε τον κόρυβο 

φάςθσ (phase noise) και ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ ζχουμε τισ spur emissions, δθλαδι λανκαςμζνεσ 

εκπομπζσ.  

1.6.1 Θόρυβοσ φϊςησ 

1.6.1.1  Οριςμόσ θορύβου φϊςησ 

  

Θ ιςχφσ του ςιματοσ εξόδου ενόσ κλειδωμζνου PLL δεν είναι ςυγκεντρωμζνθ όλθ ςτθν 

κεντρικι ςυχνότθτα αλλά απλϊνεται και ςε άλλεσ ςυχνότθτεσ γφρω από τθν κεντρικι κατά τυχαίο 

τρόπο. Αυτό το φαινόμενο είναι ο κόρυβοσ φάςθσ και ςχετίηεται με το πεδίο τθσ ςυχνότθτασ. Αν 

είμαςτε ςτο πεδίο του χρόνου τότε ζχουμε το phase jitter, που είναι το δυαδικό ανάλογο του 

κορφβου φάςθσ. Εντελϊσ πρακτικά όμωσ, το phase jitter είναι αυτό που κα ζπρεπε να ονομάηεται 

κόρυβοσ φάςθσ γιατί ςτο jitter βλζπουμε τθν τυχαία διακφμανςθ τθσ φάςθσ ενόσ ςιματοσ. 
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Σχιμα 1.6.1.1 : (α) Ιδανικό φάςμα εξόδου ενόσ PLL (β) Ρραγματικό φάςμα εξόδου ενόσ PLL γφρω 

από τθν κεντρικι ςυχνότθτα-κόρυβοσ φάςθσ 

 

 

Σχιμα 1.6.1.2 : Phase jitter ςε ζνα ςιμα 

Μιλϊντασ για κόρυβο φάςθσ κανείσ, μετράει τθ φαςματικι πυκνότθτα ιςχφοσ γφρω από 

τθν κεντρικι ςυχνότθτα. Θεωρθτικά, για να φτάςουμε ςε αυτό το ςθμείο ξεκινάμε από αλλοφ. 

Ζςτω το ςιμα u1(t)=U1sin(ω1t+κn1(t)), όπου κn1(t) είναι το jitter του ςιματοσ (phase jitter). 

Συχνοτικά το jitter κεωρείται χαμθλόςυχνοσ (base-band) κόρυβοσ, αλλά όταν βλζπουμε το φάςμα 

ιςχφοσ κορφβου Pn του ςιματοσ τότε αυτόσ ο χαμθλόςυχνοσ κόρυβοσ είναι μετατοπιςμζνοσ γφρω 

από τθν κεντρικι ςυχνότθτα του ςιματοσ. 

Σχετικά με το jitter του ςιματοσ κn1(t), μετράμε τθν μζςθ τετραγωνικι τιμι του    
 ̅̅ ̅̅̅ με τον 

τφπο 

   
 ( )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   

  

  
    (1.18) 

όπου     ( )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ θ ιςχφσ του κορφβου ςε W και    θ ιςχφσ του ςιματοσ ςε W. Θ rms τιμι του 

jitter που ζχει χρονικι ςθμαςία είναι  

       √   
 ( )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     (1.19) 

Θ μζςθ τετραγωνικι τιμι του jitter όμωσ ςφμφωνα με τον παραπάνω τφπο είναι μία τιμι 

που μπορεί να αλλάηει από τθν μία περιοχι ςυχνοτιτων ςτθν άλλθ ςτθν περίπτωςθ που θ 

πυκνότθτα ιςχφοσ του κορφβου    δεν είναι ςτακερι ςε όλο το φάςμα των ςυχνοτιτων. 

Συγκεκριμζνα κα είναι ςτακερι θ     
 ̅̅ ̅̅̅ μόνο όταν ο κόρυβοσ είναι λευκόσ (ςτακερι πυκνότθτα 
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ιςχφοσ για όλεσ τισ ςυχνότθτεσ). Ζτςι για να καλφπτουμε όλεσ τισ περιπτϊςεισ κορφβου 

χρθςιμοποιοφμε αντί για τθν ιςχφ του κορφβου τθν πυκνότθτα ιςχφοσ του. Θ πυκνότθτα τθσ 

ιςχφοσ του jitter ονομάηεται τότε PSD (Phase Spectrum Density) και παίρνοντασ τθν πυκνότθτα 

ιςχφοσ τόςο ςτο δεξί όςο και ςτο αριςτερό μζλοσ τθσ ςχζςθσ (1.18) προκφπτει τελικά ο τφποσ 

     
  

  
      (1.20) 

Η πυκνότθτα ιςχφοσ του jitter ονομάηεται κόρυβοσ φάςθσ και είναι θ ιςχφσ του jitter που 

υπάρχει ςε 1Ηz εφροσ ηϊνθσ.  

To    μετριζται ςε W/Hz και θ PSD      ςε rad2/Hz. Γενικά ζχει επικρατιςει να 

λογαρικμίηεται θ παραπάνω ςχζςθ γιατί ζχουμε να κάνουμε με πολφ μικρά νοφμερα, αν και δεν 

είναι απόλυτα ςωςτό γιατί λογαρικμίηεται ςε αυτι τθν περίπτωςθ μία μεταβλθτι που ζχει 

μονάδεσ ενϊ κανονικά ο λογάρικμοσ ορίηεται για αδιάςτατα μεγζκθ. Ζτςι ζχουμε   

                      (1.21) 

με μονάδα μζτρθςθσ dBc/Hz. Αν πολλαπλαςιαςτεί ο κόρυβοσ φάςθσ με ζνα εφροσ ηϊνθσ, τότε 

προκφπτει απλά θ ιςχφσ του jitter ςε αυτό το εφροσ ηϊνθσ. Επίςθσ, ο κόρυβοσ φάςθσ δίνεται ςτισ 

προδιαγραφζσ ενόσ PLL ι ενόσ ταλαντωτι ςε μία ςυχνότθτα που απζχει x Hz από τθν κεντρικι 

ςυχνότθτα του ςιματοσ. Δθλαδι λζμε για παράδειγμα ο κόρυβοσ φάςθσ είναι -100dBc/Hz ςε 

απόςταςθ 1MHz από τθν κεντρικι ςυχνότθτα. 

   

1.6.1.2  Πηγϋσ θορύβου φϊςησ ενόσ PLL 

 

 Κάκε κομμάτι ενόσ PLL ςυνειςφζρει ςτον κόρυβο φάςθσ τθσ εξόδου του PLL. Ανάλογα με 

τθ ςυχνότθτα και τθν διαφορά τθσ από τθ ςυχνότθτα αποκοπισ του φίλτρου ζχουμε και 

διαφορετικά κομμάτια που κυριαρχοφν ωσ προσ τον κόρυβο φάςθσ. Ράντωσ τα κφρια κομμάτια 

που είναι κυρίαρχα ςτον κόρυβο φάςθσ είναι τα εξισ: 

- Ο ταλαντωτισ αναφοράσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ το ςιμα ειςόδου δεν είναι κάποιο ςιμα 

που λαμβάνουμε αλλά το ςιμα αναφοράσ που παράγει ζνασ κρφςταλλοσ υψθλισ 

ποιότθτασ. Το jitter που παράγεται ςτο ςιμα αναφοράσ το ορίηω κnref. 

 

- O VCO, που προκαλεί jitter που το ορίηω      . 

Ο ανιχνευτισ φάςθσ ευκφνεται όπωσ κα δοφμε παρακάτω για τισ ςυνιςτϊςεσ ςε πολλαπλάςια 

τθσ ςυχνότθτασ αναφοράσ (spur emissions) ςτο φάςμα τθσ εξόδου.  

Για τον υπολογιςμό του κορφβου φάςθσ που προκαλοφν τα διάφορα ςτοιχεία του PLL ςτθν ζξοδό 

του κα χρθςιμοποιιςω το κλαςικό interger-N PLL. 
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1.6.1.3  Θόρυβοσ φϊςησ ταλαντωτό αναφορϊσ  

 

 Το μοντζλο του ταλαντωτι αναφοράσ για τθ μελζτθ του jitter ςτθν ζξοδό του είναι το 

παρακάτω: 

 

Σχιμα 1.6.1.3 : Μοντζλο ταλαντωτι αναφοράσ για μελζτθ κορφβου φάςθσ 

Στο παραπάνω μοντζλο ο κόρυβοσ φάςθσ ςτθν ζξοδο ςε απόςταςθ fm από τθν ςυχνότθτα 

ςυντονιςμοφ ςυνδζεται με τθν ιςοδφναμθ πυκνότθτα ιςχφοσ κορφβου ςτθν είςοδο με τον τφπο:  

      (  )        (  )  |  (  )|    (1.22) 

όπου 

 |  (  )|  √  
 

  
 .

  

  
/
 
     (1.23) 

το κζρδοσ κλειςτοφ βρόχου του παραπάνω μοντζλου,  fo θ ςυχνότθτα ςυντονιςμοφ και Q o 

ςυντελεςτισ ποιότθτασ του κυκλϊματοσ ςυντονιςμοφ. 

 Είναι  |  (  )|    για fm >> fo . H ςυχνότθτα fo/2Q είναι το (κετικό) εφροσ ηϊνθσ του 

κυκλϊματοσ ςυντονιςμοφ. H μεταβολι του |  (  )|  για διάφορεσ αποςτάςεισ fm από τθν 

ςυχνότθτα ςυντονιςμοφ fo και για δφο διαφορετικά Q του κυκλϊματοσ ςυντονιςμοφ του 

ταλαντωτι φαίνεται παρακάτω: 

 

Σχιμα 1.6.1.4 : Κζρδοσ κλειςτοφ βρόχου κορυβικοφ μοντζλου ταλαντωτι αναφοράσ ςυναρτιςει 

τθσ απόςταςθσ fm από τθν ςυχνότθτα ςυντονιςμοφ fo 
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Ραρατθροφμε ότι όςο μεγαλφτερο είναι το Q του κυκλϊματοσ ςυντονιςμοφ του ταλαντωτι, τόςο 

μικρότερο είναι το κζρδοσ κλειςτοφ βρόχου του παραπάνω μοντζλου.  

 Αντίςτοιχα, ςχθματικά θ ιςοδφναμθ πυκνότθτα ιςχφοσ κορφβου ςτθν είςοδο του 

μοντζλου        είναι θ παρακάτω: 

 

Σχιμα 1.6.1.5 :        ςυναρτιςει τθσ απόςταςθσ fm από τθν ςυχνότθτα ςυντονιςμοφ fo 

H fc είναι θ ςυχνότθτα κάτω από τθν οποία εμφανίηεται ο flicker κόρυβοσ. Ράνω από 

αυτι ζχουμε μόνο κερμικό κόρυβο. Γενικά όταν ζχουμε πραγματικοφσ ενιςχυτζσ και ταλαντωτζσ, 

αυτοί εμφανίηουν ςτον ιςοδφναμο κόρυβο ειςόδου όχι μόνο κερμικό που κα ιταν θ ιδανικι 

περίπτωςθ αλλά και flicker κόρυβο ο οποίοσ είναι πιο μεγάλοσ όςο πλθςιάηουμε τθ ςυχνότθτα 

ςυντονιςμοφ του ταλαντωτι. Πςον αφορά ςτον κερμικό κόρυβο, αυτόσ ζχει πυκνότθτα ιςχφοσ 

ςτακερι για ςτακερι κερμοκραςία και ίςθ με SThermal=kT (W/Hz), όπου k=1.4*10-23 W*s/K θ 

ςτακερά του Boltzmann και Τ θ απόλυτθ κερμοκραςία ςε Kelvin.  

Ο κόρυβοσ φάςθσ ςτθν ζξοδο του ταλαντωτι αναφοράσ        τελικά φαίνεται 

ςχθματικά ςτο επόμενο ςχιμα, ζχοντασ ουςιαςτικά πολλαπλαςιάςει τα ςχιματα 1.6.1.4 και 

1.6.1.5. Ππωσ φαίνεται τα Q1 και Q2 ζχουν επιλεγεί ζτςι ϊςτε οι δφο ςυχνότθτεσ fo/2Q1 και fo/2Q2 

να βρίςκονται εκατζρωκεν τθσ ςυχνότθτασ fc που είναι το όριο του flicker κορφβου. Επίςθσ 

φαίνεται τελικά πόςο μεγάλθ επίδραςθ ζχει το Q του κυκλϊματοσ ςυντονιςμοφ ςτον κόρυβο 

φάςθσ που ζχει ζνασ ταλαντωτισ αναφοράσ ςτθν ζξοδό του. Πςο μεγαλφτερο το Q, τόςο 

μικρότερο το κζρδοσ κλειςτοφ βρόχου    άρα τόςο μικρότερθ ενίςχυςθ δζχεται θ ιςοδφναμθ 

πυκνότθτα ιςχφοσ κορφβου ειςόδου και τελικά τόςο μικρότεροσ είναι ο κόρυβοσ φάςθσ ςτθν 

ζξοδο του ταλαντωτι. Ρρζπει να τονιςτεί ότι οι άξονεσ δεν είναι λογαρικμικοί, άρα οι μονάδεσ 

του κορφβου φάςθσ ςτο επόμενο ςχιμα είναι rad2/Hz. 
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Σχιμα 1.6.1.6 :        ςυναρτιςει τθσ απόςταςθσ fm από τθν ςυχνότθτα ςυντονιςμοφ fo 

Ζχοντασ υπολογίςει προςεγγιςτικά με το παραπάνω μοντζλο τον κόρυβο φάςθσ που δίνει 

ςτθν ζξοδό του ο ταλαντωτισ αναφοράσ, ςυνεχίηω με τθν προςφορά ςε κόρυβο φάςθσ του 

ταλαντωτι αναφοράσ ςτθν ζξοδο τελικά του PLL που είναι θ ζξοδοσ του VCO. Ρρϊτα κα 

υπολογίςω τθν Θ(f) που είναι θ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ κλειςτοφ βρόχου του PLL (είςοδοσ μετά 

τον ταλαντωτι αναφοράσ και ζξοδοσ αυτι του PLL). 

 

Υπολογιςμόσ ςυνάρτηςησ μεταφοράσ Η(f)  κλειςτού βρόχου PLL  

 

 Υποκζτω ότι το PLL είναι κλειδωμζνο. Θ ςυνάρτθςθ Θ(f) είναι ςυνάρτθςθ μεταφοράσ 

φάςθσ, οπότε  

 ( )  
    ( )

   ( )
      (1.24) 

όπου     ( ) είναι ο Laplace μεταςχθματιςμόσ τθσ φάςθσ κout(t)=κ2(t) τθσ εξόδου του PLL και 

   ( ) ο αντίςτοιχοσ για τθν φάςθ κin(t)=κ1(t) τθσ ειςόδου του PLL, θ οποία δε κεωρείται 

ςτακερι.  

 

Σχιμα 1.6.1.7 : integer-N PLL 
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Ππωσ ζχω δείξει παραπάνω, για τον ανιχνευτι φάςθσ ζχουμε    
   

  
 ι    

    

  
. 

Στο παρακάτω ςχιμα χρθςιμοποιείται θ Z(s) ωσ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ του φίλτρου, άρα κα 

χρθςιμοποιθκεί το    
    

  
. Ζτςι ζχουμε και για το φίλτρο 

 ( )  
  ( )

    ( )
      (1.25) 

όπου Uf(s) είναι ο Laplace μεταςχθματιςμόσ τθσ εξόδου του φίλτρου uf(t) και Iout(s) ο αντίςτοιχοσ 

του ρεφματοσ ειςόδου ςτο φίλτρο. 

Τζλοσ, για τον VCO ιςχφει  

  ( )        ( )            ( )              (1.26) 

όπου ωο είναι θ κεντρικι ςυχνότθτα ταλάντωςθσ του VCO όταν το ςιμα ειςόδου του είναι uf=0. 

Επειδι κζλουμε όμωσ τθν φάςθ και όχι τθν ςυχνότθτα τθσ εξόδου για τθν ανάλυςθ του κορφβου 

φάςθσ, ζχουμε για τθν φάςθ κ2(t) ολοκλθρϊνοντασ τθν μεταβολι ςυχνότθτασ    ( ): 

  ( )  ∫   ( )       ∫  ( )     (1.27) 

Μεταςχθματίηοντασ κατά Laplace τθν παραπάνω ςχζςθ παίρνουμε  

  ( )  
    

 
  ( )  

  ( )

  ( )
 

    

 
   (1.28) 

Ζχοντασ υπολογίςει τισ επιμζρουσ ςυναρτιςεισ μεταφοράσ προχωρϊ με τθν ςυνάρτθςθ 

μεταφοράσ φάςθσ ανοιχτοφ βρόχου G(s) του PLL, θ οποία είναι θ 

 ( )  
    ( )

  ( )
 

  ( )

  ( )   
 ( )

 
    ( )     

 
  (1.29) 

Επίςθσ, το κζρδοσ του κλάδου ανάδραςθσ είναι 1/Ν. Άρα από τθ κεωρία ανάδραςθσ θ ςυνάρτθςθ 

μεταφοράσ κλειςτοφ βρόχου του PLL είναι  

 

 ( )  
    ( )

   ( )
 

  ( )

  ( )
 

 ( )

  
 ( )

 

   (1.30) 

 

Από τισ παραπάνω ςχζςεισ καταλαβαίνουμε πόςο μεγάλθ επίδραςθ γενικότερα ςτθ λειτουργία 

του PLL και ςτον κόρυβο φάςθσ τθσ εξόδου ζχει το φίλτρο. 

Αντικακιςτϊντασ s = jω = j2πf, προκφπτει θ Θ(f). Επίςθσ, θ Θ(f) δεν είναι μόνο ςυνάρτθςθ 

μεταφοράσ φάςθσ αλλά και ςυνάρτθςθ μεταφοράσ ςυχνότθτασ. Αυτό γιατί αν κεωριςουμε ωσ 

είςοδο του PLL μια μεταβολι ςυχνότθτασ Δfin(t) (για παράδειγμα όταν ζχουμε chirp ςιμα), τότε 

με απλι ολοκλιρωςθ που ιςοδυναμεί με διαίρεςθ με s τθσ ΔFin(s), προκφπτει θ αντίςτοιχθ φάςθ 

   ( ) και τελικά χρθςιμοποιοφμε τθ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ φάςθσ για να βροφμε τθν     ( ). 
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Στο τζλοσ πολλαπλαςιάηουμε με s τθν     ( )   και τελικά παίρνουμε τθν μεταβολι ςτθ 

ςυχνότθτα εξόδου ΔFout(s). Ζτςι θ H(s) είναι και ςυνάρτθςθ μεταφοράσ φάςθσ και ςυνάρτθςθ 

μεταφοράσ ςυχνότθτασ. 

H H(s) μεταβάλλεται ωσ εξισ για τισ διάφορεσ ςυχνότθτεσ ω [5]: 

 ( )  {
             

 ( )            
   (1.31) 

H ωc αντιπροςωπεφει τθ ςυχνότθτα μοναδιαίου κζρδουσ ςτθν οποία ‖
 (     )

 
‖   , είναι εξ 

οριςμοφ το εφροσ ηϊνθσ του βρόχου του PLL (απευκείασ μονοπάτι και ανάδραςθ, ανοιχτόσ όμωσ 

βρόχοσ) και ςχετίηεται με το εφροσ ηϊνθσ κλειςτοφ βρόχου ω3dB του PLL κατά κανόνα ςφμφωνα με 

τθ ςχζςθ 

     (           )        (1.32) 

 

Σχιμα 1.6.1.8 : Συνάρτθςθ μεταφοράσ κλειςτοφ βρόχου Θ(s) για κόρυβο φάςθσ από ταλαντωτι 

αναφοράσ 

 

Συνεχίηοντασ με τθν προςφορά του ταλαντωτι αναφοράσ ςτον κόρυβο φάςθσ ςτθν ζξοδο 

του PLL, ξζρουμε ότι θ φάςθ  κ2(t) ςτθν ζξοδο του VCO ςυνδζεται με τθν φάςθ κ’
2(t) ςτθν ζξοδο 

του ακζραιου-Ν διαιρζτθ ςυχνότθτασ με τθ ςχζςθ κ2(t)=N*κ’
2(t), και ζτςι ζχουμε για τον κόρυβο 

φάςθσ που προζρχεται από τον ταλαντωτι αναφοράσ Sκn,out|ref ςτθν ζξοδο του VCO: 

       |   (  )         (  )     | (  )|     rad2/Hz  (1.33) 

Οι ςυχνότθτεσ fm του κορφβου φάςθσ που ειςάγει ο ταλαντωτισ αναφοράσ που είναι 

μικρότερεσ ι ίςεσ από τθ ςυχνότθτα αποκοπισ f3dB τθσ βακυπερατισ ςυνάρτθςθσ μεταφοράσ του 

PLL Θ(f) περνάνε γιατί για αυτζσ ιςχφει  (  )    και ςυμμετζχουν ςτον κόρυβο φάςθσ τθσ 

εξόδου του PLL. Αντίκετα οι ςυχνότθτεσ fm > f3dB αποςβζννυνται από το PLL και δεν εμφανίηονται 

ι τουλάχιςτον ζχουν πολφ λίγθ επίδραςθ ςτον κόρυβο φάςθσ τθσ εξόδου του PLL. Θ απόςβεςθ 

εξαρτάται από τθν τάξθ του φίλτρου. Αυτόσ είναι ζνασ ακόμθ λόγοσ για τον οποίο το φίλτρο είναι 

πολφ ςθμαντικό γενικά ςτθ λειτουργία του PLL. Πςο μεγαλφτερθ θ τάξθ του φίλτρου τόςο πιο 

λίγεσ ςυχνότθτεσ του κορφβου φάςθσ του ταλαντωτι αναφοράσ περνάνε ςτθν ζξοδο κακϊσ τότε 
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το εφροσ ηϊνθσ του PLL είναι όλο και πιο μικρό. Βζβαια δεν είναι προτιμθτζο το εφροσ ηϊνθσ του 

PLL να είναι υπερβολικά μικρό γιατί τότε κα είναι αργι θ διαδικαςία του κλειδϊματοσ ςτθν οποία 

κα αναφερκϊ παρακάτω ςτο κεφάλαιο.  

Ζνασ τρόποσ να μειωκεί ο κόρυβοσ φάςθσ που ειςάγει ο ταλαντωτισ αναφοράσ χωρίσ να 

αυξιςουμε τθν τάξθ του φίλτρου είναι να βάλουμε ζναν ακζραιο διαιρζτθ ςυχνότθτασ ςτθν 

ζξοδό του (πριν τθν είςοδο του ανιχνευτι φάςθσ). Αν ο διαιρζτθσ διαιρεί τθν ςυχνότθτα διά R 

τότε μειϊνει και το jitter του ταλαντωτι αναφοράσ κατά R. Ζτςι μειϊνεται και ο κόρυβοσ φάςθσ 

του ταλαντωτι κατά R2. Σε αυτι τθν περίπτωςθ όμωσ πρζπει να αυξιςουμε το Ν ςτον διαιρζτθ 

ςυχνότθτασ του PLL για να είμαςτε ςτθν ίδια περιοχι ςυχνοτιτων. Αυτό δεν είναι τόςο καλό γιατί 

αυξάνει τον χρόνο κλειδϊματοσ, ενϊ είναι γνωςτό ότι δεν υπάρχουν διαιρζτεσ ςυχνότθτασ που 

να διαιροφν από μία τιμι και πάνω γιατί είναι δφςκολο να υλοποιθκοφν ςτισ υπάρχουςεσ 

τεχνολογίεσ. 

 

1.6.1.4  Θόρυβοσ φϊςησ VCO 

 

 To jitter που ειςάγει ο VCO το ςυμβόλιςα       (είναι rms τιμι). Για τθ μελζτθ του 

κορφβου φάςθσ του VCO δεν κα χρθςιμοποιθκεί το μοντζλο που είχαμε ςτον ταλαντωτι 

αναφοράσ. Τα αίτια ςτα οποία οφείλεται ο κόρυβοσ φάςθσ του VCO κα αναλυκοφν ςτο κεφάλαιο 

3. Για τον υπολογιςμό του κορφβου φάςθσ που ειςάγει ο VCO ςτθν ζξοδο του PLL κα 

προςδιοριςτεί πρϊτα θ ςυνάρτθςθ κλειςτοφ βρόχου   ( ) από το ςθμείο ςτο οποίο ειςάγεται το 

jitter κnVCO ςτο παρακάτω μοντζλο μζχρι τθν ζξοδο του PLL. Στο μοντζλο αυτό ο VCO κεωρείται 

ιδανικόσ και το jitter προςτίκεται ςτθν ζξοδό του [2]. 

  

Σχιμα 1.6.1.9 : Μοντζλο για τον υπολογιςμό του κορφβου φάςθσ ςτθν ζξοδο του PLL 

Είναι  

  ( )  
 

  
 ( )

 

            (1.34)     

όπου  ( ) θ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ ανοιχτοφ βρόχου του PLL. Θ Gn(s) μεταβάλλεται ωσ εξισ για 

τισ διάφορεσ γωνιακζσ ςυχνότθτεσ ω [5]: 
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  ( )  {

 

 ( )
          

                  
   (1.35) 

 

Σχιμα 1.6.1.10 : Συνάρτθςθ μεταφοράσ κλειςτοφ βρόχου Gn(s) για κόρυβο φάςθσ από VCO 

Από ό,τι παρατθροφμε θ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ κλειςτοφ βρόχου Gn(s) είναι υψιπερατι, 

ςε αντίκεςθ με τθν περίπτωςθ του ταλαντωτι αναφοράσ που θ αντίςτοιχθ ςυνάρτθςθ 

μεταφοράσ Θ(s) είναι βακυπερατι. 

Τελικά ο κόρυβοσ φάςθσ ςτθν ζξοδο του PLL που οφείλεται ςτον κόρυβο φάςθσ που 

ειςάγει ο VCO προκφπτει από τον τφπο    

       |   (  )        (  )  |  (  )|    rad2/Hz (1.36) 

όπου ςτθν Gn(s) αντί για s ζχω αντικαταςτιςει s=jω=j2πfm. 

 

1.6.1.5  Θόρυβοσ φϊςησ υπόλοιπων δομών του PLL 

 

Αν κζλουμε να δοφμε και τθν προςφορά των υπόλοιπων δομϊν του PLL ςτον κόρυβο 

φάςθσ τθσ εξόδου του, πρζπει όπωσ ζκανα πριν να βροφμε τθ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ από το 

ςθμείο ειςόδου του εκάςτοτε jitter μζχρι τθν ζξοδο του PLL [5]. Ζχοντασ παρουςιάςει τθν 

προςφορά ςε κόρυβο φάςθσ του ταλαντωτι αναφοράσ και του VCO, οι δομζσ που απομζνουν 

είναι ο ανιχνευτισ φάςθσ και ο ακζραιοσ διαιρζτθσ ςυχνότθτασ. Ο ανιχνευτισ φάςθσ είναι κυρίωσ 

υπεφκυνοσ για τα reference spurs και όχι για τον κόρυβο φάςθσ αλλά χάριν πλθρότθτοσ 

παρουςιάηεται και για αυτόν θ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ για τον κόρυβο φάςθσ ςτθν ζξοδο του PLL. 

 

 

 



63 
 

 Ανιχνευτισ φάςθσ 

Αν Gαφ(f) είναι θ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ φάςθσ με είςοδο μετά τον ανιχνευτι φάςθσ (o 

ανιχνευτισ φάςθσ κεωρείται ιδανικόσ) και ζξοδο αυτι του PLL, τότε ζχουμε: 

   ( )  
 

  
  ( )  

 

  
 

 ( )

  
 ( )

 

  (1.37) 

Οπότε ο κόρυβοσ φάςθσ ςτθν ζξοδο του PLL         |   που προζρχεται από τον ανιχνευτι 

φάςθσ ο οποίοσ ειςάγει κόρυβο φάςθσ       , είναι 

       |  (  )        (  )  |   (  )|
 
   rad2/Hz  (1.38)  

  

 Ακζραιοσ διαιρζτθσ ςυχνότθτασ 

Αν    ( ) είναι θ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ φάςθσ με είςοδο μετά τον διαιρζτθ ςυχνότθτασ (o 

διαιρζτθσ κεωρείται ιδανικόσ) και ζξοδο αυτι του PLL, τότε ζχουμε: 

   ( )    ( )   
 ( )

  
 ( )

 

   (1.39) 

Οπότε ο κόρυβοσ φάςθσ ςτθν ζξοδο του PLL         |   που προζρχεται από τον διαιρζτθ ο 

οποίοσ ειςάγει κόρυβο φάςθσ       , είναι 

       |  (  )        (  )  |   (  )|    rad2/Hz  (1.40) 

 

 Φίλτρο 

Το φίλτρο αν είναι ενεργό τότε ςυμμετζχει και αυτό ςτον κόρυβο φάςθσ τθσ εξόδου του PLL 

κακϊσ ο ενιςχυτισ του προκαλεί jitter ςτο ςιμα ειςόδου του VCO. O κόρυβοσ φάςθσ ενόσ 

ενεργοφ φίλτρου δε γινόταν να προςδιοριςτεί. 

Τζλοσ, ςτισ περιςςότερεσ CMOS εφαρμογζσ ο κόρυβοσ φάςθσ που προζρχεται από τον 

διαιρζτθ ςυχνότθτασ κεωρείται αμελθτζοσ.    

 

 

 

 

 



64 
 

1.6.1.6  υνολικόσ θόρυβοσ φϊςησ εξόδου PLL  

 

Από ό,τι παρατθροφμε θ ποςότθτα 
 ( )

  
 ( )

 

 εμφανίηεται ςε όλεσ τισ πθγζσ κορφβου φάςθσ 

εκτόσ από τον VCO όπου ζχουμε τθν ποςότθτα 
 

  
 ( )

 

 . Ο ςυνολικόσ κόρυβοσ φάςθσ ςτθν ζξοδο 

του PLL προκφπτει ακροίηοντασ τισ επιμζρουσ ςυνειςφορζσ από τισ διάφορεσ δομζσ του PLL, 

όπωσ φαίνεται παρακάτω. 

               (  )         |   (  )         |   (  )         |  (  )   rad2/Hz  

         (1.41) 

Αν τον ςυνολικό κόρυβο φάςθσ τον κζλουμε ςε dBc/Hz τότε απλά 

       |  (  )              (  )          dBc/Hz  (1.42) 

Στο παρακάτω ςχιμα [4] φαίνονται οι περιοχζσ ςυχνοτιτων ςτισ οποίεσ κυριαρχεί το κάκε 

ςτοιχείο του PLL ςτον κόρυβο. Θ ςυχνότθτα fm είναι θ απόςταςθ από τθν ςυχνότθτα ςτθν οποία 

είναι κλειδωμζνο το PLL. Επίςθσ θ fc είναι το εφροσ ηϊνθσ βρόχου (ανοιχτοφ βρόχου) του PLL. 

 

 

Σχιμα 1.6.1.11 : Τυπικόσ κόρυβοσ φάςθσ ςτθν ζξοδο ενόσ PLL 
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1.6.2  Spur emissions (Λανθαςμϋνεσ εκπομπϋσ) 
 

 Αυτζσ είναι ςυνιςτϊςεσ ςτο φάςμα του ςιματοσ εξόδου του PLL που ξεχωρίηουν από το 

υπόλοιπο φάςμα γιατί βρίςκονται ςε διακριτζσ ςυχνοτικζσ κζςεισ και γιατί ζχουν μεγαλφτερθ 

ιςχφ από τισ ςυχνότθτεσ γφρω από αυτζσ. Ο κόρυβοσ φάςθσ βρίςκεται κατανεμθμζνοσ ςε μικρζσ 

ςυχνοτικζσ αποςτάςεισ γφρω από τθ ςυχνότθτα ςτθν οποία ζχει κλειδϊςει το PLL, ενϊ τα spurs 

βρίςκονται πιο μακριά από αυτι τθν ςυχνότθτα. 

 

Σχιμα 1.6.2.1 : Θόρυβοσ φάςθσ και spurs αναφοράσ ςτο φάςμα τθσ εξόδου ενόσ PLL 

 

Υπάρχουν διάφορα είδθ spurs αλλά τα πιο ςυνικθ και αυτά ςτα οποία κα αναφερκϊ είναι τα 

spurs αναφοράσ, τα οποία εμφανίηονται ςε ςυχνότθτεσ πολλαπλάςια τθσ ςυχνότθτασ αναφοράσ 

που είναι θ ςυχνότθτα του ςιματοσ ειςόδου του PLL. Ρρζπει να τονιςτεί ότι για τθν παρακάτω 

ανάλυςθ προχποτίκεται ότι ζχουμε ανιχνευτι φάςθσ/ςυχνότθτασ ακολουκοφμενο απο charge 

pump, αλλά ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ αυτά τα spurs κα ςυνεχίηουν να εξαρτϊνται από τα ίδια 

αίτια ςε ακόμα μεγαλφτερο βακμό. Γενικά, δφο αιτίεσ προκαλοφν τα spurs αναφοράσ [5]: 

- Τα ρεφματα διαρροισ ςτισ ανάςτροφα πολωμζνεσ ενϊςεισ PN των τρανηίςτορ του charge 

pump όταν αυτά δεν άγουν, το ρεφμα διαρροισ ςτουσ varactors του  VCO όταν αυτοί 

είναι ανάςτροφα πολωμζνοι και τζλοσ τα ρεφματα αποφόρτιςθσ των πυκνωτϊν του 

φίλτρου.  

Οι τρεισ παραπάνω διαρροζσ ρευμάτων γίνονται γενικά όταν ο charge pump είναι ςε 

κατάςταςθ υψθλισ εμπζδθςθσ (λογικά ςιματα 0 και ςτισ δφο ειςόδουσ του charge pump) και 

υποτίκεται ότι δεν πρζπει να υπάρχει ροι ρεφματοσ ςτο ι από το φίλτρο. Πταν το PLL ζχει 

κλειδϊςει τότε ο charge pump παράγει μικροφσ παλμοφσ ςε διάρκεια ςτθν ζξοδο που ςυνικωσ 

εναλλάςςονται ςε πολικότθτα για να διορκωκεί θ φάςθ του ςιματοσ εξόδου. Ο χρόνοσ ανάμεςα 

ςτον ζναν παλμό και ςτον επόμενο ιςοφται όπωσ φαίνεται παρακάτω με τθν περίοδο του 

ςιματοσ αναφοράσ. Ανάμεςα ςε αυτοφσ τουσ παλμοφσ ζχουμε τα ρεφματα διαρροισ, αφοφ οι 

ζξοδοι του charge pump είναι ανοιχτοκυκλωμζνεσ. 
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Σχιμα 1.6.2.2 : Ζξοδοσ του charge pump όταν το PLL ζχει κλειδϊςει 

Οι διαρροζσ αυτϊν των ρευμάτων ζχουν περίοδο περίπου ίςθ με τθν περίοδο του ςιματοσ 

αναφοράσ οπότε διαμορφϊνουν κατά FM τθν τάςθ ςτθν ζξοδο του φίλτρου που είναι και θ 

είςοδοσ του VCO. Από αυτι τθν FM διαμόρφωςθ προκφπτουν τα spurs αναφοράσ ςτθν ζξοδο του 

PLL.  

- Θ χρονικι διάρκεια των μικρϊν παλμϊν που βγάηει ο charge pump όταν το PLL ζχει 

κλειδϊςει. 

Γενικά, αφοφ το PLL ζχει κλειδϊςει, θ φάςθ του ςιματοσ εξόδου του VCO ςιγά ςιγά 

παρεκκλίνει από τθν φάςθ του ςιματοσ αναφοράσ. Τότε ο PFD ςτζλνει διορκωτικοφσ παλμοφσ 

που θ χρονικι τουσ διάρκεια όπωσ ξζρουμε είναι ίςθ ιδανικά με τθν χρονικι διαφορά των δφο 

ακμϊν ςτθν είςοδο του ανιχνευτι φάςθσ. Πταν για παράδειγμα θ διαφορά φάςθσ αντιςτοιχεί ςε 

κακυςτζρθςθ κατά 10psec τθσ εξόδου του VCO, τότε πρζπει ιδανικά ο διορκωτικόσ παλμόσ να 

ζχει χρονικι διάρκεια 10 psec. Αυτι θ κακυςτζρθςθ όμωσ είναι πολφ μικρι αν ςυγκρικεί με τουσ 

χρόνουσ διάδοςθσ του ςιματοσ ςτισ λογικζσ πφλεσ του PFD που είναι τθσ τάξθσ των nsec και με 

τουσ χρόνουσ ανόδου και κακόδου του λογικοφ ςιματοσ ςτισ εξόδουσ του PFD. Αυτό ζχει ωσ 

αποτζλεςμα ο PFD να βγάηει διορκωτικό παλμό ςτθν ζξοδο μόνο όταν θ χρονικι διαφορά των 

ακμϊν των δφο ςθμάτων τθσ ειςόδου είναι μεγαλφτερθ από ζνα διάςτθμα που όταν μιλάμε με 

όρουσ φάςθσ ονομάηεται deadzone. Αυτό το διάςτθμα ςε χρόνο είναι τθσ τάξθσ των 2 nsec 

περίπου για CMOS υλοποιιςεισ.  

Βζβαια, υπάρχουν και παραςιτικζσ χωρθτικότθτεσ ςτθν ζξοδο του PFD εξαιτίασ των οποίων 

αυξάνεται ο χρόνοσ ανόδου και ο χρόνοσ κακόδου. Ζτςι τελικά οι μικρότεροι παλμοί που 

μποροφν να υπάρξουν ςτθν ζξοδο του PFD λόγω του deadzone είναι ακόμα μεγαλφτεροι με αυτζσ 

τισ χωρθτικότθτεσ που είναι οι χωρθτικότθτεσ πφλθσ Cgs και Cgd των τρανηίςτορ ειςόδου του 

charge pump. 

 
Σχιμα 1.6.2.3 : μθ ιδανικόσ παλμόσ τάςθσ ςτθν ζξοδο UP του PFD 

Ρροκειμζνου να εξαλειφκεί θ περιοχι deadzone του PFD χρθςιμοποιείται κάποιο κφκλωμα 

που εξαναγκάηει τον charge pump να βγάηει παλμό ςτθν ζξοδο για οςοδιποτε μικρι διαφορά 
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φάςθσ των δφο ςθμάτων ειςόδου του PFD. Πμωσ με αυτό το κφκλωμα οι παλμοί ςτθν ζξοδο του 

charge pump είναι πιο μεγάλοι ςε διάρκεια. Εκεί οφείλονται και τα spurs αναφοράσ όταν δεν 

επικρατεί θ πρϊτθ αιτία που αναφζρκθκε παραπάνω. 

Το εφροσ των παλμϊν αυτϊν εξαρτάται και από το ταίριαςμα των ρευμάτων του charge pump 

και τζλοσ από τουσ χρόνουσ που χρειάηονται τα τρανηίςτορ του charge pump να ενεργοποιθκοφν. 

Πταν το ρεφμα με το οποίο τροφοδοτεί το φίλτρο και το ρεφμα που “τραβάει” από το φίλτρο το 

charge pump δεν είναι ίςα τότε δεν ζχουμε ταίριαςμα ρευμάτων (mismatch). Αν το ρεφμα με το 

οποίο τροφοδοτεί το φίλτρο το charge pump είναι 10% μεγαλφτερο από το άλλο ρεφμα, τότε 

κατά κανόνα κα λειτουργεί κατά 10% περιςςότερο ωσ καταβόκρα ρεφματοσ το charge pump και 

λιγότερο ωσ πθγι ρεφματοσ αυξάνοντασ ζτςι τα spurs αναφοράσ ςτο φάςμα εξόδου. Το mismatch 

των ρευμάτων είναι μζγιςτο κοντά ςτα όρια τθσ τάςθσ ειςόδου του VCO. Για αυτό το λόγο καλό 

είναι θ είςοδοσ του VCO να κυμαίνεται από τα 0.5Volts μζχρι τα (Supply-0.5)Volts. 

Πςον αφορά ςτον χρόνο ενεργοποίθςθσ των τρανηίςτορ του charge pump, αυτόσ ζχει να κάνει 

με τισ κινθτικότθτεσ των φορζων πλειονότθτασ ςτο κανάλι. Ζτςι ςτο PMOS που απαρτίηει τθν 

πθγι ρεφματοσ του charge pump o χρόνοσ ενεργοποίθςθσ κα είναι διπλάςιοσ ςε ςχζςθ με το 

NMOS τθσ καταβόκρασ ρεφματοσ μιασ και οι οπζσ ζχουν τθν μιςι κινθτικότθτα από αυτι των 

θλεκτρονίων. Τελικά θ πθγι ρεφματοσ κατά μζςο όρο δίνει λιγότερο ρεφμα γιατί άγει για 

λιγότερο χρόνο (ςαν να ζχουμε αρνθτικό mismatch ρευμάτων). Ζτςι αυξάνονται και πάλι τα spurs 

αναφοράσ. 

Συμπεραςματικά, το deadzone του PFD, οι παραςιτικζσ χωρθτικότθτεσ ςτθν ζξοδο του PFD, τα 

mismatches των ρευμάτων του charge pump και οι άνιςοι χρόνοι ενεργοποίθςθσ των τρανηίςτορ 

του charge pump προκαλοφν τθν παραγωγι πιο μεγάλων και μθ ιδανικϊν παλμϊν ρεφματοσ από 

τον charge pump με αποτζλεςμα να αυξάνεται και θ ςτάκμθ των spurs αναφοράσ ςτο φάςμα τθσ 

εξόδου. 

 

Θ διαρροι ρευμάτων επικρατεί ςτθ δθμιουργία των spurs αναφοράσ όταν θ ςυχνότθτα 

αναφοράσ είναι χαμθλι. Επίςθσ αυτι ιταν θ κφρια αιτία για τα spurs πιο παλιά όταν τα ρεφματα 

διαρροισ ιταν τθσ τάξθσ των μΑ. Στθν ςθμερινι εποχι όμωσ είναι τθσ τάξθσ των nA και για αυτό 

αν δεν είμαςτε ςε χαμθλζσ ςυχνότθτεσ αναφοράσ τότε επικρατεί θ δεφτερθ αιτία που αφορά ςτθ 

χρονικι διάρκεια των παλμϊν του charge pump. 

Πταν αναφερόμαςτε ςτον όρο Spur Gain [5] εννοοφμε τθν τιμι τθσ ςυνάρτθςθσ κλειςτοφ 

βρόχου του PLL H(s) ςτθ ςυχνότθτα fspur που είναι θ ςυχνότθτα ςτθν οποία εμφανίηεται το spur 

(spur αναφοράσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ). Δθλαδι με αυτό τον όρο βλζπουμε πόςο 

ενιςχφεται ι αποςβζννυται ζνα spur αναφοράσ από το PLL. Αν το SpurGain εκφράηεται ςε dB τότε 

ο τφποσ για αυτό είναι 

              | ( )|            
                 (1.43) 

Σφμφωνα με το μοντζλο του Dean Banerjee [5], το επίπεδο ςτάκμθσ των spurs αναφοράσ ςτο 

φάςμα εξόδου που οφείλονται ςτθ διαρροι ρευμάτων μπορεί να υπολογιςτεί με τον τφπο 
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                       (1.44) 

Ωσ    o Banerjee κεωρεί το ρεφμα που δίνει ο charge pump και όχι το iout/κε που ξζρουμε. 

Επίςθσ, θ ςτακερά BaseLeakageSpur = 16 dBc είναι κάπωσ αυκαίρετθ και μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ςε κάκε integer-N PLL. Αυτι θ ςτακερά είναι και το μοναδικό μειονζκτθμα  του 

μοντζλου Banerjee.  

Σφμφωνα με το ίδιο μοντζλο, το επίπεδο τθσ ςτάκμθσ των spurs αναφοράσ που 

οφείλονται ςτθ χρονικι διάρκεια των παλμϊν του charge pump όταν ζχει κλειδϊςει το PLL είναι 

                             
     

   
                        (1.45) 

Και εδϊ θ ςτακερά BasePulseSpur είναι εμπειρικι. 

To ερϊτθμα είναι πϊσ κα ξζρουμε ποιά αιτία είναι θ επικρατζςτερθ ςτθ ςυχνότθτα που 

είμαςτε ϊςτε να χρθςιμοποιιςουμε και τον ανάλογο τφπο για τον υπολογιςμό τθσ ςτάκμθσ των 

spurs. Ζνασ τρόποσ ςφμφωνα με τον Banerjee είναι να εξιςϊςουμε το LeakageSpur και το 

PulseSpur από τισ ςχζςεισ (1.44) και (1.45) και να λφςουμε ωσ προσ τθ ςυχνότθτα. Τότε προκφπτει 

        
[
(                              )

  
 

 

 
   |

       

  
|]

        Hz  (1.46) 

Aν θ ςυχνότθτα αναφοράσ είναι μικρότερθ από τθν       τότε επικρατεί θ διαρροι ρευμάτων ςτα 

spurs αναφοράσ και ζτςι χρθςιμοποιοφμε τον τφπο (1.44)  για τον υπολογιςμό τθσ ςτάκμθσ τουσ. 

Αλλιϊσ χρθςιμοποιοφμε τον τφπο (1.45). 

Θ ςυνολικι ςτάκμθ των spurs αναφοράσ υπολογίηεται προςκζτοντασ τισ ςτάκμεσ 

LeakageSpur και PulseSpur. 

          (                               ) dBc  (1.47) 

Από το μοντζλο του Banerjee μζςω του SpurGain φαίνεται πόςο ςθμαντικι είναι και πάλι θ 

επίδραςθ του φίλτρου ςτθ ςτάκμθ των spurs αναφοράσ. Πςο μεγαλφτερθ τάξθ ζχει το φίλτρο 

τόςο μικρότερθ κα είναι και θ ςτάκμθ των spurs που πζφτουν ςυχνοτικά ζξω από τθ ςυχνότθτα 

αποκοπισ τθσ ςυνάρτθςθσ κλειςτοφ βρόχου Θ(s) του PLL. 

Υπάρχει και το μοντζλο Μaxim το οποίο καλφπτει το μειονζκτθμα των εμπειρικϊν ςτακερϊν του 

μοντζλου του Banerjee. 

 

Καταλιγοντασ, κάλυψα όλεσ τισ ςυνιςτϊςεσ κορφβου που υπάρχουν ςτο φάςμα εξόδου 

του PLL, δθλαδι τον κόρυβο φάςθσ και τα spurs αναφοράσ, και ζδωςα ζναν τρόπο να 

υπολογιςτεί κεωρθτικά το επίπεδο τθσ ςτάκμθσ τουσ ξεκινϊντασ από τα αίτια που τισ προκαλοφν. 
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1.7  Χρόνοσ κλειδώματοσ του PLL 
 

 Μαηί με τον κόρυβο φάςθσ και τα spurs αναφοράσ, o χρόνοσ κλειδϊματοσ (lock time) 

είναι άλλθ μία ςθμαντικι παράμετροσ για τθ ςχεδίαςθ ενόσ PLL. Αυτόσ είναι ο χρόνοσ που 

χρειάηεται το PLL για να αλλάξει θ ςυχνότθτα εξόδου του από μία τιμι f1 ςε μία τιμι f2 και ζχει 

ζνα ανϊτατο όριο, ανάλογα με τθν εφαρμογι. Στισ RF επικοινωνίεσ αυτόσ ο χρόνοσ κυμαίνεται 

μεταξφ 0.1 και 1ms [5].  

Για τον κεωρθτικό υπολογιςμό του χρόνου κλειδϊματοσ [4] χρθςιμοποιοφμε τθ γνωςτι  

ςυνάρτθςθ μεταφοράσ κλειςτοφ βρόχου του PLL H(s) για να βροφμε τθν βθματικι απόκριςθ του 

PLL ςτο χρόνο όταν θ είςοδοσ αλλάηει βθματικά από μία ςυχνότθτα ςε μία άλλθ. Ζςτω ότι το PLL 

είναι αρχικά κλειδωμζνο ςτθν ςυχνότθτα f1 ςτθν ζξοδό του. Άρα θ ςυχνότθτα ειςόδου 

(αναφοράσ) κα είναι f1/N. Υποκζτουμε τϊρα ότι θ ςυχνότθτα εξόδου αλλάηει από f1 ςε f2 που 

είναι το ίδιο ςαν να αλλάηει θ ςυχνότθτα ειςόδου από f1/N ςε f2/N. Αυτό το άλμα τθσ ςυχνότθτασ 

αναφοράσ μπορεί να μοντελοποιθκεί ωσ μία step function u(t). Συγκεκριμζνα, κα είναι  

  

 
 

  

 
     ( )    (1.48) 

Ρολλαπλαςιάηοντασ επί 2π και ολοκλθρϊνοντασ ςτο χρόνο τθν παραπάνω ςχζςθ ζχουμε: 

   ( )    ∫ .
  

 
 

  

 
/        ∫ ( )           (1.49) 

Ραίρνοντασ τον μεταςχθματιςμό Laplace τθσ φάςθσ ζχουμε 

   ( )  
    

  
     (1.50) 

 ( )  
    ( )

   ( )
     ( )  

    

  
  ( )  (1.51) 

Στθ ςυνζχεια, παίρνοντασ τον αντίςτροφο μεταςχθματιςμό Laplace του γινομζνου s*Θout(s) και 

διαιρϊντασ διά 2π παίρνουμε τθν ςυνάρτθςθ ςυχνότθτασ fout(t) τθσ εξόδου ςτο χρόνο. 

    ( )  
 

  
   *      ( )+   (1.52) 

Αν χρθςιμοποιοφμε τρίτθσ τάξθσ πακθτικό lead-lag φίλτρο τότε θ fout(t) κα είναι ςφμφωνα με το 

[4] κάνοντασ κάποιεσ απλοποιιςεισ 

    ( )     (     )          

 [   .  √      /  
          

√    
   .  √      /] 

          (1.53) 

όπου το ξ είναι ο ςυντελεςτισ απόςβεςθσ τθσ απόκριςθσ του κλειςτοφ βρόχου του PLL ςε 

βθματικι αλλαγι ςυχνότθτασ και υπολογίηεται από τον τφπο 
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    (1.54) 

και το    είναι θ φυςικι ςυχνότθτα (ςυχνότθτα ταλάντωςθσ) τθσ απόκριςθσ του κλειςτοφ βρόχου 

του PLL ςε βθματικι αλλαγι ςυχνότθτασ και δίνεται από τον τφπο 

   √
       

  (        )
   (1.55) 

Αν το φίλτρο είναι δευτζρασ τάξθσ πακθτικό lead-lag τότε οι τφποι είναι οι ίδιοι με τθ διαφορά ότι 

ζχουμε R3=C3=0. 

H απόκριςθ ςε βθματικι αλλαγι ςυχνότθτασ τθσ εξόδου του PLL φαίνεται παρακάτω: 

 

Σχιμα 1.7.1 : Χαρακτθριςτικι απόκριςθ τθσ ςυχνότθτασ εξόδου του PLL ςε βθματικι αλλαγι 

ςυχνότθτασ τθσ ειςόδου 

Στο παραπάνω ςχιμα φαίνεται και το ςφάλμα όταν το PLL προςεγγίηει τθν ςυχνότθτα f2. H fout 

κάνει ουςιαςτικά ταλάντωςθ με ςυχνότθτα ωn. Από ζνα ςθμείο και πζρα το πλάτοσ αυτισ τθσ 

ταλάντωςθσ ελαχιςτοποιείται και τότε ουςιαςτικά το PLL ζχει κλειδϊςει ςτθ ςυχνότθτα που 

κζλουμε. Εμείσ ορίηουμε πότε ζχει κλειδϊςει το PLL μζςω του ςφάλματοσ ςτακερισ κατάςταςθσ 

Δf.  

 Ο χρόνοσ κλειδϊματοσ       που χρειάηεται θ απόκριςθ του PLL μζχρι να φτάςει το 

ςφάλμα ςτακερισ κατάςταςθσ Δf δίνεται τελικά από τον τφπο 

      

   (
  

     
 

√    

                 
    

    
 )

    
  (1.56) 
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2 
Σχεδίαςθ του integer-N PLL 

 

 Σε αυτό το κεφάλαιο κα αςχολθκοφμε με τθν επιλογι των βαςικϊν δομϊν του integer-N 

PLL και με τον προςδιοριςμό των τιμϊν ςε ςτοιχεία που απαρτίηουν αυτζσ τισ δομζσ.  

2.1  Προδιαγραφϋσ 
  

Γενικά δεν δόκθκαν εξαρχισ ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ για το PLL. Tο μόνο που ιταν 

γνωςτό είναι ότι πρζπει θ ςυχνότθτα εξόδου του PLL να κυμαίνεται ςτθν περιοχι  

77 GHz – 77.616 GHz και θ ςυχνότθτα αναφοράσ κα αλλάηει βθματικά με το χρόνο με όςο το 

δυνατόν μικρότερο βιμα. Οπότε θ περιοχι ςυχνοτιτων ςτθν οποία κα λειτουργεί το PLL αφορά 

κυρίωσ τθν ςχεδίαςθ του VCO, τον ταλαντωτι αναφοράσ και το διαιρζτθ ςυχνότθτασ. Τα 

υπόλοιπα ςτοιχεία του PLL είναι ίδια όςον αφορά ςτθν τοπολογία τουσ για όλεσ τισ ςυχνότθτεσ. 

 Επίςθσ, ο κόρυβοσ φάςθσ δεν ιταν ςτισ προδιαγραφζσ του ςυςτιματοσ, αλλά επειδι 

είναι μία από τισ κρίςιμεσ παραμζτρουσ ςτθ ςχεδίαςθ ενόσ PLL, δόκθκε μζριμνα ϊςτε τα επίπεδά 

του να είναι ικανοποιθτικά και ςυγκεκριμζνα κοντά ςτθν περιοχι των  

         . 

2.2  Σαλαντωτόσ αναφορϊσ 
 

 Γενικά δε γίνεται θ ςυχνότθτα ςυντονιςμοφ του ταλαντωτι αναφοράσ να είναι 

οςοδιποτε μεγάλθ γιατί απλά δεν είναι δυνατό να υλοποιθκοφν αυτοί οι ταλαντωτζσ. Συνικωσ 

βλζπουμε ςτο εμπόριο ταλαντωτζσ-κρυςτάλλουσ με ςυχνότθτα ςυντονιςμοφ μζχρι 80 ΜΘz.  

 Πταν τα βιματα ςτθ ςυχνότθτα εξόδου του PLL γίνονται μεταβάλλοντασ τον ακζραιο 

διαιρζτθ ςυχνότθτασ με ςτακερι τθ ςυχνότθτα αναφοράσ, τότε θ ςυχνότθτα ςυντονιςμοφ του 

ταλαντωτι αναφοράσ ορίηει και το ελάχιςτο βιμα ςυχνότθτασ που μπορεί να γίνει ςτθν είςοδο 

του PLL. Βζβαια ζτςι από τθ μία ςυχνότθτα ςτθν άλλθ αλλάηουν και τα δυναμικά χαρακτθριςτικά 

του βρόχου του PLL, όπωσ θ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ κλειςτοφ βρόχου  ( )  και ο χρόνοσ 

κλειδϊματοσ       , αφοφ μεταβάλλεται θ τιμι του διαιρζτθ ςυχνότθτασ.  
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Αντίκετα, ςτθν περίπτωςι μου που το PLL προορίηεται να βγάηει ςιμα FMCW ςτθν ζξοδό 

του, θ ςυχνότθτα αναφοράσ πρζπει να μεταβάλλεται και όχι ο διαιρζτθσ ςυχνότθτασ. Επομζνωσ 

τα δυναμικά χαρακτθριςτικά του βρόχου κα επθρεάηονται μόνο από το κζρδοσ του VCO      το 

οποίο δεν είναι ακριβϊσ το ίδιο για διαφορετικζσ ςυχνότθτεσ ςτισ οποίεσ πρζπει να κλειδϊςει το 

PLL. Θ υλοποίθςθ του μεταβλθτοφ ταλαντωτι αναφοράσ για να ζχουμε ςιμα FMCW ςτο μοντζλο 

του PLL ςτο Simulink παρουςιάηεται ςτο κεφάλαιο 5.   

2.3  Ανιχνευτόσ φϊςησ 
 

 Επζλεξα τον PFD για ανιχνευτι φάςθσ γιατί ζχει άπειρο pull-in εφροσ. Επίςθσ ρόλο ζπαιξε 

και το γεγονόσ ότι ςτθ βιβλιογραφία, ςε ειδικά sites και ςε διάφορα papers όλοι επζλεγαν αυτόν 

τον τφπο ανιχνευτι φάςθσ και ςυγκεκριμζνα PFD με charge pump ζξοδο. Πμωσ ςτισ περιπτϊςεισ 

με charge pump ζξοδο του PFD, το PLL ιταν ολοκλθρωμζνο κφκλωμα και όχι μοντελοποιθμζνο με 

κάποιο πρόγραμμα προςομοίωςθσ. Εγϊ δεν υλοποίθςα τον PFD με charge pump ζξοδο, αλλά 

χρθςιμοποίθςα το ενεργό PI φίλτρο του οποίου ο ςυνδυαςμόσ με τον PFD, όπωσ ζχει αναλυκεί 

ςτθν παράγραφο 1.4.2.3, είναι ίδιοσ με τον ςυνδυαςμό του PFD με charge-pump ζξοδο και 

πακθτικό φίλτρο. Θ μοντελοποίθςθ του PFD κα παρουςιαςτεί ςτο κεφάλαιο 5. 

2.4  Φύλτρο   
 

 Επζλεξα να χρθςιμοποιιςω γενικά δεφτερθσ και τρίτθσ τάξθσ φίλτρα. Αν τελικά επελζγθ 

δεφτερθσ τάξθσ φίλτρο για το τελικό ςφςτθμα οφείλεται ςτο ότι με αυτό το φίλτρο ιταν πιο 

μικρόσ ο χρόνοσ κλειδϊματοσ. Οι κατθγορίεσ των φίλτρων που μοντελοποίθςα ςτο Simulink ιταν 

πακθτικά lead-lag και ενεργά PI φίλτρα. Θα παρουςιαςτοφν ςτθ ςυνζχεια τα τζςςερα φίλτρα που 

χρθςιμοποιικθκαν για τθν μοντελοποίθςθ του PLL, θ διαδικαςία υπολογιςμοφ των τιμϊν των 

ςτοιχείων του φίλτρου και τελικά θ εφρεςθ ςε κάκε περίπτωςθ τθσ ςυνάρτθςθσ μεταφοράσ 

κλειςτοφ βρόχου του PLL H(s). 

 

2.4.1  PLL με δεύτερησ τϊξησ lead-lag παθητικό φύλτρο 
 

Ο ςυνδυαςμόσ του PFD χωρίσ charge pump ζξοδο με δεφτερθσ τάξθσ πακθτικό lead-lag φίλτρο 

φαίνεται παρακάτω: 
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Σχιμα 2.4.1 : PFD – δεφτερθσ τάξθσ lead-lag πακθτικό φίλτρο 

 

Ξεκινάμε από τθ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ του φίλτρου  ( )  
  ( )

 ( )
 [6]. 

 ( )  
  ( )

 ( )
 

       

 (             )
   (2.1) 

Θζτοντασ          και     
      

     
 ,   προκφπτει 

 ( )  
 

     
 

     

 (     )
   (2.2) 

 

Συνεχίηοντασ υπολογίηουμε τθ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ ανοιχτοφ βρόχου του PLL  

   ( )  
 ( )

 
   (2.3) 

Χρθςιμοποιϊντασ τον τφπο (1.29) , όπου    
    

  
, ζχουμε 

   ( )  
    ( )     

   
 

       

   
 

 

     
 

     

 (     )
 

       

 (     )
 

     

  (     )
  (2.4) 

Θζτοντασ s=jω ςτον τφπο (2.4) τελικά ζχω: 

   (  )   
       

 (     )
 

      

  (      )
  

       

     
 

      

      
 

  

  
  (2.5) 

 

Aπό τθ ςυνάρτθςθ ανοιχτοφ βρόχου Hol(s) μποροφμε να βροφμε το περικϊριο φάςθσ    για τον 

βρόχο ανάδραςθσ του PLL. H φάςθ τθσ    ( ) είναι 

 ( )                          (2.6) 
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Ζνασ από τουσ κφριουσ ςτόχουσ κατά τθ ςχεδίαςθ ενόσ PLL είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ 

ευςτάκειασ του PLL. Συγκεκριμζνα κζλουμε το περικϊριο φάςθσ να είναι επαρκϊσ μεγάλο 

(μεγαλφτερο ι ίςο από 45ο) αλλά όχι και πολφ μεγάλο (όχι πάνω από 65ο) γιατί τότε ο χρόνοσ 

κλειδϊματοσ είναι εξαιρετικά μεγάλοσ. Οπότε ψάχνουμε ζνα τοπικό μζγιςτο ςτθ ςυνάρτθςθ 

 ( )  το οποίο κζλουμε να βρίςκεται πάνω ςτθν ςυχνότθτα    που είναι θ ςυχνότθτα 

μοναδιαίου κζρδουσ ςτθν οποία ‖
 (     )

 
‖    όπωσ ζχω δείξει ςτθν παράγραφο 1.6.1.3. Είναι   

            (  )   (2.7) 

Ραραγωγίηοντασ τθ ςχζςθ (2.6) και εξιςϊνοντάσ τθν με το μθδζν μποροφμε να βροφμε 

για ποιά ςυχνότθτα    ζχουμε μεγιςτοποίθςθ του περικωρίου φάςθσ. 

  ( )

  
 0   

  

  (   ) 
 

  

  (   ) 
        

 

√    
 (2.8) 

 

Ζτςι πρϊτα αρχίηουμε από το περικϊριο φάςθσ    και από το εφροσ ηϊνθσ του βρόχου 

του PLL    επιλζγοντασ τιμζσ για αυτά, όπωσ για παράδειγμα        και    
 

 
    . Γενικά 

πρζπει να ιςχφει 

   
 

 
        (2.9) 

ϊςτε να ζχουμε ικανοποιθτικι απόςβεςθ των spurs αναφοράσ από το φίλτρο.   

Κατόπιν βρίςκουμε μια τιμι για τθν ςτακερά Τ1 μζςω τθσ ςχζςθσ 

   
           

  
 

 

     
      

  
  (2.10) 

 

Ζπειτα μζςω τθσ ςχζςθσ (2.8) βρίςκουμε τθν ςτακερά Τ2 

   
 

  
   

    (2.11) 

Συνεχίηοντασ βρίςκουμε τθν τιμι του πυκνωτι C1. Για να τθν βροφμε χρθςιμοποιοφμε τθ ςχζςθ 

‖   (     )‖   . Ζτςι ζχουμε: 

‖   (     )‖      
       

  
    

 
  
  

 ‖
       
       

‖      

     
       

  
  

 
  

  
 √

  (    )
 

  (    )
 

  (2.12) 
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Ζχοντασ βρει τθν τιμι του ενόσ πυκνωτι, για να βροφμε τθν τιμι του πυκνωτι C2 χρθςιμοποιοφμε 

τισ ςχζςεισ          και     
      

     
 . 

  

  
 

     

  
       . 

  

  
  /   (2.13) 

Aν κζλουμε να ζχουμε περικϊριο φάςθσ        πρζπει            [6]. 

Τζλοσ από τθ ςχζςθ         βρίςκουμε τθν αντίςταςθ   . 

H αντίςταςθ    υπολογίηεται από το πλάτοσ του μζγιςτου ρεφματοσ ειςόδου   που κζλουμε να 

ζχουμε ςτο φίλτρο (υποτίκεται ότι δεν ζχουμε charge pump) και τθν τροφοδοςία του τρανηίςτορ 

pnp που ακολουκεί τον PFD. Το μζγιςτο ρεφμα το ζχουμε όταν θ ζξοδοσ του φίλτρου ζχει τάςθ 

μθδζν,      volts, δθλαδι μόνο ςτθν αρχι τθσ λειτουργίασ του PLL.  

Ζτςι υπολογίςαμε όλα τα ςτοιχεία του φίλτρου ξεκινϊντασ από τθν ευςτάκεια που κζλουμε να 

ζχει το PLL. Επίςθσ να τονίςω ότι θ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ του φίλτρου  ( ) είναι ίδια είτε 

ςυμπεριλάβουμε ςτουσ υπολογιςμοφσ τθν αντίςταςθ R1 είτε όχι. Αν τθ ςυμπεριλάβουμε τότε 

ξεκινάμε από τθ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ του φίλτρου  ( )    ( )   ( )  και κατόπιν 

υπολογίηουμε τθν  ( ) και ζτςι καταλιγουμε ςτα ίδια αποτελζςματα. 

 Θ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ κλειςτοφ βρόχου του PLL Θ(s) υπολογίηεται με βάςθ τον τφπο 

(1.30) 

 ( )  
 ( )

  
 ( )

 

 
 ( )

     ( )
   (2.14) 

  

2.4.2  PLL με τρύτησ τϊξησ lead-lag παθητικό φύλτρο 
 

Ο ςυνδυαςμόσ του PFD χωρίσ charge pump ζξοδο με τρίτθσ τάξθσ πακθτικό lead-lag φίλτρο 

φαίνεται παρακάτω: 

 

Σχιμα 2.4.2 : PFD – τρίτθσ τάξθσ lead-lag πακθτικό φίλτρο 
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Ξεκινάμε πάλι από τθ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ του φίλτρου  ( )  
  ( )

 ( )
. Σφμφωνα με τον 

τφπο (1.8), 

 ( )  
  ( )

 ( )
 

       

 (       )(             )    (       )
 (2.15) 

Αν ακολουκιςουμε τθν ανάλυςθ κατά τθν οποία κρατάμε μόνο το πρϊτο γινόμενο του 

παρονομαςτι τθσ παραπάνω ςυνάρτθςθσ Η(s) και ςυνεχίηουμε τθν ανάλυςθ μζχρι τθν εφρεςθ 

των τιμϊν των ςτοιχείων του φίλτρου, τότε από τισ τιμζσ των ςτοιχείων που προκφπτουν 

ςυμπεραίνουμε ότι το πρϊτο γινόμενο είναι πάνω από 100 φορζσ μεγαλφτερο από το δεφτερο 

γινόμενο του παρονομαςτι για όλεσ τισ ςυχνότθτεσ. Από ζνα παράδειγμα για περικϊριο φάςθσ 

45ο προζκυψε ότι το πρϊτο γινόμενο είναι περίπου 130 φορζσ μεγαλφτερο από το δεφτερο. 

Οπότε βολεφει να απλοποιθκεί θ παραπάνω Η(s) κρατϊντασ μόνο το πρϊτο γινόμενο: 

 ( )  
  ( )

 ( )
 

       

 (       )(             )
  (2.16) 

ι αλλιϊσ 

 ( )  
  ( )

 ( )
 

 

     
 

     

 (     )(     )
  (2.17) 

όπου    
      

     
  ,         και         . 

 Ραρατθροφμε ςυγκρίνοντασ τισ ςχζςεισ (2.1) και (2.16) ότι ζχουμε προςκζςει ςε ςχζςθ με 

τθν περίπτωςθ του πακθτικοφ lead-lag δεφτερθσ τάξθσ μόνο ζναν επιπλζον πόλο ςτθ ςυχνότθτα 

    
 

  
 . Αυτόσ ο πόλοσ προςκζτει επιπλζον εξαςκζνιςθ θ οποία χρειάηεται όταν κζλουμε να 

μειϊςουμε το επίπεδο των spurs αναφοράσ ξεκινϊντασ από το spur που βρίςκεται ςτθ 

ςυχνότθτα αναφοράσ fref. Δθλαδι αν ζχουμε δεφτερθσ τάξθσ πακθτικό lead-lag φίλτρο και 

κζλουμε να μειϊςουμε τα spurs αναφοράσ τότε απλά βάηουμε μια αντίςταςθ και ζναν 

πυκνωτι ςτθν ζξοδο του φίλτρου (ζνα επιπλζον βακυπερατό πρϊτθσ τάξθσ). 

Θ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ ανοιχτοφ βρόχου του PLL ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι: 

 

   ( )  
 ( )

 
 

    ( )     

   
 

       

 (     )
 

     

  (     )(     )
  (2.18) 

 

Αντικακιςτϊντασ s=jω, θ φάςθ τθσ    (  ) είναι 

 ( )                                    (2.19) 

Θ ςυχνότθτα    προκφπτει από τθν εξίςωςθ 

  ( )

  
 0   

  

  (   ) 
 

  

  (   ) 
 

  

  (   ) 
     (2.20) 



77 
 

Είναι 
  

  (   )
  

     

  , (     )-
   με τα ακροίςματα των ςτακερϊν να είναι πολφ μεγαλφτερα από τα 

γινόμενα, κακϊσ είμαςτε ςε ςυχνότθτεσ ω τθσ τάξθσ των 10ΜΘz. Ζτςι μια αρχικι εκτίμθςθ τθσ ωc 

είναι θ 

   
 

√(     )  
      (2.21) 

Στθ ςυνζχεια αςχολοφμαςτε με τθν επιπλζον εξαςκζνιςθ που ειςάγει  ο τρίτοσ πόλοσ του 

φίλτρου. Αν            είναι θ ςυνολικι εξαςκζνιςθ ςε dB από το φίλτρο ςτθ ςυχνότθτα 

αναφοράσ      ,                θ εξαςκζνιςθ ςε dΒ ςτθ ςυχνότθτα αναφοράσ      από το φίλτρο 

δευτζρασ τάξθσ και                 θ επιπλζον εξαςκζνιςθ ςε dB λόγω του τρίτου πόλου τότε 

ζχουμε: 

          (    )               (    )                 (    )   

           (    )               (    )       (      
 )   (2.22) 

 

Συνικωσ επιλζγουμε τθν εξαςκζνιςθ                (    )  που κζλουμε να ειςάγει ο τρίτοσ 

πόλοσ και από τθ ςχζςθ  

               (    )       0  (        )
 
1  (2.23) 

βρίςκουμε τθν ςτακερά Τ3 

   √
  

                    

(      )
    (2.24) 

Ενδεικτικι τιμι για τθ ςτακερά                 είναι τα 20dB. 

O τρίτοσ πόλοσ ςτθ ςυχνότθτα     
 

  
 πρζπει να τοποκετθκεί αρκετά πριν από τθν      

ζτςι ϊςτε να ζχουμε τθν επιπλζον εξαςκζνιςθ που κζλουμε ςτο spur τθσ ςυχνότθτασ      αλλά 

και ςχετικά μακριά από τθν    ϊςτε να μθν χειροτερεφει το περικϊριο φάςθσ    που προκφπτει 

όπωσ είδαμε από τθ ςυνάρτθςθ ανοιχτοφ βρόχου    ( ). Γενικά ςτο [6+ προτείνεται να ιςχφουν 

οι ακόλουκεσ ςχζςεισ:  

           (2.25) 

            (2.26) 

Ζχοντασ υπολογίςει τθν ςτακερά Τ3, επιλζγουμε τιμι για το περικϊριο φάςθσ    και για 

το εφροσ ηϊνθσ του βρόχου    . H τιμι για το    αντιςτοιχεί ουςιαςτικά ςτο φίλτρο δεφτερθσ 

τάξθσ, γι’αυτό και πιο μετά κα υπολογιςτεί θ κανονικι τιμι του. Υπενκυμίηω ότι πρζπει να είναι 

   
 

 
    . Με τον ίδιο τρόπο όπωσ ςτθν περίπτωςθ του φίλτρου δεφτερθσ τάξθσ, ζτςι και εδϊ 

υπολογίηουμε τθν ςτακερά Τ1 από τον τφπο (2.10). 
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Θ ςτακερά Τ2 υπολογίηεται από τον τφπο  

   
 

  
 (     )

    (2.27) 

Από τθ ςχζςθ ‖   (     )‖    βρίςκουμε τθν τιμι του πυκνωτι C1: 

   
       

  
  

 
  

  
 √

  (    )
 

,  (    )
 - ,  (    )

 -
  (2.28) 

H τιμι του πυκνωτι    υπολογίηεται όπωσ και ςτθν περίπτωςθ του φίλτρου δεφτερθσ τάξθσ από 

τθ ςχζςθ (2.13). 

Θ αντίςταςθ    ωσ γνωςτόν βρίςκεται από τον τφπο         . Τζλοσ ο πυκνωτισ    και θ 

αντίςταςθ    υπολογίηονται από τουσ εξισ τφπουσ: 

           (2.29) 

   
  

  
    (2.30) 

          (2.31) 

Ρρζπει να τονιςτεί ότι ςτθν τιμι του    ςυμπεριλαμβάνεται και θ χωρθτικότθτα του varactor του 

VCO (χωρθτικότθτα ειςόδου του VCO). 

 H             (δε χρθςιμοποιείται βζβαια ςτουσ προθγοφμενουσ υπολογιςμοφσ) που 

αντιςτοιχεί ςτο πακθτικό lead-lag φίλτρο τρίτθσ τάξθσ υπολογίηεται ςφμφωνα με τον Liu [6] από 

τον τφπο 

   
      (     )

,(     )
      -

 [√  
(     )

      

,      (     )-
 
  ]  (2.32) 

 

H ςυνάρτθςθ μεταφοράσ κλειςτοφ βρόχου Θ(s) του PLL υπολογίηεται ωσ γνωςτόν από τον τφπο 

(2.14).  

 

Στισ παραπάνω αναλφςεισ υποτίκεται ότι είναι γνωςτά τα μεγζκθ     ,     ,   και     . 

Ζτςι μπορεί να μοντελοποιθκεί το PLL όπωσ ακριβϊσ το κζλουμε. Αν κζλουμε να 

ςυμπεριλάβουμε και τον χρόνο κλειδϊματοσ κατά τθ διαδικαςία ςχεδίαςθσ, τότε μετά τον 

υπολογιςμό των ςτοιχείων του φίλτρου υπολογίηουμε και το χρόνο κλειδϊματοσ του PLL 

(δεδομζνου του βιματοσ ςυχνότθτασ ςτθν είςοδο του PLL). Αν δεν μασ ικανοποιεί, αλλάηουμε τισ 

τιμζσ των πυκνωτϊν και των αντιςτάςεων χρθςιμοποιϊντασ τισ όποιεσ ανιςοτικζσ ςχζςεισ ι 

αλλάηουμε το περικϊριο φάςθσ    ι/και το εφροσ ηϊνθσ του βρόχου    αλλάηοντασ ζτςι όλεσ τισ 

τιμζσ των ςτοιχείων. Συνικωσ ξεκινάμε από τθν αρχι αλλάηοντασ το περικϊριο φάςθσ και το 

εφροσ ηϊνθσ του βρόχου    . Γενικά, όςο μικρότερο το περικϊριο φάςθσ τόςο μικρότεροσ και ο 
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χρόνοσ κλειδϊματοσ του PLL. Επίςθσ, όςο μικρότερο το εφροσ ηϊνθσ του βρόχου τόςο 

μεγαλφτεροσ ο χρόνοσ κλειδϊματοσ. 

Ζχουμε επομζνωσ κατά τθ ςχεδίαςθ του φίλτρου και γενικά του PLL ζνα trade-off 

ανάμεςα ςτα επίπεδα κορφβου (κόρυβοσ φάςθσ εξόδου και spurs αναφοράσ), ςτο χρόνο 

κλειδϊματοσ και ςτθν ευςτάκεια του PLL. Ανάλογα με τθν εφαρμογι δίνεται βαρφτθτα ςε ζνα 

από αυτά. 

 Μεγάλο περικϊριο φάςθσ    (μεγαλφτερο από 60ο)   καλι ευςτάκεια, μεγαλφτεροσ 

χρόνοσ κλειδϊματοσ  

 Μικρό εφροσ ηϊνθσ βρόχου      Μειωμζνα επίπεδα κορφβου (φάςθσ και spurs) ςτθν 

ζξοδο, μεγαλφτεροσ χρόνοσ κλειδϊματοσ  

 

 

2.4.3  PLL με δεύτερησ τϊξησ PI ενεργό φύλτρο 
 

Ο ςυνδυαςμόσ του PFD με δεφτερθσ τάξθσ ενεργό PI φίλτρο φαίνεται παρακάτω: 

 

Σχιμα 2.4.3 : PFD – ενεργό PI δεφτερθσ τάξθσ φίλτρο 

Επιλζγεται ο κετικόσ ακροδζκτθσ ειςόδου του τελεςτικοφ να είναι γειωμζνοσ. Θυμίηω ότι 

ο ςυνδυαςμόσ PFD – ενεργοφ PI φίλτρου είναι ίδιοσ με τον ςυνδυαςμό PFD με charge pump 

ζξοδο – πακθτικό lead-lag φίλτρο. Επομζνωσ τϊρα το ρεφμα ειςόδου ςτο φίλτρο είναι ςτακερό. 

Θ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ του φίλτρου είναι 

 ( )  
  ( )

 ( )
  

     

   (     )
   (2.33) 

όπου      (     ) και        . 
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Ακολουκϊντασ τθν ίδια μεκοδολογία όπωσ ςτθν περίπτωςθ του δεφτερθσ τάξθσ πακθτικοφ lead-

lag φίλτρου, θ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ ανοιχτοφ βρόχου    ( ) είναι 

   ( )  
 ( )

 
 

    ( )     

   
  

       

   
 

     

  (     )
  (2.34) 

Για s=jω 

   (  )  
       

   
 

      

  (      )
   (2.35) 

 

Θ φάςθ τθσ    (  ) είναι  

 ( )                      (2.36) 

Ραραγωγίηοντασ κλαςικά τθ ςχζςθ (2.36) και εξιςϊνοντασ με το μθδζν ζχουμε 

  ( )

  
 0   

  

  (   ) 
 

  

  (   ) 
       

 

√    
  (2.37) 

Εντελϊσ όμοια με τθν περίπτωςθ του αντίςτοιχου πακθτικοφ φίλτρου επιλζγουμε κλαςικά 

περικϊριο φάςθσ    και εφροσ ηϊνθσ του βρόχου    και προκφπτουν οι ςτακερζσ 

   
           

  
 

 

     
      

  
  (2.38) 

   
 

  
   

    (2.39) 

 

Από τθ ςχζςθ ‖   (     )‖    προκφπτει θ τιμι του πυκνωτι C1 

   
       

  
  

 √
  (    )

 

  (    )
 

   (2.40) 

Είναι  
  

  
 

  

  
   , ζτςι βρίςκουμε και τον πυκνωτι C2 

     
  

     
    (2.41) 

H αντίςταςθ    προκφπτει προφανϊσ από τθ ςχζςθ         . Θ αντίςταςθ     

υπολογίηεται από τον τφπο  

   
  

 
     (2.42) 

όπου    θ τροφοδοςία του pnp τρανηίςτορ του PFD και   το ςτακερό ρεφμα που ειςζρχεται ι 

εξζρχεται από το φίλτρο. Πταν όλο το PLL ςχεδιάηεται κανονικά χωρίσ ιδανικά ςτοιχεία πουκενά, 
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πρζπει να λάβουμε υπόψιν και τθν αντίςταςθ εξόδου του pnp (αντίςτοιχα του npn) μαηί με τθν 

αντίςταςθ   . Θζλουμε θ αντίςταςθ εξόδου του τρανηίςτορ να είναι όςο το δυνατόν μεγάλθ. 

Αλλιϊσ ανάλογα με το πόςο μεγάλθ είναι θ αντίςταςθ εξόδου των τρανηίςτορ, μικραίνουμε τθν 

αντίςταςθ    ϊςτε τελικά να ζχουμε το ρεφμα που κζλουμε. 

 H ςυνάρτθςθ μεταφοράσ κλειςτοφ βρόχου του PLL  ( ) υπολογίηεται από τον τφπο (2.14).  

 

2.4.4  PLL με τρύτησ τϊξησ PI ενεργό φύλτρο 
 

O ςυνδυαςμόσ PFD με τρίτθσ τάξθσ ενεργό PI φίλτρο είναι ο παρακάτω: 

 

Σχιμα 2.4.4 : PFD – τρίτθσ τάξθσ ενεργό PI φίλτρο 

Το παραπάνω φίλτρο είναι ζνα από τα διάφορα PI φίλτρα τρίτθσ τάξθσ που υπάρχουν. 

Ουςιαςτικά αποτελείται από ζνα PI φίλτρο πρϊτθσ τάξθσ και το υπόλοιπο τμιμα ζχει δφο 

πόλουσ. 

Θ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ του φίλτρου είναι 

 ( )  
  ( )

 ( )
 

       

   ( 
                 )

  (2.43) 

Σφμφωνα με τον R. Best ςτο *2] ςτθν παραπάνω ςυνάρτθςθ ζχουμε ζνα ηευγάρι 

μιγαδικϊν πόλων. Κατά τον Best, θ παραπάνω ςυνάρτθςθ ςτθ γενικι τθσ μορφι είναι 

 ( )  
     

   
 

 

  

  
  

    
  

  
   (2.44) 

όπου        ,    είναι ο ςυντελεςτισ απόςβεςθσ τθσ απόκριςθσ του τμιματοσ δεφτερθσ τάξθσ 

και    θ φυςικι ςυχνότθτα ταλάντωςθσ τθσ απόκριςθσ του τμιματοσ δεφτερθσ τάξθσ του 

παραπάνω φίλτρου. 
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Θ ςυνάρτθςθ ανοιχτοφ βρόχου του PLL είναι 

   ( )  
 ( )

 
 

    ( )     

   
 

       

   
 

     

   
 

 

  

  
  

    
  

  
 (2.45) 

Το αςυμπτωτικό διάγραμμα Bode τθσ ςυνάρτθςθσ    (  ) φαίνεται παρακάτω: 

 

Σχιμα 2.4.5 : Αςυμπτωτικό Bode κζρδουσ τθσ    (  ) 

Ρροφανϊσ είναι    
 

  
 . Επίςθσ, επειδι υπζκεςα ότι ζχουμε ηεφγοσ μιγαδικϊν πόλων ςτθν Η(s), 

από τθ ςυχνότθτα    και μετά το κζρδοσ τθσ    (  ) μεταβάλλεται κατά -60dB/dec, δθλαδι 

προςτίκενται -40dB/dec. 

Θ παρακάτω ανάλυςθ ζχει παρκεί από τθν ανάλυςθ του Best ςτο *2+. Δεν είναι τόςο 

λεπτομερισ όςο ςτα προθγοφμενα φίλτρα, ςτα οποία είχαμε τθ δυνατότθτα να ορίηουμε εμείσ το 

περικϊριο φάςθσ και τθν    , αλλά τα αποτελζςματα που ακολουκοφν ουςιαςτικά προκφπτουν 

από τθ μεκοδολογία που ζχει ιδθ παρουςιαςτεί.  

Σφμφωνα με τον Best αρχίηουμε από τθ ςυχνότθτα      του κλειςτοφ βρόχου του PLL. 

Συνικωσ επιλζγεται θ τιμι 

     
 

  
     

     (2.46) 

όπου     
   είναι θ ςυχνότθτα ςτθν ζξοδο του διαιρζτθ ςυχνότθτασ. 

Η ςχζςθ μεταξφ τθσ      και τθσ    είναι προςεγγιςτικι. Ο λόγοσ 
    

  
 κυμαίνεται από 1.3 μζχρι 

1.5. Όταν ζχουμε πακθτικό φίλτρο και επιλεγεί         τότε είναι 
    

  
     .  

 Ζχοντασ υπολογίςει τθν      , κατόπιν υπολογίηουμε τθν    από τον προςεγγιςτικό τφπο  

   
    

    
     (2.47) 
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Στθν ανάλυςθ των προθγοφμενων φίλτρων ανζφερα ότι επιλζγουμε εμείσ τθν    αυκαίρετα αλλά 

ζχοντασ υπόψιν τθ ςχζςθ    
 

 
     . Εδϊ δίνεται ζνασ λίγο πιο ςυςτθματοποιθμζνοσ τρόποσ 

να επιλζξουμε τθν ωc (αλλά δεν ζχει κάποια ιδιαίτερθ φιλοςοφία).  

 Στθ ςυνζχεια υπολογίηουμε τθν    από τον τφπο 

   
  

√  
    (2.48) 

Το √   είναι μια τιμι που προκφπτει κεωρϊντασ κάποιο επαρκζσ περικϊριο φάςθσ. 

Συνεχίηοντασ, υπολογίηουμε τθν χωρθτικότθτα του πυκνωτι    από τθ ςχζςθ 

‖   (     )‖                           ‖
       

   
 
     
   

‖
     

    

    
       

   
 √  

    (2.49) 

Θ αντίςταςθ    προκφπτει από         
 

  
 και θ αντίςταςθ    κλαςικά από το ρεφμα 

ειςόδου ςτο φίλτρο όπωσ ζχει εξθγθκεί ςτθν παράγραφο 2.4.3. 

 Ρροχωρϊντασ ςτον υπολογιςμό των ςτοιχείων του δεφτερου κομματιοφ του φίλτρου, 

αυτό που δίνει το ηεφγοσ των μιγαδικϊν πόλων, επιλζγουμε τιμζσ για τον ςυντελεςτι απόςβεςθσ 

   και τθν φυςικι ςυχνότθτα    (μθ τα ςυγχζουμε με τα αντίςτοιχα του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ). 

Επιλζγεται ωσ βζλτιςτθ τιμι θ          και εντελϊσ αντίςτοιχα με τθν     ςτθν περίπτωςθ του 

πακθτικοφ τρίτθσ τάξθσ φίλτρου, ζτςι και εδϊ επιλζγεται να είναι        .  

 Από τισ ςχζςεισ (2.43) και (2.44) προκφπτει ότι 

   √
 

        
    (2.50) 

   
 

 
√

    

    
     (2.51) 

Θ τιμι του πυκνωτι    επιλζγεται αυκαίρετα αλλά ζτςι ϊςτε οι τιμζσ των αντιςτάςεων να 

κυμαίνονται μεταξφ 1 και 100kΩ. Οι τιμζσ των υπόλοιπων ςτοιχείων υπολογίηονται με τθ ςειρά 

από τουσ ακόλουκουσ τφπουσ: 

   
  

   
     (2.52) 

   √
 

  
     

   (2.53) 

   
  

 
    (2.54) 
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H ςυνάρτθςθ μεταφοράσ κλειςτοφ βρόχου  ( ) του PLL υπολογίηεται κλαςικά από τον τφπο 

(2.14). 

 

Γενικά παρατθρϊντασ τισ ςυναρτιςεισ μεταφοράσ  ( )  των τεςςάρων παραπάνω 

φίλτρων βλζπουμε ότι ζχουν όλεσ ζνα μόνο μθδενικό ςτθ γωνιακι ςυχνότθτα    
 

  
 . Κατά τθ 

ςχεδίαςθ οι τιμζσ των ςτοιχείων επιλζγονται ζτςι ϊςτε το μθδενικό αυτό να βρίςκεται πριν τθ 

γωνιακι ςυχνότθτα    . Αυτό το κζλουμε αφενόσ ϊςτε ςτο Bode κζρδουσ τθσ    ( ) το κζρδοσ 

να πζφτει με κλίςθ           πριν και μετά τθν    και αφετζρου για να ζχουμε το περικϊριο 

φάςθσ που κζλουμε και όχι χειρότερο.   

Εν κατακλείδι, ςχεδιάηοντασ το φίλτρο και τον VCO ζχουμε ςχεδιάςει το μεγαλφτερο και 

το ςθμαντικότερο μζροσ του PLL. Με τον όρο ςχεδίαςθ αναφζρομαι ςτο κεωρθτικό και 

υπολογιςτικό κεμελίωμα του ςυςτιματοσ και όχι ςτθ ςχεδίαςι του με ςχεδιαςτικά εργαλεία 

όπωσ το Cadence ι το Simulink ςτο οποίο μοντελοποιοφμε περιςςότερο και δεν ςχεδιάηουμε. 

 

2.5  VCO 
 

Πςον αφορά ςτον VCO, θ ανάλυςθ τθσ τοπολογίασ που επιλζχκθκε και θ ςχεδίαςι του κα 

παρουςιαςτοφν ςτα κεφάλαια 3 και 4. Στθν ςχεδίαςθ του PLL και ςυγκεκριμζνα ςτθν επιλογι των 

τιμϊν των ςτοιχείων του φίλτρου θ μοναδικι παράμετροσ που χρειάηεται να είναι γνωςτι από τθ 

ςχεδίαςθ του VCO είναι το κζρδοσ του ΚVCO και ςυγκεκριμζνα θ τιμι του που αντιςτοιχεί ςτθν 

κεντρικι ςυχνότθτα του PLL. Στθν περίπτωςι μου που το εφροσ ςυχνοτιτων λειτουργίασ του PLL 

είναι 77GHz – 77.616GHz, αυτι θ ςυχνότθτα είναι τα 77.308GHz.   

 

2.6  Διαιρϋτησ ςυχνότητασ  
 

 Κατά τθν μοντελοποίθςθ του PLL ο διαιρζτθσ ςυχνότθτασ κα είναι απλά ζνασ μετρθτισ 

ακμϊν που κα βγάηει ακμι ςτθν ζξοδο όταν μετριςει Ν ακμζσ ςτθν είςοδο του. Θ υλοποίθςι του 

κα παρουςιαςτεί ςτο κεφάλαιο 5. 
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3 
Ταλαντωτισ ελεγχόμενοσ από τάςθ (VCO) 

 

3.1  Γενικϊ για ταλαντωτϋσ 
 

 Γενικά για να ταλαντϊνεται ζνα ςφςτθμα με ανάδραςθ ςε μια ςυχνότθτα    πρζπει να 

πλθροφνται τα δφο απλά κριτιρια του Barkhausen. Σφμφωνα με αυτά, αν  (   ) είναι το κζρδοσ 

βρόχου (κζρδοσ του ανοιχτοφ βρόχου επί το κζρδοσ τθσ ανάδραςθσ) ενόσ ςυςτιματοσ με 

ανάδραςθ ςτθ γωνιακι ςυχνότθτα    τότε το ςφςτθμα ταλαντϊνεται όταν ςε αυτι τθν 

ςυχνότθτα ιςχφουν 

‖ (   )‖        (3.1) 

και 

  (   )                     (3.2) 

ανάλογα αν το ςφςτθμα ζχει κετικι ι αρνθτικι ανάδραςθ αντίςτοιχα. 

 

Σχιμα 3.1.1 : Συςτιματα με κετικι και αρνθτικι ανάδραςθ κατά τθν ταλάντωςι τουσ ςε μια 

ςυχνότθτα 

Ραραπάνω βλζπουμε ότι ςτα πρϊτα δφο ςχιματα το ςφςτθμα ζχει κετικι ανάδραςθ, θ οποία 

ανάδραςθ δεν ζχει κζρδοσ [7]. Άρα θ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ κλειςτοφ βρόχου είναι 

    ( )

   ( )
 

 ( )

   ( )
    (3.3) 

Αντίκετα  ςτο τελευταίο ςχιμα θ ανάδραςθ είναι αρνθτικι και θ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ κλειςτοφ 

βρόχου είναι 

    ( )

   ( )
 

 ( )

   ( )
    (3.4) 
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Στθ ςυχνότθτα ταλάντωςθσ    θ εκάςτοτε ςυνάρτθςθ μεταφοράσ κλειςτοφ βρόχου 

απειρίηεται. Υπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ το ςφςτθμα ενιςχφει τον ίδιο τον κόρυβο που παράγει από 

μόνο του. Για αυτό το λόγο δεν χρειάηονται εξωτερικι διζγερςθ οι ταλαντωτζσ, αφοφ ενιςχφουν 

τον εςωτερικό κόρυβο με επαναλθπτικό τρόπο μζχρι να φτάςει το ςιμα εξόδου ςτα όρια που 

ορίηει θ τροφοδοςία του κυκλϊματοσ. Στθν πράξθ θ ταλάντωςθ ξεκινάει αν το κζρδοσ βρόχου 

 ( ) είναι μεγαλφτερο από το 1 και ςυγκεκριμζνα όταν είναι τουλάχιςτον 2 ι 3.  

 

3.2  LC ταλαντωτϋσ 
 

 Στθν διπλωματικι αυτι κα αςχολθκϊ μόνο με LC ταλαντωτζσ. Αυτοί οι ταλαντωτζσ 

αποτελοφνται από τρία μζρθ: 

 Το κφκλωμα LC που ςυντονίηεται 

 Το ενεργό κφκλωμα 

 Το μονοπάτι τθσ κετικισ ανάδραςθσ 

 

3.2.1  Κύκλωμα LC 
 

 Το κφκλωμα που αποτελείται από ζνα ιδανικό πθνίο L παράλλθλα με ζναν ιδανικό 

πυκνωτι C ςυντονίηεται ςτθν γωνιακι ςυχνότθτα      
 

√  
 . Σε αυτι τθν ςυχνότθτα θ ςφνκετθ 

αντίςταςθ του πθνίου           είναι ίςθ και αντίκετθ από τθν ςφνκετθ αντίςταςθ του 

πυκνωτι    
 

      
 με αποτζλεςμα θ ςυνολικι ςφνκετθ αντίςταςθ του κυκλϊματοσ 

ςυντονιςμοφ να είναι άπειρθ. Τότε λζμε ότι το κφκλωμα ςυντονιςμοφ ζχει άπειρο Q [7].  

 Στθν πράξθ όμωσ το Q ςτθ ςυχνότθτα ςυντονιςμοφ δεν είναι ποτζ άπειρο γιατί τόςο το 

πθνίο όςο και ο πυκνωτισ ζχουν ωμικζσ απϊλειεσ. Θεωρϊντασ τθν αντίςταςθ ςειράσ      του 

μετάλλου που χρθςιμοποιείται ςτο πθνίο, το Q του πθνίου ορίηεται ωσ 

  
   

    
    (3.5) 

Αντίςτοιχα το Q ενόσ varactor που είναι ζνασ μεταβλθτόσ πυκνωτισ που θ χωρθτικότθτά του C 

μεταβάλλεται ςυναρτιςει τθσ ανάςτροφθσ πόλωςθσ ςτα άκρα του, ορίηεται ωσ 

  
 

        
    (3.6) 

όπου      είναι θ αντίςταςθ ςειράσ του varactor. 

 Αν από τισ απϊλειεσ του κυκλϊματοσ LC κρατιςουμε μόνο τισ απϊλειεσ ςειράσ του 

πθνίου ζχοντασ ςτακερό πυκνωτι (όχι varactor), θ ςυνολικι ςφνκετθ αντίςταςθ του κυκλϊματοσ 

ςυντονιςμοφ είναι [7] 
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   (  )  
      

            
   (3.7) 

 

Σχιμα 3.2.1 : πραγματικό LC κφκλωμα 

Είναι  

‖   (  )‖
 
 

  
  (  ) 

(      )  (    ) 
   (3.8) 

Οπότε, βλζπουμε ότι θ ςφνκετθ αντίςταςθ του κυκλϊματοσ LC δεν απειρίηεται ποτζ, αλλά παίρνει 

τθν μζγιςτθ τιμι τθσ ςτθ ςυχνότθτα ςυντονιςμοφ      
 

√  
. Ζτςι για αυτό τα πραγματικά 

κυκλϊματα LC ζχουν πεπεραςμζνο Q. 

 Συνικωσ δεν χρθςιμοποιείται ςτθν ανάλυςθ θ τοπολογία LC κυκλϊματοσ του ςχιματοσ 

(3.2.1) αλλά θ παρακάτω ιςοδφναμθ τοπολογία: 

 

Σχιμα 3.2.2 : τοπολογία LC κυκλϊματοσ ιςοδφναμου με ςχιμα 3.2.1 

Οι παραπάνω δφο τοπολογίεσ LC κυκλϊματοσ είναι ιςοδφναμεσ για μια μικρι περιοχι 

ςυχνοτιτων γφρω απο τθ ςυχνότθτα ςυντονιςμοφ [7]. Απλά εξιςϊνοντασ τισ δφο ςυνολικζσ 

ςφνκετεσ αντιςτάςεισ για ω γφρω από τθν      , προκφπτουν τα εξισ: 

     [  .
  

  
/
 

]      (3.9) 

γιατί    
   

  
         περίπου για ολοκλθρωμζνα πθνία. 

Επίςθσ  

   
(  ) 

  
         (3.10) 

         (3.11) 



88 
 

Στθ ςυχνότθτα      
 

√    
 

 

√  
 είναι    

             
 

 

       
  και τελικά το 

κφκλωμα LC μεταςχθματίηεται μόνο ςτθν αντίςταςθ   .  

 Aν κεωριςουμε ότι και ο πυκνωτισ C ζχει απϊλειεσ (όταν ωσ πυκνωτι ζχουμε varactor) 

τότε το παράλλθλο LC κφκλωμα είναι  

 

Σχιμα 3.2.3 : LC κφκλωμα και με τισ δφο μθ ιδανικότθτεσ 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ το ιςοδφναμο LC κφκλωμα είναι ίδιο με αυτό του ςχιματοσ 3.2.2 με τθ 

διαφορά ότι τϊρα είναι  

 

  
 

   (   ) 

  (      ) 
 

  

  
  (   ) 

   (3.12) 

  

Είναι βολικό να κοιτάξουμε τθ λειτουργία του LC ταλαντωτι χρθςιμοποιϊντασ τθν ζννοια τθσ 

“αρνθτικισ” αντίςταςθσ. Ρρϊτα βλζπουμε το LC κφκλωμα του ςχιματοσ 3.2.2 το οποίο για να 

αρχίςει να ταλαντϊνεται πρζπει να δεχκεί μια κρουςτικι διζγερςθ ρεφματοσ: 

 

Σχιμα 3.2.4 : διζγερςθ-αποςβεννφμενθ ταλάντωςθ LC κυκλϊματοσ 

 

Ππωσ βλζπουμε θ ζξοδοσ του LC κυκλϊματοσ αρχίηει να ταλαντϊνεται αλλά λόγω των ωμικϊν 

απωλειϊν ςε μορφι κερμότθτασ κατά τθν ανταλλαγι ενζργειασ από το πθνίο ςτον πυκνωτι και 

αντίςτροφα θ ταλάντωςθ αποςβζννυται ςε κάκε κφκλο. 

 Αν υποκζςουμε ότι ςυνδζουμε μια αρνθτικι αντίςταςθ που ιςοφται με     παράλλθλα 

με τθν αντίςταςθ απωλειϊν του LC κυκλϊματοσ, θ τελικι ςφνκετθ αντίςταςθ ςτθ ςυχνότθτα 

ςυντονιςμοφ κα είναι άπειρθ, οπότε το LC κφκλωμα κα ταλαντϊνεται αενάωσ. 



89 
 

 

Σχιμα 3.2.5 : διζγερςθ-αζναθ ταλάντωςθ LC κυκλϊματοσ 

 

3.2.2  Ενεργό κύκλωμα και θετικό ανϊδραςη 
 

Θ αρνθτικι αντίςταςθ     παράγεται από κάποιο ενεργό κφκλωμα. 

 

Σχιμα 3.2.6 : LC ταλαντωτισ 

Ζνα απλό ενεργό κφκλωμα που ζχει “αρνθτικι” αντίςταςθ ειςόδου είναι το παρακάτω [7]: 

 

Σχιμα 3.2.7 : Ακόλουκοσ πθγισ (Μ1) με κετικι ανάδραςθ (Μ2) 

Το nMOS Μ1 είναι ςε ςυνδεςμολογία ακόλουκου πθγισ (κοινισ υποδοχισ) και δεν 

αντιςτρζφει το ςιμα ειςόδου. Το nMOS Μ2 είναι ςε ςυνδεςμολογία κοινισ πφλθσ και αποτελεί 

τθν κετικι ανάδραςθ αφοφ δεν αντιςτρζφει και αυτό το ςιμα εξόδου του Μ1. Θ πθγι ρεφματοσ 

   απλά πολϊνει το Μ2. Κανονικά ςτθ κζςθ τθσ    μπαίνει το LC κφκλωμα. Θ αντίςταςθ ειςόδου 

του παραπάνω ενεργοφ κυκλϊματοσ βρίςκεται ωσ εξισ:  
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Το απλοποιθμζνο ιςοδφναμο αςκενοφσ ςιματοσ είναι 

 

Σχιμα 3.2.8 : απλοποιθμζνο ΙΚΑΣ του ςχιματοσ 3.2.7 

                

Από ΝΤΚ           
  

   
 

  

   
      

  

  
  .

 

   
 

 

   
/ 

Aν είναι            τότε 

     
 

  
       (3.13) 

 

Ππωσ είπα θ πθγι ρεφματοσ    μπικε κακαρά για λόγουσ πόλωςθσ και ανάλυςθσ για να 

υπολογίςουμε τθν αντίςταςθ ειςόδου του ενεργοφ κυκλϊματοσ. Κανονικά ςτθ κζςθ τθσ υπάρχει 

το LC κφκλωμα.  

 

Σχιμα 3.2.9 : LC ταλαντωτισ  

Στον παραπάνω LC ταλαντωτι το πθνίο παρζχει το ρεφμα πόλωςθσ για το Μ2. Για να 

αρχίςει να ταλαντϊνεται ςτθ ςυχνότθτα      το κφκλωμα, δεν είναι αρκετό απλά να υπάρχει μια 

αντίςταςθ     παράλλθλα ςτθν   , αλλά πρζπει   

   
 

  
      (3.14) 

ι αλλιϊσ 

|       |     
 

  
     (3.15) 
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τουλάχιςτον κατά δφο ι τρεισ φορζσ ϊςτε να ξεπεραςκοφν τα αρχικά μεταβατικά φαινόμενα και 

να φτάςει ο ταλαντωτισ ςτθν ςτακερι κατάςταςθ κατά τθν οποία ζχει “εγκαταςτακεί” θ αζναθ 

ταλάντωςθ. 

Αν το ρεφμα υποδοχισ του Μ1 ςτον παραπάνω LC ταλαντωτι ρζει ςε ζνα ίδιο LC κφκλωμα 

με αυτό ςτο οποίο ρζει το ρεφμα υποδοχισ του Μ2 και θ τάςθ του κόμβου ςτθν υποδοχι του Μ1 

εφαρμοςτεί ςτθν πφλθ του Μ2, τότε ζχουμε το ςυηευγμζνο χιαςτί (cross-coupled) ηεφγοσ των 

τρανηίςτορ Μ1 και Μ2 που μαηί με τα δφο LC κυκλϊματα ςυγκροτοφν τον cross-coupled 

ταλαντωτι.  

 

Σχιμα 3.2.10 : Cross-coupled ταλαντωτισ 

Στο ςχιμα 3.2.10 το ενεργό μζροσ του ταλαντωτι είναι διαφορικό με τθν πθγι ρεφματοσ να δίνει 

το ρεφμα πόλωςθσ     ( 
   

 
 ςε κάκε nMOS τρανηίςτορ). Επομζνωσ οι δφο ζξοδοι Χ και Υ του 

ταλαντωτι είναι διαφορικζσ. 

 Aγνοϊντασ το dc μονοπάτι τθσ τροφοδοςίασ, το παραπάνω κφκλωμα γίνεται: 

 

Σχιμα 3.2.11 : Ιςοδφναμο κφκλωμα του ςχιματοσ 3.2.10 

Θ αντίςταςθ ειςόδου του cross-coupled ηευγαριοφ M1-M2 δίνεται και αυτι όπωσ φαίνεται 

παραπάνω από τον τφπο (3.13). 
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Για να αρχίςει θ ταλάντωςθ πρζπει να ιςχφει 

|       |  
  

 
    

 

   
    

 

  
    (3.16) 

Υποτίκεται ότι τα τρανηίςτορ Μ1 και Μ2 είναι ταιριαςμζνα (διαςτάςεισ, πολϊςεισ) αφοφ 

αποτελοφν διαφορικό ηευγάρι. 

 Πμωσ πρζπει να ςυμπεριλάβουμε ςτουσ υπολογιςμοφσ και τθν αντίςταςθ εξόδου    των 

nMOS. Στθ ςυχνότθτα ςυντονιςμοφ του LC κυκλϊματοσ αν δοφμε μόνο το τρανηίςτορ, για 

παράδειγμα, Μ2 μαηί με το φορτίο του που είναι ουςιαςτικά θ αντίςταςθ απωλειϊν    

χρθςιμοποιϊντασ το απλοποιθμζνο μοντζλο υψθλϊν ςυχνοτιτων του nMOS, ζχουμε το 

παρακάτω ςχιμα: 

 

Σχιμα 3.2.12 : Ιςοδφναμο κφκλωμα τρανηίςτορ Μ2 – LC κυκλϊματοσ του ςχιματοσ 3.2.10 

Θ πθγι S των nMOS είναι ςε ςτακερό δυναμικό λόγω τθσ πθγισ ρεφματοσ. Ζτςι ςτο παραπάνω ac 

ιςοδφναμο θ πθγι S είναι γειωμζνθ όπωσ και ο ζνασ ακροδζκτθσ τθσ    που αντιςτοιχεί ςτθν 

τροφοδοςία. Επομζνωσ βλζπουμε ότι το κζρδοσ τάςθσ του τρανηίςτορ δεν είναι      αλλά 

  (      ). 

 Αρχικά υποκζτουμε ότι δεν λειτουργεί ο ταλαντωτισ, επομζνωσ δεν υπάρχει ταλάντωςθ. 

Τότε είναι           γιατί τα πθνία των δφο ταιριαςμζνων LC κυκλωμάτων ζχουν μθδενικι 

αντίςταςθ ςε dc και πολφ χαμθλζσ ςυχνότθτεσ. Το ρεφμα που ρζει ςε κάκε τρανηίςτορ και πθνίο 

είναι 
   

 
 , ίςα μοιραςμζνο με τθν προχπόκεςθ ότι τα τρανηίςτορ είναι πανομοιότυπα.  

Σφμφωνα με τα Barkhausen κριτιρια ταλάντωςθσ, το  κζρδοσ βρόχου                   

 ‖ (   )‖    για το κφκλωμα που εξετάηω για ταλάντωςθ πρζπει να είναι 

    (        )      (        )      (3.17) 

και επειδι τα τρανηίςτορ και τα LC κυκλϊματα είναι ταιριαςμζνα και ζχουν ίδια πόλωςθ, 

  
 (      )

       (3.18) 

Θ ςυνολικι μεταβολι φάςθσ ςτο loop των δφο τρανηίςτορ είναι 360ο αφοφ κάκε τρανηίςτορ 

αντιςτρζφει το ςιμα ειςόδου του όντασ ςε ςυνδεςμολογία κοινισ πθγισ. 
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 Για να αρχίςει θ ταλάντωςθ ςτθν πράξθ δεν είναι επαρκι τα κριτιρια Barkhausen αλλά 

μόνο αναγκαία. Ππωσ ζχω πει, το κζρδοσ βρόχου πρζπει να είναι μεγαλφτερο από το 1 δφο φορζσ 

τουλάχιςτον ϊςτε ςτθ ςυχνότθτα ςυντονιςμοφ των LC κυκλωμάτων να αρχίςει να ενιςχφεται 

επαναλθπτικά από τον βρόχο των τρανηίςτορ ο κόρυβοσ ςε αυτι τθν ςυχνότθτα. Δθλαδι πρζπει 

ςτθν πράξθ το κζρδοσ βρόχου 

  
 (      )

                        (3.19) 

Το ρεφμα ςε κάκε τρανηίςτορ μεταβάλλεται όπωσ ακριβϊσ και ςτο διαφορικό ηευγάρι, αφοφ 

εξαρτάται από τθν διαφορά τάςθσ       [7]. Πταν αυξάνεται θ τάςθ του κόμβου Χ αυξάνεται 

το ρεφμα υποδοχισ του κόμβου Υ και αντίςτροφα.  

Σχετικά με το πλάτοσ τθσ ταλάντωςθσ, αυτό ςτακεροποιείται αφοφ περάςει θ περίοδοσ 

εγκατάςταςθσ τθσ ταλάντωςθσ. Αρχικά το κζρδοσ βρόχου είναι 2 ι 3, αλλά όςο μεγαλϊνει το 

πλάτοσ τθσ ταλάντωςθσ ςτουσ δφο κόμβουσ Χ και Υ το κζρδοσ βρόχου πζφτει και τελικά όταν 

ςτακεροποιείται το πλάτοσ, το κζρδοσ βρόχου μζνει πολφ κοντά ςτο 1 που ςθμαίνει ότι 

επιτυγχάνεται διατιρθςθ τθσ υπάρχουςασ ταλάντωςθσ. Ο λόγοσ για τον οποίο πζφτει το κζρδοσ 

βρόχου κατά τθν εγκατάςταςθ τθσ ταλάντωςθσ είναι ο μθχανιςμόσ που ζχουν οι ταλαντωτζσ με 

τρανηίςτορ για να περιορίηουν το πλάτοσ τθσ ταλάντωςθσ. Αυτόσ ο μθχανιςμόσ είναι θ μθ 

γραμμικι χαρακτθριςτικι        των FETs. Πςο μεγαλϊνει το πλάτοσ ταλάντωςθσ και 

πλθςιάηουμε ςε ςυνκικεσ μεγάλου ςιματοσ, το ενεργό κζρδοσ   (      ) του τρανηίςτορ 

μειϊνεται, γίνεται μικρότερο και από τθν τιμι που ζχει για αςκενι ςιματα και τελικά λαμβάνει 

μια τιμι που είναι πολφ κοντά ςτθν τιμι που ικανοποιεί το κριτιριο Barkhausen. Σε αυτι τθν τιμι 

ςτακεροποιείται και το πλάτοσ τθσ ταλάντωςθσ.  

 Αυτι θ μθ γραμμικότθτα παραμορφϊνει λίγο το ρεφμα υποδοχισ (περιςςότερο ςε 

ςυνκικεσ μεγάλου ςιματοσ) του κάκε τρανηίςτορ. Πμωσ εξαιτίασ του φιλτραρίςματοσ που 

ειςάγει το δικτφωμα LC, οι τάςεισ των κόμβων Χ και Υ κα είναι ςχεδόν μθ παραμορφωμζνεσ, 

όπωσ φαίνεται παρακάτω: 

 

Σχιμα 3.2.13 : Αρχι και εξζλιξθ τθσ ταλάντωςθσ ςτουσ διαφορικοφσ κόμβουσ Χ και Υ  

Στο παραπάνω ςχιμα φαίνονται και οι dc τιμζσ των διαφορικϊν εξόδων Χ και Υ.  

 Επίςθσ καλό είναι να τονιςτεί ότι δεν είναι ο κόρυβοσ πάντα αυτόσ που αρχίηει να 

ενιςχφεται ςτθ ςυχνότθτα ςυντονιςμοφ του LC κυκλϊματοσ. Συνικωσ ςτθν πράξθ αυτό που 

προκαλεί τθν ζναρξθ τθσ ταλάντωςθσ είναι μια διαταραχι ςτθν τροφοδοςία όπωσ θ εφαρμογι 

μιασ βθματικισ τάςθσ ςτθν τροφοδοςία. 
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 Θ εφαρμογι τθσ τροφοδοςίασ ςτο κφκλωμα ςυντονιςμοφ το διεγείρει ςτθ φυςικι του 

ςυχνότθτα. Θ φυςικι ςυχνότθτα του LC κυκλϊματοσ είναι περίπου ίδια με τθν ςυχνότθτα 

ταλάντωςθσ (περίπου γιατί ζχουμε και παραςιτικζσ αντιςτάςεισ και χωρθτικότθτεσ οι οποίεσ 

γίνονται ολο και πιο εμφανείσ ςτισ υψθλζσ ςυχνότθτεσ). Επομζνωσ, ζτςι προκφπτει το αρχικό 

ςιμα που πυροδοτεί τθν ταλάντωςθ. Γενικά όςο μεγαλφτεροσ είναι ο χρόνοσ ανόδου τθσ 

βθματικισ εφαρμογισ τάςθσ ςτθν τροφοδοςία ςε ςφγκριςθ με τθν περίοδο ταλάντωςθσ, τόςο 

μικρότερο είναι το πλάτοσ του αρχικοφ ςιματοσ που πυροδοτεί τθν ταλάντωςθ. Βζβαια, ςυνικωσ 

ακόμα και για πολφ μεγάλουσ χρόνουσ ανόδου, το πλάτοσ τθσ πρϊτθσ κορυφισ του αρχικοφ 

ςιματοσ είναι μεγαλφτερο από το επίπεδο του κορφβου, για αυτό και αυτόσ ο τρόποσ ζναρξθσ 

τθσ ταλάντωςθσ είναι πιο ςυνικθσ [8]. Βζβαια ακόμα και ο κόρυβοσ μπορεί άνετα να 

πυροδοτιςει τθν ταλάντωςθ αφοφ γενικά το κζρδοσ βρόχου είναι αρκετά μεγάλο (2 ι 3) πριν 

αρχίςει θ ταλάντωςθ. 

 

3.3  VCO 
 

Ιδανικά, θ ςυχνότθτα      
 

√  
 ςτον LC ταλαντωτι μπορεί να μεταβλθκεί αλλάηοντασ 

είτε τθν επαγωγι του πθνίου είτε τθν χωρθτικότθτα του πυκνωτι. Επειδι είναι δφςκολο να 

αλλάηουμε τθν επαγωγι των πθνίων, μεταβάλλουμε τθν χωρθτικότθτα του πυκνωτι. Οι varactors 

είναι ουςιαςτικά μεταβαλλόμενοι πυκνωτζσ που θ χωρθτικότθτά τουσ μεταβάλλεται ανάλογα με 

τθν τάςθ ςτα άκρα τουσ. 

 

3.3.1  Varactor 
 

 Οι varactors χαρακτθρίηονται από τρεισ παραμζτρουσ [4]: 

 Τθ χωρθτικότθτα C 

 Τον παράγοντα ποιότθτασ Q που κεωρθτικά και απλουςτευτικά δίνεται από τον τφπο 

(3.6) 

 Το εφροσ ρφκμιςθσ ςυχνότθτασ γ που δίνεται από τον τφπο 

   
         

         
   (3.20) 

όπου      θ μζγιςτθ χωρθτικότθτα του varactor και      αντίςτοιχα θ ελάχιςτθ. 

Γενικά υπάρχουν τρία είδθ varactor: οι ανάςτροφα πολωμζνεσ δίοδοι pn, οι MOS varactors και οι 

varactors με τρία άκρα. Εδϊ κα αςχολθκϊ μόνο με τισ ανάςτροφα πολωμζνεσ διόδουσ pn. 

 Ο varactor-δίοδοσ pn χρθςιμοποιείται γενικά ςτισ υψθλζσ ςυχνότθτεσ. Το κφριο γνϊριςμά 

του είναι ότι θ μεταβολι τθσ χωρθτικότθτάσ του λόγω τθσ μεταβολισ τθσ τάςθσ ςτα άκρα του δεν 

είναι γραμμικι παρά μόνο ςε πολφ ςτενζσ περιοχζσ χωρθτικότθτασ. Σε κάκε ςχεδίαςθ πρζπει θ 

περιοχι ςυχνοτιτων ςτθν οποία λειτουργεί ο VCO να αντιςτοιχεί, όςο γίνεται, ςε γραμμικι 
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περιοχι του varactor. Εξάλλου, θ ςυχνότθτα ταλάντωςθσ δεν κακορίηεται ιδανικά από τον τφπο  

     
 

√  
 γιατί υπάρχουν παραςιτικζσ χωρθτικότθτεσ από το ενεργό κφκλωμα και τα μζταλλα 

διαςφνδεςθσ. Ζτςι εννοείται ότι ςε καμιά περίπτωςθ δε κα είναι ιδανικζσ οι μεταβολζσ ςτθ 

ςυχνότθτα του ςιματοσ εξόδου του VCO. Απλά με τθ γραμμικότθτα του varactor και τθν μζγιςτθ 

χωρθτικότθτά του προςπακοφμε να πλθςιάςουμε τθ γραμμικι ςυνολικι ςυμπεριφορά του VCO 

ςτθν επικυμθτι περιοχι ςυχνοτιτων που εκφράηεται ςτθ ςχζςθ 

                   (3.21) 

όπου    θ ζξοδοσ του φίλτρου και είςοδοσ του VCO,    θ κεντρικι ςυχνότθτα του ςιματοσ 

εξόδου του VCO που αντιςτοιχεί ςε      ι    
   

 ⁄  και      το κζρδοσ του VCO ςε rad/s/V. 

Θ      του varactor παίηει ρόλο ςτθν ςυνολικι γραμμικότθτα του VCO γιατί πρζπει να είναι 

ςυγκρίςιμθ με τισ παραςιτικζσ χωρθτικότθτεσ του ςυνολικοφ κυκλϊματοσ ϊςτε να γίνονται οι 

μεταβολζσ που κζλουμε ςτθ ςυχνότθτα εξόδου και όχι μικρότερεσ ι μεγαλφτερεσ. 

 

Σχιμα 3.3.1 : Απλοποιθμζνο μοντζλο varactor-διόδου pn 

Για το παραπάνω μοντζλο ζχουμε [4]: 

o L1 είναι θ παραςιτικι επαγωγι των P+ επαφϊν του varactor. 

o C1 είναι θ χωρθτικότθτα τθσ ηϊνθσ απογφμνωςθσ ανάμεςα ςτθ διάχυςθ P+ και το πθγάδι 

Ν. Ουςιαςτικά αποτελεί τθν μεταβλθτι χωρθτικότθτα που κζλουμε από τον varactor. 

o H R1 αντιπροςωπεφει τθν αντίςταςθ ςειράσ τθσ P+ διάχυςθσ. 

o L2 είναι θ παραςιτικι επαγωγι των Ν επαφϊν. 

o C2 είναι θ χωρθτικότθτα τθσ ηϊνθσ απογφμνωςθσ ανάμεςα ςτο καμμζνο ςτρϊμα Ν+ κάτω 

από το πθγάδι Ν και το υπόςτρωμα - . 

o Θ R2 αντιπροςωπεφει τθν αντίςταςθ ςειράσ του Ν πθγαδιοφ. 

Θ παράμετροσ    που μασ ενδιαφζρει δίνεται από τον τφπο 

   
    

.  
 

  
/
     (3.22) 

όπου  

o Α θ περιφερειακι επιφάνεια τθσ περιοχισ τθσ + διάχυςθσ και του Ν πθγαδιοφ 

o    θ χωρθτικότθτα ανά μονάδα περιφερειακισ επιφανείασ 

o V0 το ενςωματωμζνο δυναμικό τθσ ζνωςθσ pn 
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o V θ ανάςτροφθ πόλωςθ του varactor 

o n, μια ςτακερά που εξαρτάται από το επίπεδο προςμίξεων και κυμαίνεται ανάμεςα ςτο 

0.3 και ςτο 0.4 αλλά μπορεί να είναι και 0.5 ςτισ abrupt pn ενϊςεισ. 

Από τον παραπάνω τφπο ςυμπεραίνουμε ότι ςτουσ LC ταλαντωτζσ ςτισ χαμθλζσ τάςεισ 

τροφοδοςίασ θ ανάςτροφθ πόλωςθ V του varactor παίρνει ανάλογα χαμθλζσ τιμζσ με 

αποτζλεςμα να ζχουμε χαμθλό εφροσ ρφκμιςθσ ςυχνότθτασ γ και γενικά μικρι περιοχι 

ςυχνοτιτων ςτισ οποίεσ μπορεί να ταλαντωκεί ο VCO. 

Αντικακιςτϊντασ τουσ πυκνωτζσ των δφο LC κυκλωμάτων του cross-coupled ταλαντωτι του 

ςχιματοσ 3.2.10 με varactors που το ζνα άκρο τουσ (θ άνοδοσ) είναι κοινά ςυνδεδεμζνο ςε μια 

τάςθ θ οποία ρυκμίηεται, ζχουμε τθν παρακάτω τοπολογία VCO πια που ςτθρίηεται ςτον LC 

ταλαντωτι: 

 

Σχιμα 3.3.2 : τοπολογία VCO με varactors ανάςτροφα πολωμζνουσ 

Για να μζνουν πολωμζνοι ανάςτροφα οι varactors ςτο παραπάνω κφκλωμα πρζπει να είναι [7]    

                   (3.23) 

Για ορκι πόλωςθ 200mV κεωρείται ότι το ρεφμα που διαρρζει τον varactor είναι αμελθτζο. 

Επίςθσ είναι          , όπου Α είναι το πλάτοσ τθσ ταλάντωςθσ ςτον κόμβο Χ. Θ είςοδοσ 

ελζγχου του VCO είναι θ         θ οποία ςυνδζεται με τθν ζξοδο του φίλτρου του PLL   .  

 Από τθν ςχζςθ (3.23) βλζπουμε ζνα ςφνθκεσ ςτουσ LC ταλαντωτζσ trade-off ανάμεςα 

ςτο πλάτοσ ταλάντωςθσ και το εφροσ ρφκμιςθσ ςυχνότθτασ του varactor και κατ’επζκταςθ του 

VCO.  
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3.3.2  Σοπολογύεσ VCO 
 

 Γενικά υπάρχουν δφο κατθγορίεσ LC ταλαντωτϊν όπωσ ζχω αναφζρει παραπάνω, οι 

μονισ εξόδου LC ταλαντωτζσ (single-ended) και οι διαφορικισ εξόδου (differential) [4]. Τα κφρια 

πλεονεκτιματα των διαφορικϊν LC ταλαντωτϊν είναι: 

 Ρολφ καλφτερθ απόρριψθ των common mode παρεμβολϊν όπωσ ο κόρυβοσ του 

υποςτρϊματοσ ι τθσ τροφοδοςίασ. 

 Υψθλότερθ εξαςκζνιςθ των περιττισ τάξθσ αρμονικϊν ςτο ςιμα εξόδου. 

 Το κφκλωμα είναι περιςςότερο αναίςκθτο ςε μεταβολζσ εξωγενϊν παραγόντων όπωσ θ 

κερμοκραςία. 

 Και το κυριότερο είναι ότι εμφανίηουν χαμθλότερο κόρυβο φάςθσ ςτθν ζξοδό τουσ. 

Τα μειονεκτιματα των διαφορικϊν LC ταλαντωτϊν είναι: 

 Τα ςτοιχεία διπλαςιάηονται ςε ςχζςθ με τουσ single-ended ταλαντωτζσ, επομζνωσ 

διπλαςιάηεται θ περιοχι που καταλαμβάνει ςτο chip ο ταλαντωτισ. 

 Θ κατανάλωςθ ιςχφοσ επίςθσ ςχεδόν διπλαςιάηεται. 

 

Βζβαια οι LC ταλαντωτζσ χωρίηονται ςε άλλεσ τρεισ κατθγορίεσ ανάλογα με το είδοσ των 

τρανηίςτορ που χρθςιμοποιοφνται: τθ NMOS, τθν PMOS και τθν CMOS. 

 

NMOS LC τοπολογύα 

 

 Θ NMOS τοπολογία είναι αυτι που ζχει εξεταςτεί μζχρι τϊρα ςτο ςχιμα 3.2.15. Είναι και 

αυτι που τελικά επιλζγω για τθν υλοποίθςθ του VCO.  

Ρλεονεκτιματα: 

Είναι θ πιο απλι τοπολογία αφοφ ζχει τον μικρότερο αρικμό ςτοιχείων και επομζνωσ ο 

κόρυβοσ ςτθν ζξοδο είναι μειωμζνοσ ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ τοπολογίεσ. Επίςθσ, επειδι ςτο 

μονοπάτι από τθν τροφοδοςία προσ τθ γθ παρεμβάλλεται μόνο ζνα ι το πολφ δφο τρανηίςτορ (αν 

ζχουμε πθγι ρεφματοσ) ςε ςχζςθ με τθ CMOS τοπολογία, μποροφμε να χρθςιμοποιοφμε μικρι 

τάςθ τροφοδοςίασ χωρίσ να ζχουμε προβλιματα πόλωςθσ των τρανηίςτορ. Τζλοσ μπορεί να ζχει 

μεγαλφτερο πλάτοσ ταλάντωςθσ ςε ςχζςθ με τθν CMOS τοπολογία.[4]  

Μειονεκτιματα: 

Ζχει ςχετικά υψθλι κατανάλωςθ ιςχφοσ ςυγκρινόμενθ με τθν CMOS υλοποίθςθ. Αυτό 

ενιςχφεται από το γεγονόσ ότι πολλζσ φορζσ πρζπει θ “αρνθτικι” αγωγιμότθτα         
  

 
 του 

ενεργοφ μζρουσ του ταλαντωτι να είναι αρκετά μεγάλθ για τον λόγο που ζχει ιδθ αναφερκεί. Για 

να είναι μεγάλθ θ διαγωγιμότθτα    του τρανηίςτορ πρζπει ςφμφωνα με τον τφπο που ιςχφει 

ςτον κορεςμό 
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   √      
 

 
     (3.24) 

να ζχουμε μεγαλφτερο ρεφμα πόλωςθσ, ακόμα και για μικρζσ τάςεισ τροφοδοςίασ. 

 Επίςθσ, επειδι θ dc τάςθ τθσ υποδοχισ των διαφορικϊν τρανηίςτορ είναι ςχεδόν ίςθ με 

   , θ μεγάλθ διαφορά τάςθσ ςτο κανάλι αυτϊν των τρανηίςτορ ζχει ωσ αποτζλεςμα ο κορεςμόσ 

τθσ ταχφτθτασ των φορζων του καναλιοφ να είναι πιο ζντονοσ και θ παράμετροσ    
 

   
√       

που ςυνειςφζρει ςτον κόρυβο κάκε τρανηίςτορ να είναι αυξθμζνθ.[4] 

Γενικά υπάρχουν τρεισ υλοποιιςεισ τθσ NMOS τοπολογίασ, οι οποίεσ φαίνονται παρακάτω: 

 

Σχιμα 3.3.3 : (a-c) τρεισ εναλλακτικζσ υλοποιιςεισ NMOS τοπολογίασ 

Ραραπάνω βλζπουμε δφο τρόπουσ πόλωςθσ του ενεργοφ μζρουσ του ταλαντωτι. Ο ζνασ είναι με 

πθγι ρεφματοσ και ο άλλοσ απλά με μια αντίςταςθ. Ο πυκνωτισ ςτισ (a) και (c) υλοποιιςεισ 

χρθςιμοποιείται για να εξαςφαλίηεται θ ac γθ αφοφ δεν γίνεται απευκείασ θ ςφνδεςθ με τθ γθ 

όπωσ ςτθν (b) υλοποίθςθ. 

 Θ τρίτθ υλοποίθςθ (differential source degeneration), αν και θ πιο απλι, παρουςιάηει 

υψθλότερα επίπεδα κορφβου ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ δφο και είναι πιο ευαίςκθτθ λόγω τθσ 

αντίςταςθσ πόλωςθσ ςε μεταβολζσ τθσ κερμοκραςίασ ι τθσ τροφοδοςίασ. Οι άλλεσ δφο 

υλοποιιςεισ κζλουν μεγαλφτερο χϊρο ςτο chip λόγω του πυκνωτι (που πρζπει να ζχει μεγάλθ 

τιμι) ςτθν πρϊτθ και των PMOS τρανηίςτορ για τθν πθγι ρεφματοσ ςτθν δεφτερθ υλοποίθςθ. 

 Ράντωσ αξίηει να ςθμειωκεί ότι κατά τθ ςχεδίαςθ του VCO παρατθρικθκε ότι θ πόλωςθ 

μόνο με αντίςταςθ βελτιϊνει ςθμαντικά (τουλάχιςτον κατά 15 dBc/Hz) τον κόρυβο φάςθσ ςτθν 

ζξοδο του ταλαντωτι ςε ςχζςθ με τθν πόλωςθ με πθγι ρεφματοσ. Αυτό ίςωσ ιςχφει επειδι θ 

πθγι ρεφματοσ ζχει τρανηίςτορ ςτο κορεςμό που ενιςχφει περιςςότερο τισ ςυνιςτϊςεσ κορφβου. 

Αν χρθςιμοποιοφςαμε κακρζφτθ ρεφματοσ για τθν πόλωςθ, κα μποροφςαμε να ζχουμε το 

τρανηίςτορ που παρζχει το ρεφμα πόλωςθσ ςτο ενεργό κφκλωμα να λειτουργεί ςτθν τρίοδο 

περιοχι για να μθν ενιςχφει πολφ τον κόρυβο. Αλλά αυτό δεν είναι εφκολο. 

 Υπάρχουν και άλλεσ NMOS τοπολογίεσ όπωσ αυτι με τουσ varactors ανεςτραμμζνουσ (το 

ςιμα ειςόδου του VCO ςτθν κάκοδο), θ άλλθ με πυκνωτζσ και varactors μαηί που μπορεί να 
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βελτιϊςει τον κόρυβο φάςθσ κακϊσ και μια άλλθ με common mode source degeneration των 

ΝΜΟS τρανηίςτορ του ενεργοφ μζρουσ [9]. Αυτζσ, μαηί με τθ βαςικι τοπολογία NMOS που ζχει 

ιδθ παρουςιαςτεί ενδελεχϊσ, φαίνονται παρακάτω: 

 

 

  Σχιμα 3.3.4 : (a) βαςικι NMOS τοπολογία (b) τοπολογία με ανεςτραμμζνουσ varactors (c) 

τοπολογία ςτθν οποία ελζγχονται οι τάςεισ και των δφο άκρων των varactors (d) τοπολογία με 

common mode source degeneration 

Στθν τοπολογία του ςχιματοσ 3.3.4.b με ανεςτραμμζνουσ varactors απαιτείται θ είςοδοσ του VCO 

να βρίςκεται ςε μεγαλφτερεσ τάςεισ (για παράδειγμα από     μζχρι     )από ό,τι ςτθν βαςικι 

τοπολογία, ζτςι ϊςτε οι varactors να μζνουν ανάςτροφα πολωμζνοι. Αυτό είναι δφςκολο γιατί 

πρζπει να είναι διακζςιμεσ πολλαπλζσ τροφοδοςίεσ (multiple rails)[9]. 

H τοπολογία που παρουςιάηει ενδιαφζρον είναι αυτι του ςχιματοσ 3.3.4.c. Σε αυτι τθν 

τοπολογία οι ςτακεροί πυκνωτζσ του LC κυκλϊματοσ χρθςιμοποιοφνται για να πετφχουμε 

ταλάντωςθ ςτθν κεντρικι ςυχνότθτα που κζλουμε, ενϊ οι varactors, που είναι πιο μικροί ςε 

ςχζςθ με τθν βαςικι τοπολογία και είναι πιο εφκολο να πολωκοφν ςτθν γραμμικι τουσ περιοχι, 

χρθςιμοποιοφνται για να μεταβάλλεται θ ςυχνότθτα λειτουργίασ ςε μια μικρι περιοχι. Αυτι θ 

τοπολογία μπορεί να βελτιϊςει τον κόρυβο φάςθσ γιατί οι varactors υποτίκεται ότι είναι 

πολωμζνοι ςε καλι γραμμικι περιοχι. 

 Ζνα από τα μειονεκτιματα τθσ τοπολογίασ του ςχιματοσ 3.3.4.c είναι ότι οι αντιςτάςεισ που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν πόλωςθ των varactors αυξάνουν τον ςυνολικό κερμικό κόρυβο. 

Επίςθσ, οι ςτακεροί πυκνωτζσ ςφηευξθσ που ςυνδζονται ςε ςειρά με τουσ varactors πρζπει να 
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είναι αρκετά μεγάλοι ϊςτε να μθν μειϊνουν το εφροσ ρφκμιςθσ ςυχνότθτασ που μπορεί να 

επιτφχει ο varactor.  

Το common mode source degeneration ςτθν τοπολογία του ςχιματοσ 3.3.4d είναι μία τεχνικι για 

φιλτράριςμα του κορφβου που υπάρχει ςτο ρεφμα πόλωςθσ και άρα μείωςθσ του κορφβου 

φάςθσ. Είναι αντίςτοιχο με τον πυκνωτι παράλλθλα ςτθν πθγι ρεφματοσ ςτο ςχιμα 3.3.4.a. Αν 

αντί για RC ςε παράλλθλθ ςυνδεςμολογία βάλουμε πθνίο για source degeneration, αυτό όχι  

μόνο ζχει μικρι διαφορά τάςθσ ςτα άκρα του, αλλά μπορεί και να φιλτράρει τισ αρμονικζσ άρτιασ 

τάξθσ και να χαμθλϊςει τον κόρυβο φάςθσ. 

Ρεριςςότερεσ λεπτομζρειεσ για αυτζσ τισ τοπολογίεσ υπάρχουν ςτο *9]. 

       

ΡMOS LC τοπολογύα 

 

 Αυτι θ τοπολογία είναι παρόμοια με τθν NMOS, απλά χρθςιμοποιεί PMOS τρανηίςτορ τα 

οποία ζχουν χειρότερθ επίδοςθ από τα NMOS λόγω τθσ μιςισ κινθτικότθτασ των οπϊν ςε ςχζςθ 

με αυτι των θλεκτρονίων. Για να ζχουμε ίδια κατανάλωςθ ιςχφοσ και ίδια διαγωγιμότθτα με 

αυτζσ των NMOS, ςυνικωσ τα PMOS ζχουν μζχρι και τριπλάςιο μζγεκοσ και αντίςτροφα. Για 

αυτό, παρόλο που τα PMOS ζχουν αρκετά μικρότερο κόρυβο flicker, το οποίο ςθμαίνει ότι 

ςυνειςφζρουν και πιο λίγο ςτον κόρυβο φάςθσ τθσ εξόδου, δεν χρθςιμοποιείται ςυχνά αυτι θ 

τοπολογία [4]. 

 

CMOS LC τοπολογύα 

 

Ρλεονεκτιματα:  

Λόγω των PMOS τρανηίςτορ το πλάτοσ τθσ ταλάντωςθσ είναι αυξθμζνο ςε ςχζςθ με τθ 

NMOS τοπολογία. Αυτό ςυμβάλλει ςτθν βελτίωςθ του κορφβου φάςθσ του VCO για ίδια ρεφματα 

ςε CMOS και NMOS τοπολογία. Επίςθσ, θ μεγαλφτερθ διαγωγιμότθτα    που επιτυγχάνεται για 

δεδομζνο ρεφμα οδθγεί ςε πιο γριγορεσ μεταβολζσ του cross-coupled ηευγαριοφ. Ακόμθ, θ 

τοπολογία αυτι παρζχει μεγαλφτερθ ςυμμετρία ςτουσ χρόνοσ ανόδου και κακόδου, το οποίο 

οδθγεί ςε μικρότερθ  
  ⁄  γωνία κορφβου [4]. 

Μειονεκτιματα: 

 Χρειάηεται μεγαλφτερθ τάςθ τροφοδοςίασ για τθν πόλωςθ όλων των τρανηίςτορ ςτθν 

ενεργό περιοχι. Από τθν τροφοδοςία προσ τθ γθ παρεμβάλλονται κάκετα δφο ι τρία τρανηίςτορ 

και όχι ζνα ι δφο όπωσ ςτισ άλλεσ τοπολογίεσ. Επίςθσ, παρουςιάηει μεγαλφτερα επίπεδα 

κορφβου για το ίδιο ρεφμα πόλωςθσ, γιατί αφενόσ ζχουμε περιςςότερα τρανηίςτορ και αφετζρου 

τα PMOS ειςάγουν κόρυβο flicker, γεγονόσ το οποίο χειροτερεφει τον κόρυβο φάςθσ. Ακόμθ, το 

PMOS cross-coupled ηευγάρι παρζχει αρνθτικι αντίςταςθ για χαμθλότερεσ ςυχνότθτεσ. Σε 

υψθλότερεσ ςυχνότθτεσ ςυμπεριφζρεται ωσ φορτίο περιςςότερο παρά ςαν ενεργό κφκλωμα[4]. 
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Τζλοσ, ζνα ακόμθ ςθμαντικό μειονζκτθμα είναι ότι ζχει μικρότερο εφροσ ρφκμιςθσ τθσ 

ςυχνότθτασ ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ. Αυτό οφείλεται ςτισ αυξθμζνεσ παραςιτικζσ χωρθτικότθτεσ 

που υπάρχουν εξαιτίασ των δφο παραπάνω PMOS τρανηίςτορ. Αυτζσ οι παραςιτικζσ είναι 

μεγαλφτερεσ ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ του NMOS cross-coupled ηευγαριοφ.  

 

Σχιμα 3.3.5 : (a-c) τρεισ εναλλακτικζσ υλοποιιςεισ CMOS τοπολογίασ  

Οι παραπάνω τρεισ υλοποιιςεισ τθσ CMOS τοπολογίασ είναι εντελϊσ αντίςτοιχεσ με αυτζσ τθσ 

NMOS τοπολογίασ. 

 

3.3.3  Επιλογό τοπολογύασ 
 

Στθν περίπτωςι μου ζχω χαμθλι τροφοδοςία 1.2 V, πολφ υψθλι περιοχι ςυχνοτιτων 

λειτουργίασ γφρω ςτα 77 GHz και εφροσ ςυχνοτιτων 616 ΜΘz. Επομζνωσ διαλζγω τθν τοπολογία 

που χρειάηεται τθν μικρότερθ τροφοδοςία, που μπορεί να λειτουργιςει ςε υψθλζσ ςυχνότθτεσ 

λόγω των πιο χαμθλϊν παραςιτικϊν χωρθτικοτιτων και που ζχει μεγαλφτερο εφροσ ρφκμιςθσ 

ςυχνότθτασ ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ τοπολογίεσ. Με βάςθ αυτά που ανζφερα παραπάνω θ πιο 

λογικι επιλογι είναι θ NMOS τοπολογία. Ζτςι καταλιγω ςτθν ίδια τοπολογία που ανζλυςα 

παραπάνω: 

 

Σχιμα 3.3.6 : NMOS τοπολογία VCO με varactors ανάςτροφα πολωμζνουσ 
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Χρθςιμοποιϊντασ το απλοποιθμζνο μοντζλο του nMOS τρανηίςτορ για υψθλζσ ςυχνότθτεσ που 

φαίνεται και ςτο ςχιμα 3.2.12, θ παραπάνω τοπολογία ςτισ υψθλζσ ςυχνότθτεσ γίνεται: 

 

Σχιμα 3.3.7 : Απλοποιθμζνο ιςοδφναμο με ςχιμα 3.3.6 κφκλωμα υψθλϊν ςυχνοτιτων 

Το ςχιμα 3.3.7 είναι αντίςτοιχο με το ςχιμα 3.2.11 ,απλά ςτο πρϊτο δεν ζχω ςυνδζςει ςε ςειρά 

τισ δφο μεταβλθτζσ χωρθτικότθτεσ όπωσ φαίνεται ςτο δεφτερο.   

Είναι     
 

  
 και      και      είναι οι κφριεσ χωρθτικότθτεσ πφλθσ – πθγισ και πφλθσ – 

υποδοχισ που χρθςιμοποιοφνται περιςςότερο ςτα απλοποιθμζνα ιςοδφναμα μοντζλα υψθλϊν 

ςυχνοτιτων. Αυτζσ οι δφο χωρθτικότθτεσ μεταβάλλονται ανάλογα με τθν περιοχι πόλωςθσ του 

τρανηίςτορ ωσ εξισ: 

 

Σχιμα 3.3.8 : Εκτίμθςθ των χωρθτικοτιτων του απλοποιθμζνου ιςοδφναμου μοντζλου nMOS 

υψθλϊν ςυχνοτιτων 
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3.3.4  χεδύαςη του VCO 
 

 Πόλωςη 

 

Κατά τθ ςχεδίαςθ του VCO ξεκίνθςα από το κομμάτι του ρεφματοσ πόλωςθσ του ενεργοφ 

μζρουσ του ταλαντωτι. Ωσ κφκλωμα πόλωςθσ επζλεξα τον ςυνδυαςμό αντιςτάτθ - κακρζπτθ 

ρεφματοσ κακϊσ είναι μία από τισ πιο απλζσ τοπολογίεσ πόλωςθσ. Συγκεκριμζνα επζλεξα τον 

απλό κακρζπτθ με δφο τρανηίςτορ όπου το ρεφμα ειςόδου     κακορίηεται από τθν τάςθ 

τροφοδοςίασ και ζναν αντιςτάτθ. 

 

Σχιμα 3.3.9 : επιλεγείςα πθγι ρεφματοσ με κακρζπτθ ρεφματοσ από δφο MOS και ζναν αντιςτάτθ 

Το φορτίο ςτο παραπάνω ςχιμα είναι ο VCO με το LC κομμάτι και το ενεργό κομμάτι που 

πολϊνεται με το ρεφμα πόλωςθσ      .  

 Υποκζτοντασ ότι και τα δφο τρανηίςτορ του κακρζπτθ ρεφματοσ είναι ςτον κορεςμό και 

ότι ζχουν το ίδιο μικοσ καναλιοφ L ϊςτε να ζχουν τθν ίδια τάςθ κατωφλίου    και τζλοσ ότι 

    , ζχουμε: 

             √
   

  (  ⁄ ) 
    √

     

  (  ⁄ ) 
  

 
     

   
 

(  ⁄ ) 

(  ⁄ ) 
   (3.25) 

Ζτςι, κατά τθν ςχεδίαςθ πρζπει να αποφαςίςω πρϊτα ποιό κα είναι το ρεφμα     και το ρεφμα 

πόλωςθσ      . Ζχοντασ επιλζξει το μικοσ καναλιοφ για τα δφο τρανηίςτορ τθσ πθγισ ρεφματοσ, 

προκφπτουν ςτθ ςυνζχεια και τα πλάτθ W3 και W4 των καναλιϊν των δφο τρανηίςτορ. Ξζροντασ το 

ρεφμα     ξζρουμε κατ’επζκταςθ και τθν τιμι του αντιςτάτθ.  

Τα μειονεκτιματα αυτισ τθσ τοπολογίασ πθγισ ρεφματοσ είναι: 

 Εξάρτθςθ τθσ πόλωςθσ από μεταβολζσ ςτθ κερμοκραςία μζςω του κερμοκραςιακοφ 

ςυντελεςτι τθσ αντίςταςθσ που χρθςιμοποιείται. 

 Μικρι αντίςταςθ εξόδου προσ το φορτίο. 
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Σχιμα 3.3.10 : Διάταξθ υπολογιςμοφ τθσ αντίςταςθσ εξόδου τθσ πθγισ ρεφματοσ 

Από ό,τι βλζπουμε θ αντίςταςθ εξόδου είναι απλά θ αντίςταςθ εξόδου    του Μ4 

τρανηίςτορ θ οποία μειϊνεται όςο το ρεφμα πόλωςθσ       αυξάνεται.  

 

Κύκλωμα ςυντονιςμού 

 

 Αρχικά το μόνο που ξζρουμε είναι θ περιοχι ςυχνοτιτων ςτθν οποία κα πρζπει να 

λειτουργεί ο VCO. Ιδανικά κα πρζπει να επιλζξω τζτοιεσ τιμζσ για τα πθνία και τουσ varactors 

ϊςτε ςτθν κεντρικι ςυχνότθτα λειτουργίασ του VCO, που είναι θ μεςαία ςυχνότθτα ςτο εφροσ 

των ςυχνοτιτων λειτουργίασ του VCO, οι ςυντελεςτζσ ποιότθτασ Q των πθνίων και varactors να 

είναι  κοντά ςτθν μζγιςτι τουσ τιμι. Στθν πράξθ είναι εξαιρετικά δφςκολο να πετφχουμε τα πθνία 

και οι varactors να παρουςιάηουν ςτθν ίδια ςυχνότθτα ι ςε κοντινι απόςταςθ αντίςτοιχα μεγάλθ 

τιμι ςτο Q τουσ. Πταν το πθνίο ζχει μεγάλθ τιμι ςτο Q ςε μια ςυχνότθτα λειτουργίασ, ο varactor 

ζχει ςυνικωσ χαμθλι τιμι.   

 Από τον τφπο (3.6) βλζπουμε ότι όςο αυξάνεται θ ςυχνότθτα λειτουργίασ τόςο μικρότερο 

κα είναι το Q του varactor. To Q του πθνίου προςδιορίηεται από τθν παράμετρο     θ οποία 

υπολογίηεται από τθ ςχζςθ ρεφματοσ-τάςθσ ςτον ζναν κόμβο του πθνίου με τον άλλο κόμβο 

γειωμζνο [4].  

        
|  (   )|

  (   )
    (3.26) 

 

Σχιμα 3.3.11 : ενδεικτικό διάγραμμα του Q ενόσ πθνίου ςυναρτιςει τθσ ςυχνότθτασ ςχεδιαςμζνο 

για λειτουργία ςτα 3.2 GHz 
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Κατά τθ ςχεδίαςθ του ταλαντωτι, αφοφ επζλεγα τιμζσ ςτα πθνία και ςτουσ varactors, ςτθ 

ςυνζχεια υπολόγιηα τθν ιςοδφναμθ ςυνολικι αγωγιμότθτα του LC κυκλϊματοσ που κεωρθτικά 

δίνεται πολφ προςεγγιςτικά από τον τφπο (3.12) και πρακτικά μπορεί να υπολογιςτεί με sp 

analysis. Ζχοντασ μόνο το LC κφκλωμα τότε μπορϊ μζςω τθσ sp analysis ςτο cadence να 

υπολογίςω με ακρίβεια και όχι προςεγγιςτικά τθν ιςοδφναμθ ςυνολικι αγωγιμότθτα του LC 

κυκλϊματοσ θ οποία ιςοφται με το πραγματικό μζροσ τθσ αγωγιμότθτασ ειςόδου    .  

Τελικά δεν χρθςιμοποιικθκαν πθνία τθσ διακζςιμθσ τεχνολογίασ λόγω τθσ μικρισ 

επαγωγισ που ικελα να ζχω ςτο κφκλωμα ςυντονιςμοφ. Χρθςιμοποιικθκε κυματοδθγόσ που 

δίνει πολφ μικρι επαγωγι. Ρεριςςότερα πάνω ςε αυτά ςτο κεφάλαιο 4. 

 

Ενεργό κομμϊτι 

 

Ζχοντασ προςδιορίςει τθν ιςοδφναμθ ςυνολικι αγωγιμότθτα του LC κυκλϊματοσ 

    
 

  
 ςτθν κεντρικι ςυχνότθτα που κζλουμε να ταλαντϊνεται ο VCO, μποροφμε πλζον να 

βροφμε τθν διαγωγιμότθτα    των τρανηίςτορ. Ππωσ ζχουμε δει παραπάνω για τθν NMOS 

τοπολογία του διαφορικοφ ταλαντωτι πρζπει    
 

  
 κατά δφο ι τρεισ φορζσ για να είμαςτε 

ςίγουροι ότι κα αρχίςει θ ταλάντωςθ. Ζχοντασ ιδθ επιλζξει μια τιμι για το ρεφμα πόλωςθσ και με 

βάςθ τον τφπο (3.24) βρίςκουμε αρχικζσ εκτιμιςεισ ςτισ διαςτάςεισ των τρανηίςτορ του ενεργοφ 

μζρουσ του ταλαντωτι. Απλά πρζπει να προςεχκεί το 

                                                         . 

Τονίηω ότι επιλζγουμε το μικοσ καναλιοφ των τρανηίςτορ του ενεργοφ μζρουσ ϊςτε να 

είναι όςο το δυνατόν μικρό για να ζχουμε μικρζσ παραςιτικζσ χωρθτικότθτεσ αλλά όχι τόςο μικρό 

ϊςτε και να αποφφγουμε φαινόμενα μικροφ καναλιοφ (short-channel effects) αλλά και να ζχουμε 

πιο μικρι overdrive ςε αυτά τα τρανηίςτορ κακϊσ είναι 

   
    

   
 

    

       
   (3.27) 

Ππωσ βλζπουμε, όςο πιο μικρό το μικοσ καναλιοφ τόςο πιο μικρι και θ τάςθ κατωφλίου (όχι 

ανάλογα αλλά ςίγουρα για αρκετά μικρότερο μικοσ καναλιοφ θ τάςθ κατωφλίου είναι 

μειωμζνθ), επομζνωσ για τθν ίδια πόλωςθ, τόςο πιο μεγάλθ θ overdrive το οποίο τελικά δίνει πιο 

μικρι διαγωγιμότθτα   . 

 Αυτι θ διαδιακαςία, από το προςδιοριςμό τθσ πόλωςθσ, τον προςδιοριςμό του LC 

κυκλϊματοσ και τζλοσ τον προςδιοριςμό του ενεργοφ κομματιοφ, επαναλαμβάνεται πολλζσ 

φορζσ. Τθν ηθμιά τθν κάνουν γενικά οι παραςιτικζσ χωρθτικότθτεσ των τρανηίςτορ του ενεργοφ 

μζρουσ κακϊσ μειϊνουν πολφ τθ ςυχνότθτα ταλάντωςθσ, ιδίωσ αν βριςκόμαςτε ςε πολφ υψθλζσ 

ςυχνότθτεσ. Σφμφωνα με το ςχιμα 3.3.7 θ ςυχνότθτα ταλάντωςθσ αν ςυνυπολογίςουμε και τισ 

κφριεσ παραςιτικζσ χωρθτικότθτεσ προκφπτει κεωρθτικά και προςεγγιςτικά από τον τφπο [4] 

     
 

    √  [   (         )     ]

   (3.28) 
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Και δεν είναι μόνο να προςδιορίςουμε το ρεφμα πόλωςθσ και τισ διαςτάςεισ όλων των ςτοιχείων. 

Ρρζπει να ζχουν τζτοιεσ διαςτάςεισ οι varactors ϊςτε μαηί με τισ ςυνολικζσ παραςιτικζσ 

χωρθτικότθτεσ όχι μόνο να ταλαντϊνεται ο VCO ςτθν ςυχνότθτα που πρζπει αλλά και να 

μεταβάλλεται θ ςυχνότθτα ταλάντωςθσ ςτο εφροσ που πρζπει. Εάν βάλουμε και τον κόρυβο 

φάςθσ ςτθν ζξοδο ςυνειδθτοποιοφμε πόςο δφςκολο είναι να πετφχουμε να λειτουργεί ζνασ VCO 

ςτθν οριςκείςα περιοχι ςυχνοτιτων ικανοποιϊντασ όλεσ τισ προδιαγραφζσ.  

   

3.4  Θόρυβοσ φϊςησ LC ταλαντωτό 
 

 Θα παρουςιαςτεί ςυνοπτικά το μοντζλο των Hajimiri και Lee [10] για τον υπολογιςμό του 

κορφβου φάςθσ ενόσ ταλαντωτι, γιατί αυτό κεωρείται ότι προςεγγίηει πιο πολφ τα 

χαρακτθριςτικά ενόσ πραγματικοφ ταλαντωτι και χρθςιμοποιείται ςτουσ προςομοιωτζσ 

κυκλωμάτων [4]. 

 Αρχίηοντασ, αυτό το μοντζλο υποκζτει ότι ο ταλαντωτισ είναι ζνα χρονομεταβλθτό 

γραμμικό ςφςτθμα (LTV). Λόγω τθσ γραμμικότθτασ που υπετζκθ, ο κόρυβοσ φάςθσ ενόσ 

ταλαντωτι υπολογίηεται με τθ βοικεια τθσ κρουςτικισ απόκριςθσ φάςθσ. Αυτι θ απόκριςθ 

φάςθσ αντιπροςωπεφει τθν αλλαγι φάςθσ που προκαλεί μια κρουςτικι ρεφματοσ (ι τάςθσ) που 

ειςάγεται ςε ζναν κόμβο του κυκλϊματοσ (ι κλάδο). Αν ζχουμε για παράδειγμα ζνα ιδανικό LC 

κφκλωμα όπωσ ςτο παρακάτω ςχιμα και ειςάγουμε μια κρουςτικι ρεφματοσ τθν χρονικι ςτιγμι 

τ, τότε ειςάγεται κρουςτικό φορτίο Δq αυτι τθ ςτιγμι. Επειδι το ρεφμα του πθνίου δεν αλλάηει 

απότομα, κα ζχουμε μια απότομθ μεταβολι τθσ διαφοράσ τάςθσ του πυκνωτι κατά    
  

 
 . 

Ανάλογα με τθ χρονικι ςτιγμι τ που ζρχεται θ κρουςτικι, κα ζχουμε και διαφορετικι μεταβολι 

του πλάτουσ και τθσ φάςθσ τθσ ταλάντωςθσ. Αν θ χρονικι ςτιγμι τ ςυμπίπτει με τθ χρονικι 

ςτιγμι που το ςιμα ταλάντωςθσ είναι ςτθ μζγιςτι του τιμι (απόλυτα) τότε κα αλλάξει απότομα 

το πλάτοσ ταλάντωςθσ και κακόλου θ φάςθ. Αντίκετα, αν θ ςτιγμι τ ςυμπίπτει με τθ ςτιγμι που 

το ςιμα ταλάντωςθσ περνά από το μθδζν, τότε επθρεάηεται μόνο θ φάςθ του. Στουσ 

πραγματικοφσ ταλαντωτζσ, θ μεταβολι ςτο πλάτοσ ταλάντωςθσ ΔV “ςβινει” ςιγά ςιγά και ο 

ταλαντωτισ επανζρχεται ςτθν αρχικι κατάςταςθ. Αντίκετα θ μεταβολι ςτθ φάςθ Δκ μζνει και ο 

ταλαντωτισ ταλαντϊνεται με τθν καινοφρια φάςθ.       

 

Σχιμα 3.4.1 : Κρουςτικι απόκριςθ πλάτουσ και φάςθσ ςε ζναν ιδανικό ταλαντωτι 
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Σχιμα 3.4.2 : Χϊροσ καταςτάςεων ταλαντωτι όπου φαίνεται θ εξζλιξθ μιασ μεταβολισ ςτο 

πλάτοσ και ςτθ φάςθ του ςιματοσ ταλάντωςθσ 

 

Θ κρουςτικι απόκριςθ φάςθσ   (   )  ενόσ ταλαντωτι που ταλαντϊνεται ςε ςυχνότθτα 

   δίνεται από τον τφπο 

  (   )  
 (    )

    
 (   )   (3.29) 

όπου             ,  ( ) θ βθματικι ςυνάρτθςθ και  (   ) είναι μια περιοδικι ςυνάρτθςθ 

με περίοδο 2π που ονομάηεται ςυνάρτθςθ ευαιςκθςίασ ςε κρουςτικι (impulse sensitivity 

function, ISF). Κάκε κόμβοσ ζχει και τθν δικι του ISF. Θ ISF δείχνει πόςο ευαίςκθτο ωσ προσ τθν 

αλλαγι φάςθσ είναι κάκε χρονικό ςθμείο του ςιματοσ ταλάντωςθσ όταν ζρχεται μια κρουςτικι 

ρεφματοσ ςτον κόμβο που εξετάηουμε τθν ευαιςκθςία του. Στθν περίπτωςθ του ταλαντωτι θ ISF 

είναι ζνα ςυνθμίτονο.  

 

Σχιμα 3.4.3 : Σιμα ταλάντωςθσ και ISF ενόσ τυπικοφ LC ταλαντωτι 

Βλζπουμε ότι το ςιμα ταλάντωςθσ είναι περιςςότερο ευαίςκθτο όταν περνάει από το μθδζν και 

κακόλου ευαίςκθτο όταν είναι ςε ζνα από τα μζγιςτά του. 
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Στθν γενικι περίπτωςθ θ ISF είναι απλά περιοδικι, επομζνωσ ιςοφται με τθ ςειρά Fourier 

    (    )  
  

 
 ∑        (         )

 
     (3.30) 

Οι μεταβολζσ ςτθ φάςθ του ςιματοσ ταλάντωςθσ (jitter) λόγω του ρεφματοσ προκφπτουν από τον 

κόρυβο ςτο ρεφμα και όχι φυςικά από κρουςτικζσ. Θεωρθτικά θ μεταβολι ςτθ φάςθ του 

ςιματοσ υπολογίηεται μζςω τθσ κρουςτικισ απόκριςθσ φάςθσ και του κορφβου ρεφματοσ   ( ) 

  ( )  ∫   (   )    ( )   ∫
 (    )

    
   ( )  

 

  

  

  

 

→   ( )  
 

    
0
  

 
∫   ( )
 

  
 ∑   ∫   ( )      (      )

 

  
 
   1  (3.31) 

  

 Οι πθγζσ κορφβου ςε ζνα κφκλωμα χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ, ςτον κόρυβο των 

ςτοιχείων και ςτισ παρεμβολζσ. Στον κόρυβο που παράγεται από ςτοιχεία όπωσ αντιςτάςεισ και 

τρανηίςτορ ανικουν ο κερμικόσ κόρυβοσ, ο κόρυβοσ βολισ και ο ροη κόρυβοσ (flicker noise). Στον 

κόρυβο από παρεμβολζσ ανικει ο κόρυβοσ από το υπόςτρωμα και ο κόρυβοσ τθσ τροφοδοςίασ. 

Το   ( ) αντιπροςωπεφει κάποιον από τουσ παραπάνω κορφβουσ. 

Θ φαςματικι πυκνότθτα κορφβου ενόσ MOS τρανηίςτορ φαίνεται παρακάτω [11]: 

 

Σχιμα 3.4.4 : Θόρυβοσ MOS τρανηίςτορ 

     

      ( )     ( )     ( )    (3.32) 

Υποκζτοντασ ότι το MOS είναι ςτθν ιςχυρι αναςτροφι και ςτον κόρο, θ φαςματικι πυκνότθτα 

του κορφβου flicker και του λευκοφ κορφβου δίνονται από τουσ παρακάτω τφπουσ [11]: 

       
( )     0

 

 
(   )  1   (3.33) 
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( )  

    

   
 

 

 
    (3.34) 

όπου το δ είναι μεταξφ 0 και 1 (0 για long channel και τιμζσ προσ το 1 όςο πιο short channel 

γίνεται το τρανηίςτορ)  και το h εξαρτάται από τθ διαδικαςία καταςκευισ. Τυπικζσ τιμζσ του h για 

NMOS και PMOS είναι οι [11]: 

     NMOS:  h = 2*10-9 V2μm2   (3.35) 

     PMOS:   h = 8*10-11 V2μm2   (3.36) 

Οι ςυνιςτϊςεσ του κορφβου του MOS τρανηίςτορ που βρίςκονται κοντά ςε ακζραια 

πολλαπλάςια τθσ ςυχνότθτασ ταλάντωςθσ ωο μετατρζπονται ςε χαμθλόςυχνεσ πλευρικζσ ηϊνεσ οι 

οποίεσ τελικά είναι πλευρικζσ ηϊνεσ γφρω από τθ ςυχνότθτα ταλάντωςθσ ωο ι αλλιϊσ κόρυβοσ 

φάςθσ, όπωσ φαίνεται παρακάτω. Οι ςυνιςτϊςεσ του κορφβου του MOS που είναι κοντά ςτα 

ακζραια πολλαπλάςια τθσ ςυχνότθτασ ταλάντωςθσ διαμορφϊνουν τελικά τον κόρυβο φάςθσ 

πολλαπλαςιαηόμενεσ με τον αντίςτοιχο ςυντελεςτι    τθσ ςειράσ Fourier τθσ ISF. H μετατροπι 

του κορφβου flicker ςε κόρυβο φάςθσ κακορίηεται από τθν dc τιμι τθσ ISF c0.[10] 

 

Σχιμα 3.4.5 : Μετατροπι κορφβου MOS τρανηίςτορ ςε κόρυβο φάςθσ 

 

Σφμφωνα με τθ κεωρία ςτο φάςμα γφρω από τθ ςυχνότθτα ταλάντωςθσ (κόρυβοσ φάςθσ 

δθλαδι) υπάρχουν οι περιοχζσ  
  ⁄ ,  

  ⁄  και θ επίπεδθ περιοχι.  

 

Σχιμα 3.4.6 : Τυπικόσ κόρυβοσ φάςθσ ταλαντωτι 
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Θ  
  ⁄  περιοχι ςχθματίηεται κυρίωσ ςτακμίηοντασ με τον ςυντελεςτι c0 τισ χαμθλόςυχνεσ 

ςυνιςτϊςεσ κορφβου όπωσ ο κόρυβοσ flicker. Θ  
  ⁄  περιοχι διαμορφϊνεται κυρίωσ από τισ 

ςυνιςτϊςεσ λευκοφ κορφβου οι οποίεσ ςτακμίηονται με τουσ    ςυντελεςτζσ τθσ ISF. Θ επίπεδθ 

περιοχι τζλοσ κακορίηεται από το επίπεδο λευκοφ κορφβου των ςτοιχείων του ταλαντωτι. Γενικά 

αν το ρεφμα κορφβου   ( ) περιζχει    ⁄  χαμθλόςυχνεσ ςυνιςτϊςεσ (όπωσ ςτθν περίπτωςθ του 

κορφβου popcorn), τότε αυτζσ οι ςυνιςτϊςεσ εμφανίηονται ςτο φάςμα κορφβου φάςθσ ωσ 

 
    ⁄  περιοχζσ [10].      

Ροςοτικοποιϊντασ τον κόρυβο φάςθσ, όταν ζχουμε μια πθγι ρεφματοσ που παρζχει λευκό 

κόρυβο ςτον ταλαντωτι με πυκνότθτα 
  
 ̅

  
⁄  , τότε ο κόρυβοσ φάςθσ ςε dB (πυκνότθτα ιςχφοσ 

του jitter)  ςε απόςταςθ         από τθν ςυχνότθτα του φζροντοσ είναι  

    {       }        (
    
 

    
  

  
 ̅̅̅̅

  

          
 )   (3.37) 

όπου      είναι θ μζςθ τετραγωνικι τιμι τθσ ISF τθσ πθγισ ρεφματοσ που εξετάηουμε και  

∑   
  

         
  . 

H ςχζςθ (3.37) δίνει τον κόρυβο φάςθσ ςτθν  
  ⁄  περιοχι του φάςματοσ, κακϊσ θ πθγι 

κορφβου είναι λευκόσ κόρυβοσ. 

 Αν εξετάηουμε τον     κόρυβο (flicker) τθσ πθγισ ρεφματοσ τότε o κόρυβοσ φάςθσ ςτθν 

 
  ⁄  περιοχι δίνεται από τον τφπο 

   {       }        (
  
 

    
  

  
 ̅̅̅̅

  

          
  

    

       
)  (3.38) 

όπου      είναι θ ςυχνότθτα πάνω από τθν οποία το MOS παρζχει λευκό κόρυβο, όπωσ φαίνεται 

ςτο ςχιμα 3.4.4.  

Για να βρεκεί θ ςυχνότθτα   

  
 που φαίνεται ςτο ςχιμα (3.4.6) εξιςϊνουμε τισ ςχζςεισ (3.37) και 

(3.38). Ζτςι καταλιγουμε ςτθ ςχζςθ 

      

  
   

 

 
  
 

     
    

 

 
 

 
 .

  

  
/
 

  (3.39) 

 

Πταν οι πθγζσ κορφβου ςε ζναν κόμβο είναι περιςςότερεσ από μία τότε το 
  
 ̅̅̅

  
 

αντιπροςωπεφει το άκροιςμα των κορφβων που προκφπτει από το άκροιςμα των ρευμάτων 

κορφβου ςε κάκε κόμβο. 
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Σε ζναν NMOS LC ταλαντωτι οι πθγζσ κορφβου φαίνονται παρακάτω: 

 

Σχιμα 3.4.7 : Ρθγζσ κορφβου ΝΜOS LC ταλαντωτι 

 Οι παραπάνω πθγζσ κορφβου μεταβάλλονται περιοδικά κακϊσ μεταβάλλονται περιοδικά 

τα ρεφματα και οι τάςεισ των τρανηίςτορ. Για αυτό το λόγο ονομάηονται περιοδικά ςτάςιμεσ 

(cyclostationary) πθγζσ. Ζνασ απλοποιθμζνοσ τρόποσ να εκτιμιςουμε τθν επίδραςθ αυτϊν των 

πθγϊν ςτον κόρυβο φάςθσ είναι να υπολογίςουμε τθν τιμι τθσ φαςματικισ πυκνότθτασ ιςχφοσ 

τουσ τθν πιο ευαίςκθτθ ςτιγμι που είναι για παράδειγμα θ ςτιγμι που περνά το ςιμα 

ταλάντωςθσ από το μθδζν. Μια απλοποιθμζνθ μορφι του παραπάνω κυκλϊματοσ κεωρϊντασ 

μόνο τον κόρυβο των cross-coupled τρανηίςτορ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα: 

 

Σχιμα 3.4.8 : απλοποιθμζνο ιςοδφναμο NMOS LC ταλαντωτι για κόρυβο των cross-coupled 

τρανηίςτορ 

Ππωσ βλζπουμε κεωροφμε τα τρανηίςτορ απλά ωσ πθγζσ ρεφματοσ. Μετατρζποντασ τισ πθγζσ 

αυτζσ ςτο Thevenin ιςοδφναμό τουσ, τελικά ζχουμε: 
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Σχιμα 3.4.9 : διαφορικό ιςοδφναμο για κόρυβο cross-coupled LC ταλαντωτι 

Θ αντίςταςθ 2r εξουδετερϊνεται από τθν αρνθτικι αντίςταςθ τθσ κετικισ ανάδραςθσ που 

παρζχει το cross-coupled  ηευγάρι. Οπότε ο ςυνολικόσ διαφορικόσ κόρυβοσ ρεφματοσ από τα δφο 

NMOS τρανηίςτορ είναι 

       
 ̅̅̅̅  

 

 
 (   

 ̅̅̅̅     
 ̅̅̅̅)  

 

 
   

 ̅    (3.40) 

αφοφ    
 ̅̅̅̅     

 ̅̅̅̅    
 ̅ .  

 Για ςυχνότθτεσ μεγαλφτερεσ από τθν   

 

 του κορφβου ενόσ MOS, θ φαςματικι πυκνότθτα ιςχφοσ 

κορφβου (λευκόσ) είναι  

    
  
 ̅̅ ̅

  
         

 

 
(      )   (3.41) 

Ο παραπάνω τφποσ είναι ουςιαςτικά ο τφποσ (3.33). Απλά αντί για 2/3*(1+δ) ζχει το γ, το οποίο 

ζχει τιμι γφρω ςτο 2/3 για long-channel τρανηίςτορ και τιμζσ από 2 ζωσ 3 για short-channel 

τρανηίςτορ. 

Για ςυχνότθτεσ μικρότερεσ από τθν   

 

 του MOS, ιςχφει ο τφποσ (3.34) για τθν 
  
 ̅̅̅

  
. Πςον αφορά ςτα 

υπόλοιπα ςτοιχεία του ταλαντωτι, θ φαςματικι πυκνότθτα ιςχφοσ του κορφβου ρεφματοσ των 

παραςιτικϊν αντιςτάςεων ςειράσ του πθνίου και του πυκνωτι δίνεται από τον τφπο 

     
   
 ̅̅̅̅̅

  
     

 

  
    (3.42) 

όπου θ    δίνεται από τον τφπο (3.12). 

 Πςον αφορά ςτον κόρυβο από τθν πθγι πόλωςθσ (tail current), ο κόρυβοσ flicker του 

NMOS αυτοφ επθρεάηει περιςςότερο τον κόρυβο φάςθσ παρά ο λευκόσ κόρυβοσ. 

 Συμπεραςματικά, για να υπολογιςτεί ςφμφωνα με το μοντζλο Hajimiri-Lee o κόρυβοσ 

φάςθσ ενόσ ταλαντωτι πρζπει να βροφμε τθν ISF κάκε πθγισ κορφβου ςτο κφκλωμα και τθν 

φαςματικι πυκνότθτα κορφβου τθσ εκάςτοτε πθγισ. Τότε χρθςιμοποιϊντασ τθ ςχζςθ (3.37) ι τθ 

ςχζςθ (3.38) βρίςκουμε τθ ςυνειςφορά τθσ πθγισ κορφβου ςτον κόρυβο φάςθσ. Συνδυάηοντασ 

κατάλλθλα τισ ςυνειςφορζσ από κάκε πθγι, προκφπτει ο ςυνολικόσ κόρυβοσ φάςθσ του 

ταλαντωτι.   
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4 
Σχεδίαςθ του VCO ςτο Cadence 

 

4.1  Σεχνολογύα – Χαρακτηριςτικϊ 
 

 Θ ςχεδίαςθ του VCO ζγινε ςτο Virtuoso Front to Back Design Environment (version 

IC6.1.4.500.6) τθσ Cadence. H τεχνολογία ςχεδίαςθσ ζχει feature length 90nm και είναι θ IBM 

CMOS 90nm low power (cms9flp και rf9flp βιβλιοκικεσ μοντζλων). Θ τάςθ τροφοδοςίασ είναι 

1.2V . 

Μερικά βαςικά μεγζκθ για τθν τεχνολογία και το μοντζλο του τρανηίςτορ που επζλεξα είναι τα: 

Μζγεκοσ Σιμι 

χετικι διθλεκτρικι ςτακερά πυριτίου εr 3.9 
Πάχοσ οξειδίου πφλθσ tox 2.8 nm 

Κινθτικότθτα φορζων πλειονότθτασ μ ςε 
NMOS τρανηίςτορ (u0 ςτο cadence) 

640 
   

   
 

Ελάχιςτο πλάτοσ Wmin καναλιοφ τρανηίςτορ 360 nm 
Ελάχιςτο μικοσ Lmin καναλιοφ τρανηίςτορ 100 nm 

Ρίνακασ 4.1 : Μεγζκθ τεχνολογίασ ΙΒΜ CMOS 90nm 

Οι προςομοιϊςεισ ζγιναν με το ADE L του Virtuoso και ο προςομοιωτισ που χρθςιμοποιικθκε 

είναι ο Spectre. 

 

4.2  Σοπολογύα 
 

 Θ τοπολογία του VCO που ςχεδιάςκθκε είναι αυτι του ςχιματοσ 3.3.6 με τθ διαφορά ότι 

αντί για δφο πθνία χρθςιμοποιϊ δφο κυματοδθγοφσ. Για τθν ακρίβεια ζναν κυματοδθγό που ζχει 

δφο καλϊδια ςυηευγμζνα (coupled) μεταξφ τουσ. Θα περιγραφοφν παρακάτω αυτά.  

 Ακολουκεί το τελικό ςχθματικό του κυκλϊματοσ του VCO: 
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Σχιμα 4.2.1 : Σχθματικό κυκλϊματοσ VCO 

 

Στο παραπάνω ςχθματικό περιζχονται τα εξισ ενεργά και πακθτικά ςτοιχεία:  

τοιχεία Περιγραφι Ποςότθτα Βιβλιοκικθ 

lvtnfet_rf RF NMOS τρανηίςτορ 4 rf9flp 
coupledcpw κυματοδθγόσ 1 rf9flp 

havar varactor 2 cms9flp 
opppcres αντίςταςθ 2 cms9flp 

Ρίνακασ 4.2 : Στοιχεία VCO 
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4.3  Παρουςύαςη ςτοιχεύων του VCO 
 

4.3.1  Cross-coupled transistors 
 

Αυτά τα δφο lvtnfet_rf  transistors ζχουν τισ εξισ παραμζτρουσ: 

Παράμετροσ Σιμι 

Width Single Finger 1 um 
Width All Fingers 50 um 

Length 100 nm 
Number of Fingers 50 

Multiplicity 1 
Num CA columns 2 

Ρίνακασ 4.3 : Ραράμετροι τρανηίςτορ lvtnfet_rf   

Οι υπόλοιπεσ παράμετροι αυτϊν των τρανηίςτορ είναι οι default.  

Επζλεξα lvt τρανηίςτορ (low   ) γιατί όπωσ λζει το όνομά τουσ ζχουν μικρότερθ τάςθ 

κατωφλίου ςε ςχζςθ με τα άλλα τρανηίςτορ τθσ τεχνολογίασ. Με αυτό τον τρόπο μπορϊ να ζχω 

ςτο cross-coupled transistor το ίδιο voltage headroom            με μικρότερθ     ςε ςχζςθ 

με τθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιϊ άλλο τρανηίςτορ τθσ τεχνολογίασ. Θ μικρότερθ     για τα 

cross-coupled ςτθν παραπάνω τοπολογία ςθμαίνει παράλλθλα και μεγαλφτερθ     για το 

τρανηίςτορ πόλωςθσ του κακρζφτθ ρεφματοσ αφοφ όντασ το gate των cross-coupled ςε τάςθ 

περίπου ίςθ με 1.2 V, θ τάςθ του drain του τρανηίςτορ πόλωςθσ μπορεί να αυξθκεί βάηοντάσ το 

πιο βακιά ςτθν περιοχι κόρου. Βζβαια κα ζχουμε τότε μικρότερο ρεφμα πόλωςθσ       και 

τελικά μικρότερθ διαγωγιμότθτα   . Ραρ’όλα αυτά τα lvt transistors ςου δίνουν γενικά 

μεγαλφτερα περικϊρια ςτθ ςχεδίαςθ, γι’αυτό και επιλζχκθκαν. Επίςθσ ςου δίνουν τθν 

δυνατότθτα να ζχεισ μεγαλφτερθ ςυχνότθτα μετάβαςθσ    , γιατί για τθν ίδια πόλωςθ με 

μικρότερθ    παίρνουμε μεγαλφτερθ    όπωσ φαίνεται ςτον ακόλουκο τφπο *12]: 

       
  

    
 (      )   (4.1) 

 H ςυχνότθτα μετάβαςθσ    (κζρδοσ ρεφματοσ βραχυκυκλϊςεωσ ςε ςυνδεςμολογία 

κοινισ πθγισ) των δφο cross-coupled transistors υπολογίςτθκε με το παρακάτω κφκλωμα: 

 

Σχιμα 4.3.1 : testbench για υπολογιςμό fT 
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Ο υπολογιςμόσ τθσ    ζγινε για πόλωςθ          και           . Λόγω τθσ 

ςφνκετθσ αντίςταςθσ ειςόδου και εξόδου του τρανηίςτορ και τθσ αντίςταςθσ 50 Ohm που ζχει 

κάκε port ςτο παραπάνω κφκλωμα, ςτο port ειςόδου χρειάςτθκε      dc τάςθ και ςτο port 

εξόδου      dc τάςθ για να πολωκεί το τρανηίςτορ ςτισ τάςεισ που κζλω. Κάνοντασ sp ανάλυςθ 

ςτο ADE L και παίρνοντασ τθν     παράμετρο ςε dB και λογαρικμικι κλίμακα του άξονα των 

ςυχνοτιτων, θ ςυχνότθτα μετάβαςθσ    φαίνεται ςτο παρακάτω διάγραμμα: 

 

Σχιμα 4.3.2 : Μζτρο του κζρδουσ ρεφματοσ βραχυκυκλϊςεωσ για το cross-coupled lvtnfet_rf του 

design μου 

Ππωσ βλζπουμε ζχουμε για τθ ςυχνότθτα μετάβαςθσ             . Επομζνωσ τα δφο 

lvtnfet_rf τρανηίςτορ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν άνετα ςτον VCO των 77 GHz αφοφ θ 

ςυχνοτικι τουσ δυνατότθτα είναι για διπλάςια ςυχνότθτα από τθν ςυχνότθτα ταλάντωςθσ.  

 

4.3.2  Κυματοδηγόσ 
 

 Στο design μου για να πετφχω τθν ςυχνότθτα ταλάντωςθσ 77 GHz είναι απαραίτθτο να 

ζχω πολφ μικρι επαγωγι L, μικρότερθ από 40 pH. Αυτό γιατί οι varactors πρζπει να μθν είναι 

πολφ μικροί ϊςτε θ μεταβαλλόμενθ χωρθτικότθτά τουσ να είναι ςυγκρίςιμθ με το ςφνολο των 

παραςιτικϊν χωρθτικοτιτων που είναι ςυνδεδεμζνεσ με τθν κάκοδο των varactors ςε κάκε 

χρονικό ςθμείο τθσ ταλάντωςθσ. Οι παραςιτικζσ χωρθτικότθτεσ που είναι οι κυρίαρχεσ ςτθν 

περίπτωςθ του ςχθματικοφ είναι όπωσ ζχω αναφζρει ςτο κεφάλαιο 3 οι     και     των cross-

coupled NMOS transistors. 

 Το μικρότερο πθνίο τθσ τεχνολογίασ ζχει επαγωγι περίπου 95 pH. Οπότε βλζπουμε ότι 

δεν γίνεται να φτάςω τθ ςυχνότθτα των 77 GHz και να ζχω και παράλλθλα το εφροσ που κζλω ςτθ 

ςυχνότθτα ταλάντωςθσ, γιατί αν το L=95pH τότε οι varactors πρζπει να είναι αρκετά μικρότεροι 
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από τισ ιδθ υπάρχουςεσ παραςιτικζσ χωρθτικότθτεσ των τρανηίςτορ, το οποίο όμωσ ςθμαίνει ότι 

δεν κα μεταβάλλεται θ ςυχνότθτα ταλάντωςθσ ςτο εφροσ που επικυμϊ αλλά ςε πολφ μικρότερο.  

 Ο μόνοσ τρόποσ να ζχω πολφ μικρι επαγωγι L είναι να πάρω αυτιν τθν επαγωγι από τα 

καλϊδια. Ζνα καλϊδιο είναι ουςιαςτικά δικτφωμα RLC. To C και το R προφανϊσ είναι παραςιτικά 

για μζνα, αλλά ζτςι μπορϊ να ζχω πολφ μικρι επαγωγι τθσ τάξθσ των 30 pH [1]. Πταν λζω 

καλϊδιο εννοϊ ζνα ευκφ ςτρϊμα από μζταλλο ςτο layout.  

 H τεχνολογία όμωσ που χρθςιμοποιϊ δεν ζχει καλϊδια που να είναι απλά αγϊγιμοι 

δρόμοι από μζταλλο ςτουσ οποίουσ μοντελοποιείται θ επαγωγι L, θ αντίςταςθ R και θ 

χωρθτικότθτα C. Ζχει κυματοδθγό και ςυγκεκριμζνα τον ςυνεπίπεδο κυματοδθγό (coplanar 

waveguide).      

 

Σχιμα 4.3.3 : Τομι ενόσ coplanar waveguide και του υποςτρϊματοσ 

Στθν παραπάνω δομι βλζπουμε τθ μεταλλικι γραμμι του ςιματοσ να περιβάλλεται από 

άλλεσ δφο μεταλλικζσ γραμμζσ που δρουν ωσ “αςπίδεσ” (shields). Στισ υψθλζσ ςυχνότθτεσ το 

ρεφμα επιςτρζφει από τισ μεταλλικζσ γραμμζσ που δρουν ωσ “αςπίδεσ” ενϊ ςε DC λειτουργία το 

ρεφμα μπορεί να επιςτρζφει και από άλλα μονοπάτια.  

Στθν περίπτωςι μου χρθςιμοποιϊ μια παραλλαγι αυτισ τθσ βαςικισ δομισ, τον 

ςυηευγμζνο ςυνεπίπεδο κυματοδθγό (coupled coplanar waveguide). H διαφορά είναι ότι ζχουμε 

δφο μεταλλικζσ γραμμζσ ςτισ οποίεσ διαδίδονται δφο διαφορετικά ςιματα. Μεταξφ των δφο 

αυτϊν γραμμϊν δεν παρεμβάλλεται κάποια “αςπίδα”. Οι “αςπίδεσ” περιβάλλουν και τισ δφο 

γραμμζσ εξωτερικά. 

Ο λόγοσ που χρθςιμοποιϊ τον ςυηευγμζνο ςυνεπίπεδο κυματοδθγό είναι θ τοπολογία 

του κυκλϊματοσ. Συγκεκριμζνα, επειδι κζλω απλά να ζχω μια επαγωγι L παίρνοντάσ τθ από 

καλϊδια, κζλω απλά να χρθςιμοποιϊ τα δφο καλϊδια ςιματοσ του κυματοδθγοφ ςαν να ιταν 

απλά οι δφο διαφορικοί δρόμοι εξόδου τθσ τοπολογίασ. Επομζνωσ βολεφει να ζχω τον 

ςυηευγμζνο ςυνεπίπεδο κυματοδθγό γιατί ζτςι φαίνεται ότι τον χρθςιμοποιϊ απλά ςαν δφο 

καλϊδια που αναπόφευκτα ζχουν μια ςφηευξθ μεταξφ τουσ (coupling) και όχι ςαν κυματοδθγό 

κανονικό. Θ επιλογι του ςυηευγμζνου ςυνεπίπεδου κυματοδθγοφ βολεφει και ςτο layout γιατί οι 

διαςυνδζςεισ περιορίηονται ωσ προσ το μικοσ ζχοντασ ζτςι πολφ μικρότερεσ παραςιτικζσ 

αντιςτάςεισ και χωρθτικότθτεσ από τα καλϊδια διαςφνδεςθσ των cross-coupled transistors και 
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των varactors με τον κυματοδθγό ςε ςχζςθ με τθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιϊ τον απλό 

ςυνεπίπεδο κυματοδθγό. 

Το μοντζλο του ςυηευγμζνου ςυνεπίπεδου κυματοδθγοφ ονομάηεται coupledcpw ςτθν 

βιβλιοκικθ rf9flp τθσ IBM. Οι παράμετροι αυτοφ του ςτοιχείου τελικά ορίςτθκαν ωσ εξισ: 

Παράμετροσ Σιμι 

Bandwidth max 40 GHz 
Length 44 μm 
Width 7 μm 

distance 17 μm 
s 13 μm 

BEOL stack option 5_01_00_01_LD 
Signal layer LD 

Crossing lines Model Full plane 
Full plane None 
Pattern fill yes 

Ρίνακασ 4.4 : Ραράμετροι ςυνεπίπεδου κυματοδθγοφ  

Σφμφωνα με τισ παραπάνω παραμζτρουσ θ ςυνολικι επαγωγι του κυματοδθγοφ (του καλωδίου) 

είναι             . Πςον αφορά ςτα υπόλοιπα μεγζκθ του κυματοδθγοφ,  

            (                  )             

                           

 (                 )             

 Ρρζπει να τονιςτεί ότι οι τιμζσ ςε μερικζσ παραμζτρουσ πιραν τθν τιμι που ζχουν λαμβάνοντασ 

υπόψθ μόνο το layout.  

 Συγκεκριμζνα, επειδι οι δφο διαφορικοί δρόμοι εξόδου ςτο layout είναι ςε μζταλλο LD 

ςτουσ οποίουσ υπάρχουν επαφζσ από M1_2B ςε LD που ζχουν πλάτοσ 7 μm, κρίκθκε ςωςτό τα 

δφο καλϊδια του κυματοδθγοφ που αντιςτοιχοφν ςτουσ δφο διαφορικοφσ δρόμουσ εξόδου του 

κυκλϊματοσ να ζχουν ίδιο πλάτοσ με αυτοφσ τουσ δρόμουσ για να μθν ζχω αλλαγζσ τθσ 

αντίςταςθσ και του ςυντελεςτι ανάκλαςθσ ςτα ςθμεία που ςυνδζεται ο κυματοδθγόσ με το 

υπόλοιπο κφκλωμα. Ζτςι ςτον κυματοδθγό width = 7μm και signal layer = LD. Οι παράμετροι 

distance (απόςταςθ μεταξφ των δφο καλωδίων ςιματοσ του κυματοδθγοφ) και s (απόςταςθ 

μεταξφ του κάκε καλωδίου ςιματοσ από το καλϊδιο επιςτροφισ) επιλζχκθκαν με βάςθ τθ 

ςχεδίαςθ του layout με το ςκεπτικό να μθν υπάρχουν γωνίεσ ςτουσ δρόμουσ του ςιματοσ εξόδου. 

 Θ αμοιβαία επαγωγι M μεταξφ των καλωδίων ςιματοσ του κυματοδθγοφ ρυκμίηεται 

μζςω και τθσ παραμζτρου distance. Θ μζγιςτθ τιμι τθσ παραμζτρου αυτισ είναι τα 20 μm ενϊ 

εγϊ ζχω επιλζξει τθν τιμι 17 μm, επομζνωσ θ τιμι              είναι ςχετικά μικρι. Τθν 

επαγωγι L του κυματοδθγοφ τθν ρφκμιηα όπωσ κα ρφκμιηα τθν επαγωγι ενόσ κλαςικοφ 

καλωδίου, δθλαδι μεταβάλλοντασ το μικοσ του.  

 Τζλοσ, πρζπει να τονιςτεί ότι παρά το γεγονόσ ότι χρθςιμοποιϊ τον κυματοδθγό ςαν 

απλά καλϊδια, θ ταλάντωςθ του κυκλϊματοσ ςτθν ςυχνότθτα που κζλω δεν επιτυγχάνεται απλά 

επιλζγοντασ μια τιμι για το μικοσ του άρα και για τθν επαγωγι του. Από ό,τι φάνθκε μζςα από 
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πολλζσ προςομοιϊςεισ, υπάρχουν γενικά περιοχζσ τιμϊν μικουσ του κυματοδθγοφ ςτισ οποίεσ 

ζχουμε ταλάντωςθ. Στο ςχθματικό, τα μικθ του κυματοδθγοφ πρζπει να είναι υποπολλαπλάςια 

του μικουσ κφματοσ που αντιςτοιχεί ςτθ ςυχνότθτα ταλάντωςθσ ι κοντά ςχετικά ςε αυτά τα 

υποπολλαπλάςια. Στθν περίπτωςι μου το μικοσ 44 μm είναι κοντά ςτθν τιμι λ/88, όπου 

  
 

 
 

     

             .  

Θ παραπάνω παρατιρθςθ για το μικοσ του κυματοδθγοφ δεν ιςχφει απόλυτα. Υπάρχει 

και μία αλλθλεπίδραςθ μεταξφ του μεγζκουσ τθσ επαγωγισ του κυματοδθγοφ και του μεγζκουσ 

τθσ χωρθτικότθτασ του varactor. Γενικά, ενϊ κα ιταν λογικό να γίνεται, δε μποροφμε να κάνουμε 

τον varactor όςο μεγάλο γίνεται και παράλλθλα τον κυματοδθγό όςο μικρό γίνεται, κακϊσ τότε 

δεν μποροφν να υπάρξουν ταλαντϊςεισ. Επομζνωσ θ επιλογι των τελικϊν τιμϊν για επαγωγι 

κυματοδθγοφ και χωρθτικότθτα varactor ιταν αποτζλεςμα πολλϊν δοκιμϊν.  

H επαγωγι L και το Q του κυματοδθγοφ ςε μεγάλα και πιο μικρά εφρθ ςυχνοτιτων 

υπολογίςτθκαν με βάςθ το παρακάτω testbench: 

 

Σχιμα 4.3.4 : testbench για υπολογιςμό επαγωγισ L και ςυντελεςτι ποιότθτασ Q του coupledcpw 

κυματοδθγοφ 

Στο παραπάνω testbench κάνω sp analysis και χρθςιμοποιϊ από τισ YP παραμζτρουσ τθν Y11. 

Επειδι υπολογίηω μόνο τθν Y11, βραχυκυκλϊνονται οι δφο ζξοδοι του κυματοδθγοφ. Επίςθσ, 

λόγω του balun ςτθν είςοδο του κυματοδθγοφ που κάνει το διαφορικό ςιμα single-ended, 

υπολογίηω τελικά τθν ςυνολικι επαγωγι και των δφο καλωδίων ςιματοσ του κυματοδθγοφ. 

Δθλαδι είναι ςαν να ζχω το παρακάτω testbench, το οποίο διαπιςτϊκθκε ότι δίνει τα ίδια 

αποτελζςματα: 

 

Σχιμα 4.3.5 : Ιςοδφναμο testbench κυματοδθγοφ 
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Θ επαγωγι L που κα προκφπτει από τον παρακάτω τφπο είναι διπλάςια ςε ςχζςθ με τθν επαγωγι 

του ενόσ καλωδίου του κυματοδθγοφ. 

  
  

    (   )
    (4.2) 

  
   (   )

  (   )
     (4.3) 

Ακολουκοφν διαγράμματα του L και του Q του κυματοδθγοφ ςε διάφορα εφρθ ςυχνοτιτων. 

 

Σχιμα 4.3.6 : L κυματοδθγοφ coupledcpw από 1GHz ωσ 10ΤHz 

 

Σχιμα 4.3.7 : Q coupledcpw κυματοδθγοφ από 1GHz ωσ 10THz 

Ππωσ φαίνεται ςτα δφο παραπάνω διαγράμματα ο κυματοδθγόσ ζχει επαγωγικι ςυμπεριφορά 

μζχρι τθ ςυχνότθτα 947GHz, μετά είναι χωρθτικι μζχρι τθ ςυχνότθτα 1832GHz και αφοφ γίνεται 

για λίγο επαγωγικι άλλεσ δφο φορζσ, μετά χάνει εντελϊσ τθν επαγωγικι ςυμπεριφορά του. Για 

μεγαλφτερθ λεπτομζρεια ςτισ περιοχζσ ςυχνοτιτων που με ενδιαφζρουν παρακζτω τα παρακάτω 

διαγράμματα: 
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Σχιμα 4.3.8 : L coupledcpw κυματοδθγοφ από 1GHz ωσ 500GHz 

 Στο προθγοφμενο διάγραμμα βλζπουμε ότι το L ςτα 77GHz είναι πολφ κοντά ςτθν ελάχιςτθ 

τιμι που παρουςιάηει ςτθν περιοχι λειτουργίασ μζχρι τθ ςυχνότθτα 900GHz.  

 

Σχιμα 4.3.9 : Q coupledcpw κυματοδθγοφ από 1GHz ωσ 2ΤHz 

Ραραπάνω φαίνεται ότι είναι                    ςτα 77GHz. Οι ςυχνότθτεσ αυτοςυντονιςμοφ 

είναι ςτα 947.7GHz, 1832GHz και ςε άλλεσ τρεισ μεγαλφτερεσ. Επίςθσ θ ςυχνότθτα peak-Q ςτθν 

οποία μεγιςτοποιείται το Q είναι κοντά ςτα 400GHz, αρκετά μακριά δθλαδι από τθν περιοχι 

ςτθν οποία κα ταλαντϊνει ο VCO. Το ιδανικό κα ιταν θ ςυχνότθτα peak-Q του κυματοδθγοφ με 

τισ διαςτάςεισ που ζχω ορίςει να βρίςκεται κοντά ςτθν περιοχι ςυχνοτιτων ταλάντωςθσ του 

VCO.                  
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Σχιμα 4.3.10 : L coupledcpw κυματοδθγοφ ςτο εφροσ ςυχνοτιτων που λειτουργεί ο VCO 

 

Σχιμα 4.3.11 : Q coupledcpw κυματοδθγοφ ςτο εφροσ ςυχνοτιτων που λειτουργεί ο VCO  

 

Από τα παραπάνω διαγράμματα βλζπουμε ότι ςτα 77GHz είναι  
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Θ τιμι L = 30.92 pH που μεταβάλλεται ελάχιςτα ςτθν περιοχι λειτουργίασ του VCO, είναι πολφ 

κοντά ςτθν τιμι L = 29.3311 pH που είναι θ επαγωγι χαμθλϊν ςυχνοτιτων που δίνει θ καρτζλα 

με τισ παραμζτρουσ του κυματοδθγοφ. Επίςθσ πρζπει να ςθμειωκεί ότι από τισ προςομοιϊςεισ το 

L ςε χαμθλζσ ςυχνότθτεσ ξεκινά από μεγάλεσ τιμζσ και καταλιγει περίπου ςτα 30.9 pH κοντά ςτα 

80GHz. Στθ ςυνζχεια πάλι αυξάνεται και φτάνει ςε μια μζγιςτθ τιμι λίγο πριν αποκτιςει 

χωρθτικι ςυμπεριφορά. 

 Τζλοσ, αφοφ L=30.92pH ςτα 77GHz, το κάκε καλϊδιο ςιματοσ του κυματοδθγοφ 

μποροφμε να ποφμε ότι ζχει                       , γιατί όπωσ είπα υπολογίηω τθ ςυνολικι 

επαγωγι των δφο καλωδίων ςιματοσ τα οποία ςτο testbench είναι ςυνδεδεμζνα ςε ςειρά. 

  

4.3.3  Varactor 
 

 Ωσ varactor χρθςιμοποιϊ το ςτοιχείο havar από τθ βιβλιοκικθ cms9flp. Ρρόκειται για 

“Hyper-Abrupt (HA) Junction Varactor”, δθλαδι varactor ζνωςθσ pn που ζχει το χαρακτθριςτικό 

να είναι hyper-abrupt.  

 Oι χαρακτθριςμοί “abrupt” και “hyper-abrupt” ζχουν να κάνουν με το προφίλ και τθν 

κατανομι των προςμίξεων ςτο πυρίτιο. 

 

Σχιμα 4.3.12 : προφίλ προςμίξεων για “Abrupt Varactor” 

 

 

Σχιμα 4.3.13 : προφίλ προςμίξεων για “Hyper-Abrupt Varactor” 
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Ραραπάνω παρατθροφμε τθ διαφορά ςτθ ςυγκζντρωςθ των προςμίξεων για “Abrupt Varactor” 

και για “Hyper-Abrupt Varactor” [13]. Αυτι θ διαφορά μεταφράηεται ςτθν παρακάτω διαφορά 

ςτθν χαρακτθριςτικι C-V (χωρθτικότθτασ – τάςθσ): 

 

Σχιμα 4.3.14 : Χαρακτθριςτικι C-V για “Abrupt Varactor” 

 

  

Σχιμα 4.3.15 : Χαρακτθριςτικι C-V για “Hyper-Abrupt Varactor”  

 

 Στα δφο παραπάνω διαγράμματα το V0 είναι το ενςωματωμζνο δυναμικό τθσ ζνωςθσ pn 

και V θ εφαρμοηόμενθ ανάςτροφθ πόλωςθ. 

Θ κλίςθ τθσ logC-logV χαρακτθριςτικισ για ζναν varactor ορίηεται ωσ γ (gamma) [13]. Για 

ζναν ιδανικό “Abrupt Varactor” είναι γ = 0.5. Στθν πράξθ είναι ςυνικωσ γ =  0.47. Το γ είναι το n 

ςτον τφπο (3.22). 

Σε ζναν “Hyper-Abrupt Varactor” θ κλίςθ γ τθσ καμπφλθσ C-V δε μζνει ςτακερι, εν 

αντικζςει με τον “Abrupt Varactor” ςτον οποίο θ κλίςθ γ είναι ςτακερι. Μόνο όταν θ ανάςτροφθ 

τάςθ μεταβάλλεται ςε μια ςτενι περιοχι τάςεων μποροφμε να ποφμε ότι ο “Hyper-Abrupt 

Varactor” ζχει ςτακερι κλίςθ γ ςε αυτι τθν περιοχι. Θ μθ ςτακερι κλίςθ τθσ C-V χαρακτθριςτικισ 

του varactor που χρθςιμοποιϊ οδθγεί ςε μθ ςτακερό κζρδοσ για τον VCO για τάςεισ ςτθν άνοδο 

από 0V ωσ 1V, κάτι το οποίο κα επαλθκευκεί παρακάτω. 
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Το ςχθματικό μοντζλο του varactor havar  που χρθςιμοποιϊ είναι το ακόλουκο: 

 

Σχιμα 4.3.16 : μοντζλο havar 

όπου 

- xhav είναι θ δίοδοσ “Hyper-Abrupt” ζνωςθσ 

- Rma, Rmc, R12, R34 είναι οι παραςιτικζσ αντιςτάςεισ 

- Cparatot είναι θ παραςιτικι χωρθτικότθτα ανάμεςα ςτθν καλωδίωςθ τθσ ανόδου και τθσ 

κακόδου 

- Dnsx είναι θ παραςιτικι δίοδοσ (πθγάδι Ν με υπόςτρωμα τφπου p) 

- Rsx είναι θ αντίςταςθ του υποςτρϊματοσ 

 

Οι παράμετροι των δφο havar ςτο κφκλωμα που ςχεδίαςα είναι: 

Παράμετροσ Σιμι 

Specify cap by geometry επιλεγμζνο 
Number of anodes 4 

Anode Width 2.5 μm 
Anode Length  2 μm 

Cathode Width 2.52 μm 
Connect Anodes επιλεγμζνο 

Multiplicity 1 

Ρίνακασ 4.5 : Ραράμετροι varactor havar 

Με αυτζσ τισ παραμζτρουσ θ χωρθτικότθτα του varactor για μθδενικι πόλωςθ είναι    

           . Θ παράμετροσ “Cathode Width” ορίςτθκε ςτα 2.52 μm για λόγουσ DRC ςτο layout. 

 

Θ χαρακτθριςτικι C – V αυτοφ του varactor υπολογίςτθκε με το παρακάτω testbench:  
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  Σχιμα 4.3.17 : testbench για υπολογιςμό C-V του havar 

Ππωσ φαίνεται παραπάνω, τθν κάκοδο τθν ζχω ςτακερά πολωμζνθ ςτα 1.2V γιατί περίπου 

αυτι είναι και θ πόλωςι τθσ ςτο ςυνολικό κφκλωμα του VCO, κακϊσ θ DC αντίςταςθ του 

κυματοδθγοφ είναι 0.043 Ohm και με ρεφμα 8 mA θ πτϊςθ τάςθσ από τθν τροφοδοςία μζχρι τθν 

κάκοδο του κάκε varactor είναι 0.34 mV, άρα πολφ μικρι. Για να πάρω τθν C-V χαρακτθριςτικι 

που κζλω, κάνω sp analysis μεταβάλλοντασ με sweep τθν τάςθ ςτθν άνοδο του varactor. Να 

ςθμειωκεί επίςθσ ότι ο κόμβοσ (sub!) πρζπει να είναι ςυνδεδεμζνοσ ςτθ γθ. 

Θ χωρθτικότθτα του varactor για διάφορεσ πολϊςεισ υπολογίηεται από τον τφπο 

      
  (   )

 
    (4.4) 

ςτθ ςυχνότθτα των 77.4 GHz. Τα αποτελζςματα φαίνονται ςτο παρακάτω διάγραμμα: 

 

Σχιμα 4.3.18 : C-V χαρακτθριςτικι varactor 
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  Από τθν χαρακτθριςτικι C-V μποροφμε να εξάγουμε το εφροσ ρφκμιςθσ ςυχνότθτασ του 

varactor. Αυτό δίνεται από τον τφπο (3.20) και είναι  

                                   
         

         
 

(           )  

(           )  
                

Το εφροσ αυτό όπωσ βλζπουμε είναι ςχεδόν 10%, το τυπικό δθλαδι εφροσ ρφκμιςθσ ςυχνότθτασ  

για κάκε ολοκλθρωμζνο varactor ςφμφωνα με τθν βιβλιογραφία.   

Από ό,τι αποδείχκθκε και για άλλεσ ςυχνότθτεσ που είναι μζςα ςτθν περιοχι λειτουργίασ 

του VCO, θ χαρακτθριςτικι C-V είναι ακριβϊσ θ ίδια. Γενικά όμωσ θ χωρθτικότθτα δεν είναι 

ανεξάρτθτθ ωσ προσ τθ ςυχνότθτα μετρϊντασ τθν παράμετρο Y11 , απλά θ περιοχι ςυχνοτιτων 

ςτισ οποίεσ ταλαντϊνει ο VCO είναι ςχετικά μικρι οπότε ςε αυτι τθν περιοχι θ χωρθτικότθτα 

φαίνεται ςχεδόν ανεξάρτθτθ από τθ ςυχνότθτα. Κάνοντασ sp analysis μεταβάλλοντασ τθ 

ςυχνότθτα και ζχοντασ τθν πόλωςθ ςτακερι (άνοδοσ ςτα 0.6V και κάκοδοσ ςτα 1.2V) θ 

χωρθτικότθτα ςυναρτιςει τθσ ςυχνότθτασ μεταβάλλεται ωσ εξισ: 

 

Σχιμα 4.3.19 : Χωρθτικότθτα varactor ςυναρτιςει ςυχνότθτασ για πόλωςθ -0.6V 

Ρροφανϊσ για διαφορετικι πόλωςθ αλλάηει και θ μζγιςτθ χωρθτικότθτα από τθν οποία ξεκινά θ 

προθγοφμενθ καμπφλθ. 

 

Πςον αφορά ςτο Q του varactor, αυτό υπολογίςτθκε για διάφορεσ πολϊςεισ κάνοντασ sp 

analysis και sweep ςτθν τάςθ ανόδου του varactor ςτο ίδιο testbench. Ζτςι χρθςιμοποιϊντασ τον 

τφπο 

       
  (   )

  (   )
    (4.5) 

προκφπτει το παρακάτω διάγραμμα. Ππωσ επαλθκεφεται ςτο διάγραμμα, όταν θ ανάςτροφθ 

πόλωςθ του varactor αυξάνεται, αυξάνεται και το Q του. Αυτό εξθγείται χονδρικά ωσ εξισ:  
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Θεωρϊντασ το απλοϊκό ιςοδφναμο μοντζλο ςε ςυνδεςμολογία ςειράσ για ζναν πυκνωτι, 

 

Σχιμα 4.3.20 : ιςοδφναμο για ζναν πυκνωτι 

το Q κα δίνεται από τον τφπο (3.6) που δίνεται ξανά παρακάτω: 

       
 

        
    (4.6) 

Αυτό το μοντζλο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για ζναν varactor που ρυκμίηει τθ ςυχνότθτα 

ταλάντωςθσ, γιατί θ περιοχι απογφμνωςθσ ςτθν pn ζνωςθ είναι ουςιαςτικά ζνασ πυκνωτισ και θ 

μθ απογυμνωμζνθ περιοχι είναι χονδρικά μια κακαρι αντίςταςθ [13]. Πταν θ ανάςτροφθ 

πόλωςθ αυξάνεται, θ περιοχι απογφμνωςθσ αυξάνεται. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να μειϊνεται θ 

χωρθτικότθτα ζνωςθσ τθσ περιοχισ αυτισ και παράλλθλα να μειϊνεται και θ αντίςταςθ τθσ μθ 

απογυμνωμζνθσ περιοχισ αφοφ αυτι μικραίνει ςε μικοσ. Ζτςι για αυτό το λόγο αυξάνεται το Q 

όταν αυξάνεται θ ανάςτροφθ πόλωςθ του varactor.   

 

Σχιμα 4.3.21 : Q varactor ςυναρτιςει τθσ τάςθσ ςτθν άνοδο 

Και εδϊ θ κάκοδοσ είναι ςτα 1.2V. Πταν αυξάνεται θ τάςθ ςτθν άνοδο, μειϊνεται θ ανάςτροφθ 

πόλωςθ του varactor. 
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4.3.4  Καθρϋφτησ ρεύματοσ 
 

 Ο τφποσ του κακρζφτθ ρεφματοσ που χρθςιμοποιϊ είναι αυτόσ του ςχιματοσ 3.3.9 και 

ζχει αναλυκεί ςτθν παράγραφο 3.3.4. Οι τελικζσ παράμετροι για τον κακρζφτθ ρεφματοσ είναι οι 

εξισ: 

Παράμετροσ Σιμι 

Ρεφμα πόλωςθσ       7.646 mA 
Ρεφμα     2.078 mA 
          3.68 

Μικοσ L καναλιοφ τρανηίςτορ 100 nm 
Πλάτοσ καναλιοφ W διοδικά ςυνδεδεμζνου 

τρανηίςτορ 
15 μm 

Πλάτοσ καναλιοφ W τρανηίςτορ πόλωςθσ 60 μm 
Αντίςταςθ 270.84 Ohm 

Ρίνακασ 4.6 : Ραράμετροι κακρζφτθ ρεφματοσ 

 

Τα δφο lvtnfet_rf τρανηίςτορ του κακρζφτθ ρεφματοσ χωρίςτθκαν ςε δφο multiples το 

κακζνα ϊςτε να γίνει καλφτερα το ταίριαςμά τουσ (matching).  

 

Tο διοδικά ςυνδεδεμζνο τρανηίςτορ Μ3 (ςτο ςχιμα 3.3.9) του κακρζφτθ ρεφματοσ ζχει τα 

εξισ χαρακτθριςτικά: 

Παράμετροσ Σιμι 

Width Single Finger 1.5 um 
Width All Fingers 15 um 

Length 100 nm 
Number of Fingers 10 

Multiplicity 1 
Num CA columns 2 
Substrate Type none 

Ρίνακασ 4.7 : Ραράμετροι διοδικά ςυνδεδεμζνου τρανηίςτορ 

To πεδίο “Multiplicity” είναι 1, αλλά ζχω δφο multiples γιατί τα ορίηω ςτο πεδίο “Instance 

Name” με τθ μορφι “Τ3<0:1>”, γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο το Layout XL φζρνει τα layout views 

των δφο multiples του τρανηίςτορ ςτο layout. Επίςθσ, ςτο πεδίο “Substrate Type” δεν ζχω επιλζξει 

το “ring” γιατί κζλω να ζχω κοντά όλα τα multiples των δφο τρανηίςτορ και να ενϊνω απευκείασ 

τισ πφλεσ τουσ με μζταλλο Μ1. Σθμειϊνεται ότι το ring γφρω από ζνα lvtnfet_rf ςτο layout είναι 

από πάνω ςυνδεδεμζνο με μζταλλο Μ1, για αυτό και δε κζλω να ζχω ring ςτα τρανηίςτορ του 

κακρζφτθ ρεφματοσ, ϊςτε να μπορϊ να κάνω ςυνδζςεισ με λιγότερα μζταλλα. 
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Το τρανηίςτορ πόλωςθσ Μ4 (ςτο ςχιμα 3.3.9) του κακρζφτθ ρεφματοσ ζχει τα εξισ 

χαρακτθριςτικά: 

Παράμετροσ Σιμι 

Width Single Finger 1.5 um 
Width All Fingers 60 um 

Length 100 nm 
Number of Fingers 40 

Multiplicity 1 
Num CA columns 2 
Substrate Type none 

Ρίνακασ 4.8 : Ραράμετροι τρανηίςτορ πόλωςθσ 

Και ςε αυτό το lvtnfet_rf τρανηίςτορ όπωσ ζχω πει ζχω δφο multiples. Είναι  
(  ⁄ ) 
(  ⁄ ) 

  , για αυτό 

το λόγο και τα fingers των δφο τρανηίςτορ του κακρζφτθ ακολουκοφν αυτόν τον λόγο (40/10). 

 Θ αντίςταςθ που χρθςιμοποιϊ είναι από τθ βιβλιοκικθ cms9flp και το μοντζλο τθσ είναι 

το οpppcres (OP P+ well PC Resistor). Ρρόκειται για μια αντίςταςθ από πολυπυρίτιο (Polysilicon, 

PC ςφμφωνα με τθν IBM) πάνω από P+ πθγάδι (το υπόςτρωμα είναι τφπου P ι P-). Στο ςχθματικό 

ζχω δφο ίδιεσ αντιςτάςεισ παράλλθλα μεταξφ τουσ με διπλάςια προφανϊσ τιμι ςε ςχζςθ με τθν 

τιμι που ζχει υπολογιςτεί για να ζχω το ρεφμα     που κζλω. Ζχω δφο ίδιεσ αντιςτάςεισ 

παράλλθλα αντί για μία μόνο και μόνο για λόγουσ ςυμμετρίασ του layout. 

 

 H κακεμία από τισ δφο ίδιεσ αντιςτάςεισ ζχει τισ εξισ παραμζτρουσ: 

Παράμετροσ Σιμι 

Back plate P-well 
Specify res by geometry επιλεγμζνο 

Width 2 μm 
Length 3.26 μm 

Multiplicity 1 

Ρίνακασ 4.9 : Ραράμετροι αντίςταςθσ κακρζφτθ ρεφματοσ 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

4.4  DC ανϊλυςη VCO 
 

Μετά από DC ανάλυςθ του κυκλϊματοσ του VCO, προζκυψαν τα παρακάτω 

αποτελζςματα (επειδι τα αποτελζςματα που αναρτϊνται ςτο ςχθματικό δεν είναι εμφανι αν 

κάνω το ςχθματικό εικόνα, τα παρακζτω όλα ςε μορφι πίνακα): 

 

DC ανάλυςθ VCO 

Σάςθ τροφοδοςίασ 1.2 V 

υνολικι κατανάλωςθ ρεφματοσ 9.724 mA 

Αντιςτάςεισ 

Ρεφμα     2.078 mA 

Ρεφμα ςε κάκε αντίςταςθ 1.039 mA 

Πτϊςθ τάςθσ πάνω ςε κάκε αντίςταςθ 
(παράλλθλεσ) 

562.4 mV 

Σιμι τθσ κάκε αντίςταςθσ 541.1 Ohm 

Διοδικά ςυνδεδεμζνο τρανηίςτορ κακρζφτθ ρεφματοσ 

Σάςθ κατωφλίου    548.4 mV 

Αγωγιμότθτα εξόδου     1.054 mS 

Ρεφμα υποδοχισ     2.078 mA (1.039mA ςτο κάκε multiple) 

Σάςθ     637.6 mV 

Σάςθ     637.6 mV 

Διαγωγιμότθτα    8.021 mS 

Σρανηίςτορ πόλωςθσ κακρζφτθ ρεφματοσ 

Σάςθ κατωφλίου    554 mV 

Αγωγιμότθτα εξόδου     4.311 mS 

Ρεφμα υποδοχισ     (     ) 7.646 mA (3.823mA ςτο κάκε multiple) 

Σάςθ     637.6 mV 

Σάςθ     540.3 mV 

Διαγωγιμότθτα    30.51 mS (του κάκε multiple) 

Cross-coupled τρανηίςτορ 

Σάςθ κατωφλίου    565.5 mV 

Αγωγιμότθτα εξόδου     3.781 mS 

Ρεφμα υποδοχισ     3.823 mA (       ) 

Σάςθ     659.5 mV 

Σάςθ     659.5 mV 

Διαγωγιμότθτα    28.7 mS 

Σάςθ υποδοχισ και πφλθσ cross-coupled 
τρανηίςτορ 

1.2 V 

Ρίνακασ 4.10 : dc παράμετροι VCO 

 

Θ πτϊςθ τάςθσ πάνω ςτον κυματοδθγό είναι ςχεδόν μθδενικι όπωσ φαίνεται και από τθν 

DC ανάλυςθ. Αυτό γιατί θ DC αντίςταςι του είναι πολφ μικρι, 0.043 Ohm.  
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  Στθ ςυνζχεια δείχνω γιατί θ διαγωγιμότθτα            των cross-coupled τρανηίςτορ 

είναι αρκετι για να αρχίςει θ ταλάντωςθ. Στο παρακάτω testbench ζχω το κφκλωμα ςυντονιςμοφ 

του VCO. Κάνοντασ sp analysis και παίρνοντασ από αυτι το πραγματικό μζροσ τθσ παραμζτρου 

Y11, ζχουμε ουςιαςτικά υπολογίςει τισ απϊλειεσ του κυκλϊματοσ ςυντονιςμοφ του VCO ςε 

μορφι αγωγιμότθτασ. Να κυμίςω ότι αυτζσ οι  ςυνολικζσ απϊλειεσ ςτο κφκλωμα ςυντονιςμοφ 

ζχουν οριςτεί ςτο κεφάλαιο 3 ςτο ςχιμα 3.2.11 ωσ 
 

   
 ςε μορφι αγωγιμότθτασ. Επομζνωσ το 

  (   ) κα το πολλαπλαςιάςω επί 2, παίρνοντασ ζτςι το 
 

  
 ϊςτε να δείξω ότι ιςχφει θ ςχζςθ 

(3.16) από τθ κεωρία    
 

  
 . 

 

Σχιμα 4.4.1 : testbench κυκλϊματοσ ςυντονιςμοφ του VCO 

Τθν κάκοδο των varactors τθν πολϊνω ςτα 1.2V όπωσ και ςτο ςχθματικό με τον ίδιο ακριβϊσ 

τρόπο που πολϊνεται και ςτο ςχθματικό, δθλαδι θ τροφοδοςία είναι ςτο ζνα άκρο του 

κυματοδθγοφ.  

 Πταν πολϊνω με 0.6V τθν άνοδο των varactors, τότε το   (   ) είναι το παρακάτω για 

ςυχνότθτεσ μζχρι 200GHz: 
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Σχιμα 4.4.2 :   (   ) ωσ προσ ςυχνότθτα του κυκλϊματοσ ςυντονιςμοφ VCO με -0.6V πόλωςθ 

ςτουσ varactors 

Από ό,τι φαίνεται παραπάνω είναι   (   )           ςτα 77.3 GHz. Επομζνωσ το μζγεκοσ που 

με ενδιαφζρει είναι το     (   )           . Είναι  

  

 
  

 
  

    (   )
 

       

         
       

Άρα ςτα 77.3 GHz είναι    
 

  
  περιςςότερο από δφο φορζσ, οπότε ςίγουρα ξεκινά θ 

ταλάντωςθ.  

Για τον VCO ςτθν περιοχι ςυχνοτιτων που ταλαντϊνεται, προφανϊσ θ διαγωγιμότθτα 

των τρανηίςτορ είναι αρκετι με μεταβαλλόμενεσ τισ ωμικζσ απϊλειεσ του κυκλϊματοσ 

ςυντονιςμοφ. Οι μεταβαλλόμενεσ ωμικζσ απϊλειεσ του κυκλϊματοσ ςυντονιςμοφ για 

διαφορετικι ανάςτροφθ πόλωςθ του varactor φαίνονται παρακάτω: 

 

Σχιμα 4.4.3 :   (   )  για πόλωςθ τθσ ανόδου των varactors από 0V ωσ 1 V  



134 
 

Από ό,τι φαίνεται, θ    των cross-coupled transistors είναι τουλάχιςτον 2 φορζσ μεγαλφτερθ από 

τισ απϊλειεσ για όλθ τθν περιοχι τάςεων ειςόδου του VCO. 

    

4.5  Transient ανϊλυςη του VCO 
  

    Με τθν transient ανάλυςθ μποροφμε να παρατθριςουμε το ςιμα του VCO ςτο χρόνο. 

Ζτςι μποροφμε να δοφμε και το πλάτοσ του ςιματοσ και το μεταβατικό ςτάδιο που χριεάηεται ο 

VCO μζχρι να φτάςει το πλάτοσ ςτακερισ κατάςταςθσ (steady state). 

 Ρρϊτα πρζπει να ρυκμίςουμε τισ παραμζτρουσ τθσ transient ανάλυςθσ ςτο ADE L. Στο 

Accuracy Defaults επιλζγουμε conservative. Τα αποτελζςματα από τθν transient είναι αξιόπιςτα 

μόνο όταν είναι επιλεγμζνθ αυτι θ παράμετροσ. Αν επιλεχκεί κάποια από τισ άλλεσ δφο 

παραμζτρουσ (moderate ι liberal) τότε ενδεχομζνωσ να μθν ξεκινάει να ταλαντϊνεται ο VCO. 

Οπότε πάντα μόνο conservative όταν κάνουμε προςομοίωςθ του VCO που εμπεριζχει τθν 

transient ανάλυςθ (όπωσ θ PSS ανάλυςθ). 

 Θ δεφτερθ ςθμαντικι παράμετροσ που πρζπει να οριςτεί είναι το μζγιςτο βιμα τθσ 

transient ανάλυςθσ, το maxstep ςτθν καρτζλα Time step. Αν δεν οριςτεί με κατάλλθλθ τιμι, 

ενδζχεται να μθν μπορεί ο Spectre να προςομοιϊςει ςωςτά το κφκλωμα με αποτζλεςμα να μθν 

ταλαντϊνει ο VCO. Θ κατάλλθλθ τιμι ςτθν περίπτωςι μου είναι              . Ρροφανϊσ το 

βιμα τθσ transient είναι μικρότερο και μεταβλθτό κατά τθ διάρκεια τθσ προςομοίωςθσ.  

 Θ πιο καίρια παράμετροσ για τθν transient ανάλυςθ ςτθν περίπτωςθ του ταλαντωτι είναι 

θ μζκοδοσ ολοκλιρωςθσ που χρθςιμοποιείται από τον αλγόρικμο του Spectre. Πταν ζχουμε 

γενικά ςυντονιςμοφσ ςε ζνα κφκλωμα και τρζχουμε transient ανάλυςθ, πρζπει να ορίηεται ωσ 

τζτοια μζκοδοσ θ traponly. Στθν περίπτωςθ του VCO, αν δεν οριςτεί αυτι θ μζκοδοσ 

ολοκλιρωςθσ τότε απλά δεν ταλαντϊνει το κφκλωμα. Τθν επιλζγουμε ςτθν καρτζλα Algorithm  

ςτο Integration Method Parameters. 

 Στο κφκλωμα του VCO, μετατρζπω το διαφορικό ςιμα ςε single-ended (και χωρίσ τθν 

πόλωςθ ςτα 1.2V) χρθςιμοποιϊντασ το ςτοιχείο vcvs (voltage controlled voltage source) από τθν 

analogLib βιβλιοκικθ. Θ παράμετροσ “voltage gain” ςε αυτό το ςτοιχείο είναι οριςμζνθ ωσ 1. H 

αντίςταςθ εξόδου του ςυνολικοφ κυκλϊματοσ λόγω του ςτοιχείου vcvs είναι άπειρθ.  

To single-ended ςιμα ζχει διπλάςιο πλάτοσ από το ςιμα ςτισ δφο εξόδουσ του 

κυκλϊματοσ. Αυτό φαίνεται και ςτα παρακάτω ςχιματα ςτο steady-state ςιμα. 

 

Φορτύο εξόδου του VCO 

  

 Ωσ φορτίο ζχω βάλει όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 4.2.1 ζνα χωρθτικό φορτίο. Αυτό γιατί 

ςυνικωσ θ ζξοδοσ του VCO πθγαίνει ςτθν είςοδο ενόσ μίκτθ, επομζνωσ ςτισ πφλεσ MOS 

τρανηίςτορ. Επζλεξα για τθν περίπτωςθ του ςχθματικοφ το φορτίο αυτό να είναι 100 fF. Ζτςι ςε 
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κακεμία από τισ δφο εξόδουσ του VCO ζχω ζναν πυκνωτι ιδανικό που το ζνα άκρο του είναι 

ςυνδεδεμζνο ςτθν ζξοδο και το άλλο ςτθ γθ. 

  

Τρζχοντασ transient ανάλυςθ για 100 ns χρόνο προςομοίωςθσ, το single-ended ςιμα 

εξόδου του VCO φαίνεται παρακάτω. 

 

  Σχιμα 4.5.1 : transient single-ended ςιμα εξόδου του VCO 

 

 

Σχιμα 4.5.2 : transient single-ended ςιμα εξόδου VCO κατά το μεταβατικό ςτάδιο πριν φτάςει το 

steady-state πλάτοσ  

 

Στο ςχιματα αυτά φαίνεται θ ςυνεχισ ενίςχυςθ του ςιματοσ ταλάντωςθσ μζχρι αυτό να φτάςει 

το steady-state πλάτοσ. 
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Σχιμα 4.5.3 : transient ςιμα κατά τθν ζναρξθ τθσ ταλάντωςθσ 

 

Σχιμα 4.5.4 : transient single-ended ςιμα εξόδου VCO κατά τθ ςτακερι κατάςταςθ 

Ο VCO καταλιγει ςτθν ςτακερι κατάςταςθ ταλάντωςθσ μετά από κάποιο μικρό χρονικό 

διάςτθμα. Αυτό το διάςτθμα εξαρτάται από τθν πόλωςθ του varactor. Μιλάω για τθν πόλωςθ 

που ζχει όταν ξεκινάει θ transient ανάλυςθ και όχι για τθν πόλωςθ που ζχει αν τθν μεταβάλω 

κατά τθ διάρκεια μιασ transient ανάλυςθσ. Εξάλλου αναφζρομαι ςτο μεταβατικό ςτάδιο το οποίο 

υπάρχει μόνο ςτθν αρχι μιασ transient ανάλυςθσ.  

Πταν θ ανάςτροφθ πόλωςθ αυξάνεται (κατά απόλυτθ τιμι) τότε αυτό το διάςτθμα 

μικραίνει. Αντίκετα, όταν θ ανάςτροφθ πόλωςθ μειϊνεται, το διάςτθμα ςτακεροποίθςθσ 

αυξάνει. Αυτό εξθγείται απλά ωσ εξισ: 

Πταν θ ανάςτροφθ πόλωςθ αυξάνει τότε όπωσ ζχω εξθγιςει μικραίνει θ αντίςταςθ ςειράσ των 

varactors αφοφ μεγαλϊνει θ περιοχι απογφμνωςισ τουσ. Αυτό οδθγεί ςε μικρότερεσ ωμικζσ 

απϊλειεσ ςυνολικά, επομζνωσ θ διαγωγιμότθτα    των τρανηίςτορ είναι περιςςότερο επαρκισ 

κατά τθν ζναρξθ τθσ ταλάντωςθσ ςε ςχζςθ με πριν με αποτζλεςμα να είναι πιο γριγορθ θ 

ςτακεροποίθςθ τθσ ταλάντωςθσ. Αντίκετα, όταν θ ανάςτροφθ πόλωςθ μειϊνεται τότε αυξάνεται 

θ αντίςταςθ ςειράσ των varactors μεγαλϊνοντασ τισ ωμικζσ απϊλειεσ του κυκλϊματοσ 

ςυντονιςμοφ. Για αυτό και χρειάηεται μεγαλφτεροσ χρόνοσ για να ςτακεροποιθκεί θ ταλάντωςθ. 
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Για ανάςτροφθ πόλωςθ -0.6V που αντιςτοιχεί ςε ςυχνότθτα 77.3 GHz περίπου, το 

διάςτθμα αυτό είναι περίπου 2.5 ns, δθλαδι πολφ μικρό. Για ανάςτροφθ πόλωςθ -1.2 V που είναι 

και θ μζγιςτθ (κατά απόλυτθ τιμι) δεδομζνου του εφρουσ τάςθσ τθσ ανόδου των varactors, το 

διάςτθμα ςτακεροποίθςθσ είναι περίπου 2 ns. Για ανάςτροφθ πόλωςθ -0.2V που είναι και θ 

ελάχιςτθ κατά απόλυτθ τιμι το διάςτθμα ςτακεροποίθςθσ είναι 2.7 ns περίπου. 

 Αυτό το φαινόμενο τθσ μεταβολισ του χρόνου ςτακεροποιιςθσ του πλάτουσ τθσ 

ταλάντωςθσ όταν αλλάηει θ πόλωςθ των varactors είναι πολφ πιο ζντονο ςτθν extracted (από το 

layout) εκδοχι του VCO. 

    Πςον αφορά ςτο πλάτοσ τθσ ταλάντωςθσ ςτθν ςτακερι κατάςταςθ λειτουργίασ μετά τα 

μεταβατικά φαινόμενα, για ςτακερι πόλωςθ του varactor μζνει ςτακερό. Πταν μεταβάλλεται θ 

πόλωςθ του varactor μεταβάλλοντασ τθν τάςθ ανόδου τότε μεταβάλλεται και αυτό. Αυτό 

φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα, όπου μεταβάλλω τθν τάςθ ανόδου των varactors με ζναν παλμό 

πεπεραςμζνου χρόνου ανόδου και κακόδου. 

 

Σχιμα 4.5.5 : Single-ended ςιμα εξόδου VCO και ςιμα ειςόδου VCO (net5) 

Στο παραπάνω ςχιμα ο παλμόσ ειςόδου ζχει 20ns χρόνο ανόδου, 20ns χρόνο κακόδου, 

10ns εφροσ και 5ns κακυςτζρθςθ ϊςτε να προλάβει o VCO να φτάςει ςτθ ςτακερι κατάςταςθ. 

Ραρατθροφμε ότι όςο μικρότερθ είναι θ ανάςτροφθ πόλωςθ των varactors (δθλαδι όςο 

μεγαλφτερθ θ τάςθ ειςόδου) τόςο μικρότερο είναι το πλάτοσ του θμιτονικοφ ςιματοσ 

ταλάντωςθσ του VCO και αντίςτροφα.  

Το μεγαλφτερο πλάτοσ ταλάντωςθσ ςτθν κάκε ζξοδο του VCO είναι            

(860mV /2) για είςοδο ςτον VCO 0V. Tο μικρότερο πλάτοσ ταλάντωςθσ ςτθν κάκε ζξοδο είναι 

              για είςοδο 1V. Αυτά φαίνονται παρακάτω όπου βζβαια το ςιμα είναι single-

ended, οπότε ζχει διπλάςιο πλάτοσ από το διαφορικό.  
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Σχιμα 4.5.6 : πλάτοσ single-ended ςιματοσ εξόδου του VCO για είςοδο τον προθγοφμενο παλμό 

από 0V ςε 1V  

Στο παραπάνω ςχιμα ζχει χρθςιμοποιθκεί θ ςυνάρτθςθ peak από το calculator του virtuoso. 

Αξίηει να τονιςτεί ότι για να βλζπουμε το πλάτοσ του θμιτονικοφ ςιματοσ του VCO ςτθ 

ςτακερι κατάςταςθ ςτακερό ςτο χρόνο όταν φυςικά θ είςοδοσ είναι ςτακερι, πρζπει το step τθσ 

transient ανάλυςθσ να είναι πολφ μικρό και ςυγκεκριμζνα μικρότερο από 200 fs. Εγϊ για τα 

παραπάνω αποτελζςματα χρθςιμοποίθςα step 100 fs ςτθν transient ανάλυςθ. 

 Ρρζπει να κυμίςω ότι οι διαφορικζσ ζξοδοι του VCO βρίςκονται ςε dc τάςθ 1.2V. Οπότε, 

το ςιμα ςε κάκε διαφορικι ζξοδο ζχει μζγιςτο κετικό peak τα                και αντίςτοιχα 

μζγιςτο αρνθτικό τα                 . Αυτό όταν θ είςοδοσ του varactor είναι ςτα 0V.  

Πταν θ είςοδοσ του varactor είναι ςτο 1V τότε όπωσ ζχω πει το πλάτοσ τθσ ταλάντωςθσ 

είναι 345.15mV, οπότε το ςιμα ςε κάκε ζξοδο του VCO φτάνει μζχρι τα               

          και αντίςτοιχα τα                      . Αυτι θ περίπτωςθ είναι και θ πιο 

κρίςιμθ, γιατί ζχοντασ τθν άνοδο του varactor ςτο 1 V, ςτο αρνθτικό peak του ςιματοσ εξόδου 

του VCO που είναι 0.85485V o varactor είναι ορκά πολωμζνοσ ζχοντασ πόλωςθ    

                 . Ραρ’όλα αυτά το ρεφμα που ρζει ςτον varactor εξαιτίασ αυτισ τθσ 

πόλωςθσ είναι πολφ μικρό ςε ςχζςθ με το ρεφμα πόλωςθσ του VCO και ςυγκεκριμζνα είναι 

       . Οπότε μποροφμε με αςφάλεια να ποφμε ότι ποτζ δεν πολϊνεται ορκά ο varactor για 

οποιαδιποτε τάςθ ςτθν είςοδο του VCO από 0V ωσ 1V. Επίςθσ επιβεβαιϊνεται και θ ςχζςθ (3.23) 

ςφμφωνα με τθν οποία το ρεφμα που διαρρζει τον varactor για ορκι πόλωςθ       είναι 

αμελθτζο, κακϊσ ςτθν περίπτωςι μου θ ορκι πόλωςθ φτάνει μζχρι         .  

Στο παρακάτω ςχιμα επιβεβαιϊνεται ότι ο varactor που χρθςιμοποιϊ πολϊνεται ορκά 

για ορκι τάςθ πόλωςθσ         κακϊσ τότε το ρεφμα του είναι     . Ενδεικτικά, για ορκι τάςθ 

πόλωςθσ         το ρεφμα ςτον varactor είναι    . Οπότε τα        για ορκι τάςθ πόλωςθσ 

         δείχνουν ότι ο varactor δεν είναι ορκά πολωμζνοσ. 

Τζλοσ, ςθμειϊνεται ότι τα plots του μοντζλου του varactor havar ςτο model guide τθσ 

τεχνολογίασ για το ρεφμα διαρροισ επιβεβαιϊκθκαν ςτο παρακάτω ςχιμα (δε φαίνεται βζβαια), 

κακϊσ όςο μεγαλϊνει θ ανάςτροφθ πόλωςθ μεγαλϊνει και το ρεφμα διαρροισ ςτον varactor.  
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Σχιμα 4.5.7 : I-V χαρακτθριςτικι του varactor havar 

 

4.6  PSS ανϊλυςη (Periodic Steady-State) και Pnoise ανϊλυςη 
 

 Θ PSS ανάλυςθ τρζχει πρϊτα μία transient ανάλυςθ για χρόνο που ζχει οριςτεί ςτθν 

παράμετρο tstab και κατόπιν χρθςιμοποιεί τθν τελευταία περίοδο του ςιματοσ εξόδου του VCO 

για να υπολογίςει τθν ςυχνότθτά του. Γενικά θ πιο ακριβισ μζκοδοσ υπολογιςμοφ τθσ 

ςυχνότθτασ ενόσ ςιματοσ είναι μζςω μζτρθςθσ τθσ περιόδου ςτο transient ςιμα. Ραρ’όλα αυτά, 

τα αποτελζςματα τθσ PSS είναι πολφ χριςιμα όταν ζχω περιοδικά ςιματα.  

υκμίςεισ PSS ανάλυςθσ 

Ωσ Engine επιλζγω τθν Harmonic Balance, ςτο πεδίο Beat Frequency βάηω τθν τιμι “77G” 

και επιλζγω να υπολογίηονται 10 αρμονικζσ. Στισ επιλογζσ τθσ transient ανάλυςθσ επιλζγω 

κλαςικά conservative ςτο Accuracy Defaults, ςτο πεδίο tstab ορίηω τον χρόνο που κα τρζξει 

πρϊτα θ transient και ςτο Harmonic Balance Homotopy Method επιλζγω το tstab. 

Επίςθσ, πρζπει να επιλεγεί το Oscillator και να ορίςουμε ςτα δφο πεδία που ζχει, τθν single-

ended ζξοδο του VCO και τον κόμβο αναφοράσ που είναι θ γθ. 

 Για τθν περίπτωςθ που κζλω να υπολογίςω τθν χαρακτθριςτικι ςυχνότθτασ ταλάντωςθσ - 

τάςθσ ειςόδου του VCO πρζπει να επιλεγεί το Sweep και να ρυκμίςω ςε ποια περιοχι κα 

μεταβάλλεται θ είςοδοσ του VCO. 

 Τζλοσ, δεν πρζπει να ξεχαςτεί να επιλεγεί ςτα Options ςτθν καρτζλα Accuracy ωσ 

tstabmethod θ traponly. 
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4.6.1  Χαρακτηριςτικό ςυχνότητασ ταλϊντωςησ – τϊςησ ειςόδου του 

VCO 
 

 Θ περιοχι τθσ τάςθσ ειςόδου του VCO για τον υπολογιςμό τθσ χαρακτθριςτικισ αυτισ 

είναι από 0V μζχρι 1V. Στθν καρτζλα Results του ADE L, ςτο Main Form του Direct Plot, επιλζγω τo 

Harmonic Frequency και πλοτάρω τθν πρϊτθ αρμονικι του ςιματοσ.  

 Ππωσ φαίνεται παρακάτω, για το εφροσ ςυχνοτιτων                 θ τάςθ 

ειςόδου του VCO κυμαίνεται μεταξφ των τιμϊν                . Ρροφανϊσ τα 77.3GHz, που 

είναι ςτθ μζςθ περίπου του εφρουσ ςυχνοτιτων ςτισ οποίεσ κα ταλαντϊνει ο VCO, αντιςτοιχοφν 

ςε τάςθ ειςόδου πολφ κοντά ςτα 0.6V θ οποία είναι το μιςό τθσ τροφοδοςίασ. To ότι θ τάςθ 

ειςόδου για τισ ςυχνότθτεσ που με ενδιαφζρουν κυμαίνεται ςε ζνα εφροσ 0.28V περίπου δε 

ςθμαίνει ότι δεν κα πάρει και άλλεσ τιμζσ από 0V ωσ 1V όταν ςυνδζεται ο VCO με το PLL. Απλά θ 

τάςθ ειςόδου του VCO όταν κα ζχει κλειδϊςει το PLL προφανϊσ κα ζχει μια τιμι μζςα ςτο 

διάςτθμα                .    

 

Σχιμα 4.6.1 : Χαρακτθριςτικι ςυχνότθτασ ταλάντωςθσ – τάςθσ ειςόδου του VCO 

To κζρδοσ του VCO για τάςθ ειςόδου από 0V ωσ 1V προκφπτει χρθςιμοποιϊντασ τθ ςυνάρτθςθ 

deriv του calculator του virtuoso ςτθν χαρακτθριςτικι ςυχνότθτασ ταλάντωςθσ - τάςθσ ειςόδου 

τoυ VCO.  
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Σχιμα 4.6.2 : Κζρδοσ VCO για τάςεισ ειςόδου 0V-1V 

Το κζρδοσ του VCO δεν είναι ςτακερό όταν μεταβάλλεται θ είςοδοσ του VCO. Ππωσ φαίνεται, για 

τάςεισ ειςόδου                 κυμαίνεται από            ωσ           . Αυτό είναι 

πρόβλθμα ςτθ ςχεδίαςθ του φίλτρου του PLL, κακϊσ για κάκε ςυχνότθτα ςτθν οποία κα 

κλειδϊςει το PLL το κζρδοσ είναι διαφορετικό επομζνωσ και θ ςυμπεριφορά του φίλτρου και 

κατ’επζκταςθ του βρόχου του PLL. Βζβαια δεν μιλάω για μεγάλεσ διαφορζσ ςτο κλείδωμα ςε 

κάκε ςυχνότθτα. Αλλά, κεωρθτικά, επθρεάηει τθν απόκριςθ του βρόχου του PLL.  

Για τθ ςχεδίαςθ του φίλτρου του PLL επιλζχκθκε θ τιμι                που 

αντιςτοιχεί ςε τάςθ ειςόδου 0.6V. 

 

4.6.2  Θόρυβοσ φϊςησ του VCO 
 

 Για να υπολογιςτεί ο κόρυβοσ φάςθσ πρζπει να γίνει πρϊτα μια PSS ανάλυςθ και μετά 

μία Pnoise ανάλυςθ. 

υκμίςεισ Pnoise ανάλυςθσ 

 Υποτίκεται θ PSS ανάλυςθ είναι ιδθ ςεταριςμζνθ. Κατόπιν ςτθν Pnoise ανάλυςθ 

επιλζγουμε ωσ Sweeptype το relative και ςτο πεδίο Relative Harmonic ςυμπλθρϊνουμε τθν τιμι 

1. To relative  ορίηει ότι θ ιςχφσ τθσ ςυχνοτικισ ςυνιςτϊςασ υπολογίηεται ςε ςχζςθ με τθν ιςχφ τθσ 

κφριασ που είναι θ πρϊτθ αρμονικι. Δθλαδι ορίηουμε το dBc για τον κόρυβο φάςθσ. Το Relative 

Harmonic ορίηει το εφροσ ςυχνοτιτων ςτο οποίο υπολογίηεται θ ιςχφσ του ςιματοσ, επομζνωσ 

εδϊ κα είναι το 1Hz. Με αυτό τον τρόπο θ μονάδα μζτρθςθσ του  κορφβου φάςθσ κα είναι 

dBc/Hz. 
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 Στο Output Frequency Sweep Range ζχω επιλεγμζνο το Start-Stop και ορίηω οι ςυχνότθτεσ 

ςτισ οποίεσ υπολογίηεται ο κόρυβοσ φάςθσ να είναι από 1Hz ωσ 100MHz.     

   Στο Sweep Type πρζπει να επιλεγεί το logarithmic, αλλιϊσ τα αποτελζςματα δεν κα είναι 

ςωςτά. Στο Maximum Sideband βάηω τθν τιμι 15. Στο Output επιλζγω το voltage και βάηω τισ δφο 

διαφορικζσ εξόδουσ του κυκλϊματοσ του VCO. Στο Input Source επιλζγω το none. 

 

Τελικά κάνοντασ αυτζσ τισ δφο προςομοιϊςεισ, ςτθν καρτζλα Results του ADE L, ςτο Main Form 

του Direct Plot, επιλζγω pnoise και τθν Function Phase Noise . Ο κόρυβοσ φάςθσ ςτθν ζξοδο του 

VCO για τάςθ ειςόδου 0.6V είναι: 

 

Σχιμα 4.6.3 : Θόρυβοσ φάςθσ VCO για τάςθ ειςόδου 0.6V 

Για τάςθ ειςόδου 0.6V και ςε απόςταςθ 1MHz από τθν κφρια ςυνιςτϊςα (πρϊτθ αρμονικι) του 

ςιματοσ εξόδου του VCO o κόρυβοσ φάςθσ είναι               . Για τάςθ ειςόδου 0V ο 

κόρυβοσ φάςθσ ςε απόςταςθ 1MHz από τθν κφρια ςυνιςτϊςα είναι              . 
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Σχιμα 4.6.4 : Θόρυβοσ φάςθσ VCO για τάςθ ειςόδου 0V 

 

Σχιμα 4.6.5 : Θόρυβοσ φάςθσ VCO για τάςθ ειςόδου 1V 

Ππωσ φαίνεται παραπάνω ο κόρυβοσ φάςθσ τθσ εξόδου διαφζρει για διαφορετικζσ ςυχνότθτεσ 

ταλάντωςθσ. Κυμαίνεται μεταξφ              και             . 

 

4.6.3  Αρμονικϋσ ςόματοσ εξόδου του VCO 
 

 Kάνοντασ PSS ανάλυςθ με Harmonic Balance μποροφμε να δοφμε τισ αρμονικζσ του 

ςιματοσ, όπου κζλουμε. Οι αρμονικζσ που κα υπολογίηονται τισ ζχω ορίςει να είναι οι πρϊτεσ 

δζκα. Για να δοφμε τισ αρμονικζσ επιλζγουμε Voltage ςτα αποτελζςματα τθσ PSS και Modifier 

dB20. 
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Ενδεικτικά κα παρουςιαςτοφν οι αρμονικζσ τθσ single-ended εξόδου, τθσ μίασ από τισ δφο 

διαφορικζσ εξόδουσ και οι αρμονικζσ του ςιματοσ ςτθν πθγι των cross-coupled τρανηίςτορ. Θ 

είςοδοσ του VCO είναι ςτα 0.6V, επομζνωσ θ πρϊτθ αρμονικι κα είναι ςτα 77.39GHz. 

 

Σχιμα 4.6.6 : Αρμονικζσ single-ended εξόδου VCO 

Στο παραπάνω ςχιμα φαίνονται οι πρϊτεσ δζκα αρμονικζσ του single-ended ςιματοσ εξόδου του 

VCO. Με markers ζχουν επιςθμανκεί θ πρϊτθ, θ τρίτθ και θ πζμπτθ αρμονικι. 

 

Σχιμα 4.6.7 : Αρμονικζσ διαφορικισ εξόδου VCO 
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Στθ διαφορικι ζξοδο φαίνεται και θ dc ςυνιςτϊςα. Συγκρίνοντασ τα επίπεδα των ςυνιςτωςϊν του 

single-ended και του διαφορικοφ ςιματοσ εξόδου, βλζπουμε ότι το επίπεδο των αρμονικϊν του 

διαφορικοφ ςιματοσ εξόδου είναι 6dB κάτω ςε ςχζςθ με το single-ended ςιμα. Αυτό γιατί το 

διαφορικό ςιμα ζχει το μιςό πλάτοσ του single-ended και επειδι υπολογίηουμε ιςχφ, θ ιςχφσ του 

διαφορικοφ ςιματοσ είναι 4 φορζσ μικρότερθ από τθν ιςχφ του single-ended ςιματοσ. 

 

Σχιμα 4.6.8 : Αρμονικζσ ςιματοσ ςτθν πθγι των cross-coupled τρανηίςτορ 

 

Ο κόμβοσ όπου ςυνδζεται θ υποδοχι του τρανηίςτορ πόλωςθσ με τισ πθγζσ των cross-

coupled τρανηίςτορ ταλαντϊνει ςε διπλάςια ςυχνότθτα από τθ ςυχνότθτα ταλάντωςθσ του VCO. 

Αυτό επιβεβαιϊνεται ςτο παραπάνω ςχιμα όπου βλζπουμε ότι θ δεφτερθ αρμονικι είναι κατά 

106dB περίπου πιο ιςχυρι από τθν πρϊτθ αρμονικι.  
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4.7  Layout  
 

 Εκτόσ από το ςχθματικό ςχεδιάςκθκε και το layout του VCO. Αυτό φαίνεται ςτο 

παρακάτω ςχιμα: 

 

Σχιμα 4.7.1 : Layout του VCO  
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Για να γίνει εφικτό να φτάςω ςτθν περιοχι ςυχνοτιτων γφρω από τα 77GHz ιταν 

αναγκαίο να μικρφνουν τα cross-coupled τρανηίςτορ κακϊσ και ο κυματοδθγόσ με τουσ varactors. 

Τα τρανηίςτορ του κακρζφτθ ρεφματοσ και οι δφο αντιςτάςεισ είναι ακριβϊσ τα ίδια ςτοιχεία με 

του ςχθματικοφ. Επίςθσ ζχει προςτεκεί ζνασ μεγάλοσ mimcap πυκνωτισ παράλλθλα ςτο 

τρανηίςτορ πόλωςθσ ϊςτε να προςεγγίςω τθν ac γθ που πρζπει να υπάρχει ςτθν πθγι των cross-

coupled τρανηίςτορ. Το ελαφρϊσ διαφοροποιθμζνο ςχθματικό που ζχει προκφψει με τθν 

προςκικθ του πυκνωτι φαίνεται παρακάτω: 

 

Σχιμα 4.7.2 : Σχθματικό προςαρμοςμζνο ςτο layout    

   

 Ραρακάτω παρακζτονται οι παράμετροι των ςτοιχείων που διαφζρουν ςε ςχζςθ με το 

ςχθματικό. 
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- Cross-coupled transistors 

 

Τα lvtnfet_rf τρανηίςτορ ζχουν τισ εξισ παραμζτρουσ ςτο layout: 

Παράμετροσ Σιμι 

Width Single Finger 1 um 
Width All Fingers 38 um 

Length 100 nm 
Number of Fingers 38 

Multiplicity 1 
Num CA columns 2 
Top source metal M4 
Top drain metal M4 

Ρίνακασ 4.11 : Ραράμετροι τρανηίςτορ lvtnfet_rf ςτο layout 

Τα μζταλλα ςτθν πθγι και τθν υποδοχι φτάνουν μζχρι το Μ4 γιατί κζλω να περάςω ςχεδόν 

αμζςωσ με επαφζσ ςτο μζταλλο M1_2B και ςτο LD για να ελαχιςτοποιιςω τισ παραςιτικζσ 

αντιςτάςεισ και τισ παραςιτικζσ χωρθτικότθτεσ προσ το υπόςτρωμα των διαςυνδζςεων των δφο 

εξόδων του VCO. Οι επαφζσ (μζχρι το μζταλλο Μ3) ςε κάκε πθγι και υποδοχι των fingers των 

cross-coupled τρανηίςτορ ορίςτθκε να είναι ςε δφο ςειρζσ (Num CA columns =2, τα τρανηίςτορ 

όλα είναι κάκετα προςανατολιςμζνα) και όχι μία που είναι θ default ϊςτε να μπορεί να περνάει 

το dc ρεφμα χωρίσ επιπλζον αντίςταςθ από τισ επαφζσ των μετάλλων προσ τθν διάχυςθ.  

 

- Κυματοδθγόσ 

 

O κυματοδθγόσ coupledcpw ζχει τισ εξισ παραμζτρουσ ςτο layout: 

Παράμετροσ Σιμι 

Bandwidth max 40 GHz 
Length 30.8 μm 
Width 7 μm 

distance 19.57 μm 
s 13 μm 

BEOL stack option 5_01_00_01_LD 
Signal layer LD 

Crossing lines Model Full plane 
Full plane None 
Pattern fill yes 

Ρίνακασ 4.12 : Ραράμετροι ςυνεπίπεδου κυματοδθγοφ ςτο layout 

Από ό,τι φαίνεται είναι κατά 10μm πιο μικρόσ ςε μικοσ ςε ςχζςθ με το ςχθματικό άρα ζχει 

μικρότερθ επαγωγι L. Επίςθσ θ απόςταςθ των δφο καλωδίων που αντιςτοιχοφν ςτισ δφο 

διαφορικζσ εξόδουσ είναι λίγο πιο μεγάλθ. Θ τελευταία παράμετροσ ορίςτθκε ζτςι μετά από 

τροποποιιςεισ ςτο layout για τθν μείωςθ τθσ παραςιτικισ αντίςταςθσ ςτθ διαςφνδεςθ του 

τρανηίςτορ πόλωςθσ με τισ πθγζσ των cross-coupled τρανηίςτορ.  
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Με αυτζσ τισ παραμζτρουσ ζχουμε για τον κυματοδθγό: 

             

            (                  )            

                           

 (                 )             

- Varactor  

 

O varactor havar ζχει τισ εξισ παραμζτρουσ: 

Παράμετροσ Σιμι 

Specify cap by geometry επιλεγμζνο 
Number of anodes 4 

Anode Width 2.2 μm 
Anode Length  2 μm 

Cathode Width 2.52 μm 
Connect Anodes επιλεγμζνο 

Multiplicity 1 

Ρίνακασ 4.13 : Ραράμετροι varactor havar ςτο layout  

Με αυτζσ τισ παραμζτρουσ θ χωρθτικότθτα του varactor για μθδενικι πόλωςθ είναι    

           . 

Στισ παραπάνω παραμζτρουσ ουςιαςτικά διαφζρει μόνο το πλάτοσ τθσ ανόδου ςε ςχζςθ με το 

ςχθματικό. Αυτό γιατί για αυτιν τθν τιμι και όχι για τθν τιμι 2.5μm άρχιηε θ ταλάντωςθ όταν 

ςτθν άνοδο του varactor θ τάςθ ιταν λίγο πάνω από 1V. Συγκεκριμζνα το layout του VCO 

ταλαντϊνει για είςοδο μζχρι 1.05V. Για μεγαλφτερεσ ειςόδουσ (μζχρι τα 1.2V φυςικά) είναι πολφ 

δφςκολο να αρχίςει θ ταλάντωςθ και αργεί πολφ ι δεν αρχίηει κακόλου. 

 

Σχιμα 4.7.3 : C-V χαρακτθριςτικι varactor του layout 
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- Mimcap πυκνωτισ 

Ο mimcap ζχει τισ εξισ παραμζτρουσ: 

Παράμετροσ Σιμι 

Specify cap by geometry επιλεγμζνο 
Width 20 μm 
Length 10 μm 

Multiplicity 1 

Ρίνακασ 4.14 : Ραράμετροι mimcap πυκνωτι ςτο layout 

H χωρθτικότθτά του είναι                  . Είναι απλά μία μεγάλθ χωρθτικότθτα που 

χρειάηεται για να μειωκεί λίγο το επίπεδο των αρμονικϊν του ςιματοσ ςτισ πθγζσ των cross-

coupled τρανηίςτορ. 

 

4.7.1  DC ανϊλυςη του layout του VCO 
 

 Στα παρακάτω αποτελζςματα τθσ dc ανάλυςθσ του layout δεν παρουςιάηονται τα 

αποτελζςματα που αφοροφν τα τρανηίςτορ του κακρζφτθ ρεφματοσ γιατί για κάποιο ανεξιγθτο 

λόγο δεν εμφανίηονταν ςτθ ςχθματικι εκδοχι του layout του VCO (μάλλον γιατί τα τρανηίςτορ 

αυτά είναι χωριςμζνα ςε multiples). Ράντωσ οι τάςεισ             ςτο διοδικά ςυνδεδεμζνο 

τρανηίςτορ είναι ίδιεσ ακριβϊσ με τισ αντίςτοιχεσ του ςχθματικοφ. Στο τρανηίςτορ πόλωςθσ είναι 

           . 

DC ανάλυςθ του layout του VCO 

Σάςθ τροφοδοςίασ 1.2 V 

υνολικι κατανάλωςθ ρεφματοσ 9.422 mA 

Αντιςτάςεισ 

Ρεφμα     2.08 mA 

Ρεφμα ςε κάκε αντίςταςθ 
1.039 mA από τθ μία και 1.041 mA από τθν 

άλλθ αντίςταςθ 

Πτϊςθ τάςθσ πάνω ςε κάκε αντίςταςθ 
(παράλλθλεσ) 

563.1 mV ςτθ μία και 562.4 mV ςτθν άλλθ 

Σιμι τθσ κάκε αντίςταςθσ 541.1 Ohm 

Cross-coupled τρανηίςτορ 

Σάςθ κατωφλίου    562.9 mV 

Αγωγιμότθτα εξόδου     3.214 mS 

Ρεφμα υποδοχισ     3.671 mA (       ) 

Σάςθ     688 mV 

Σάςθ     686.9 mV 

Διαγωγιμότθτα    24.59 mS 

Σάςθ υποδοχισ και πφλθσ cross-coupled 
τρανηίςτορ 

1.2 V 

Ρίνακασ 4.15 : dc παράμετροι του extracted VCO 
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Ακολουκεί το ςχθματικό με τισ κρίςιμεσ παραςιτικζσ αντιςτάςεισ, επαγωγζσ και 

χωρθτικότθτεσ των καλωδίων διαςφνδεςθσ μεταξφ των ςτοιχείων ςτο layout αναρτθμζνεσ πάνω 

ςτισ κρίςιμεσ διαςυνδζςεισ. 

 Κατά τθ ςχεδίαςθ του layout οι πιο ςθμαντικζσ από αυτζσ είναι θ αντίςταςθ–

χωρθτικότθτα-επαγωγι των δφο διαφορικϊν εξόδων και οι αντίςτοιχεσ παραςιτικζσ των 

διαςυνδζςεων των εξόδων με τισ πφλεσ των cross-coupled τρανηίςτορ. Ρροφανϊσ πρζπει το 

ενεργό μζροσ του VCO να υπερνικά τισ επιπλζον απϊλειεσ λόγω των παραςιτικϊν αντιςτάςεων 

ςτισ εξόδουσ εκτόσ από τισ απϊλειεσ του κυκλϊματοσ ςυντονιςμοφ. Οι παραςιτικζσ 

χωρθτικότθτεσ και επαγωγζσ ςτισ εξόδουσ μειϊνουν τθ ςυχνότθτα ςυντονιςμοφ. 

Θ παραςιτικι αντίςταςθ και χωρθτικότθτα ςτθ διαςφνδεςθ των πθγϊν των cross-coupled 

τρανηίςτορ με τισ υποδοχζσ των fingers των multiples του τρανηίςτορ πόλωςθσ, είναι υπεφκυνεσ 

για τθν εμφάνιςθ τθσ πρϊτθσ αρμονικισ (και των υπόλοιπων περιττισ τάξθσ αρμονικϊν) ςε αυτό 

το κομμάτι των διαςυνδζςεων. Σε αυτι τθ διαςφνδεςθ κεωρθτικά εμφανίηεται μόνο θ δεφτερθ 

αρμονικι μαηί με τισ υπόλοιπεσ άρτιασ τάξθσ αρμονικζσ. Αυτό που διαπιςτϊκθκε είναι ότι με τθν 

αφξθςθ τθσ παραςιτικισ αντίςταςθσ ςε εκείνο το ςθμείο, αυξάνει και το επίπεδο τθσ πρϊτθσ 

αρμονικισ και γίνεται και μεγαλφτερο από το επίπεδο τθσ δεφτερθσ αρμονικισ. Αντίκετα θ 

αφξθςθ τθσ παραςιτικισ χωρθτικότθτασ (προσ το υπόςτρωμα) ςε εκείνο το ςθμείο ςυμβάλλει ςτθ 

μείωςθ του επιπζδου τθσ πρϊτθσ αρμονικισ. Για αυτό το λόγο ςε αυτό το ςθμείο ςφνδεςα ζναν 

μεγάλο πυκνωτι με ςκοπό να ζχω ac γθ εκεί ι απλά μείωςθ του επιπζδου τθσ πρϊτθσ αρμονικισ.

  

 

Σχιμα 4.7.4 : Κρίςιμα παραςιτικά ςτοιχεία του layout 
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Στθ μία ζξοδο οι ςυνολικζσ παραςιτικζσ χωρθτικότθτεσ όλων των διαςυνδζςεων που καταλιγουν 

ςε αυτι είναι 30.88fF και ςτθν άλλθ ζξοδο είναι 31.61fF. Το ταίριαςμα των παραςιτικϊν 

οφείλεται ςτθ ςυμμετρία του layout. Αυτζσ οι παραςιτικζσ είναι ςχεδόν ίςεσ με τισ τιμζσ τθσ 

χωρθτικότθτασ του varactor για τάςεισ ειςόδου 0V ωσ 1V, όπωσ φαίνεται ςτθν C-V 

χαρακτθριςτικι του varactor του layout ςτο ςχιμα 4.7.3. Για αυτό το λόγο το κζρδοσ του layout 

του VCO που φαίνεται παρακάτω είναι μειωμζνο ςε ςχζςθ με αυτό του ςχθματικοφ. 

     

 4.7.2  Transient ανϊλυςη 
 

 Οι ρυκμίςεισ τθσ transient ανάλυςθσ είναι οι ίδιεσ με αυτζσ που χρθςιμοποιικθκαν για 

τθν προςομοίωςθ του ςχθματικοφ. Ωσ φορτίο ςε κάκε διαφορικι ζξοδο του VCO ζχω βάλει ζνα 

χωρθτικό φορτίο     . To layout του VCO ταλαντϊνει ακόμθ και για τάςεισ ειςόδου 1V για τιμζσ 

φορτίου μζχρι 30fF. Για μεγαλφτερα φορτία θ ταλάντωςθ δεν αρχίηει για τάςεισ ειςόδου κοντά 

ςτο 1V. 

Τρζχοντασ transient ανάλυςθ για 100 ns χρόνο προςομοίωςθσ, το single-ended ςιμα 

εξόδου του VCO φαίνεται παρακάτω. 

 

Σχιμα 4.7.5 : transient single-ended ςιμα εξόδου του layout του VCO για τάςθ ειςόδου 0.6V  

 Μεταβάλλοντασ τθν τάςθ ανόδου των varactors με ζναν παλμό από 0V ςε 1V 

πεπεραςμζνου χρόνου ανόδου και κακόδου, όπωσ ακριβϊσ ςτθν περίπτωςθ του ςχθματικοφ,ζχω: 

 

Σχιμα 4.7.6 : Single-ended ςιμα εξόδου του layout του VCO και ςιμα ειςόδου VCO (net05)  
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Ραρακάτω βλζπουμε ότι το μεγαλφτερο πλάτοσ ταλάντωςθσ ςτθν κάκε ζξοδο του VCO είναι 

             (439.4mV/2) για είςοδο ςτον VCO 0V. Tο μικρότερο πλάτοσ ταλάντωςθσ ςτθν 

κάκε ζξοδο είναι           για είςοδο 1V. Σε ςχζςθ με το ςχθματικό το πλάτοσ ταλάντωςθσ 

είναι αρκετά μικρότερο και μεταβάλλεται αρκετά περιςςότερο για τισ διάφορεσ τάςεισ ειςόδου 

ςε ςχζςθ με το ςχθματικό. Επίςθσ, θ ιςχφσ του ςιματοσ ςτθν ζξοδο είναι μικρότερθ ςε ςχζςθ με 

του ςχθματικοφ, όμωσ θ πόλωςθ των varactors είναι ανάςτροφθ ακόμα και όταν το ςιμα ςτθν 

είςοδο είναι 1V, λόγω του μικροφ πλάτουσ του ςιματοσ ςτθν ζξοδο. 

 

Σχιμα 4.7.7 : πλάτοσ single-ended ςιματοσ εξόδου του layout του VCO για είςοδο τον 

προθγοφμενο παλμό από 0V ςε 1V 

 

4.7.3  PSS και Pnoise ανϊλυςη 
 

 Οι PSS και Pnoise αναλφςεισ ζχουν τισ ίδιεσ ρυκμίςεισ όπωσ ςτθν προςομοίωςθ του 

ςχθματικοφ. Ακολουκοφν οι χαρακτθριςτικζσ ςυχνότθτασ ταλάντωςθσ-τάςθσ ειςόδου και 

κζρδουσ του VCO, ο κόρυβοσ φάςθσ τθσ εξόδου και οι αρμονικζσ των ςθμάτων εξόδου και του 

ςιματοσ ςτισ πθγζσ των cross-coupled τρανηίςτορ. 

 

Σχιμα 4.7.8 : Χαρακτθριςτικι ςυχνότθτασ ταλάντωςθσ – τάςθσ ειςόδου του layout του VCO 
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Σχιμα 4.7.9 : Κζρδοσ του layout του VCO για τάςεισ ειςόδου 0V-1V  

Το κζρδοσ του layout του VCO είναι αρκετά μικρότερο ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο του ςχθματικοφ. 

Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτισ παραςιτικζσ χωρθτικότθτεσ των διαςυνδζςεων των cross-coupled 

τρανηίςτορ με τον κυματοδθγό και τουσ varactors, δθλαδι ςτισ παραςιτικζσ χωρθτικότθτεσ των 

δφο εξόδων του VCO. Λόγω μειωμζνου κζρδουσ του VCO, θ τάςθ ειςόδου μεταβάλλεται 

περιςςότερο (0.3554V αντί για 0.28V) ςε ςχζςθ με το ςχθματικό για να καλφψει τθν περιοχι των 

ςυχνοτιτων ταλάντωςθσ 77GHz – 77.616GHz. 

 

4.7.4  Θόρυβοσ φϊςησ του layout του VCO 
 

 Ραρακάτω παρουςιάηεται ο κόρυβοσ φάςθσ ςε offset  1MHz ςτθν single-ended ζξοδο του 

VCO για τάςεισ ειςόδου 0V, 0.6V και 1V. 

 

Σχιμα 4.7.10 : Θόρυβοσ φάςθσ του layout του VCO για τάςθ ειςόδου 0V  
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Σχιμα 4.7.11 : Θόρυβοσ φάςθσ του layout του VCO για τάςθ ειςόδου 0.6V 

 

Σχιμα 4.7.12 : Θόρυβοσ φάςθσ του layout του VCO για τάςθ ειςόδου 1V 

Ραρατθροφμε ότι ο κόρυβοσ φάςθσ του layout του VCO είναι ςε παρόμοια επίπεδα με αυτά του 

ςχθματικοφ. Για τθν ακρίβεια είναι ελάχιςτα βελτιωμζνοσ ςτο layout. Αυτό γιατί, από ό,τι 

διαπίςτωςα, θ φπαρξθ επιπλζον χωρθτικοτιτων προσ το υπόςτρωμα, άρα και τθ γθ, βελτιϊνει 

τον κόρυβο φάςθσ. 
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4.7.5  Αρμονικϋσ ςόματοσ εξόδου του layout του VCO 
 

 

  Σχιμα 4.7.13 : Αρμονικζσ single-ended εξόδου του layout του VCO  

Ραρατθροφμε ότι λόγω του μειωμζνου πλάτουσ του ςιματοσ, θ ιςχφσ τθσ πρϊτθσ αρμονικισ είναι 

7.7dB κάτω από τθν αντίςτοιχθ του ςχθματικοφ. Βζβαια, θ τρίτθ και θ πζμπτθ αρμονικι είναι 

20dB κάτω ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ του ςχθματικοφ. 

 

Σχιμα 4.7.14 : Αρμονικζσ ςιματοσ ςτθν πθγι των cross-coupled τρανηίςτορ 

Στο παραπάνω ςχιμα παρατθροφμε ότι λόγω των παραςιτικϊν αντιςτάςεων ςτθ διαςφνδεςθ του 

τρανηίςτορ πόλωςθσ με τα cross-coupled τρανηίςτορ, εμφανίηεται ςε αυτι τθ διαςφνδεςθ 

εξαιρετικά αυξθμζνθ θ πρϊτθ αρμονικι ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ του ςχθματικοφ. Θυμίηω ότι 

το επίπεδό τθσ ςτο ςχθματικό ιταν -138.9dB ενϊ εδϊ είναι -53.89dB. Ραρ’όλα αυτά ζγιναν 

προςπάκειεσ να ελαχιςτοποιθκοφν οι παραςιτικζσ αντιςτάςεισ, κρατϊντασ το επίπεδο τθσ 

πρϊτθσ αρμονικισ κάτω από το επίπεδο τθσ δεφτερθσ και με τθ βοικεια των επιπλζον 

χωρθτικοτιτων φυςικά (παραςιτικζσ χωρθτικότθτεσ ςε εκείνο το ςθμείο και πυκνωτισ mimcap).  
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5 

Το PLL ςτο Simulink 

 

Ππωσ ζχω αναφζρει ςτο πρϊτο κεφάλαιο, ςτθν εργαςία αυτι ςχεδιάςκθκε και υλοποιικθκε ςτο 

Simulink θ τοπολογία PLL integer-N. 

 

Σχιμα 5.1 : ςχεδιαςκείςα τοπολογία PLL 

 

5.1  Παρουςύαςη των blocks  
 

5.1.1  υχνότητα αναφορϊσ 
  

Ξεκινάμε με τθν πθγι τθσ ςυχνότθτασ αναφοράσ     . Για να υλοποιιςω τθ μεταβολι τθσ 

ςυχνότθτασ αναφοράσ ςτο χρόνο με τριγωνικό ςχιμα πρζπει να ζχω κάτι αντίςτοιχο με το DDFS 

ςτο *1+ ϊςτε να κάνω ςτακερζσ μεταβολζσ ςυχνότθτασ με ςυγκεκριμζνο βιμα ςτο χρόνο. 

Συγκεκριμζνα χρειάηομαι ζνα υποςφςτθμα που κα παράγει το ςιμα αναφοράσ και ζνα 

υποςφςτθμα που κα ορίηει και κα μεταβάλλει τθ ςυχνότθτα αυτοφ του ςιματοσ ανά ςτακερά 

χρονικά διαςτιματα.  

Το μεγάλο πρόβλθμα ιταν ότι αν μετζβαλα τθ ςυχνότθτα ανά ςτακερά χρονικά 

διαςτιματα, θ αλλαγι ςυχνότθτασ γινόταν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου του θμιτονικοφ 

ςιματοσ και όχι όταν τελείωνε θ περίοδοσ του ςιματοσ που αντιςτοιχοφςε ςτθν προθγοφμενθ 

ςυχνότθτα. Αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα να γίνεται μετά από κάκε βιμα ςυχνότθτασ όλο και 

μεγαλφτερο overshoot ςτθν τάςθ ειςόδου του VCO και ζτςι δεν γινόταν να ςυνεχιςτεί θ 

προςομοίωςθ για πολλά βιματα ςυχνότθτασ. Για αυτό το λόγο επζλεξα να μεταβάλλω τθ 

ςυχνότθτα αναφοράσ αμζςωσ μόλισ μετρθκεί ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ περιόδων του ςιματοσ 

αναφοράσ. Με αυτό τον τρόπο πζτυχα να γίνονται όλα τα βιματα ςυχνότθτασ από τα 
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      μζχρι τα          . Βζβαια δεν απζφυγα το αυξανόμενο overshoot ςτθν τάςθ ειςόδου 

του VCO μετά από κάκε βιμα ςτθ ςυχνότθτα, αλλά αυτό περιορίςτθκε ςε ςχζςθ με πριν με 

αποτζλεςμα θ τάςθ ειςόδου του VCO να κυμαίνεται ςε ανεκτά επίπεδα.  

Σο υποςύςτημα που παρϊγει το ςόμα αναφορϊσ 

 

 

Σχιμα 5.1.1 : υποςφςτθμα παραγωγισ ςιματοσ αναφοράσ 

Ππωσ φαίνεται χρθςιμοποιϊ τα blocks MATLAB  function, Bus Creator  και Sign. Στον 

κϊδικα του MATLAB function block ζχω απλά τθ ςυνάρτθςθ θμιτονικοφ ςιματοσ   

   (      ) , όπου οι μεταβλθτζσ f και t είναι οι είςοδοι αυτοφ του block. Ζτςι παράγω 

θμιτονικό ςιμα με ςυχνότθτα που μπορϊ να τθ μεταβάλω. O χρόνοσ t που είναι θ μία είςοδοσ 

του υποςυςτιματοσ αυτοφ, είναι ο χρόνοσ τθσ προςομοίωςθσ και τθν τιμι του μετά από κάκε 

simulation step τθν ζχω μζςω του clock block. Tθ ςυχνότθτα που είναι θ άλλθ είςοδοσ του 

υποςυςτιματοσ τθν παρζχω μζςω του άλλου υποςυςτιματοσ που αλλάηει τθ ςυχνότθτα με 

ςυγκεκριμζνο τρόπο.  

Το Bus Creator block το χρθςιμοποιϊ γιατί δε γίνεται το MATLAB function block να ζχει 

παραπάνω από μία ειςόδουσ. Για αυτό και με το bus κάνω τισ δφο ειςόδουσ μία και μζςα ςτθ 

ςυνάρτθςθ αποκτϊ πρόςβαςθ ςτο κάκε ςτοιχείο-είςοδο του bus, τθ ςυχνότθτα και τον χρόνο 

προςομοίωςθσ. 

Διαδικαςία για να κάνουμε build τθ ςυνάρτθςθ ςτο MATLAB function block όταν ζχουμε 

bus 

Στο ΜΑTLAB function block ςτθν καρτζλα Tools ανοίγω τθν καρτζλα “Edit Data/Ports”. Στο 

παράκυρο που ανοίγει αλλάηω το όνομα τθσ ειςόδου από Input ςτο όνομα του bus.  Εξαιτίασ τθσ 

φπαρξθσ ενόσ bus ςτο μοντζλο του PLL, πρζπει να ειςαχκεί το bus ςτον bus editor του μοντζλου 

του Simulink. Ρθγαίνουμε ςτα tools -> bus editor. Ειςάγουμε το νζο bus και το ονομάηουμε όπωσ 

το ζχουμε ονομάςει μζςα ςτο MATLAB function block. Στθ ςυνζχεια ειςάγουμε τα δφο elements 

του bus και τα ονομάηουμε με το όνομα που ζχουν ςτο Bus Creator block και ςτο MATLAB 

function block. Επίςθσ, ςτο Bus Creator ζχω ενεργι τθν επιλογι “Specify properties via bus object” 

και ςτο πεδίο “Bus object” βάηω το όνομα του bus. Ζπειτα δίνουμε τθν εντολι “mex –setup” ςτο 

Matlab και ζτςι εγκακιςτοφμε τον compiler που κζλουμε. Εγϊ εγκατζςτθςα τον compiler 2. Τζλοσ, 

ανοίγουμε το MATLAB function block, κάνουμε build τθ ςυνάρτθςθ και είμαςτε ζτοιμοι. 

    

Τθν θμιτονικι ζξοδο του MATLAB function block τθν κάνω τετραγωνικι με τον ςυγκριτι 

Sign block, γιατί αυτό το ςιμα πθγαίνει ςτθν είςοδο clock του ενόσ D flip-flop του PFD. 
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Σο υποςύςτημα που καθορύζει τη ςυχνότητα του ςόματοσ αναφορϊσ 

 

 

Σχιμα 5.1.2 : υποςφςτθμα κακοριςμοφ ςυχνότθτασ αναφοράσ 

Ππωσ βλζπουμε παραπάνω, ζχω δφο ςυςτιματα, από τα οποία το ζνα αυξάνει τθ 

ςυχνότθτα αναφοράσ και το άλλο τθν μειϊνει. Το ςφςτθμα που αυξάνει τθ ςυχνότθτα αναφοράσ 

(αριςτερά) φαίνεται ςτο ςχιμα 5.1.3. 

Στο παρακάτω ςχιμα ζχω ζναν μετρθτι που μετράει περιόδουσ του ςιματοσ αναφοράσ 

(τισ ακμζσ του ςιματοσ ςτθν ζξοδο του υποςυςτιματοσ παραγωγισ του ςιματοσ αναφοράσ). 

Πταν χρθςιμοποιϊ PI ενεργό φίλτρο ςτο PLL, τότε το PLL μπορεί να ρυκμιςτεί ϊςτε να κλειδϊνει 

ςε      . Αυτά αντιςτοιχοφν χονδρικά ςε περίπου 40 περιόδουσ ςιματοσ αναφοράσ (με βάςθ τθ 

ςυχνότθτα 77.616GHz). Οπότε ο μετρθτισ ρυκμίηεται να μετράει το λιγότερο 40 περιόδουσ. Πταν 

τισ φτάςει μθδενίηεται ϊςτε να ξαναμετριςει 40 περιόδουσ (οι οποίεσ δεν κα είναι ίδιεσ με πριν) 

ενϊ παράλλθλα ςτζλνεται ςιμα ςτο frequency increase block το οποίο μόνο τότε μεταβάλλει τθ 

ςυχνότθτα αναφοράσ αυξάνοντάσ τθ κατά το βιμα που ζχει οριςτεί. Το frequency increase block 

είναι ακμοπυροδοτοφμενο (triggered subsystem block).   

Το βιμα ςτθ ςυχνότθτα αναφοράσ αποφαςίςτθκε να είναι         . Οπότε το μόνο που 

κάνει το ακμοπυροδοτοφμενο υποςφςτθμα είναι να προςκζτει ςτθν τρζχουςα ςυχνότθτα τα 

        . Αυτό επιτυγχάνεται ανατροφοδοτϊντασ τθν ζξοδο αυτοφ του υποςυςτιματοσ ςτθν 

είςοδό του. Επίςθσ ζχει λθφκεί μζριμνα για τθν αρχικοποίθςθ αυτοφ του βρόχου κζτοντασ τθν 

αρχικι ςυχνότθτα από τθν οποία κα ξεκινιςει θ αφξθςθ.  
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Σχιμα 5.1.3 : υποςφςτθμα αφξθςθσ τθσ ςυχνότθτασ αναφοράσ 

Το ςφςτθμα που μειϊνει τθ ςυχνότθτα αναφοράσ φαίνεται ςτο επόμενο ςχιμα. 

 

Σχιμα 5.1.4 : υποςφςτθμα μείωςθσ τθσ ςυχνότθτασ αναφοράσ  

 Ππωσ βλζπουμε και τα δφο ςυςτιματα μεταβολισ τθσ ςυχνότθτασ αναφοράσ 

χρθςιμοποιοφν τον ίδιο μετρθτι περιόδων (είςοδοσ 1 και είςοδοσ 2 ςτο παραπάνω ςχιμα, είναι 

διαχωριςμζνεσ γιατί και ςτα δφο υποςυςτιματα των ςχθμάτων 5.1.3 και 5.1.4 κατά τθν 

αρχικοποίθςθ που γίνεται ταυτόχρονα και ςτα δφο το αρχικό βιμα ςτθ ςυχνότθτα δεν 

υπολογίηεται ωσ βιμα μζςα ςτθν περιοχι 77MHz ωσ 77.616MHz). Το πάνω κομμάτι αυτοφ του 
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υποςυςτιματοσ είναι για να ενεργοποιεί τθ λειτουργία τθσ μείωςθσ τθσ ςυχνότθτασ (ζξοδοσ 1 ςτο 

ςχιμα 5.1.4, ςτθν ζξοδο του υποςυςτιματοσ κακοριςμοφ τθσ ςυχνότθτασ κα ζχουμε τθν 

ςυχνότθτα από το δεξιά υποςφςτθμα του ςχιματοσ 5.1.2) και να απενεργοποιεί παράλλθλα το 

υποςφςτθμα αφξθςθσ τθσ ςυχνότθτασ αναφοράσ (ζξοδοσ 2 – Out_nullification). Το κάτω κομμάτι 

είναι για τθ μείωςθ τθσ ςυχνότθτασ αναφοράσ. Γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπωσ θ αφξθςθ τθσ 

ςυχνότθτασ αναφοράσ. 

Για να επιτευχκεί το ςιμα αναφοράσ FMCW, ςυνδυάηω τα δφο ςυςτιματα των ςχθμάτων 

5.1.3 και 5.1.4. Με βιμα ςυχνότθτασ         , οι ςυχνότθτεσ αναφοράσ από τα       ζωσ τα 

          είναι 65 ςε αρικμό. Υποτίκεται προφανϊσ ότι ο διαιρζτθσ ςυχνότθτασ που 

χρθςιμοποιϊ διαιρεί τθ ςυχνότθτα του ςιματοσ εξόδου του VCO διά 1000. Το υποςφςτθμα του 

ςχιματοσ 5.1.4 ζχει μετρθτι βθμάτων ςυχνότθτασ ϊςτε όταν ολοκλθρωκοφν τα βιματα αφξθςθσ 

τθσ ςυχνότθτασ να επακολουκιςουν τα βιματα μείωςθσ τθσ ςυχνότθτασ αναφοράσ.  

Αν κζλαμε κάκε 65 βιματα αλλαγισ τθσ ςυχνότθτασ αναφοράσ να εναλλάςουμε τθν 

μεταβολι τθσ ςυχνότθτασ από αφξθςθ ςε μείωςθ και αντίςτροφα, το μόνο που χρειάηεται να 

γίνει είναι ςτο υποςφςτθμα του ςχιματοσ 5.1.4 να μποροφν οι ζξοδοι των δφο D-flip-flop να 

αλλάηουν όταν ολοκλθρϊνονται τα 65 βιματα μεταβολισ τθσ ςυχνότθτασ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ 

είςοδοσ “!CLR” ςε αυτά δεν πρζπει ςε αυτι τθν περίπτωςθ να είναι απενεργοποιθμζνθ όπωσ ςτο 

ςχιμα 5.1.4 αλλά να μπορεί να ενεργοποιείται ι να απενεργοποιείται κάκε 65 βιματα τθσ 

ςυχνότθτασ αναφοράσ ςτο δεξί D flip-flop και κάκε 64 ςτο αριςτερό D flip-flop που ελζγχει τθ 

λειτουργία του υποςυςτιματοσ αφξθςθσ τθσ ςυχνότθτασ του ςχιματοσ 5.1.3. 

Τζλοσ, όταν αρχίηει θ προςομοίωςθ είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ μίασ κακυςτζρθςθσ ςτο 

ςιμα αναφοράσ ϊςτε αυτό να ζρχεται λίγο μετά από το ςιμα του VCO. Αυτό γιατί κζλω θ τάςθ 

ςτθν είςοδο του VCO να μθν γίνεται αρνθτικι. Επειδι οι varactors του VCO είναι όπωσ ζχω πει 

ανάςτροφα πολωμζνοι και για να αυξθκεί θ χωρθτικότθτθτά τουσ πρζπει να μειωκεί (κατά 

απόλυτθ τιμι) θ ανάςτροφθ πόλωςθ, αυτό ςθμαίνει ότι θ είςοδοσ του VCO πρζπει να αυξθκεί 

ϊςτε να μειωκεί θ ςυχνότθτα ταλάντωςισ του. Αν ςτθν αρχι τθσ προςομοίωςθσ που θ είςοδοσ 

του VCO είναι μθδενικι το ςιμα αναφοράσ προθγείτο, ςε φάςθ τουλάχιςτον, του ςιματοσ του 

VCO, τότε θ τάςθ ςτθν είςοδο του VCO κα γινόταν αρνθτικι ϊςτε να αυξιςει τθ ςυχνότθτα 

ταλάντωςισ του ο VCO. 

Για αυτό το λόγο κατά τθν ζναρξθ τθσ προςομοίωςθσ ζχω ορίςει θ ςυχνότθτα αναφοράσ 

να είναι μθδενικι για ακριβϊσ     , ϊςτε το ςιμα του VCO να ζρχεται ωσ είςοδο ςτον PFD πριν 

από το ςιμα αναφοράσ. Μετά τα πρϊτα      θ ςυχνότθτα αναφοράσ ορίηεται κανονικά από το 

ςφςτθμα που περιζγραψα παραπάνω.  
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5.1.2  PFD (Ανιχνευτόσ φϊςησ-ςυχνότητασ)  
 

Στο Simulink το κομμάτι του ανιχνευτι φάςθσ-ςυχνότθτασ με τα δφο D flip-flops και τθν 

πφλθ AND ζχει υλοποιθκεί αυτοφςιο με τθ διαφορά ότι επειδι θ είςοδοσ reset των D flip-flops 

ειναι αρνθτικά ακμοπυροδότθτθ, χρθςιμοποιείται θ πφλθ NAND αντί για τθν AND.   

 

Σχιμα 5.1.5 : PFD  

Το Simulink πετάει ςφάλμα όταν θ ζξοδοσ τθσ πφλθσ NAND (θ οποία πφλθ δεν παρουςιάηει 

κακόλου κακυςτζρθςθ ςτο ςιμα ειςόδου τθσ) ςυνδζεται απευκείασ ςτθν είςοδο reset των D flip-

flops εμφανίηοντασ το μινυμα ότι δε γίνεται θ ζξοδοσ του D flip-flop να είναι ταυτόχρονα και 

είςοδοσ reset του ίδιου flip-flop (δεν καταλαβαίνει το Simulink τθ λογικι με τθν οποία ςυνδζεται 

θ ζξοδοσ του flip-flop με τθν είςοδο reset του, δθλαδι είναι ςαν να μθν “βλζπει” το Simulink κατά 

το configuration και το initialization τθσ προςομοίωςθσ τθν πφλθ ΝΑΝD).  

Γι’αυτό το λόγο ζβαλα το Memory block ςτο μονοπάτι από τθν ζξοδο τθσ πφλθσ NAND 

ςτθν είςοδο reset των δφο D flip-flops. Αυτό το block κρατάει και κακυςτερεί τθν είςοδό του κατά 

ζνα βιμα προςομοίωςθσ (simulation step). Εξαιτίασ αυτοφ του block βζβαια, θ λειτουργία του 

PFD αποκτά και λίγο μθ ιδανικό χαρακτιρα. Συγκεκριμζνα, για πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα που 

ιςοφται με το simulation step οι ζξοδοι UP και DN των δυο D flip-flops είναι και οι δφο 1, πράγμα 

που ειναι ανεπικφμθτο. Σε πραγματικά κυκλϊματα PFD αυτι θ κατάςταςθ οφείλεται, όπωσ ζχω 

αναφζρει ςτο πρϊτο κεφάλαιο, ςτθν κακυςτζρθςθ διάδοςθσ του ςιματοσ από τθν είςοδο ςτθν 

ζξοδο του flip-flop και από τθν κακυςτζρθςθ που ειςάγει θ πφλθ NAND. Στθν περίπτωςι μου 

αυτι θ κατάςταςθ οφείλεται μόνο ςτο Memory block, κακϊσ όλα τα ςτοιχεία (D flip-flops και 

πφλθ NAND) είναι ιδανικά. Στα πραγματικά κυκλϊματα χρθςιμοποιείται μια κακυςτζρθςθ ςε 

αυτό το ςθμείο που περιγράφω ϊςτε να προλαβαίνουν να ανοίγουν τα τρανηίςτορ του charge 

pump πάντα.  

Το κομμάτι του PFD που είναι θ μετατροπι των ψθφιακϊν ςθμάτων UP και DN ςε ςυνεχι 

τάςθ ςτθν είςοδο του φίλτρου δεν υλοποιικθκε με δφο τρανηίςτορ όπωσ ςτο ςχιμα 1.4.1.9, αλλά 
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με δφο απλοφσ διακόπτεσ Switch από το toolbox Simscape. Στο μενοφ του Switch block ορίςτθκε 

                      και                        . 

Για λόγουσ ςυμβατότθτασ των ςτοιχείων που προζρχονται από το toolbox Simscape με το 

ςιμα που προζρχεται από άλλα ςτοιχεία του Simulink, είναι αναγκαία θ φπαρξθ του Simulink-PS 

Converter block που μετατρζπει το αδιάςτατο ςιμα Simulink ςε φυςικό ςιμα (physical signal) το 

οποίο και αναγνωρίηουν τα blocks του Simscape. 

 

Σχιμα 5.1.6 : Μετατροπι των ςθμάτων UP και DN ςε ςυνεχι τάςθ   

Στο Simulink-PS Converter block ςτθν καρτζλα “Units” ςτο πεδίο “Input signal unit” 

επιλζγω το “V” για volts. Στθν καρτζλα “Derivatives” ςτο πεδίο “Input Derivatives” επιλζγω το “No 

user-provided input derivatives” και ςτο πεδίο “Input filtering time constant” βάηω τθ μικρότερθ 

χρονικι ςτακερά του ςυςτιματοσ που είναι το simulation step. 

Επίςθσ χρθςιμοποιϊ και το Data Type Conversion block πριν το Simulink-PS Converter 

block λόγω ςφαλμάτων από αςυμφωνία ςτον τφπο δεδομζνων που υποςτθρίηει το τελευταίο 

block και το Simulink. 

Θ ζξοδοσ UP (του D flip-flop που αντιςτοιχεί ςτο ςιμα αναφοράσ) όπωσ φαίνεται 

παραπάνω, οδθγεί τον κάτω διακόπτθ (αντίςτοιχο του npn τρανηίςτορ ςτον παραδοςιακό PFD) 

και όχι τον πάνω. Αντίςτοιχα και για τθν ζξοδο DN θ οποία οδθγεί τον πάνω διακόπτθ. Αυτό γιατί 

όπωσ ζχω πει για να αυξιςει τθ ςυχνότθτα ταλάντωςισ του ο VCO πρζπει θ τάςθ ειςόδου του να 

μειωκεί και για να μειωκεί πρζπει να ενεργοποιθκεί ο διακόπτθσ που ζχει ςτακερό αρνθτικό (ι 

μθδζν) δυναμικό ςτο ζνα του άκρο.  

Τζλοσ, χρθςιμοποιϊ δφο DC Voltage Source blocks ςτον μετατροπζα του ςιματοσ εξόδου 

των flip-flops ςε ςυνεχι τάςθ. Θ μία πθγι ζχει τάςθ 1V και θ άλλθ -1V. Ρρζπει να τονιςτεί ότι 

αυτό το ηευγάρι dc τάςεων είναι για τθν περίπτωςθ που το φίλτρο είναι PI ενεργό φίλτρο, γιατί 

ζτςι κα ζχουμε ίςα ρεφματα από και προσ το φίλτρο. Πταν χρθςιμοποιείται πακθτικό φίλτρο τότε 

θ κάτω πθγι αντικακίςταται από τθν γείωςθ. 
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5.1.3  Φύλτρο 
 

  Για λόγουσ ταχφτθτασ κλειδϊματοσ άρα και μικρότερου ςυνολικοφ χρόνου 

προςομοίωςθσ, κακϊσ επίςθσ και λόγω του γεγονότοσ ότι με τον PFD και το PI φίλτρο o 

μετατροπζασ των ςθμάτων UP και DN των flip-flops του PFD ςε ςυνεχι τάςθ του ςχιματοσ 5.1.6 

είναι ουςιαςτικά charge pump διοχετεφοντασ ι “τραβϊντασ” ςτακερό ρεφμα, επιλζχκθκε το PI 

ενεργό φίλτρο δεφτερθσ τάξθσ. Δεφτερθσ τάξθσ γιατί ζχω γριγορο κλείδωμα ςυγκριτικά με το 

τρίτθσ τάξθσ, αλλά και γιατί το τρίτθσ τάξθσ κάνει μεγαλφτερα overshoot ςτθν αρχι τθσ 

προςομοίωςθσ ξεπερνϊντασ τα 1.2V που είναι θ ανϊτερθ τάςθ που μπορϊ να ζχω ςτθν 

τεχνολογία των 90nm. 

Ο μετατροπζασ του ςχιματοσ 5.1.6 μαηί με το PI ενεργό φίλτρο δεφτερθσ τάξθσ φαίνεται 

παρακάτω: 

 

Σχιμα 5.1.7 : μετατροπζασ ςχιματοσ 5.1.6 και PI φίλτρο 

Ππωσ φαίνεται, το φίλτρο είναι ακριβϊσ το κφκλωμα του ςχιματοσ 1.4.2.12. Πλα τα 

ςτοιχεία είναι από το toolbox Simscape. Ο τελεςτικόσ ενιςχυτισ που χρθςιμοποιείται είναι 

ιδανικόσ και ςτο κφκλωμα χρθςιμοποιείται ςε ανάςτροφθ ςυνδεςμολογία. Για τθν μζτρθςθ τθσ 

τάςθσ ςτθν ζξοδο του φίλτρου ςε ςχζςθ με τθ γθ ζχω το block Voltage Sensor. Στθ ςυνζχεια 

ακολουκεί το PS-Simulink Converter block για τθν μετατροπι του φυςικοφ ςιματοσ ςε ςιμα 

Simulink. Επειδι ο τελεςτικόσ είναι ςε αναςτρζφουςα ςυνδεςμολογία πρζπει ι να αντιςτρζψω 

τισ ειςόδουσ UP και DN πάλι ι να πολλαπλαςιάςω με -1 το ςιμα ςτθν ζξοδο του τελεςτικοφ. 

Επζλεξα το δεφτερο, ζτςι βλζπουμε ζνα Gain block με κζρδοσ -1 να είναι ςυνδεδεμζνο ςτθν 

τελικι ζξοδο.  

 Ο Solver του Simulink όταν υπάρχουν blocks του Simscape χρειάηεται κάποιεσ 

παραμζτρουσ πριν ξεκινιςει θ προςομοίωςθ. Αυτζσ οι παράμετροι παρζχονται από το Solver 

Configuration block. Ζνα είναι αρκετό για όλα τα ςτοιχεία του PFD και του φίλτρου που ανικουν 

ςτο toolbox Simscape. Στο block αυτό οι παράμετροι είναι οι default, κακϊσ με αυτζσ τα 

αποτελζςματα τθσ προςομοίωςθσ είναι αυτά που κζλω. 
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5.1.4  VCO 
 

O VCO προςομοιϊνεται με τον προςομοιωτι Spectre του Cadence. Στο μοντζλο του Simulink που 

είναι υλοποιθμζνο το PLL, ο VCO αντιπροςωπεφεται από το block SpectreRF Engine. Αυτό το block 

είναι θ διεπαφι μεταξφ του Cadence και του Simulink. Το μενοφ του φαίνεται παρακάτω: 

 

Σχιμα 5.1.8 : μενοφ του block SpectreRF Engine 

Στθν περίπτωςι μου ορίηω μία είςοδο και μία ζξοδο ςτο SpectreRF Engine block. 

 

Περιγραφό μενού SpectreRF Engine block 

 

Frame size: ο αρικμόσ των samples/frame. Θ χρονικι διάρκεια του sample ορίηεται εξωτερικά 

αυτοφ του block είτε ωσ θ ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια ενόσ simulation step είτε χρθςιμοποιϊντασ 

ζνα Zero-Order Hold block πριν από τθν είςοδο του SpectreRF Engine block, που δειγματολθπτεί 

το ςιμα ειςόδου του VCO με δικό του sampling rate. Aν κζλουμε το sample να ζχει τθν ελάχιςτθ 

χρονικι διάρκεια ενόσ simulation step τότε βάηουμε -1 ςτο Frame size του SpectreRF Engine 

block. Τότε ουςιαςτικά το Frame Size είναι 1/frame. Ειδάλλωσ πριν από τθν είςοδο αυτοφ του 

block βάηουμε τα blocks Zero-Order Hold και Buffer και ςτο πεδίο Frame Size βάηουμε τον αρικμό 

των samples του frame που δίνει το Buffer block. Σε αυτι τθν περίπτωςθ χρειάηεται και ζνα 

Unbuffer block ςτθν ζξοδο του SpectreRF Engine block. 

Sample time: θ χρονικι διάρκεια του frame. Αν δεν ζχει οριςτεί διαφορετικό από το ελάχιςτο 

sample τθσ προςομοίωςθσ τότε θ τιμι του είναι -1. 

Τα παραπάνω δφο πεδία χρθςιμοποιϊ γενικά. Στα υπόλοιπα πεδία αφινω τισ default τιμζσ τουσ, 

αν ζχουν. 
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Socket port: το port που χρθςιμοποιεί το Simulink όταν θ επικοινωνία μεταξφ Cadence και 

Simulink γίνεται με πρωτόκολλο TCP/IP. H default τιμι του είναι το port 38520. 

Socket mode: εδϊ επιλζγουμε ωσ πρωτόκολλο επικοινωνίασ για το co-simulation το TCP ι το UDP. 

Πταν το Frame size είναι μικρότερο από 50 επιλζγουμε το UDP. Επομζνωσ όταν ςτο πεδίο Frame 

size ζχουμε τθν τιμι -1 το Frame size είναι ουςιαςτικά 1 και ζτςι επιλζγουμε το UDP το οποίο 

είναι πιο γριγορο για μικρά πακζτα δεδομζνων. Το TCP το χρθςιμοποιοφμε για μεγάλα πακζτα 

δεδομζνων. 

Simulation response timeout: ο μζγιςτοσ χρόνοσ που περιμζνει το SpectreRF Engine block χωρίσ 

να πάρει δεδομζνα από τον προςομοιωτι Spectre. Πταν περάςει αυτόσ ο χρόνοσ τερματίηεται θ 

προςομοίωςθ με ςφάλμα. 

Spectre command : χρθςιμοποιείται όταν το Simulink ξεκινά μόνο του τον προςομοιωτι Spectre. 

Στθν περίπτωςι μου δεν χρθςιμοποιικθκε κάποια εντολι γιατί αφοφ άρχιηε θ προςομοίωςθ ςτο 

Simulink, αμζςωσ ξεκινοφςα χειροκίνθτα και τον προςομοιωτι Spectre. 

Show engine port labels: δεν χρθςιμοποιικθκε. 

 

Simulation steps 

 

Γενικά το simulation step ςτθν προςομοίωςθ του μοντζλου του PLL είναι ανεξάρτθτο από 

το αντίςτοιχο που χρθςιμοποιεί το Spectre για τθν transient ανάλυςθ του VCO όςο το πρϊτο 

βζβαια είναι μεγαλφτερο από το δεφτερο. Στθν επικοινωνία του Simulink με το Spectre 

χρθςιμοποιείται ουςιαςτικά είτε το simulation step του Simulink είτε κάποιο μεγαλφτερο step 

(όταν υπάρχει Zero-Order Hold block πριν από τθν είςοδο του SpectreRF Engine). Αν τo simulation 

step του Simulink είναι μεγαλφτερο από το αντίςτοιχο του Spectre,  κατά τθν επικοινωνία των δφο 

προςομοιωτϊν γίνεται sampling ςτο ςιμα του VCO. Αυτι θ δειγματολθψία, θ οποία κα φανεί ςτα 

αποτελζςματα του co-simulation που κα παρουςιαςτοφν παρακάτω, δεν είναι αρκετι για να 

μείνει το ςιμα του VCO αναλλοίωτο. Για να μείνει ςτο Simulink το ςιμα του VCO ίδιο με αυτό ςτο 

Spectre πρζπει το step που χρθςιμοποιείται κατά τθν επικοινωνία Simulink-Spectre να γίνει 

μικρότερο ι ίςο με το step του Spectre. Από ό,τι διαπιςτϊκθκε, κατά τθν επικοινωνία Simulink-

Cadence χρθςιμοποιείται το μζγιςτο step που ορίηεται ςτον Solver του Simulink. Αυτό ςθμαίνει 

ότι το maximum step τθσ προςομοίωςθσ ςτο Simulink πρζπει να γίνει περίπου 250 φορζσ 

μικρότερο από το step  
 

              sec. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνεται να ζχω τζτοιο 

step ςτο Simulink γιατί θ προςομοίωςθ κα ιταν εξαιρετικά αργι.   
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Σχιμα 5.1.9 : Σιμα ςτθν ζξοδο του SpectreRF Engine block για μζγιςτο βιμα προςομοίωςθσ 
 

              sec   

Στο PLL δεν με ενδιαφζρει πόςο πιςτά παίρνω το ςιμα από το VCO, γιατί ουςιαςτικά με 

ενδιαφζρουν μόνο τα zero crossings του ςιματοσ αυτοφ και μάλιςτα τα κετικά. Τα zero crossings 

χρθςιμοποιεί ο διαιρζτθσ ςυχνότθτασ ςτθ ςυνζχεια όπωσ κα παρουςιαςτεί παρακάτω.  

Στθν περίπτωςι μου θ μεγαλφτερθ ςυχνότθτα ςτθν οποία καλείται να κλειδϊςει το PLL 

είναι τα 77.616 GHz. Ωσ μζγιςτο simulation step ςτο Simulink επζλεξα το 

 
 

                    . Επζλεξα ωσ μικρότερθ ςυχνότθτα δειγματολθψίασ τθσ προςομοίωςθσ το 

ελάχιςτο άρτιο πολλαπλάςιο τθσ ςυχνότθτασ 77.616GHz μετά τθ ςυχνότθτα δειγματολθψίασ 

Nyquist που ιςοφται εδϊ με            , γιατί ζτςι το ςιμα του VCO ςτθν ζξοδο του block 

SpectreRF Engine ζχει ίςεσ περίπου θμιπεριόδουσ και προςεγγίηει περιςςότερο το θμιτονικό 

ςιμα, αν και όπωσ είπα θ προςζγγιςθ απζχει πολφ από το θμιτονικό ςιμα που παράγεται από 

τθν προςομοίωςθ του VCO με τον Spectre. Απλά εμζνα με ενδιαφζρουν μόνο τα κετικά zero 

crossings αυτοφ του ςιματοσ, οπότε για να ζχω ςχετικά γριγορο co-simulation, επιλζγω το step 

που εξαςφαλίηει καλι ταχφτθτα προςομοίωςθσ όςο και μια αξιοπρεπι αναπαράςταςθ του 

ςιματοσ του VCO.   

 Tο step που χρθςιμοποιείται από τον προςομοιωτι Spectre για τθν transient ανάλυςθ  

του VCO είναι περίπου      . Το βιμα αυτό είναι πολφ μικρότερο από τα         που ζχω 

επιλζξει να χρθςιμοποιεί το Simulink κατά τθν επικοινωνία Simulink-Cadence. Επομζνωσ φαίνεται 

ότι το ςιμα του VCO που κα βλζπουμε ςτo Simulink δεν ζχει καμία ςχζςθ με το ςιμα που 

παράγεται από τον προςομοιωτι Spectre. 

 Αν κζλουμε απλά να δοφμε το ςιμα του VCO ςτο Simulink πιςτά αναπαραγμζνο, 

επιλζγουμε ωσ μζγιςτο βιμα προςομοίωςθσ ςτο Simulink μια τιμι κοντά ςτα      . Αυτό το 

βιμα βζβαια είναι απαγορευτικό για να γίνει ολόκλθρθ θ προςομοίωςθ ςε λογικά χρονικά 

πλαίςια (τα οποία φτάνουν τισ 36 ϊρεσ για ςιμα FMCW, οπότε φανταςτείτε με πολφ μικρότερο 

step τι γίνεται!). 
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FFT 

 

 Στο ςιμα εξόδου του SpectreRF Engine block που είναι τελικά το δειγματολθπτθμζνο 

ςιμα του VCO όπωσ εξθγικθκε παραπάνω, κάνω FFT και βλζπω το φάςμα του κατά τθ διάρκεια 

τθσ προςομοίωςθσ. Για να γίνει αυτό ενϊ εξελίςςεται θ προςομοίωςθ χρειάηονται τα blocks του 

Simulink που φαίνονται ςτο παρακάτω ςχιμα: 

 

Σχιμα 5.1.10 : blocks για παρουςίαςθ φάςματοσ του ςιματοσ εξόδου του VCO κατά τθ διάρκεια 

τθσ προςομοίωςθσ 

Zero-Order Hold: με αυτό το block δειγματολθπτϊ το ςιμα του VCO ςτο Simulink. Μπορεί αυτι θ 

δειγματολθψία να είναι περιττι γιατί το ςιμα είναι ιδθ δειγματολθπτθμζνο, παρ’όλα αυτά το 

χρθςιμοποιϊ. Το Sample Time του ορίηεται να είναι  
 

             , όςο και του Solver δθλαδι. 

Buffer: αυτό το block πακετάρει τα samples ςε frames γιατί το επόμενο block κάνει FFT ςε κάκε 

frame. Επιλζχκθκε το κάκε frame που προορίηεται για FFT να ζχει μζγεκοσ 16384 samples, για 

δφο λόγουσ. Ρρϊτον, γιατί δε κζλω να ανανεϊνεται θ προβολι του φάςματοσ του ςιματοσ οφτε 

πολφ γριγορα οφτε πολφ αργά. Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ για το sampling rate που 

χρθςιμοποιϊ το φάςμα του ςιματοσ υπολογίηεται και προβάλλεται κάκε 53 ns περίπου. 

Δεφτερον, γιατί το μικοσ του frame ςτο οποίο γίνεται FFT πρζπει να είναι δφναμθ του 2. Ζτςι θ 

τιμι 16384 ςυμπλθρϊκθκε ςτο πεδίο “Output buffer size”. Τα υπόλοιπα πεδία ζχουν τισ default 

τιμζσ.  

FFT: υπολογίηει τον FFT ςτο frame από samples που του δίνεται. Το μοναδικό πεδίο που 

ςυμπλθρϊνω είναι ςτθν Main καρτζλα το “FFT length” όπου βάηω τθν τιμι 16384 που είναι οι 

ςυνιςτϊςεσ που κα υπολογιςτοφν από τον FFT. Tο μικοσ του frame που δίνει ο buffer είναι ίδιο 

με τον αρικμό των ςυνιςτωςϊν του FFT. 

Complex to Magnitude-Angle:  αυτό το block ορίςτθκε να βγάηει ςτθν ζξοδό του μόνο το 

magnitude τθσ ειςόδου του επιλζγοντασ ςτο “Output” τθν επιλογι “magnitude”. Στο πεδίο 

Sample Time θ τιμι είναι -1. Χρειάηεται ϊςτε να δίνει προσ προβολι το πλάτοσ των ςυνιςτωςϊν 

του φάςματοσ που ζχουν υπολογιςτεί με τον FFT. 

Vector Scope: αυτό το block απλά προβάλλει τα δεδομζνα που δζχεται. Στθν καρτζλα “Scope 

properties” ςτο πεδίο “Input domain” επιλζγω το “Frequency”. Στθν καρτζλα “Display properties” 

είναι επιλεγμζνα τα “Show grid”, “Frame number” και “Open scope at start of simulation”. Χάρθ 

ςτθν τελευταία επιλογι το scope ανοίγει μόνο του με τθν αρχι τθσ προςομοίωςθσ. Στθν καρτζλα 

“Axis properties” επιλζγουμε “Hertz” για “Frequency units” και εφροσ ςυχνοτιτων από 0 ζωσ 

Fs/2, όπου Fs θ ςυχνότθτα δειγματολθψίασ όπωσ ορίηεται αυτι ςτο Zero-Order Hold. Στο πεδίο 
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“Sample time of original time series” βάηω το Sample time του Zero-Order Hold. Τζλοσ, ορίηω τισ 

μονάδεσ ςε dB και κζτω τα όρια του άξονα y. 

 Ππωσ είπα ο FFT ζχει μικοσ 16384 ςυνιςτϊςεσ. Αυτζσ οι ςυνιςτϊςεσ κατανζμονται ςτο 

διάςτθμα ςυχνοτιτων *-Fs/2,Fs/2] ιςαπζχοντασ θ μία από τθν άλλθ. Εγϊ ςτο Vector scope βλζπω 

τισ ςυνιςτϊςεσ που υπάρχουν ςτο διάςτθμα *0,Fs/2], δθλαδι αυτζσ που ζχουν νόθμα. Ππωσ ζχω 

αναφζρει πιο πάνω είναι                            . Eπομζνωσ με δεδομζνο ότι ςε 

αυτό το διάςτθμα υπάρχουν 16384/2 = 8192 ςυνιςτϊςεσ, θ απόςταςθ ανάμεςα ςτθ μία 

ςυνιςτϊςα και τθν επόμενι τθσ, δθλαδι θ ανάλυςθ ςτο φάςμα, είναι 
           

    
         . 

Δθλαδι ςτο φάςμα όλθ θ ιςχφσ που υπάρχει ςε περιοχι 37.9 MHz υπολογίηεται ςε μία 

ςυνιςτϊςα, για αυτό το λόγο αυτι θ ςυνιςτϊςα εκεί που βρίςκεται ζχει λάκοσ μζγεκοσ. 

 Πμωσ δε με ενδιαφζρει να δω το φάςμα με όλεσ του τισ ςυνιςτϊςεσ. Με ενδιαφζρει να 

βλζπω μόνο τθν κφρια ςυνιςτϊςα για να ξζρω που ζχει κλειδϊςει το PLL. Πςον αφορά ςτον 

κόρυβο φάςθσ, δε γίνεται να τον μετριςω με αυτόν τον τρόπο γιατί πρζπει να μετράω τθν ιςχφ 

ςε εφροσ ηϊνθσ 1 Hz (γιατί ο κόρυβοσ φάςθσ μετριζται ςε dBc/Hz), που ςθμαίνει ότι χρειάηομαι 

549755813888 (2^39) samples ςτα οποία κα κάνω FFT, ι αλλιϊσ 1.77 sec, χρόνοσ απαγορευτικόσ 

αν αναλογιςτοφμε ότι θ ςυνολικι προςομοίωςθ που κα κάνει 130 βιματα ςτθ ςυχνότθτα διαρκεί 

        (εννοϊ χρόνο προςομοίωςθσ και όχι πραγματικό χρόνο).  

 Συμπεραςματικά αυτό που με ενδιαφζρει από τον FFT είναι ο υπολογιςμόσ τθσ κφριασ 

ςυνιςτϊςασ του ςιματοσ του VCO.  

 

5.1.5  Διαιρϋτησ ςυχνότητασ 
 

 Το ςιμα εξόδου του VCO περνάει πρϊτα από ζναν ςυγκριτι (Sign block). Ζτςι αντί για ζνα 

ανεπαρκϊσ δειγματολθπτθμζνο θμίτονο ζχουμε τελικά ςτθν ζξοδο του ςυγκριτι τθν τετραγωνικι 

κυματομορφι με πλάτοσ 1V ςυχνότθτασ ίδιασ με του θμιτόνου.  

Σχιμα 5.1.11 : ςιμα εξόδου ςυγκριτι για μζγιςτο βιμα προςομοίωςθσ 
 

              sec 

Ο διαιρζτθσ ςυχνότθτασ ςτο Simulink είναι ουςιαςτικά ζνασ μετρθτισ κετικϊν ακμϊν. 

Πταν ο μετρθτισ φτάνει ζνα προκακοριςμζνο νοφμερο που είναι ο διαιρζτθσ τότε βγάηει μια 

κετικι ακμι ςτθν ζξοδό του. Δεν υφίςταται ηιτθμα ςτο να ζχουμε θμίτονο ι τετραγωνικι 

κυματομορφι ςτθν ζξοδο του μετρθτι κακϊσ το D flip-flop του PFD χρειάηεται απλά κετικζσ 

ακμζσ ςτθν είςοδο ρολογιοφ του. Επομζνωσ δεν μασ ενδιαφζρει οφτε το duty cycle τθσ 

κυματομορφισ εξόδου του διαιρζτθ ςυχνότθτασ οφτε αν αυτό το ςιμα μεταβάλλεται από 0 ςε 1 

και όχι από -1 ςε 1. 
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Τα blocks που ςυνκζτουν το υποςφςτθμα του διαιρζτθ ςυχνότθτασ φαίνονται παρακάτω: 

 

Σχιμα 5.1.12 : Διαιρζτθσ ςυχνότθτασ 

Counter block: μετρθτισ που ζχει ρυκμιςτεί να μετράει προσ τα πάνω. Θ τιμι του μετρθτι 

αυξάνει κατά ζνα όποτε ζρχεται μια κετικι ακμι από το ςιμα του VCO. Στισ παραμζτρουσ αυτοφ 

του block θ “Count direction” είναι “Up” και θ παράμετροσ “Count event” είναι “Rising edge”. Θ 

παράμετροσ “Counter size” είναι “User defined”, ζτςι το ενεργοποιθμζνο πεδίο “Maximum 

count” ζχει τθν τιμι 2000. Το πεδίο “Initial count” ζχει τθν τιμι 0 ϊςτε ο μετρθτισ να αρχίηει να 

μετράει από το 0. Θ παράμετροσ “Output” ζχει επιλεγεί να είναι θ “Count” ϊςτε να εμφανίηεται 

μόνο αυτι θ ζξοδοσ ςτο block. Θ παράμετροσ “Reset input” πρζπει να είναι ενεργοποιθμζνθ ϊςτε 

το block να ζχει και μία δεφτερθ είςοδο πζρα από τθν Inc, τθν Rst, θ οποία όταν ενεργοποιείται 

μθδενίηεται ο μετρθτισ. Τζλοσ θ παράμετροσ “Count data type” είναι “double”. 

Relational Operator: ςε αυτό το block θ παράμετροσ “Relational operator” είναι “==” και το 

Sample Time -1. H πρϊτθ είςοδόσ του είναι θ ζξοδοσ του μετρθτι και θ δεφτερθ είςοδοσ είναι ο 

ςτακερόσ αρικμόσ Ν διαίρεςθσ τθσ ςυχνότθτασ. Πταν θ ζξοδοσ του μετρθτι γίνεται ίςθ με τον 

αρικμό διαίρεςθσ τότε αυτό το block βγάηει μια κετικι ακμι ςτθν ζξοδο και παράλλθλα αυτι θ 

κετικι ακμι ενεργοποιεί τθν είςοδο Rst του Counter εξαναγκάηοντάσ τον να αρχίςει τθν μζτρθςθ 

από το 0.    

Memory: αυτό το block που κρατάει και κακυςτερεί τθν είςοδό του κατά ζνα simulation step 

χρειάηεται να ςυνδεκεί ςτθν ζξοδο του Counter και πριν τθν πρϊτθ είςοδο του Relational 

Operator, αλλιϊσ το Simulink πετάει ςφάλμα. 

Θ ζξοδοσ του διαιρζτθ ςυχνότθτασ ςυνδζεται ςτθν είςοδο ρολογιοφ του δεφτερου D flip-flop. Ζτςι 

κλείνει ο βρόχοσ του PLL.   

Το ςυνολικό κφκλωμα του PLL με όλα τα υποςυςτιματα φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα: 
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     Σχιμα 5.1.13 : ςυνολικό μοντζλο του PLL 

 

5.2  Ρύθμιςη τησ προςομούωςησ 
 

 Στο μοντζλο του PLL ςτο “Configuration Parameters” τθσ καρτζλασ “Simulation” 

ςετάρουμε τον Solver για τθν προςομοίωςθ. Πταν υπάρχουν ςτοιχεία από το Simscape ςτο 

μοντζλο του Simulink, ςτθν παράμετρο “Type” τθσ καρτζλασ “Solver” πρζπει να επιλεγεί το 

“Variable-step”. Ειδάλλωσ, επιλζγω το “Fixed-step” ϊςτε να μπορϊ να κακορίςω πόςο γριγορθ 

κα είναι θ προςομοίωςθ. Στθν περίπτωςι μου ζχω επιλζξει το “Variable-step” γιατί το PI φίλτρο 

ζχει ςτοιχεία από το Simscape. 

 Στθν παράμετρο “Solver” επιλζγω τον “ode23t (Mod. Stiff/Trapezoidal)” γιατί με αυτόν 

δεν ζχω ςφάλματα από το Simulink και θ προςομοίωςθ εξελίςςεται αρκετά γριγορα. Το “Relative 

tolerance” είναι 1e-4. To “Max step size” επιλζχκθκε να είναι για τουσ λόγουσ που ζχω αναφζρει 

πιο πάνω ςτθν παράγραφο 5.1.4, 
 

                     . Πλεσ οι υπόλοιπεσ παράμετροι ζχουν 

τισ default τιμζσ. Τζλοσ, ρυκμίηουμε τθν διάρκεια τθσ προςομοίωςθσ ςτισ παραμζτρουσ “Start 

time” και “Stop time”.  

 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί το “Fixed-step” ωσ τφποσ Solver όταν δεν υπάρχουν 

ςτοιχεία από το Simscape ςτο μοντζλο, διαπιςτϊκθκε ότι ο Solver “ode4 (Runge-Kutta)” είναι ο 

πιο γριγοροσ.  
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6 
Ραράλλθλθ προςομοίωςθ (Co-simulation) 

PLL-VCO 

 

Στο co-simulation, ωσ VCO χρθςιμοποιικθκε το ςχθματικό του ςχιματοσ 4.2.1 και όχι το 

extracted κφκλωμα. Ρροςομοιϊνοντασ το extracted κφκλωμα το co-simulation ιταν πολφ αργό 

λόγω του όγκου των δεδομζνων.  

6.1  Διαδικαςύα αρχικοπούηςησ του co-simulation 
  

Για τθν εγκατάςταςθ του co-simulation ακολουκοφμε τα εξισ βιματα με τθ ςειρά: 

1. Ορίηουμε το Startup Directory του Matlab να είναι το ίδιο με το Startup Directory του 

Virtuoso. 

2. Kάνουμε μια transient ανάλυςθ του κυκλϊματοσ ςτο Cadence. Αυτι χρειάηεται για να 

ςχθματιςτεί θ netlist του κυκλϊματοσ. 

3. Στο ADE L του Virtuoso πθγαίνουμε ςτο Setup->Matlab/Simulink->Setting και ορίηουμε 

τθν είςοδο και τθν ζξοδο του κυκλϊματοσ για το co-simulation. H επιλογι “Start Matlab” 

πρζπει να είναι “no”, γιατί πρϊτα αρχίηει θ προςομοίωςθ ςτο Simulink και μετά ςτο 

Cadence. Οι υπόλοιπεσ παράμετροι είναι οι default. 

4. Aρχίηουμε τθν προςομοίωςθ ςτο Simulink. 

5. Αρχίηουμε τθν transient ανάλυςθ ςτο ADE L του Virtuoso. 

Το co-simulation ςταματάει όταν τελειϊςει ο χρόνοσ τθσ προςομοίωςθσ που ζχει οριςτεί ςτο 

“Configuration parameters”  του μοντζλου του Simulink ι όταν τθν ςταματιςουμε εμείσ ξαφνικά 

ι όταν εμφανιςτεί ςφάλμα κατά τθν transient ανάλυςθ. 
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6.2  Φύλτρο PLL και απόκριςη ςυχνότητασ του PLL 
 

 Το φίλτρο που επιλζχκθκε για το co-simulation του PLL με τον VCO όπωσ ζχω πει είναι το 

ενεργό PI φίλτρο δεφτερθσ τάξθσ. Για τθ ςχεδίαςθ του φίλτρου αυτοφ ακολουκικθκε θ 

διαδικαςία ςχεδίαςθσ που ζχει αναλυκεί ςτθν παράγραφο 2.4.3. Τα μεγζκθ που πρζπει να 

αποφαςιςτοφν για να προκφψουν οι τιμζσ των ςτοιχείων του φίλτρου είναι τα παρακάτω:    

Παράμετροσ Σιμι 

               
  (         )      

         
   (                                 )                       
    (γωνιακι ςυχνότθτα μοναδιαίου κζρδουσ 

ανοιχτοφ βρόχου PLL) 
 

      

Περικϊριο φάςθσ        

Ρίνακασ 6.1 : Βαςικζσ παράμετροι για τθν απόκριςθ του PLL 

Το κζρδοσ του VCO που χρθςιμοποιείται αντιςτοιχεί ςτθν κεντρικι ςυχνότθτα ταλάντωςθσ 

77.308GHz. Επίςθσ θ γωνιακι ςυχνότθτα μοναδιαίου κζρδουσ του ανοιχτοφ βρόχου του PLL    

επιλζχκθκε να είναι το 1/20 τθσ ςυχνότθτασ εξόδου του διαιρζτθ που αντιςτοιχεί ςτθν κεντρικι 

ςυχνότθτα ταλάντωςθσ του VCO. Για λειτουργία του PLL ςτθν περιοχι ςυχνοτιτων 77GHz ωσ 

77.616GHz προφανϊσ το κζρδοσ του VCO μεταβάλλεται. Για αυτό και για τθν εφρεςθ των τιμϊν 

του φίλτρου επιλζχκθκε θ τιμι ςε αυτό το μζγεκοσ που αντιςτοιχεί ςτθν κεντρικι ςυχνότθτα 

77.308GHz.  

Οι τιμζσ των ςτοιχείων του φίλτρου με βάςθ τισ παραπάνω παραμζτρουσ είναι: 

τοιχείο Σιμι 

            
             
        
            

Ρίνακασ 6.2 : Τιμζσ ςτοιχείων PI φίλτρου 

 

Θ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ ανοιχτοφ βρόχου του PLL είναι  

   ( )  
 ( )

 
 

    ( )     

   
  

       

   
 

     

  (     )
 (6.1) 

όπου      (     ) και        . 

 

Τα διαγράμματα bode του μζτρου και τθσ φάςθσ τθσ    ( ) φαίνονται παρακάτω: 
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Σχιμα 6.2.1 : Bode μζτρου-φάςθσ    ( ) 

Ραραπάνω βλζπουμε ότι ςτθ γωνιακι ςυχνότθτα    
  

  
                το μζτρο τθσ 

   ( ) είναι 1 (0dB) και θ φάςθ μεγιςτοποιείται με τιμι     (περικϊριο φάςθσ). 

Θ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ κλειςτοφ βρόχου του PLL είναι  

   ( )  
 ( )

     ( )
 

    ( )     
 

  
    ( )     

   

  (6.2) 

    ( )  
                

                              
  (6.3) 

Τα διαγράμματα bode του μζτρου και τθσ φάςθσ τθσ    ( ) φαίνονται παρακάτω:  

 

Σχιμα 6.2.2 : Bode μζτρου-φάςθσ τθσ    ( ) 

Στο παραπάνω ςχιμα φαίνεται το μζτρο τθσ    ( )  ςτθ γωνιακι ςυχνότθτα    

              , ςτθ γωνιακι ςυχνότθτα θμίςειασ ιςχφοσ του κλειςτοφ βρόχου      

             και ςτθ γωνιακι ςυχνότθτα τθσ εξόδου του διαιρζτθ που αντιςτοιχεί ςτθ 

ςυχνότθτα εξόδου του VCO 77.308GHz,                  . Στθν τελευταία ςυχνότθτα    που 

ουςιαςτικά είναι θ ςυχνότθτα αναφοράσ για ςυχνότθτα εξόδου του VCO 77.308GHz όταν το PLL 

ζχει κλειδϊςει, το μζτρο τθσ    ( ) είναι      κάτω ςε ςχζςθ με το μζτρο ςτθ μθδενικι 

ςυχνότθτα. Οπότε το φιλτράριςμα του φίλτρου είναι αρκετό. 
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6.3  Αποτελϋςματα co-simulation 
 

 Ππωσ ζχω περιγράψει ςτθν παράγραφο 5.1.1, θ ςυχνότθτα αναφοράσ αυξάνεται πρϊτα 

κάνοντασ 65 βιματα από τα       μζχρι και τα           με βιμα         . Μόλισ 

ολοκλθρωκοφν τα 65 πρϊτα βιματα ςυχνότθτασ, μετά θ ςυχνότθτα αναφοράσ μειϊνεται με το 

ίδιο βιμα από τα           μζχρι και τα      .  

Το πρόβλθμα ιταν ότι κατά τθ μετάβαςθ από τα           ςτθν αμζςωσ μικρότερθ 

κατά ζνα βιμα ςυχνότθτα, θ κετικι ακμι του ςιματοσ αναφοράσ ερχόταν πολφ νωρίσ με 

αποτζλεςμα να είναι μεγάλθ θ διαφορά ανάμεςα ςε αυτι τθν ακμι και τθν ακμι του ςιματοσ 

του VCO. Αυτό οδθγοφςε ςε πολφ μεγάλο overshoot ςτθν τάςθ ειςόδου του VCO (αρνθτικό και 

ςτθ ςυνζχεια κετικό overshoot) με αποτζλεςμα θ τάςθ να φτάνει τα 2V ςτθν είςοδο του VCO και 

να ςταματάει θ προςομοίωςθ. Από ό,τι διαπιςτϊκθκε, αν θ ςυχνότθτα αναφοράσ μειωκεί κατά 

ζνα βιμα τότε θ πρϊτθ κετικι ακμι του ςιματοσ αναφοράσ που αντιςτοιχεί ςε ςιμα με τθ νζα 

μειωμζνθ ςυχνότθτα ζρχεται πολφ πιο νωρίσ από ό,τι πρζπει δθμιουργϊντασ προβλιματα. Αν το 

φίλτρο είναι ενεργό PI τότε το πρόβλθμα είναι το overshoot και τελικά θ διακοπι τθσ 

προςομοίωςθσ. Αν το φίλτρο είναι πακθτικό τότε θ τάςθ ςτθν ζξοδό του καταλιγει ςτα 0V και 

μζνει εκεί (0V γιατί ο κάτω διακόπτθσ του ςχιματοσ 5.1.6 ζχει το ζνα του άκρο ςτθ γθ ςτθν 

περίπτωςθ του πακθτικοφ φίλτρου). Δοκιμάςτθκαν μεταβλθτζσ κακυςτεριςεισ ςτο ςιμα 

αναφοράσ αλλά δεν είχε αποτζλεςμα αυτι θ προςπάκεια.   

Δεν υπάρχει πρόβλθμα όταν θ ςυχνότθτα αναφοράσ αυξάνεται με το βιμα που ζχει 

αναφερκεί. Ραρ’όλα αυτά, ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που αυξάνεται θ ςυχνότθτα αναφοράσ, 

υπάρχει μετά από κάκε βιμα ςυχνότθτασ αυξανόμενο overshoot ςτθν τάςθ ειςόδου του VCO 

γιατί θ κετικι ακμι του ςιματοσ αναφοράσ ζρχεται όλο και πιο νωρίσ μετά από κάκε βιμα ςτθ 

ςυχνότθτα.  

Θ μόνθ περίπτωςθ κατά τθν οποία κάκε αλλαγι ςτθ ςυχνότθτα ςτθν οποία πρζπει να 

κλειδϊςει το PLL δε δθμιουργεί κακόλου προβλιματα είναι θ περίπτωςθ που θ ςυχνότθτα 

αναφοράσ είναι ςτακερι και οι όποιεσ αλλαγζσ ςτθ ςυχνότθτα που πρζπει να κλειδϊςει το PLL 

γίνονται αλλάηοντασ τθν διαίρεςθ ςυχνότθτασ, δθλαδι αλλάηοντασ τθν τιμι του διαιρζτθ Ν ςτο 

ςχιμα 5.1.13. Ο διαιρζτθσ παίρνει προφανϊσ ακζραιεσ τιμζσ και το βιμα ςτθ ςυχνότθτα 

κακορίηεται από τθ ςτακερι ςυχνότθτα αναφοράσ που χρθςιμοποιϊ. Για παράδειγμα, όταν θ 

ςυχνότθτα αναφοράσ είναι ςτακερι ςτα 77MHz και ο διαιρζτθσ διαιρεί διά μία τιμι που ξεκινάει 

από το 1000 τότε το βιμα ςτθ ςυχνότθτα κα είναι 77MHz. Aν θ ςυχνότθτα αναφοράσ είναι 

ςτακερι ςτα 38.5MHz και ο διαιρζτθσ διαιρεί με τιμι που ξεκινάει από το 2000 τότε το βιμα ςτθ 

ςυχνότθτα κα είναι 38.5MHz.  

Ππωσ βλζπουμε, όςο μικραίνει θ ςτακερι ςυχνότθτα αναφοράσ τόςο αυξάνει θ διαίρεςθ 

του διαιρζτθ ςυχνότθτασ. Για να ζχω το ίδιο βιμα με τθν περίπτωςθ που μεταβάλλω τθ 

ςυχνότθτα αναφοράσ, πρζπει θ ςτακερι ςυχνότθτα αναφοράσ να είναι 9.625MHz και ο διαιρζτθσ 

να διαιρεί με τιμι που ξεκινάει από το 8000. Τότε ο χρόνοσ κλειδϊματοσ κα ιταν εξαιρετικά 

μεγάλοσ και δεν κα είχε νόθμα να γίνει ολόκλθρθ θ προςομοίωςθ κλειδϊνοντασ και ςτισ 130 

ςυχνότθτεσ του FMCW ςιματοσ , κακϊσ κα χρειάηονταν μζρεσ. 
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Αλλάηοντασ τον διαιρζτθ N κεωρθτικά κα αλλάηει λίγο και θ απόκριςθ ςυχνότθτασ του 

βρόχου του PLL. Στθν περίπτωςθ που το Ν ξεκινάει από το 1000 και μετά από 8 βιματα 

ςυχνότθτασ φτάνει τθν τιμι 1008, θ απόκριςθ ςυχνότθτασ του PLL δε μεταβάλλεται ςχεδόν 

κακόλου όπωσ φαίνεται ςτο επόμενο ςχιμα. Αυτό είναι καλό γιατί κάκε κλείδωμα γίνεται υπό τισ 

ίδιεσ περίπου ςυνκικεσ ωσ προσ τα δυναμικά χαρακτθριςτικά του βρόχου του PLL. 

 

Σχιμα 6.3.1 : Bode μζτρου-φάςθσ τθσ    ( ) του τφπου (6.3) για Ν=1000 και Ν=1008  

 

Τελικά υλοποιικθκαν δφο ςυςτιματα PLL που είναι ακριβϊσ ίδια ςε όλα τα ςτοιχεία τουσ αλλά 

διαφζρουν ςτον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα βιματα ςτθ ςυχνότθτα εξόδου του PLL. 

Συγκεκριμζνα διαφζρουν ςτο εξισ ςθμείο: 

Στο πρϊτο PLL (ςχιμα 5.1.13) θ ςυχνότθτα αναφοράσ μεταβάλλεται με τον τρόπο που 

ζχει παρουςιαςτεί ςτθν παράγραφο 5.1.1 και το Ν του διαιρζτθ ςυχνότθτασ είναι ςτακερό ςτθν 

τιμι 1000. Στο δεφτερο PLL θ ςυχνότθτα αναφοράσ είναι ςτακερι ςτα       και μεταβάλλεται 

ανά      , που είναι ο χρόνοσ κλειδϊματοσ, ο αρικμόσ Ν με τον οποίο διαιρεί τθ ςυχνότθτα 

εξόδου του VCO ο διαιρζτθσ ςυχνότθτασ. 

Κατά τθν προςομοίωςθ του πρϊτου PLL ζγιναν 65 βιματα τθσ ςυχνότθτασ αναφοράσ από 

τα 77MHz ωσ τα 77.616MHz αλλά όχι τα επόμενα 65 που ςε κάκε βιμα μειϊνεται θ ςυχνότθτα 

αναφοράσ, λόγω του προβλιματοσ που ανζφερα παραπάνω. Αντίκετα ςτθν προςομοίωςθ του 

δεφτερου PLL ζγιναν και τα βιματα ςτα οποία μειϊνεται θ ςυχνότθτα αναφοράσ. 

 

6.3.1  Co-simulation με το πρώτο PLL 
 

  Σε αυτό το co-simulation χρθςιμοποίθςα το PLL του ςχιματοσ 5.1.13. Θ ςυχνότθτα 

αναφοράσ μεταβάλλεται με βιμα          προσ τα πάνω κάκε 40 περιόδουσ του ςιματοσ 

αναφοράσ. Ρροσ τα κάτω δεν μεταβάλλεται, όπωσ ζχω πει. Πλεσ οι παράμετροι επικοινωνίασ 

ανάμεςα ςτο Simulink και το Cadence ζχουν παρουςιαςτεί ςτισ παραγράφουσ 5.1.4 και 6.1. 

Ραρακάτω παρουςιάηεται θ τάςθ ειςόδου του VCO εςτιαςμζνθ ςε διάφορα ςθμεία. 
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Σχιμα 6.3.2 : Τάςθ ειςόδου VCO για τα πρϊτα τζςςερα βιματα ςυχνοτιτων 

 

Στο παραπάνω ςχιμα βλζπουμε πϊσ κλειδϊνει το PLL ςτακεροποιϊντασ τελικά τθν τάςθ 

ςτθν είςοδο του VCO μετά από κάκε βιμα ςτθ ςυχνότθτα αναφοράσ. Σε αυτό το ςχιμα το PLL 

κλειδϊνει ςτισ ςυχνότθτεσ                                 και             . Από ό,τι 

φαίνεται θ τάςθ ειςόδου του VCO άρα και θ ςυχνότθτα του ςιματοσ εξόδου του ςτακεροποιείται 

ςε πολφ καλό βακμό κατά το κλείδωμα. 

Το κλείδωμα ςτα 77GHz επιβεβαιϊνεται από το παρακάτω ςχιμα: 

 

 

Σχιμα 6.3.3 : Φάςμα ςιματοσ εξόδου VCO με τθν κφρια ςυνιςτϊςα ςτα 77GHz 
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Σχιμα 6.3.4 : Κφρια ςυνιςτϊςα του φάςματοσ εξόδου του PLL ακριβϊσ ςτα 77GHz  

 

Σχιμα 6.3.5 : Κφρια ςυνιςτϊςα του φάςματοσ εξόδου του PLL κοντά ςτα 77.019250GHz 

Στα παραπάνω ςχιματα βλζπουμε ότι μασ ενδιαφζρει μόνο θ κφρια ςυνιςτϊςα κακϊσ οι 

υπόλοιπεσ δεν είναι ςωςτά υπολογιςμζνεσ όπωσ ζχω εξθγιςει ςτθν παράγραφο 5.1.4.   

 

 

Σχιμα 6.3.6 : Τάςθ ειςόδου VCO ςτα πρϊτα τζςςερα κλειδϊματα με zoom ςτον y-άξονα 

 

Στο παραπάνω ςχιμα φαίνονται πιο κακαρά οι διαφορετικζσ τάςεισ ςτισ οποίεσ 

κλειδϊνει θ είςοδοσ του VCO. 
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Σχιμα 6.3.7 : Τάςθ ειςόδου VCO για 65 βιματα τθσ ςυχνότθτασ αναφοράσ 

 Στο παραπάνω ςχιμα βλζπουμε πϊσ μεταβάλλεται θ τάςθ ςτθν είςοδο του VCO όταν το 

PLL ξεκλειδϊνει και κλειδϊνει 65 φορζσ κακϊσ μεταβάλλεται θ ςυχνότθτα αναφοράσ από τα 

      ωσ τα           με βιμα         . Ππωσ εξιγθςα παραπάνω παρατθρείται 

αυξανόμενο overshoot μετά από κάκε βιμα ςτθ ςυχνότθτα αναφοράσ λόγω τθσ μθ 

προβλεπόμενθσ άφιξθσ τθσ κετικισ ακμισ του ςιματοσ αναφοράσ μετά από κάκε αλλαγι ςτθ 

ςυχνότθτα αναφοράσ. Το αρνθτικό overshoot φτάνει ςτο τελευταίο κλείδωμα μζχρι τα -4V. 

Φαίνεται ότι κα μποροφςε να λφςει το πρόβλθμα μία μεταβλθτι κακυςτζρθςθ ςτο ςιμα 

αναφοράσ που κα αυξάνεται ςτακερά από βιμα ςε βιμα. Πμωσ αυτό δοκιμάςτθκε και δεν είχε 

αποτζλεςμα. H προςομοίωςθ κα μποροφςε να ςυνεχίςει και άλλο αυξάνοντασ περαιτζρω τθ 

ςυχνότθτα αναφοράσ. Πμωσ αν τθν μειϊςουμε τθ ςυχνότθτα τότε το overshoot είναι πολφ 

μεγάλο και ςταματάει θ προςομοίωςθ. 

 

Σχιμα 6.3.8 : Τάςθ ειςόδου VCO ςτα πρϊτα 43 κλειδϊματα με zoom ςτον y-άξονα 

Στο παραπάνω ςχιμα φαίνονται καλφτερα οι τάςεισ ςτισ οποίεσ κλειδϊνει θ είςοδοσ του VCO 

μετά από κάκε αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ αναφοράσ ςτα 43 από τα 65 κλειδϊματα. 

 

Σχιμα 6.3.9 : Τάςθ ειςόδου VCO ςτα τελευταία δφο κλειδϊματα πριν αρχίςει να μειϊνεται θ 

ςυχνότθτα αναφοράσ 
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Στο προθγοφμενο ςχιμα φαίνεται καλφτερα το μεγαλφτερο overshoot τθσ τάςθσ ειςόδου του 

VCO που γίνεται ςτα τελευταία κλειδϊματα. 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται τα ςιματα ειςόδου του PFD ςε διάφορα χρονικά ςθμεία 

τθσ προςομοίωςθσ. 

 

Σχιμα 6.3.10 : θ πρϊτθ κετικι ακμι του ςιματοσ αναφοράσ (πάνω) και θ πρϊτθ κετικι ακμι του 

ςιματοσ εξόδου του διαιρζτθ ςυχνότθτασ (κάτω) κατά τθν αρχι τθσ προςομοίωςθσ 

Στο παραπάνω ςχιμα βλζπουμε τθν κακυςτζρθςθ των      που ειςάγω ςτθν αρχι τθσ 

προςομοίωςθσ ςτο ςιμα αναφοράσ ϊςτε θ τάςθ ςτθν είςοδο του VCO να μθν γίνει αρνθτικι ςτθν 

αρχι τθσ προςομοίωςθσ. 

 

Σχιμα 6.3.11 : Σιματα ειςόδου του PFD όταν δεν ζχει κλειδϊςει το PLL 

Στο προθγοφμενο ςχιμα φαίνεται θ ελάχιςτθ διαφορά ςτθ φάςθ του ςιματοσ αναφοράσ 

και του ςιματοσ εξόδου του VCO λίγο πριν κλειδϊςει το PLL. 

 

Σχιμα 6.3.12 : Σιματα ειςόδου του PFD όταν ζχει κλειδϊςει το PLL 
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Στα τρία προθγοφμενα ςχιματα βλζπουμε ότι το ςιμα αναφοράσ είναι τετραγωνικό ενϊ 

το ςιμα ςτθν ζξοδο του διαιρζτθ ςυχνότθτασ αποτελείται μόνο από κετικζσ ακμζσ. Αυτό όπωσ 

ζχω εξθγιςει δεν μασ πειράηει κακόλου μιασ και τα D flip-flops του PFD είναι ακμοπυροδότθτα. 

 Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται τα ςιματα UP και DN ςτθν ζξοδο του PFD όταν το PLL 

αυξάνει τθ ςυχνότθτα του VCO και όταν τθν μειϊνει. 

 

Σχιμα 6.3.13 : Σιματα UP (πάνω) και DN (κάτω) ςτθν ζξοδο του PFD όταν αυξάνεται θ ςυχνότθτα 

του ςιματοσ εξόδου του VCO 

 

Σχιμα 6.3.14 : Σιματα UP (πάνω) και DN (κάτω) ςτθν ζξοδο του PFD όταν μειϊνεται θ ςυχνότθτα 

του ςιματοσ εξόδου του VCO 
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6.3.2  Co-simulation με το δεύτερο PLL 
 

 Σε αυτό το co-simulation χρθςιμοποίθςα το PLL του παρακάτω ςχιματοσ. 

 

Σχιμα 6.3.15 : PLL με μεταβλθτό διαιρζτθ ςυχνότθτασ και ςτακερι ςυχνότθτα αναφοράσ 

Το παραπάνω PLL είναι ίδιο με εκείνο του ςχιματοσ 5.1.13 με τθ διαφορά ότι θ 

ςυχνότθτα αναφοράσ είναι ςτακερι εδϊ και κάκε φορά αλλάηει ο διαιρζτθσ ςυχνότθτασ για να 

αλλάξει θ ςυχνότθτα εξόδου. Το υποςφςτθμα που παράγει το ςιμα αναφοράσ είναι ίδιο με αυτό 

του PLL του ςχιματοσ 5.1.13. Για να γίνονται τα steps ςτθ ςυχνότθτα εξόδου αλλάηει θ τιμι Ν του 

διαιρζτθ ςυχνότθτασ μζςω του block Repeating Sequence Stair το οποίο βγάηει ςτθν ζξοδό του 

ανά ςτακερά χρονικά διαςτιματα τθν τιμι του διαιρζτθ που πρζπει. Οι τιμζσ που πρζπει να 

πάρει ο διαιρζτθσ για να γίνουν όλα τα βιματα ςτθ ςυχνότθτα ϊςτε το ςιμα εξόδου του PLL να 

είναι FMCW ζχουν προοριςτεί ςτο Repeating Sequence Stair block. 

Αν κζλουμε να ζχουμε το ίδιο βιμα ςτθ ςυχνότθτα του ςιματοσ εξόδου του PLL με τθν 

περίπτωςθ του πρϊτου PLL, δθλαδι         , τότε πρζπει θ ςυχνότθτα αναφοράσ ςτο 

παραπάνω ςφςτθμα να είναι ςτακερι ςτα          και ο διαιρζτθσ να ξεκινάει από το     , 

να καταλιγει αυξανόμενοσ κατά ζνα ςε κάκε βιμα ςτθν τιμι      και ςτθ ςυνζχεια να μειϊνεται 

κατά ζνα μζχρι τθν τιμι     . Αυτόσ κα ιταν ο πλζον ιδανικόσ τρόποσ να γίνουν όλα τα βιματα 

ςτθ ςυχνότθτα εξόδου του PLL χωρίσ να ζχω τα προβλιματα με το overshoot ςτθν τάςθ ειςόδου 

του VCO. 

 Πμωσ με διαιρζτθ      και πάνω, ο χρόνοσ κλειδϊματοσ του PLL που είναι και το 

ςτακερό χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από το ζνα βιμα ςτο επόμενο τθσ ςυχνότθτασ εξόδου 

του PLL είναι    , δθλαδι ακριβϊσ τζςςερισ φορζσ μεγαλφτερο ςε ςχζςθ με τθν περίπτωςθ του 

πρϊτου PLL όπου ο διαιρζτθσ ςυχνότθτασ είχε τθν τιμι        και ο χρόνοσ κλειδϊματοσ πάντα 

για το ίδιο βιμα ςτθ ςυχνότθτα και με ίδιο φίλτρο ιταν       . Αυτό ςθμαίνει ότι με δεδομζνο 

ότι με το πρϊτο PLL χρειάηονταν 36 ϊρεσ περίπου για να γίνουν όλα τα βιματα ςτθ ςυχνότθτα 

εξόδου (αφξθςθ και μείωςθ), με το δεφτερο PLL χρειάηονται περίπου          ϊρεσ, δθλαδι 

περίπου 5 μζρεσ προςομοίωςθσ! Αυτό προφανϊσ δε μπορεί να γίνει.  
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 Για αυτό το λόγο, προκειμζνου να δείξω ότι το βιμα ςτθ ςυχνότθτα εξόδου γίνεται χωρίσ 

κανζνα πρόβλθμα αλλάηοντασ τθν τιμι Ν του διαιρζτθ ςυχνότθτασ, επζλεξα το βιμα να είναι 

      αντί για          , δθλαδι οκτϊ φορζσ μεγαλφτερο ϊςτε ο χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ 

προςομοίωςθσ να είναι μικρόσ (4 ϊρεσ περίπου).     

Οπότε ορίηοντασ τθ ςυχνότθτα αναφοράσ ςτακερι ςτα       και μεταβάλλοντασ τον 

διαιρζτθ ςυχνότθτασ κατά ζνα ςε κάκε βιμα από το      μζχρι το      και πάλι πίςω είχα τα 

εξισ αποτελζςματα: 

  

Σχιμα 6.3.16 : Τιμι διαιρζτθ ςυχνότθτασ για όλα τα βιματα 

Στο παραπάνω ςχιμα βλζπουμε τθν τιμι του διαιρζτθ ςυχνότθτασ για όλα τα βιματα, 

αλλά ακριβϊσ τθν ίδια γραφικι (με τιμζσ από       μζχρι           και πάλι πίςω) κα είχε θ 

ςυχνότθτα εξόδου του PLL. Ρροφανϊσ, ςιμα FMCW ςθμαίνει ότι θ παραπάνω γραφικι του 

διαιρζτθ άρα και τθσ ςυχνότθτασ εξόδου πρζπει να επαναλαμβάνεται αενάωσ ςτο χρόνο με 

περίοδο τθ χρονικι διάρκεια ολοκλιρωςθσ των παραπάνω μεταβολϊν που είναι    .  

 

Σχιμα 6.3.17 : Τάςθ ειςόδου του VCO για τα 16 βιματα του διαιρζτθ του ςχιματοσ 6.3.16 

Στο προθγοφμενο ςχιμα φαίνονται τα βιματα από τα 77GHz μζχρι τα 77.616GHz και πάλι 

πίςω μζχρι τα 77GHz όςον αφορά ςτθν τάςθ ειςόδου του VCO. Ππωσ φαίνεται, το PLL 

ςυμπεριφζρεται με ιδανικό τρόπο και θ τάςθ του VCO δεν παρουςιάηει αυξανόμενα overshoot. 

Αντικζτωσ το overshoot τθσ τάςθσ ειςόδου του VCO είναι ελάχιςτο και ςτακερό από βιμα ςε 

βιμα. 
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 Με βάςθ τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι αν το βιμα ςτθ ςυχνότθτα εξόδου ιταν 

         και είχαμε τθν επεξεργαςτικι ιςχφ να γίνει ολόκλθρο το co-simulation, τότε κα είχε 

υλοποιθκεί το ςφςτθμα όπωσ ακριβϊσ κα το ικελα κακϊσ όλα τα βιματα κα γίνονταν χωρίσ 

κανζνα πρόβλθμα.   

 Επίςθσ, για τα βιματα που παρουςιάςτθκαν ςτα ςχιματα 6.3.16 και 6.3.17 παρακζτω το 

ρεφμα ςτθν είςοδο του φίλτρου για να διαπιςτωκεί θ λειτουργία του ςυνδυαςμοφ PFD – PI 

φίλτρο ωσ PFD με charge pump ζξοδο. 

 

Σχιμα 6.3.18 : εφμα ειςόδου του φίλτρου  

Ραραπάνω βλζπουμε ότι ζχω παλμοφσ ρεφματοσ ςτθν είςοδο του φίλτρου με πλάτοσ 1mA. Μζχρι 

τα       φαίνεται ότι θ τάςθ ςε κάκε βιμα μειϊνεται ϊςτε θ ςυχνότθτα εξόδου του VCO να 

αυξθκεί. Μετά τα       γίνεται το αντίκετο. 

6.4  Θόρυβοσ φϊςησ εξόδου PLL 
 

Μζςα από το co-simulation δεν γίνεται να υπολογίςουμε τον ςυνολικό κόρυβο φάςθσ 

ςτθν ζξοδο του PLL για το λόγο που ζχει αναλυκεί ςτθν τελευταία παράγραφο τθσ παραγράφου 

5.1.4. Βζβαια τα ςτοιχεία του PLL που χρθςιμοποιοφνται είναι όλα ιδανικά. Επομζνωσ όλα τα 

ςτοιχεία του PLL πλθν του φίλτρου και του VCO δεν ςυνειςφζρουν ςτον κόρυβο φάςθσ τθσ 

εξόδου. Το φίλτρο είναι ενεργό και ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1.6.1.5 κα ζπρεπε να ςυμβάλλει 

ςτον κόρυβο φάςθσ τθσ εξόδου, αλλά ο τελεςτικόσ ενιςχυτισ που ζχει είναι ιδανικόσ.  

Οπότε το μοναδικό ςτοιχείο που ςυμβάλλει ςτον κόρυβο φάςθσ τθσ εξόδου είναι ο VCO. 

Για αυτόν μεμονωμζνα ζχει υπολογιςτεί ο κόρυβοσ φάςθσ και δίνεται ςτα ςχιματα 4.7.10 ζωσ 

4.7.12. Είναι για τον ανοιχτό βρόχο του PLL    
  

  
 

          

  
         . Επομζνωσ 

ςφμφωνα με τουσ τφπουσ τθσ κεωρίασ (1.35) και (1.36) τθσ παραγράφου 1.6.1.4, επειδι 

υπολογίηουμε τον κόρυβο φάςθσ ςε offset      από τθν κφρια ςυνιςτϊςα και επειδι είναι 

       , ο ςυνολικόσ κόρυβοσ φάςθσ ςτθν ζξοδο του PLL κα είναι περίπου ίςοσ με τον 

κόρυβο φάςθσ του VCO πολλαπλαςιαςμζνο με μία ςτακερά θ οποία όπωσ φαίνεται και ςτο 

ςχιμα 1.6.1.10 είναι μικρότερθ από 1. Άρα περιμζνουμε ο κόρυβοσ φάςθσ ςε offset 1MHz που 

προζρχεται από τον VCO ςτθν ζξοδο του PLL να είναι ακόμα μικρότεροσ από τον κόρυβο φάςθσ 

του VCO. 

Αν       (  ) είναι ο κόρυβοσ φάςθσ του VCO τότε με βάςθ τουσ τφπουσ (2.34), (1.35) 

και (1.36) (λογαρικμίηω τθν (1.36) και ουςιαςτικά ςτον κόρυβο φάςθσ              του  

ςχιματοσ 4.6.3 προςκζτω το      |  |, όπου το    δίνεται από τον τφπο (1.35)), μία εκτίμθςθ 

του κορφβου φάςθσ ςε offset 1MHz ςτθν ζξοδο του PLL είναι θ παρακάτω: 
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       (    )                                       

Το παραπάνω αποτζλεςμα είναι εκτίμθςθ γιατί εφαρμόηω τθ κεωρία πάνω ςε αποτζλεςμα 

προςομοίωςθσ που είναι ο κόρυβοσ φάςθσ του VCO              για τάςθ ειςόδου 0.6V. 

Ρροφανϊσ για άλλεσ τάςεισ ειςόδου του VCO κα αλλάηει ο κόρυβοσ φάςθσ ςτθν ζξοδο του PLL, 

αλλά κα κυμαίνεται ςε μια περιοχι κοντά και γφρω από τθν προθγοφμενθ εκτίμθςθ. 
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 7 
Συμπεράςματα 

 

 Στθν εργαςία αυτι ςχεδιάςτθκε ζνασ VCO ςτα        ςε τεχνολογία IBM 90nm ςτο 

Virtuoso Front to Back Design Environment του Cadence και ζνα integer-N PLL ςτο περιβάλλον 

Matlab/Simulink και τελικά ζγινε το co-simulation των δφο κυκλωμάτων.  

 Τα βαςικά χαρακτθριςτικά (υπολογιςμζνα για φορτίο 100fF) του ςχθματικοφ κυκλϊματοσ 

του VCO ςυνοψίηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Χαρακτθριςτικά VCO 

Σροφοδοςία      
Κατανάλωςθ ιςχφοσ         

υχνότθτα λειτουργίασ                  
Θόρυβοσ φάςθσ (1ΜΗz offset)              

Ρίνακασ 7.1 : Βαςικά χαρακτθριςτικά VCO  

 Τα βαςικά χαρακτθριςτικά (υπολογιςμζνα για φορτίο 30fF) του extracted κυκλϊματοσ 

του VCO από post-layout προςομοιϊςεισ ςυνοψίηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Χαρακτθριςτικά extracted VCO 

Σροφοδοςία      
Κατανάλωςθ ιςχφοσ        

υχνότθτα λειτουργίασ                   
Θόρυβοσ φάςθσ (1ΜΗz offset)              

Ρίνακασ 7.2 : Βαςικά χαρακτθριςτικά του extracted VCO 

 

 Σχεδιάςκθκαν ςτο Simulink δφο PLLs. Και τα δφο ζχουν τον ίδιο ανιχνευτι 

φάςθσ/ςυχνότθτασ PFD, το ίδιο PI ενεργό φίλτρο δεφτερθσ τάξθσ και χρθςιμοποιοφν και 

τα δφο κατά το co-simulation το ςχθματικό κφκλωμα του VCO και όχι το extracted. Αυτό 

γιατί με το extracted το co-simulation ιταν πολφ αργό λόγω όγκου δεδομζνων και επίςθσ 

γιατί με το extracted το PLL δε μποροφςε να κλειδϊςει. H διαφορά μεταξφ των δφο PLLs 

είναι ότι ςτο ζνα τα βιματα τθσ ςυχνότθτασ εξόδου του PLL γίνονται αλλάηοντασ τθ 

ςυχνότθτα αναφοράσ με διαιρζτθ ςυχνότθτασ ςτακερό ενϊ ςτο άλλο τα βιματα ςτθν 

ςυχνότθτα εξόδου του PLL γίνονται μεταβάλλοντασ τον ακζραιο διαιρζτθ ςυχνότθτασ με 

ςτακερι τθ ςυχνότθτα αναφοράσ. Ραρακάτω ακολουκοφν τα κφρια χαρακτθριςτικά του 

κακενόσ από τα δφο PLLs. 
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PLL με μεταβλθτι ςυχνότθτα αναφοράσ 

Χρόνοσ κλειδϊματοσ       
Διαιρζτθσ ςυχνότθτασ Ν      
υχνότθτα λειτουργίασ                 

Bιμα ςυχνότθτασ εξόδου          
υχνότθτα αναφοράσ                 

Θόρυβοσ φάςθσ               

Ρίνακασ 7.3 : Bαςικά χαρακτθριςτικά PLL με μεταβλθτι ςυχνότθτα αναφοράσ 

PLL με μεταβλθτό διαιρζτθ ςυχνότθτασ 

Χρόνοσ κλειδϊματοσ       
Διαιρζτθσ ςυχνότθτασ Ν           
υχνότθτα λειτουργίασ                 

Bιμα ςυχνότθτασ εξόδου       
υχνότθτα αναφοράσ       

Θόρυβοσ φάςθσ               

Ρίνακασ 7.4 : Bαςικά χαρακτθριςτικά PLL με μεταβλθτό διαιρζτθ ςυχνότθτασ 

 

 Στθν περίπτωςθ του PLL με μεταβλθτό διαιρζτθ ςυχνότθτασ κα μποροφςε το βιμα ςτθ 

ςυχνότθτα εξόδου να είναι          χρθςιμοποιϊντασ διαιρζτθ ςυχνότθτασ που κα 

μεταβάλλεται από βιμα ςε βιμα παίρνοντασ τισ τιμζσ          . Πμωσ τότε ο χρόνοσ 

κλειδϊματοσ ςε κάκε ςυχνότθτα κα ιταν     και κα χρειάηονταν 5 μζρεσ co-simulation 

για να ολοκλθρωκοφν όλα τα βιματα που χρειάηονται για να είναι το ςιμα ςτθν ζξοδο 

του PLL FMCW. 

 

 Με χρόνο κλειδϊματοσ       και βιμα ςυχνότθτασ εξόδου          χρειάηονται 

                       (36 ϊρεσ περίπου πραγματικοφ χρόνου) για να 

ολοκλθρωκοφν όλα τα βιματα από τα                       και πάλι πίςω ωσ τα 

      ακολουκϊντασ τριγωνικι διαμόρφωςθ ςτο ςιμα αναφοράσ. 

 

 Θ επικοινωνία μεταξφ Simulink και Cadence γίνεται με το block του Cadence για το 

Simulink που λζγεται SpectreRF Engine. Σε αυτό το block ορίηονται το port επικοινωνίασ 

και οι παράμετροι που ρυκμίηουν τθν μεταφορά των δεδομζνων. 

 

 Θ επικοινωνία Simulink-Cadence δεν κα πρζπει να κεωρείται πάντα ςτακερι και 

δεδομζνθ. Είναι μερικζσ φορζσ που τυχαία αργοφν να ςταλοφν δεδομζνα από τον Spectre 

ςτο Simulink. Τότε αν χρθςιμοποιείται ενεργό φίλτρο γίνεται τεράςτιο overshoot ςτθν 

τάςθ ειςόδου του VCO και τελικά ςταματάει θ προςομοίωςθ. 

 

 Κατά τθ μεταφορά των δεδομζνων μεταξφ Simulink-Cadence ςτζλνονται δεδομζνα κάκε 

maximum step δευτερόλεπτα, που είναι το μζγιςτο βιμα προςομοίωςθσ που 

χρθςιμοποιείται από το Simulink. Οπότε αν το maximum step είναι μεγαλφτερο από το 

step που χρθςιμοποιεί ο Spectre τότε παραμορφϊνεται το ςιμα του VCO αφοφ 

υφίςταται ανεπαρκι δειγματολθψία. Στθν περίπτωςι μου το maximum step ιταν 

μεγαλφτερο από το step του Spectre για να είναι πιο γριγορο το co-simulation. 
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 Κατά τθ διάρκεια του co-simulation Simulink-Cadence το 90% περίπου τθσ 

επεξεργαςτικισ ιςχφοσ καταναλϊνει ο προςομοιωτισ Spectre και αντίςτοιχα το 10% το 

Simulink. Βζβαια αυτό εξαρτάται και από τον Solver και το step τθσ προςομοίωςθσ που 

ζχει επιλεγεί ςτο Simulink, αλλά και πάλι θ προςομοίωςθ με τον Spectre παράγει 

απείρωσ πιο πολλά δεδομζνα. 

 

 Σε αυτι τθν εργαςία αποδείχκθκε ότι μπορεί να γίνει επιτυχϊσ το co-simulation 

κυκλωμάτων που το ζνα προςομοιϊνεται ςτο Cadence και το άλλο ςτο Simulink. 

Προτϊςεισ για περαιτϋρω εναςχόληςη  
 

 Στο PLL με τθ μεταβλθτι ςυχνότθτα αναφοράσ δεν κατάφερα να το ρυκμίςω ϊςτε να 

κλειδϊνει και ςτισ 129 ςυχνότθτεσ από τα                       και πάλι πίςω ωσ τα 

      με βιμα          ςτθ ςυχνότθτα αναφοράσ ακολουκϊντασ τριγωνικι 

διαμόρφωςθ ςτο ςιμα αναφοράσ. Το PLL κλείδωνε ςτισ πρϊτεσ 65 ςυχνότθτεσ κατά τισ 

οποίεσ αυξάνεται με το γνωςτό βιμα θ ςυχνότθτα αναφοράσ. Στθ ςυνζχεια κάτι 

ανεξιγθτο γινόταν και ερχόταν πολφ πιο νωρίσ θ ακμι του ςιματοσ αναφοράσ 

οδθγϊντασ τθν τάςθ ςτθν είςοδο του VCO ςε πολφ αρνθτικζσ τιμζσ και μετά ςε μεγάλο 

κετικό overshoot με αποτζλεςμα να ςταματάει το co-simulation λογω ςφάλματοσ του 

Spectre. Κάποιοσ κα μποροφςε να βρει τθ λφςθ ςε αυτό το πρόβλθμα. 

 

 Αν ςτο μζλλον αυξθκεί πολφ θ επεξεργαςτικι ιςχφσ των υπολογιςτϊν του Eργαςτθρίου 

Θλεκτρονικισ τότε μπορεί να δοκιμαςτεί να γίνει το co-simulation του VCO με το PLL που 

ζχει μεταβλθτό διαιρζτθ ςυχνότθτασ ορίηοντασ ωσ βιμα ςτθ ςυχνότθτα εξόδου τα 

         ι κάποιο βιμα μικρότερο από αυτό ϊςτε να ζχουμε πραγματικό FMCW ςιμα 

ςτθν ζξοδο του PLL χωρίσ προβλιματα κατά τθν προςομοίωςθ ςτο Simulink. 

 

 Τζλοσ κα μποροφςε να βελτιωκεί περαιτζρω το layout του VCO, να μικρφνουν οι 

παραςιτικζσ χωρθτικότθτεσ των αγϊγιμων δρόμων και να μεγαλϊςουν οι varactors ϊςτε 

τελικά να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το layout του VCO ςτο co-simulation με το PLL. 
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