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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11οο – Εισαγωγή στα MEMS 
 
 
11..11   Εισαγωγή 
 
 

Ο όρος µικρο-ηλεκτρο-µηχανικά συστήµατα (Micro Electro Mechanical 

Systems, M.E.M.S.) αναφέρεται σε συστήµατα που αποτελούνται από 

µικροαισθητήρες και δραστηριοποιητές, τα οποία  έχουν την δυνατότητα να 

αισθάνονται και να αντιδρούν σε αλλαγές που συµβαίνουν στο εξωτερικό, ως 

προς αυτά, περιβάλλον.  Αυτά τα συστήµατα περιλαµβάνουν αντίστοιχες 

συσκευές που υπάρχουν στον µακρόκοσµο και οι οποίες εκτελούν την ίδια 

ακριβώς λειτουργία, όπως π.χ. µια ολοκληρωµένη δοµή κεραίας η οποία 

στέλνει/λαµβάνει εντολές σε/από αλλά MEMS για την εκτέλεση των 

επιθυµητών ενεργειών δραστηριοποίησης ή αποστολής σηµάτων.  

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, τα MEMS έκαναν την βιοµηχανική 

τους επανάσταση µε τη βοήθεια της ανάπτυξης των κατασκευαστικών 

διαδικασιών ολοκληρωµένων κυκλωµάτων (integrated circuits, IC) κατά τις 

οποίες οι αισθητήρες, οι δραστηριοποιητές και οι µικροελεγκτές λειτουργιών 

κατασκευάζονταν σε πυρίτιο (Si). Από τότε, αξιοσηµείωτες πρόοδοι έρευνας 

έχουν επιτευχθεί στην κατηγορία των MEMS υπό την ισχυρή χρηµατοδότηση 

από κοινού κυβερνήσεων και βιοµηχανιών. Επί προσθέτως, στην 

εµπορευµατοποίηση λιγότερο ολοκληρώσιµων (less-integrated) συσκευών 

MEMS, όπως των µικρο- επιταχυνσιοµέτρων (microaccelerometers), 

κεφαλών εκτυπωτών ψεκασµού (inkjet printer head), µικροκαθρεπτών για 

προβολή (micromirrors for projection) κτλ., βοήθησε η προώθηση της 

γενικής ιδέας πολυπλοκότερων συσκευών MEMS οι οποίες είχαν προταθεί και 

παρουσιαστεί σε εφαρµογές σε διάφορα πεδία όπως µηχανική ρευστών 

(microfluidics), αεροναυπηγική, βιοϊατρική, χηµική ανάλυση, ασύρµατες 

τηλεπικοινωνίες, αποθήκευση δεδοµένων, οπτική κτλ. Μερικοί κλάδοι των 

MEMS που εµφανίζονται ως µικρο-οπτο-ηλεκτρο-µηχανικά συστήµατα 

(microoptoelectromechanical systems, MOEMS), ολικά µικροαναλυτικά 

συστήµατα (micrototal analysis systems, µTAS) κτλ., έχουν κινήσει µεγάλο 

µέρος του ερευνητικού ενδιαφέροντος λόγο της ενδεχόµενης αγοράς 

εφαρµογών τους. Κατά το τέλος της δεκαετίας του ’90, οι περισσότερες από 
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τις συσκευές MEMS οι οποίες είχαν διάφορους µηχανισµούς 

δραστηριοποίησης και αίσθησης κατασκευάζονταν µε τη χρήση τεχνικών 

µικροµηχανικής bulk πυριτίου (Si), επιφανειακής µικροµηχανικής και 

συµβατικών τεχνικών λιθογραφίας. Τρισδιάστατες διεργασίες 

µικροκατασκευής, οι οποίες συµπεριλάµβαναν περισσότερα υλικά, 

παρουσιάστηκαν πρόσφατα για τα MEMS µε την εµφάνιση συγκεκριµένων 

απαιτήσεων διαφόρων εφαρµογών (π.χ. βιοϊατρικές συσκευές) και µικρο-

δραστηριοποιητές µε υψηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις. 

Η µικροµηχανική έχει γίνει η θεµελιώδης τεχνολογία για την κατασκευή 

µικροηλεκτροµηχανικών συσκευών και, ειδικότερα, «συρρικνωµένων» σε 

διαστάσεις αισθητήρων και δραστηριοποιητών. Η µικροµηχανική πυριτίου 

είναι η πιο προηγµένη από όλες τις άλλες µικροµηχανικές τεχνολογίες και 

επιτρέπει την κατασκευή MEMS που έχουν διαστάσεις στην κλίµακα 

µικρότερη του χιλιοστού (submillimeter range). Η τεχνολογία αυτή 

χρησιµεύει στη κατασκευή µικροσκοπικών µηχανικών µερών είτε µε 

αφαίρεση αυτών των µερών από υποστρώµατα πυριτίου (Si) είτε πάνω σε 

αυτά τα υποστρώµατα είτε µε εναπόθεση επιπρόσθετων στρωµατικών δοµών, 

επιτρέποντας έτσι την κατασκευή τρισδιάστατων δοµών και παρέχοντας νέες 

προοπτικές στους σχεδιαστές δοµών. Χρησιµοποιώντας υλικά, όπως το 

κρυσταλλικό πυρίτιο, το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο, το αζωτούχο πυρίτιο 

(Si3N4) κτλ., επινοήθηκαν τρόποι κατασκευής µιας πληθώρας µηχανικών 

µικροδοµών όπως καθοδηγητές δεσµών, διαφραγµάτων, µικροσκοπικών 

αυλακιών, στόµια, ελατηρίων, ελασµάτων και άλλων πολύπλοκων 

συστηµάτων. Η «χονδροειδής» µικροµηχανική «όγκου» (bulk micro-

machining) είναι η συνηθέστερη χρησιµοποιούµενη µέθοδος κατασκευής των 

MEMS αλλά σιγά σιγά αντικαθίσταται από την µικροµηχανική επιφάνειας 

(surface micromachining) γιατί αυτή η µέθοδος προσφέρει την ενδιαφέρουσα 

δυνατότητα ολοκλήρωσης της κατασκευασµένης δοµής µε µικροηλεκτρονικά 

κυκλώµατα τα οποία µπορούν να σχεδιαστούν και να συγκροτηθούν στο ίδιο 

υπόστρωµα µε τις δοµές MEMS. Οπότε, κυκλώµατα ηλεκτρικής τροφοδοσίας 

και επεξεργασίας ηλεκτρικών σηµάτων µπορούν να ολοκληρωθούν µαζί σαν 

µια ολοκληρωµένη κατασκευή. Αυτή η ευελιξία, το να δηµιουργείς διάφορα 

τέτοια ολοκληρωµένα πακέτα χρησιµοποιώντας την υπάρχουσα τεχνολογία, 

είναι το βασικό πλεονέκτηµα που τα κάνει τόσο ενδιαφέρουσα προσέγγιση. 
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Τα MEMS έχουν αναγνωριστεί ως µια από τις πιο υποσχόµενες 

τεχνολογίες για τον 21ο αιώνα και έχουν τη δυνατότητα να φέρουν 

επανάσταση και στα βιοµηχανικά και στα εµπορικά προϊόντα, συνδυάζοντας 

µικροηλεκτρονική βασισµένη σε ηµιαγωγούς µε τεχνολογία µικροµηχανικής 

και δυνατότητα ολοκλήρωσης σε κυκλώµατα. Οι τεχνικές τους και οι 

βασισµένες στα µικροσυστήµατα συσκευές τους έχουν τη δυνατότητα να 

επηρεάσουν δραµατικά τον τρόπο ζωής όλων µας . Αν η µικροκατασκευή 

ηµιαγωγικών διατάξεων θεωρείτο η πρώτη µικρο-κατασκευαστική 

επανάσταση, τότε τα MEMS θεωρούνται η δεύτερη επανάσταση! 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.1: Εύρος διαστάσεων. 
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11..22  Εφαρµογές MEMS 
 

 

Σήµερα, πάρα πολλές συσκευές MEMS µπορούν να βρεθούν σε µια 

ποικιλία εφαρµογών ανά τις πολλαπλές αγορές, όπως φαίνεται στον Πίνακα 

1.1. 

 

Πίνακας 1.1 : Εφαρµογές των MEMS 

 

Αυτοµατοποίηση Ηλεκτρονικά Ιατρική Τηλεπικοινωνίες Άµυνα 

Εσωτερικοί 
αισθητήρες πλοήγησης 

Κεφαλές 
σκληρών δίσκων 

Αισθητήρας 
πιέσεως 
αίµατος 

Συστήµατα δικτύων 
οπτικών ινών 

Καθοδήγηση 
πυροµαχικών 

Αισθητήρας πίεσης 
κλιµατιστικών 

Κεφαλές 
εκτυπωτών 

ψεκασµού inkjet 

∆ιεγέρτες 
µυών και 
συστήµατα 
χορήγησης  
φαρµάκων 

Αναµεταδότες, 
διακόπτες και φίλτρα 
ραδιοσυχνοτήτων 

Κατασκοπία 

Αισθητήρες δυνάµεων 
πέδησης και 

επιταχυνσιόµετρα 
ελέγχου ανάρτησης 

Τηλεοράσεις 
προβολής 

Εµφυτευµένοι 
αισθητήρες 

πίεσης 

Οθόνες προβολείς σε 
φορητές συσκευές 

επικοινωνίας  

Συστήµατα 
οπλισµού 

Αισθητήρες επιπέδου 
στάθµης και τάσης 
ατµών καυσίµων 

Αισθητήρες 
σεισµών 

Προσθετικά 
Ταλαντωτές 

µεταβλητής τάσης 
Αισθητήρες 
διείσδυσης 

Αισθητήρες 
αερόσακων 

Αισθητήρες 
πίεσης 

αεροναυπηγικής 

Μικροσκοπικά 
όργανα 
ανάλυσης 

∆ιαχωριστές και 
συζευκτές 

Αποθήκευση 
δεδοµένων 

«Έξυπνα» ελαστικά 
τροχών αυτοκινήτων 

Συστήµατα 
αποθήκευσης 

µεγάλων βάσεων 
δεδοµένων 

Βηµατοδότες 
Λέιζερ µεταβλητών 

ιδιοτήτων 
Έλεγχος 

αεροσκαφών 

 

 

Καθώς η τεχνολογία των MEMS είναι µια αναδυόµενη τεχνολογία, τα 

προϊόντα επικεντρώνονται σε παραδείγµατα επίδειξης της τεχνολογίας που 

εφαρµόστηκε στο προϊόν, παρά σε παραδείγµατα προϊόντων που 

αναφέρονται στην αγορά. Συνεπώς, µια συσκευή MEMS µπορεί να 

συναντηθεί σε ένα πλήθος εφαρµογών ανάµεσα σε µια ποικιλία βιοµηχανιών. 

Για παράδειγµα, το ακροφύσιο κεφαλής εκτυπωτή ψεκασµού µελάνης 

(inkjet), το οποίο είναι ευρεία διαδεδοµένο σήµερα, έχει αναπτυχθεί από ένα 

ακροφύσιο το οποίο αρχικά είχε χρησιµοποιηθεί για πυρηνικό διαχωρισµό. Η 

εµπορευµατοποίηση επιλεγµένων συσκευών MEMS απεικονίζεται στον 

Πίνακα 1.2. 
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Πίνακας 1.2 : Εµπορευµατοποίηση επιλεγµένων συσκευών MEMS 

 

Προϊόν Ανακάλυψη Εξέλιξη 

Μείωση 

Κόστους/Επέ-

κταση 

Εφαρµογής 

Πλήρης 

Εµπορευµατοποίηση 

Αισθητήρες πίεσης 1954-1960 1960-1975 1975-1990 1990-σήµερα 
Επιταχυνσιόµετρα 1974-1985 1985-1990 1990-1998 1998 
Αισθητήρες αερίων 1986-1994 1994-1998 1998-2005 2005 

Βαλβίδες 1980-1988 1988-1996 1996-2002 2002 
Ακροφύσια 1972-1984 1984-1990 1990-1998 1998 

Φωτονικά/Οθόνες 1980-1986 1986-1998 1998-2004 2004 
Βιοχηµικοί 

αισθητήρες 
1980-1994 1994-1999 1999-2004 2004 

∆ιακόπτες 

ραδιοσυχνοτήτων 
1994-1998 1998-2001 2001-2005 2005 

Αισθητήρες ρυθµού 1982-1990 1990-1996 1996-2002 2002 
Μικρο - 

αναµεταδότες 
1977-1982 1993-1998 1998-2006 2006 

 

 

 

11..33  RF MEMS 
 

Οι ραδιοσυχνότητες (radio frequencies, RF) είναι εκείνες, οι οποίες 

αναφέρονται στο τµήµα του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, του οποίου τα 

ηλεκτροµαγνητικά κύµατα δηµιουργούνται από εναλλασσόµενο ρεύµα, που 

τροφοδοτείται σε  µια κεραία. Αυτό σηµαίνει ότι οι RF συχνότητες εκτείνονται 

από 20000 Hz µέχρι πάρα πολλά GHz. Στην Εικόνα 1.2 παρουσιάζεται ένας 

πίνακας µε τα εύρη συχνοτήτων και τα αντίστοιχα µήκη κύµατος. 

Τα RF MEMS (Radio Frequency MEMS) είναι ένα (από τα 

γρηγορότερα) αναπτυσσόµενο πεδίο έρευνας στην εµπορική τεχνολογία των 

MEMS. Τα RF MEMS έχουν σχεδιαστεί ειδικά για ηλεκτρονικά µέρη σε 

κινητά τηλέφωνα και σε άλλες εφαρµογές ασύρµατων τηλεπικοινωνιών όπως 

ραντάρ, δορυφορικά συστήµατα παγκόσµιας εύρεσης θέσης (global 

positioning satellite systems, GPS) και κεραίες οι οποίες µπορούν να 
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µεταβάλλουν την κατευθυντικότητα της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας τους 

(steerable antennas). Τα MEMS έχουν επιτρέψει την αύξηση της λειτουργίας 

και της αξιοπιστίας τέτοιων συσκευών καθώς ταυτόχρονα οδηγούν στη 

µείωση του µεγέθους και του κόστους (Εικόνα 1.3). 

 

 

 

Εικόνα 1.2: Πίνακας ευρών συχνοτήτων και αντιστοίχων µηκών κύµατος. 
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Η τεχνολογία περιλαµβάνει στοιχεία ρύθµισης ιδιοτήτων του 

κυκλώµατος (circuit tuning elements) (πυκνωτές και αυτεπαγωγές 

(inductors), συνηχητές (resonators), φίλτρα, µικρόφωνα και διακόπτες). 

Αυτά τα στοιχεία, τα οποία έχουν ελαχιστοποιηµένες διαστάσεις, χαµηλές 

απώλειες (low-loss) και υψηλά επίπεδα ολοκλήρωσης µε τις υπόλοιπες 

εφαρµογές ραδιοσυχνοτήτων (RF) , µπορούν και τελικά θα αντικαταστήσουν 

τα κλασσικά στοιχεία ραδιοσυχνοτήτων (RF components) και θα έχουν ως 

αποτέλεσµα µια νέα γενιά συσκευών RF. Καθώς είναι προφανές σήµερα, αν 

τα στοιχεία ραδιοσυχνοτήτων (RF components) συνεχίσουν να αντικαθιστούν 

τα συνηθισµένα σηµερινά ηλεκτρονικά στοιχεία στις συσκευές κινητής 

τηλεφωνίας, τότε τα κινητά τηλέφωνα θα µπορούσαν να γίνουν πολύ µικρά, 

θα απαιτούσαν λιγότερη ισχύ µπαταρίας και θα ήταν ακόµη φθηνότερα. Στο 

επόµενο κεφάλαιο γίνεται εκτενέστερη αναφορά για τα χαρακτηριστικά και 

τις ιδιότητες των RF MEMS. 

 

 

 

 

Εικόνα 1.3: (a) Μια µινιατούρα ενός ακουστικού «συνηχητή» (acoustic resonator), ο οποίος 

φαίνεται στο προσκήνιο, είναι το ένα πέµπτο του παραδοσιακού στοιχείου που 

χρησιµοποιείται σε κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές ασύρµατης τηλεπικοινωνίας, και (b) 

«µικρο»-µικρόφωνο µέσα στο ολοκληρωµένο chip το οποίο καθιστά δυνατή την κατασκευή 

συσκευές ραδιοτηλεφωνίας µε χρήση ενός ολοκληρωµένου chip.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2οο – RF MEMS 
 
 
Σύντοµη περιγραφή βασικών κατηγοριών RF MEMS 
 
 
22..11   RF MEMS διακόπτες  
 

Ίσως το στοιχείο κυκλωµάτων MEMS ραδιοσυχνοτήτων (RF MEMS 

component), το οποίο έχει µελετηθεί πιο πολύ από όλα τα υπόλοιπα είναι ο RF 

MEMS διακόπτης (switch). Οι διακόπτες είναι απλό αλλά ζωτικό ηλεκτρονικό 

στοιχείο για όλα τα αυτοµατοποιηµένα συστήµατα. Τα συστήµατα διακοπτών 

παρέχουν ένα είδος διασύνδεσης µεταξύ ενός συστήµατος και των συσκευών 

του, µε την δυνατότητα για αυτόµατο επαναπροσανατολισµό σηµάτων, 

παρέχοντας έτσι καλύτερη προσαρµογή του συστήµατος στις διάφορες 

απαιτήσεις των εφαρµογών.  Για παράδειγµα, σε δοκιµές και µετρήσεις, η 

δυνατότητα των εναλλαγών ιδιοτήτων µέσω διακοπτών επιτρέπει την 

ελαχιστοποίηση των απαιτούµενων οργάνων και έτσι απλοποιείται η 

πειραµατική διάταξη της δοκιµής. Παραδείγµατος χάριν, ένα βολτόµετρο 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µετρά τάσεις σε διαφορετικά σηµεία ενός 

πολύπλοκου κυκλώµατος, µε το να διακόπτει ή µη διάφορα σηµεία του 

κυκλώµατος.  

Ο θεµελιώδης ορισµός ενός τέτοιου στοιχείου είναι: ένας διακόπτης είναι 

µια συσκευή η οποία «κλείνει» ή «ανοίγει» ένα ηλεκτρικό κύκλωµα. Είναι 

καλά γνωστό ότι οι τάσεις και τα ρεύµατα σε ένα ηλεκτρικό κύκλωµα υπακούν 

τους κανόνες τάσης και ρεύµατος του Kirchoff. Με απλά λόγια, οι δυο κανόνες 

είναι: (i) το άθροισµα των ανόδων και πτώσεων τάσης σε ένα οποιαδήποτε 

κλειστό βρόχο κυκλώµατος πρέπει να είναι µηδέν και (ii) το άθροισµα της 

ολικής ροή ρεύµατος σε ένα οποιαδήποτε κόµβο κυκλώµατος πρέπει να δίνει 

µηδέν. Αυτοί οι κανόνες ισχύουν πάντα σε κάθε κατάσταση των κυκλωµάτων, 

ακόµα και στην περίπτωση κάποιας διακοπής. ∆ηλαδή, αν υπάρξει µια 

διακοπή στο ρεύµα του κυκλώµατος, πρέπει να συµβεί σύµφωνα µε αυτά που 

ορίζουν οι δυο κανόνες. Παρόλο που µπορεί να ακούγεται απλό να διακοπεί 

το ρεύµα που διαρρέει ένα κύκλωµα, ή να διακοπεί µια αγώγιµη διαδροµή, η 

ανάλυση µιας τέτοιας κατάστασης δεν είναι τόσο απλή. Αυτή η ανάλυση 

γίνεται όλο και πιο δύσκολη σε υψηλότερες συχνότητες. Ένας διακόπτης σε 
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µια διαδροµή RF σήµατος εισαγάγει αντίσταση και χωρητικότητα σε 

διαδροµές. Λόγω της µηχανικής φύσης της λειτουργίας τους, οι διακόπτες 

γενικά έχουν περιορισµένο χρόνο ζωής και παρουσιάζουν τάση για 

δυσλειτουργία. Το γεγονός ότι οι διακόπτες έχουν πεπερασµένο αριθµό 

επαναλήψεων «ανοίγµατος» και «κλεισίµατος» και έχουν ένα πεπερασµένο 

χρόνο ο οποίος απαιτείται για να «ανοίξουν» και να «κλείσουν» είναι ο 

περιορισµός πολλών RF εφαρµογών. Αυτός ο χρόνος κυµαίνεται από 

milliseconds έως µερικές εκατοντάδες nanoseconds ο οποίος εξαρτάται από 

τον τύπο του διακόπτη. Η Εικόνα 2.1 παρουσιάζει κάποιους από τους τύπους 

των RF MEMS διακοπτών. 

 

 

                                                                  

       

 

Εικόνα 2.1: ∆ιάφοροι τύποι RF MEMS διακοπτών. 

 

 

 

22..22    RF MEMS πυκνωτές και επαγωγοί 
 

Η καλά διαδεδοµένη χρήση της τεχνολογίας µικροκυµατικών 

ολοκληρωµένων κυκλωµάτων (microwave integrated circuit (MIC) 

technology) µαζί µε τη µικροσκοπικοποίηση, ως αποτέλεσµα της τεχνολογίας 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο – RF MEMS 
 

 11 

των MEMS, έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη κυκλωµατικών στοιχείων στις 

περιοχές συχνοτήτων των RF και µικροκυµάτων των οποίων οι διαστάσεις 

είναι κατά πολύ µικρότερες από τα µήκη κύµατος των περιοχών αυτών. Οι 

µικροµηχανικές συσκευές είναι πολύ χρήσιµες σήµερα σε ανερχόµενες 

εφαρµογές όπως οι ασύρµατες τηλεπικοινωνίες, τα συστήµατα παγκόσµιας 

εύρεσης τοποθεσιών αντικειµένων (global positioning systems, GPS), 

στρατιωτικούς και εµπορικούς ηλεκτρονικούς αισθητήρες. Συνδυασµένοι 

ποµποί και δέκτες (transceivers) υψηλής απόδοσης και χαµηλής 

κατανάλωσης ισχύος, οι οποίοι λειτουργούν σε συχνότητες RF, είναι τα 

ολοκληρωµένα ηλεκτρονικά πολλών τέτοιων συσκευών. Υπάρχουν βέβαια 

πολλές λειτουργίες ακόµα που δεν είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν 

χρησιµοποιώντας την τεχνολογία των συµβατικών ολοκληρωµένων 

κυκλωµάτων (IC).  

Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η ανάγκη για στοιχεία µε υψηλό 

παράγοντα κέρδους Q (ξεπερνώντας την τιµή 30), τα οποία απαιτούνται για 

επιλεκτικότητα υψηλών συχνοτήτων σε συστήµατα τηλεπικοινωνίας. Οι 

παράγοντες Q των επίπεδων σπειροειδών επαγωγών (πηνία) και των 

πυκνωτών διόδων διεπαφής (junction diode) είναι µικρότεροι από, µόλις, την 

τιµή 10 στις υψηλότερες συχνότητες και ως αποτέλεσµα χρησιµοποιούνται 

εναλλακτικές τεχνολογίες που συµπεριλαµβάνουν µεταβλητούς επαγωγούς 

και πυκνωτές για την επίτευξη υψηλών τιµών Q. 

Η χρήση φίλτρων ακουστικών κυµάτων bulk και επιφανείας (surface 

acoustic wave, SAW) και άλλων µεταβλητών κυκλωµάτων επιβάλλουν ένα 

σηµαντικό περιορισµό µεταφοράς σήµατος (bottleneck) ο οποίος είναι ένας 

αρνητικός παράγοντας ως προς τη µικροσκοπικοποίηση των συνδυασµένων 

ποµπών και δεκτών (transceivers). Έχει υπάρξει στο παρελθόν η απαίτηση 

για πλήρης ολοκλήρωση επίπεδων επαγωγών και πυκνωτών για την 

πραγµατοποίηση συσκευών MEMS και µονολιθικών ολοκληρωµένων 

κυκλωµάτων µικροκυµατικών συχνοτήτων (monolithic microwave integrated 

circuits (MMICs)). Τα συµβατικά κυκλωµατικά στοιχεία, τα οποία 

χρησιµοποιούνται για να εισαγάγουν επαγωγές στα κυκλώµατα, είναι 

συνήθως τρισδιάστατης φύσης (3D) και έτσι η ολοκλήρωση τους σε 

κυκλώµατα επίπεδης µορφής είναι µια αρκετά µεγάλη πρόκληση. Το µικρό 

µέγεθος και βάρος, η χαµηλή κατανάλωση ισχύς, η µαζική παραγωγή και η 
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αξιοπιστία είναι µερικά από τα πλεονεκτήµατα της ολοκλήρωσης τέτοιων 

MICs µε τα MEMS. Παρόλο που υπάρχουν αρκετά τεχνικά προβλήµατα που 

αποµένουν να λυθούν, στο κοντινό µέλλον ολόκληρο το υποσύστηµα των RF 

κυκλωµάτων, το οποίο περιλαµβάνει δέκτες, φίλτρα, διακόπτες, κεραίες και 

άλλα στοιχεία, πρέπει να ολοκληρωθεί σε ένα µονό chip (single radio chip).  

Ο επαγωγός (inductor) είναι ένα κυκλωµατικό στοιχείο το οποίο είναι 

ικανό να εµφανίζει στα άκρα του µια τάση σε σχέση µε ένα µεταβαλλόµενο 

ρεύµα το οποίο περνά µέσα από αυτό. Όπως στην περίπτωση των πυκνωτών, 

οι οποίοι αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια, οι επαγωγοί αποθηκεύουν 

µαγνητική ενέργεια. Η τάση στα άκρα τους δηµιουργείται ως αποτέλεσµα 

µαγνητικής επαγωγής. Οι επαγωγοί συνήθως αποτελούνται από σπείρες ενός 

αγωγού, σε κυκλικό σχήµα. Κάθε αλλαγή στο ρεύµα του κυκλώµατος παράγει 

µια αλλαγή στο µαγνητικό πεδίο του πηνίου. Ο νόµος του Faraday δηλώνει 

ότι ένα µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο προκαλεί ένα ηλεκτρικό πεδίο, που 

µε τη σειρά του, από το νόµο του Lenz, προκαλεί περαιτέρω αλλαγές στο 

ρεύµα του κυκλώµατος.  

Ένα οποιοδήποτε ιδανικό στοιχείο εµφανίζει σταθερές τιµές των 

ιδιοτήτων του για όλες τις πιθανές συχνότητες λειτουργίας. Ωστόσο, κάθε µη 

ιδανικό στοιχείο αποτυγχάνει να ακολουθήσει τον κανόνα του ιδανικού 

στοιχείου για όλη την περιοχή συχνοτήτων, οπότε ένα τέτοιο στοιχείο 

χρησιµοποιείται σε εφαρµογές κυκλωµάτων που χρησιµοποιούν µόνο την 

περιοχή συχνοτήτων για την οποία το στοιχείο αυτό ακολουθεί όσο πιο καλά 

γίνεται την ιδανική κατάσταση. 

Υπάρχουν πολλές εφαρµογές µε ειδικές σχεδιαστικές απαιτήσεις στις 

οποίες ένας πυκνωτής µπορεί να ελέγχει κρίσιµες ηλεκτρικές παραµέτρους. 

Αυτές µπορεί να είναι ενισχυτές χαµηλού θορύβου, γεννήτριες αρµονικών 

συχνοτήτων και ελεγκτές συχνοτήτων. Πολλά από τα µοντέρνα ασύρµατα 

συστήµατα επιβάλλουν απαιτήσεις, όπως υψηλή ποιότητα, σταθερότητα και 

χαµηλό θόρυβο φάσης, σε ταλαντωτές (oscillators) ελεγχόµενους από τάση 

και µεγάλης περιοχής µεταβολής της συχνότητας λειτουργίας (voltage-

controlled oscillators, VCOs). Η περιοχή ρύθµισης συχνότητας τέτοιων VCOs 

πρέπει να είναι αρκετά µεγάλη ώστε να καλύπτεται όλη η περιοχή 

συχνοτήτων που απαιτείται από µια πιθανή εφαρµογή. Οι ηλεκτρονικά 

µεταβαλλόµενοι πυκνωτές είναι το στοιχείο κλειδί σε τέτοιους VCOs. Οι 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο – RF MEMS 
 

 13 

δυσκολίες στο να δηµιουργηθούν µεταβλητοί πυκνωτές υψηλού κέρδους Q σε 

ένα chip καθιστά το σχεδιασµό τους πολύ δύσκολο και συχνά, σε πολλά 

κυκλώµατα, ο σχεδιασµός τους γίνεται εξωτερικά από το κυρίως κύκλωµα.  

Ο παράγοντας Q συµβατικών πυκνωτών, που χρησιµοποιούνται για 

εφαρµογές µεταβολής ρεύµατος σε ένα κύκλωµα, δεν είναι αρκετός για 

συσκευές χαµηλού θορύβου φάσης. Ωστόσο, οι επιδόσεις πρόσφατων 

µικροµηχανικών πυκνωτών είναι πολλά υποσχόµενες και οι µικροµηχανικές 

συσκευές από πυρίτιο (Si) και τα ηλεκτρονικά τα οποία είναι κατασκευασµένα 

σε ένα και µόνο chip µπορεί να έχουν εφαρµογή στο µέλλον. Τα MEMS 

καθιστούν δυνατή την ικανότητα για τοποθέτηση και επαναπροσδιορισµό της 

θέσης «αιρουµένων» µεµβρανών και υποµοχλίων (suspended membranes 

and cantilevers) µε πολύ µικρή ηλεκτρική τάση, τα οποία µπορούν να 

ολοκληρωθούν σε συστήµατα  RF για εφαρµογές tuning και switching. Σε 

σύγκριση µε τους µεταβλητούς πυκνωτές διόδου στερεάς κατάστασης 

(varactors), οι µεταβλητοί πυκνωτές MEMS έχουν το πλεονέκτηµα χαµηλών 

απωλειών και µεγαλύτερης περιοχής µεταβολής συχνοτήτων. 

Η Εικόνα 2.2 παρουσιάζει κάποιους τύπους πυκνωτών (capacitors) και 

επαγωγών (inductors) MEMS.  

 

     

    

 

Εικόνα 2.2: Η επάνω σειρά απεικονίζει σταθερούς και µεταβλητούς µικροµηχανικούς 

πυκνωτές (capacitors) και η κάτω σειρά απεικονίζει σταθερούς επαγωγούς (inductors). 
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22..33        RF MEMS φίλτρα  
 

 

Μια περιοχή η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και παραµένει ως µια 

τεχνολογική πρόκληση, είναι η µικροσκοπικοποίηση του καλά γνωστού 

µηχανικού φίλτρου. Αυτά τα φίλτρα περιλαµβάνουν ένα είδος µηχανικής 

διάδοσης σε κάποιο βαθµό µεταξύ των τερµατικών εισόδου και εξόδου. Αυτά 

τα µηχανικά κύµατα είναι συχνά δονήσεις. Επίσης, σε αυτή την κατηγορία 

περιλαµβάνονται φίλτρα τα οποία λειτουργούν µε ακουστικά κύµατα, µια και 

τα ακουστικά κύµατα µπορούν να θεωρηθούν ως µια µορφή µηχανικών 

κυµάτων. Κάποια φίλτρα κατασκευάζονται µόνο µε µικροµηχανικές τεχνικές 

και δεν συµπεριλαµβάνουν µηχανική θεωρεία για την λειτουργία τους. Το 

κοινό στοιχείο σε όλα αυτά τα φίλτρα είναι η µικροµηχανική τους 

κατασκευαστική προσέγγιση. Οπότε, αυτό που προτείνεται είναι όλα αυτά τα 

φίλτρα µαζί να αποκαλούνται µικροµηχανικά φίλτρα. 

Αρκετοί διαφορετικοί τύποι φίλτρων χρησιµοποιούνται στους 

εξοπλισµούς τηλεπικοινωνιών. Γενικά τα φίλτρα κατατάσσονται µε κριτήριο 

την περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας την οποία αφήνουν να διαδοθεί µέσω 

αυτών και ανάλογα µε την περιοχή ονοµάζονται βαθυπερατό (low pass), 

υψηπερατό (high pass), ζώνης (band pass) και αποκοπής ζώνης (band stop). 

Ωστόσο, στα περισσότερα συστήµατα τηλεπικοινωνιών η πρωταρχική ανάγκη 

είναι η ανάπτυξη φίλτρων ζώνης µε στενή περιοχή συχνοτήτων (band pass) 

και απότοµη αποκοπή συχνοτήτων πέρα των ορίων που ορίζει η περιοχή 

λειτουργίας.  

Το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό ενός φίλτρου είναι οι απώλεια 

εισαγωγής του στοιχείου φίλτρου στο κύκλωµα (insertion loss). Αυτό είναι ο 

λόγος του σήµατος το οποίο παρέχεται στην είσοδο του φίλτρου προς το σήµα 

που εξάγεται στην έξοδο του. Προφανώς, ο σχεδιαστικός στόχος είναι να 

ελαχιστοποιηθεί αυτή η ποσότητα µέσα στην ενδιαφερόµενη περιοχή 

συχνοτήτων. Τα χαρακτηριστικά ενός φίλτρου ζώνης συχνοτήτων (band pass) 

γενικά εκφράζονται από τον παράγοντα ποιότητάς του (quality factor, Q-

factor). Ο παράγοντας ποιότητας είναι ένας τρόπος µέτρησης της ενέργειας η 

οποία αποθηκεύεται στο σύστηµα ως προς την ενέργεια που διαφεύγει από το 
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σύστηµα. Στην περίπτωση φίλτρου ζώνης συχνοτήτων (band pass), ο 

παράγοντας ποιότητας µπορεί να εκφραστεί ως: 

 
f

f
Q

∆
= 0  (2.1) 

όπου f0 είναι η κεντρική συχνότητα και ∆f = f2-f1  µε f1 και f2 , τα όρια της 

ζώνης συχνοτήτων. Οπότε ο παράγοντας ποιότητας δίνει µια καλή εικόνα της 

αποτελεσµατικότητας του φίλτρου ανάλογα µε την άµεση σύγκρισή του ως 

προς την ανταπόκρισή του στην µεταβολή της συχνότητας λειτουργίας κατά 

µήκος της ζώνης συχνοτήτων.  

Η Εικόνα 2.3 παρουσιάζει κάποιους τύπους φίλτρων MEMS.  

 

  

 

   

 

Εικόνα 2.3: ∆ιάφοροι τύποι φίλτρων MEMS. 

 

22..44        RF MEMS στοιχεία µετατόπισης φάσης (phase shifters)  
 

Ένα στοιχείο µετατόπισης φάσης phase shifter είναι ένα κυκλωµατικό 

δίκτυο δύο θυρών (two-port network), το οποίο έχει τη δυνατότητα να 

εισαγάγει µια διαφορά φάσης στο ηλεκτρικό σήµα µεταξύ εισόδου και εξόδου 

του δικτύου, η οποία είναι ελεγχόµενη από ένα άλλο εξωτερικό σήµα ελέγχου, 

συνήθως µια συνεχής διαφορά δυναµικού (DC bias). Οι phase shifters οι 
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οποίοι παρουσιάζουν χαµηλό insertion loss, συνεχείς δυνατότητα µεταβολής 

φάσης και χαµηλό κόστος παραγωγής είναι το κλειδί για την ανάπτυξη σειρών 

κεραιών αλλαγής φάσης µικρού µεγέθους (phased arrays antennas).  

Οι µοντέρνες κεραίες που λειτουργούν µέσω της τεχνικής αλλαγής 

φάσης και έχουν σχεδιαστεί να εκπέµπουν σήµατα µε µήκος κύµατος της 

τάξης µικροµέτρων και χιλιοστοµέτρων (microwave and millimeter wave 

phased arrays antennas) είναι ελκυστικές λόγω της ιδιότητας τους να 

κατευθύνουν την δέσµη της ακτινοβολίας σε διαφορετικές διευθύνσεις στο 

χώρο χωρίς να απαιτείται η κίνηση της ίδιας της κατασκευής της κεραίας, η 

οποία κίνηση απαιτείται για την πραγµατοποίηση απότοµων αλλαγών της 

κατεύθυνσης και του σχήµατος της δέσµης. Αυτό θα ήταν δυνατό µέσω του 

ηλεκτρονικού ελέγχου της φάσης του σήµατος στο σύστηµα της κεραίας. Η 

δέσµη ακτινοβολίας της κεραίας µπορεί να σχηµατιστεί σε οποιοδήποτε 

επιθυµητό σχήµα και µπορεί να µετακινηθεί χωρίς να µετακινηθούν τα 

στοιχεία της κεραίας.  

Μια τυπική κεραία, στηριζόµενη στη τεχνική αλλαγής φάσης, µπορεί να 

έχει αρκετές χιλιάδες στοιχειά τα οποία µπορούν να τροφοδοτούνται από 

έναν phase shifter για κάθε ξεχωριστό στοιχείο κεραίας, καθένα από τα οποία 

µπορεί να «στρίψει» την ολική δέσµη σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Οπότε, 

phase shifters χαµηλού κόστους, χαµηλών απωλειών και χαµηλού βάρους 

απαιτούνται για το σχεδιασµό κεραιών τύπου phased array. Η Εικόνα 2.4 

παρουσιάζει την αρχή λειτουργίας µιας κεραίας βασισµένη στην τεχνική 

αλλαγής φάσης χρησιµοποιώντας phase shifters. 

Γενικά, οι phase shifters χαρακτηρίζονται ως ψηφιακοί, λόγω του ότι η 

διαφορική µετατόπιση στην αλλαγή φάσης µπορεί να είναι µόνο µερικές 

προκαθορισµένες διακριτές τιµές όπως 900, 450, 22.50, 11.250, και τα λοιπά, 

και αναλογικοί, λόγω του ότι είναι δυνατή η συνεχής παραλλαγή της φάσης. 

Σε µια κεραία αλλαγής φάσης, οι phase shifters µεταβάλλουν το ενεργό 

µήκος της γραµµής µεταφοράς του σήµατος και ως αποτέλεσµα κάθε στοιχείο 

δίνει διαφορετική φάση. Χαρακτηριστικά όπως καλή ταυτοποίηση εµπέδησης 

(impedance match), καλή διαχείριση ισχύος και µεγάλη ταχύτητα αντίδρασης 

είναι τα απαιτούµενα στοιχεία ενός phase shifter.  

Η Εικόνα 2.5 παρουσιάζει κάποιους τύπους phase shifters. 
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Εικόνα 2.4: Αρχή λειτουργίας κεραίας βασισµένη στην τεχνική αλλαγής φάσης 

χρησιµοποιώντας phase shifters 

 

 

 

                         

  

Εικόνα 2.5: Μερικοί τύποι phase shifters. 
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22..55        RF MEMS γραµµές µεταφοράς (transmission lines)  
 

Τα επίπεδα στοιχεία ραδιοσυχνοτήτων (RF planar components) και τα 

ολοκληρωµένα κυκλώµατα είναι το κεντρικό «νευρικό» σύστηµα για πολλές 

µοντέρνες φορητές συσκευές τηλεπικοινωνίας. Την περασµένη δεκαετία 

συνέβη µια τεχνολογική επανάσταση στις ηλεκτρονικές συσκευές στερεάς 

κατάστασης και στη εφαρµογή τους στα ολοκληρωµένα κυκλώµατα πολύ 

µεγάλης κλίµακας (very-large-scale integrated (VLSI) circuits). Αυτό το 

γεγονός έχει αλλάξει την προοπτική σχεδόν όλων των συσκευών 

τηλεπικοινωνιών οι οποίες βασίζονταν σε κλασικές συσκευές σωλήνων κενού 

και τρανζίστορ. Επιπλέον, η χρήση επιφανειακών RF διασυνδέσεων και 

καλωδίων, τα οποία χρησιµοποιούν «απογυµνωµένες» γραµµές (strip lines) 

και επιφανειακούς κυµατοδηγούς (co-planar waveguides, CPWs), παρέχουν 

συµβατότητα µε τα κυκλωµατικά στοιχεία στερεάς κατάστασης πυριτίου (Si) 

και αρσενικούχου γαλλίου (GaAs), παρουσιάζοντας προσαρµόσιµο 

σχεδιασµό, µεγαλύτερη κυκλωµατική πυκνότητα και µείωση βάρους, 

οδηγώντας σε υψηλότερη απόδοση. 

Η πρώτη γραµµή µεταφοράς, η επονοµαζόµενη stripline, 

παρουσιάστηκε το 1952. Σήµερα, η πιο συνήθης, σε χρήση, δοµή για την 

πραγµατοποίηση µικροκυµατικών ολοκληρωµένων κυκλωµάτων (MICs) είναι 

η microstrip. Αυτή η υβριδική τεχνολογία έχει εξελιχθεί σε µια µονολιθική 

διαδικασία, η οποία αυξάνει δραµατικά τις συχνότητες λειτουργίας 

µειώνοντας ταυτόχρονα όγκο και βάρος. Αυτή η ισοπέδωση των αγωγών σε 

επίπεδους αγωγούς µε τη µορφή γραµµών µεταφοράς αποτέλεσε το έναυσµα 

της εξέλιξης άλλων κυκλωµατικών στοιχείων ραδιοσυχνοτήτων (RF) και 

τελικά της ανάπτυξης επίπεδων κεραιών ολοκλήρωσης πολύ µεγάλης 

κλίµακας (VLSI) για εφαρµογές πολύ µεγάλης συχνότητας λειτουργίας. 

Οι γραµµές µεταφοράς, σε ένα κύκλωµα ραδιοσυχνοτήτων, συνήθως 

χρησιµοποιούνται για να µεταφέρουν πληροφορία από παθητικά στοιχεία του 

κυκλώµατος, όπως φίλτρα, µετατροπείς εµπέδησης (impedance 

transformers) και γραµµές καθυστέρησης και για να συνδέσουν όλα αυτά 

µεταξύ τους. ∆οµές που αποτελούνται από πολλούς αγωγούς οι οποίες 

υποστηρίζουν τρόπους µεταφοράς εγκάρσιων ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων 

(transverse electromagnetic (TEM) wave) και µη TEM τρόπους, συχνά 
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αναφέρονται ως γραµµές µεταφοράς. Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωµα, όταν ο 

χρόνος µεταφοράς ενός σήµατος κατά µήκος µιας συνδεδεµένης «λουρίδας» 

(strip) είναι συγκρίσιµος µε µια περίοδο ενός παλµού, το κύκλωµα πρέπει να 

αναλυθεί σύµφωνα µε τη θεώρηση των γραµµών µεταφοράς και πρέπει να 

χαρακτηριστεί από τις γεωµετρικές του παραµέτρους. Σε τέτοια κυκλώµατα, 

οι ασυνέχειες µπορεί να προκαλούν πολλαπλές ανακλάσεις. Αυτοί οι 

πολύπλοκοι «αντίλαλοι» µπορούν να εισαγάγουν περιττή καθυστέρηση σε ένα 

κύκλωµα. 

Η Εικόνα 2.6 παρουσιάζει κοινές µορφές από γραµµές µεταφοράς που 

γενικά χρησιµεύουν σε περιοχές χαµηλών συχνοτήτων (microstrip, slotline, 

co-planar) και εσώκλειστες σε µεταλλικά περιβλήµατα (suspended stripline, 

inverted stripline and fin line).  Η γραµµή µεταφοράς τύπου co-planar line 

είναι µια από τις πιο χρησιµοποιηµένες γραµµές µεταφοράς στις οποίες ο 

κυρίαρχος τρόπος ταλάντωσης είναι ο TEM. 

 

 

 

 

Εικόνα 2.6: Ανοικτές και θωρακισµένες γραµµές µεταφοράς microstrip. 
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22..66        RF MEMS κεραίες 
  
  

Η κεραία είναι ένα σηµαντικό στοιχείο σε κάθε σύστηµα ασύρµατης 

τηλεπικοινωνίας καθώς είναι µια αποτελεσµατική σύζευξη επικοινωνίας 

µεταξύ των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων, µέσα στο σύστηµα, και του 

εξωτερικού κόσµου. Για να κρατηθεί στα δεδοµένα τις σηµερινής εποχής, τα 

οποία απαιτούν υψηλότερες συχνότητες στις τηλεπικοινωνίες, η τεχνολογία 

κεραιών χρειάζεται να εκπληρώσει νέες απαιτήσεις. Είναι προφανές ότι η το 

µέγεθος της κεραίας µικραίνει καθώς η συχνότητα λειτουργίας αυξάνει. Αυτό 

θέτει κάποια κατασκευαστικά ζητήµατα, κάποια από τα οποία µπορούν να 

ξεπεραστούν µε τη χρήση µικροµηχανικών τεχνικών. 

Ένας συγκεκριµένος τύπος κεραίας ο οποίος συναντάτε όλο και πιο πολύ 

σε διάφορα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα είναι βασισµένος στην τεχνολογία 

microstrip. Σε τέτοιες κεραίες, οι οποίες χρησιµοποιούνται σε διάφορες 

µικροκυµατικές ζώνες συχνοτήτων, δεν είναι εύκολο να επαναπροσδιοριστεί 

το µέγεθος τους ώστε να χρησιµοποιηθούν για συχνότητες µε αντίστοιχο 

µήκος κύµατος της τάξης του χιλιοστού (millimeter-wave). Οπότε είναι 

απαραίτητο να εφαρµοστούν κάποιες µικροµηχανικές προσεγγίσεις ώστε να 

ξεπεραστούν τέτοιες δυσκολίες. Καθώς όλο και περισσότερα στοιχεία 

ολοκληρώνονται µέσα στα κυκλώµατα και σε επίπεδα chip, ηµιαγωγικά 

υποστρώµατα χρησιµοποιούνται µε αυξανόµενο ρυθµό στις εφαρµογές 

κεραιών. Ωστόσο, απαιτούνται κάποιες τροποποιήσεις καθώς τέτοια 

υποστρώµατα έχουν υψηλές διηλεκτρικές σταθερές και είναι γενικά λεπτά σε 

σχέση µε άλλα κοινά υλικά που χρησιµοποιούνται για κεραίες.  

Καθώς το µέγεθος της κεραίας «συρρικνώνεται» ανάλογα µε την 

αυξανόµενη συχνότητα, η κατασκευαστική ανοχή µειώνεται ανάλογα. Αυτό 

οδηγεί σε υψηλό κατασκευαστικό κόστος, καθώς δεν είναι εύκολο να 

εφαρµοστούν οι συµβατικές κατασκευαστικές τεχνικές για µαζική παραγωγή 

(mass production). Γενικά, οι µικροµηχανικές τεχνικές προσφέρουν 

καταπληκτικές δυνατότητες για την κατασκευή τέτοιων µικρών κεραιών. 

Επίσης, κάποιες προσπάθειες έχουν γίνει για την συγχώνευση µικρο-

µηχανικών δραστηριοποιητών µέσα στην ίδια την κεραία, για να προσδώσουν 

στην κατασκευή της ειδικά χαρακτηριστικά, όπως µορφοποίηση του 
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σχήµατος της δέσµης που εκπέµπει και τον επαναπροσδιορισµό των 

ιδιοτήτων της. 

Σε σύγκρουση µε την δηµοφιλή αντίληψη ότι οι κεραίες microstrip είναι 

πολύ πρόσφατες, η προέλευσή τους χρονολογείται πίσω στην δεκαετία του 

1950. Ωστόσο, δεν παρουσιάστηκαν σηµαντικά πλεονεκτήµατα µέχρι τις 

αρχές της δεκαετίας του 1970. Από εκείνη την εποχή οι βελτιστοποιηµένες 

φωτολιθογραφικές τεχνολογίες και οι µικροκυµατικές πηγές στερεάς 

κατάστασης χαµηλού κόστους καθιστούν ικανή την ευρεία χρήση τέτοιων 

κεραιών σε διάφορες µικροκυµατικές εφαρµογές. Ένα σχήµα µιας τέτοιας 

κεραίας, η οποία απεικονίζεται στην Εικόνα 2.7, αποτελείται από ένα 

µεταλλικό πλαίσιο, το οποίο διαχωρίζεται από το επίπεδο «γείωσης» (ground 

plane) από ένα διηλεκτρικό µέσο. ∆ιάφορα γεωµετρικά σχήµατα έχουν 

χρησιµοποιηθεί ως πλαίσια σε τέτοιες κεραίες, µερικές από τις οποίες 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 2.8. 

 

Εικόνα 2.7 : Σχεδιάγραµµα µιας Microstrip patch κεραίας. 

 

 

 

Εικόνα 2.8 : Τυπικές γεωµετρίες πλαισίων (patch) που χρησιµοποιούνται για κεραίες 

microstrip: (a) τετράγωνο, (b) ορθογώνιο, (c) δίπολο, (d) κύκλος, (e) έλλειψη, (f) τρίγωνο, (g) 

τοµέας δίσκου, (h) κυκλικό δακτυλίδι, (i) τοµές δακτυλιδιού. 
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Η επιλογή της κατάλληλης γεωµετρίας βασικά εξαρτάται από τον τύπο 

των χαρακτηριστικών της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας που αναµένουµε από 

την κεραία. Για παράδειγµα, οι τετραγωνικές, οι ορθογώνιες και οι κυκλικές 

κεραίες πλαισίου είναι οι πιο χρησιµοποιηµένες λόγω των καλών τους 

χαρακτηριστικών εκποµπής. Ωστόσο, όπου απαιτείται µεγαλύτερο εύρος 

ζώνης, τότε προτιµώνται τα δίπολα. Όλες αυτές οι γεωµετρίες οδηγούν σε 

προσαρµόσιµες διατάξεις κεραιών. Μπορούν να τοποθετηθούν σχεδόν σε 

κάθε µεταλλική επιφάνεια, επίπεδη και µη. Έτσι έχουν βρει αρκετές νέες 

εφαρµογές στις ασύρµατες τηλεπικοινωνίες στο πρόσφατο παρελθόν. 

Παρόλο που έχουν γίνει ευρέως αποδεκτές ως αποτέλεσµα της 

προσαρµόσιµης φύσης τους, αυτές οι κεραίες, ωστόσο, περιορίζονται από τα 

«έµφυτα» όριά τους. Αυτά τα µειονεκτήµατα περιλαµβάνουν το µικρό εύρος 

ζώνης (bandwidth), εµπέδησης (υψηλού παράγοντα Q) και χαµηλού κέρδους 

και αποδοτικότητας. Πολλές ερευνητικές προσπάθειες έχουν γίνει προς την 

βελτίωση τέτοιων χαρακτηριστικών.  

Η πλήρης ολοκλήρωση ενός συστήµατος σε µια πλακέτα προϋποθέτει ότι 

όλα τα στοιχεία (components) του συστήµατος είναι συµβατά το ένα µε το 

άλλο. Στις µικροκυµατικές συχνότητες αυτή η προσέγγιση θέτει µια επιπλέον 

δυσκολία, στην επιλογή της βέλτιστης τιµής της διηλεκτρικής σταθεράς του 

υποστρώµατος. Από την κυκλωµατική προσέγγιση, είναι πάντα προτιµητέα η 

χρήση υλικών µε υψηλή τιµή της διηλεκτρικής τους σταθεράς. Και αυτό γιατί 

επιτυγχάνεται µείωση του ολικού µεγέθους, καθώς και µείωση των απωλειών, 

για παράδειγµα λόγω ακτινοβολίας. Απεναντίας, αν µια κεραία έπρεπε να 

κατασκευαστεί πάνω στο συγκεκριµένο κυκλωµατικό σύστηµα, τότε 

γενούνται ερωτήµατα στο αν πρέπει να χρησιµοποιηθεί κάποιο τέτοιο 

υπόστρωµα το οποίο µπορεί να θεωρείται κατάλληλο για κυκλωµατικές 

εφαρµογές. Συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ακτινοβολητικών ικανοτήτων των 

κεραιών υποβαθµίζονται σηµαντικά µε τη χρήση τέτοιων τιµών διηλεκτρικής 

σταθεράς των υλικών υποστρωµάτων. Οπότε ένας συµβιβασµός πρέπει να 

επιτευχθεί για την επιλογή του υλικού υποστρώµατος. 

Με την αυξανοµένη χρήση υψηλότερων συχνοτήτων λειτουργίας 

αντίστοιχων µηκών κύµατος της τάξης του χιλιοστοµέτρου (millimeter-wave 

frequencies) στα συστήµατα τηλεπικοινωνιών, µια αυξανοµένη πιθανότητα 

για ολοκλήρωση συστηµάτων είναι τώρα δυνατή. Κεραίες και άλλα 
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κυκλωµατικά στοιχεία σε τέτοιες συχνότητες λειτουργίας είναι σχετικά µικρά. 

Οπότε µπορεί να µην είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί ένα ολόκληρο σύστηµα, 

συµπεριλαµβάνοντας τις κεραίες, σε ένα chip. Αυτό θα απαιτούσε την χρήση 

ηµιαγωγικών υποστρωµάτων για κεραίες, καθώς επίσης και ενεργές και 

παθητικές συσκευές (active and passive devices), οι οποίες αποτελούν µέρη 

των κυκλωµάτων.  

Τα υλικά υποστρωµάτων τα οποία είναι κατάλληλα για ενεργές συσκευές 

έχουν υψηλή διηλεκτρική σταθερά. Αυτό οδηγεί σε ηλεκτρικά παχιά 

υποστρώµατα, ειδικά σε υψηλές συχνότητες microwave και millimeter-wave. 

Για παράδειγµα, το εµπορικά διαθέσιµο υπόστρωµα GaAs ή Si πάχους 200 

µm παρουσιάζει λm/20 στα 20 GHz, και φτάνει σε λm/4 στα 100 GHz, όπου λm 

είναι το µήκος κύµατος µέσα στο µέσο του υποστρώµατος. Μεγαλύτερο πάχος 

οδηγεί σε αυξηµένα επιφανειακά κύµατα, και ως αποτέλεσµα παρουσιάζονται 

απώλειες. Προφανώς, η θεώρηση λεπτού υποστρώµατος που χρησιµοποιείται 

θεωρητικά για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών των κεραιών δεν είναι 

ακριβείς πλέον. Παρόλο που το πάχος µπορεί να µειωθεί περαιτέρω µε 

διαδικασίες λέπτυνσης, αυτό οδηγεί σε εύθραυστα υποστρώµατα, το οποίο 

γίνεται ένα κατασκευαστικό θέµα για υποστρώµατα ευρείας επιφάνειας όπως 

απαιτούνται από κυκλώµατα σε millimeter-wave συχνότητες. Οπότε, 

τεχνητές µέθοδοι λαµβάνονται υπόψη για τη µείωση της ενεργούς 

διηλεκτρικής σταθεράς, ειδικά κάτω από της περιοχή της κεραίας, όπως 

δηµιουργία µεµβρανών σε επιλεκτικές θέσεις.  

Η ιδέα για την εφαρµογή µικροµηχανικών τεχνικών στα υποστρώµατα 

για την βελτίωση των ιδιοτήτων των κεραιών προέρχεται από παρόµοιες 

προσεγγίσεις που δοκιµάστηκαν σε απλά υποστρώµατα κεραιών µε άνοιγµα 

τρυπών στο υπόστρωµα πολύ κοντά µεταξύ τους κάτω από το σηµείο όπου 

βρίσκεται η κεραία. Η παρουσία στρώµατος αέρος σε αυτές τις τρύπες βασικά 

µειώνει την ενεργό διηλεκτρική σταθερά του µέσου που περιβάλει την κεραία. 

Μια απλοποιηµένη προσέγγιση για την µελέτη αυτής της µορφολογίας 

αποτελεί το µοντέλο χωρητικότητας. Βασισµένη στην χωρητικότητα 

παραλλήλων πλακών µεταξύ της κεραίας (patch) και του επιπέδου γείωσης 

(ground plane), η διηλεκτρική σταθερά του διατρυπηµένου διηλεκτρικού 

µέσου εr,syn µπορεί να προσεγγιστεί ως: 
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όπου dh είναι η διάµετρος της τρύπας, και dc είναι η απόσταση από ένα κέντρο 

µιας τρύπας ένα διπλανό κέντρο γειτονικής τρύπας του τριγωνικού 

πλέγµατος. Το τριγωνικό πλέγµα τέτοιων τρυπών (Εικόνα 2.9) δίνει τη 

δυνατότητα για µέγιστη αποτελεσµατικότητα. 

 

 

 

Εικόνα 2.9: Κεραία microstrip πάνω σε ένα σύνθετο υπόστρωµα µε τρύπες σκαµµένες πάνω 

του. Η σύνθετη διηλεκτρική σταθερά του υποστρώµατος εξαρτάται από το µέγεθος και την 

πυκνότητα των τρυπών στο υπόστρωµα. 

 

 

Με αυτήν τη διαδικασία, η αποδοτικότητα ακτινοβολίας (radiation 

efficiency) της κεραίας βελτιώνεται έως και 25%. Η ίδια προσέγγιση µπορεί 

να επεκταθεί και σε υποστρώµατα ηµιαγωγών στα οποία µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν τεχνικές µικροµηχανικής αντί για άνοιγµα τρυπών, για την 

δηµιουργία µεµβρανών. Το σχήµα τέτοιων µικροµηχανικών τρυπών εξαρτάται 

από την µέθοδο και τη διάρκεια χάραξης και τον προσανατολισµό του 

κρυστάλλου του υποστρώµατος. Ωστόσο, λόγω των βελτιωµένων µηχανικών 

χαρακτηριστικών των ηµιαγωγικών υποστρωµάτων, είναι ακόµα πιθανό να 
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αφαιρέσουµε το υλικό του υποστρώµατος σχεδόν ολοκληρωτικά κάτω από την 

κεραία έτσι ώστε να µορφοποιηθεί µια πολύ λεπτή µεµβράνη (Εικόνα 2.10). 

 

 

 

Εικόνα 2.10: Μικροµηχανική κεραία microstrip µε ένα µέρος υλικού υποστρώµατος 

αποµακρυσµένο κάτω από την κεραία (µεµβράνη) µέσω τεχνικής οπίσθιας χάραξης. 

 

Θεωρώντας τα τοιχώµατα της κοιλότητας κατακόρυφα, η ενεργός 

διηλεκτρική σταθερά υπολογίζεται: 
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όπου η διηλεκτρική σταθερά για την περιοχή του πεδίου πλαισίου (fringing 

field region) και την µεικτή περιοχή κοιλότητας του υποστρώµατος δίνονται 

ως: 
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όπου χair και χfringe είναι οι λόγοι του αέρα που υπάρχουν ως προς το πάχος του 

υποστρώµατος στην µεικτή περιοχή και στην περιοχή πεδίου πλαισίου. Αυτή η 

προσέγγιση έχει ως αποτέλεσµα σηµαντικές βελτιώσεις στο εύρος ζώνης της 

κεραίας καθώς επίσης και στην ακτινοβολητική της αποδοτικότητα. Το εύρος 
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ζώνης της κεραίας βελτιώνεται πάνω από 60%, σε σύγκριση µε ένα συµβατικό 

υπόστρωµα. Συνήθως, η κοιλότητα κάτω από την δοµή της κεραίας 

σχεδιάζεται να έχει συχνότητα συντονισµού κοντά µε αυτήν της κεραίας σε 

µια προσπάθεια βελτίωσης του εύρους ζώνης. 

Με την αυξανόµενη εµπιστοσύνη στους σύγχρονους τηλεπικοινωνιακούς 

εξοπλισµούς σε υψηλότερες συχνότητες, σε ζώνες συχνοτήτων που 

αντιστοιχούν σε µήκη κύµατος της τάξης χιλιοστοµέτρου (millimeter-wave 

bands) και άνω, το µέγεθος της κεραίας γίνεται µικρότερο οδηγώντας σε 

αρκετές κατασκευαστικές δυσκολίες λόγω συµβατικών µέσων. Η χρήση 

µικροµηχανικής ως µέσο κατασκευής τέτοιων µικρών κεραιών δίνει την 

δυνατότητα για αυξηµένη ακρίβεια και µαζική παραγωγή, οδηγώντας στην 

µείωση κόστους τέτοιων συστηµάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3οο – SCHOTTKY DIODE RECEIVER 
 
 
Θεωρεία και σχεδιασµός του δέκτη διόδου Schottky τύπου 
Yagi-Uda 
 
 
33..11      Εισαγωγή 
  
  
 

 

(α) 

    

 (β) (γ) 

Εικόνα 3.1: GaAs Schottky diode receiver,(α) ολόκληρη δοµή, (β) η Schottky δίοδος και ο 

IDC πυκνωτής (interdigitated capacitor), (γ) λεπτοµερέστερη εικόνα της Schottky διόδου. 

 Yagi-Uda 
Antenna  

Interdigital 
capacitor 

Schottky 
diode 
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Στην παραπάνω Εικόνα 3.1 παρουσιάζεται η βασική δοµή του δέκτη 

όπου εµφανίζεται ολόκληρη η δοµή στην Εικόνα 3.1(α), ενώ στην (β) φαίνεται 

η περιοχή η οποία είναι και η πιο σηµαντική γιατί στην ουσία εκεί βρίσκονται 

τα κυριότερα κυκλωµατικά στοιχεία του δέκτη. Στην Εικόνα 3.1(γ) φαίνεται 

µια λεπτοµερέστερη εικόνα στην περιοχή της διόδου. Κάθε στοιχείο του δέκτη 

θα επεξηγηθεί παρακάτω. 

 

 

33..22      Κεραία Yagi-Uda    
 

 

Μια κεραία είναι ένα στοιχείο το οποίο εκπέµπει και λαµβάνει 

ακτινοβολία. Ανάλογα µε το µήκος του δίπολου, καθορίζεται και η συχνότητα 

λειτουργίας της κεραίας (ραδιο- ή µικροκυµατική συχνότητα) (RF and 

microwave). Είναι µια συσκευή µε διπλή ιδιότητα, όπου η ίδια κεραία µπορεί 

να ενεργεί και ως ποµπός και ως δέκτης. Οι κεραίες είναι συσκευές οι οποίες 

παρέχουν τη δυνατότητα µετάβασης µεταξύ καθοδηγουµένων (µέσα σε υλικά 

µέσα) και ελεύθερων κυµάτων (free-space). Τα καθοδηγούµενα κύµατα είναι 

περιορισµένα µεταξύ των ορίων των γραµµών µεταφοράς οι οποίες 

χρησιµοποιούνται για την µεταφορά των σηµάτων από ένα σηµείο σε ένα 

άλλο, ενώ τα κύµατα ελευθέρου χώρου ταξιδεύουν ελεύθερα. Η γραµµή 

µεταφοράς είναι σχεδιασµένη ώστε να παρουσιάζει απειροελάχιστες 

απώλειες εκποµπής (radiation losses), ενώ η κεραία είναι σχεδιασµένη να 

έχει µέγιστη εκποµπή. Η εκποµπή συµβαίνει λόγω της πιθανής ύπαρξης 

ασυνεχειών, οι οποίες προκαλούν διαταραχές στα ηλεκτρικά πεδία ή στα 

ρεύµατα που δηµιουργούνται. 

 

 

Εικόνα 3.2: Τυπικό ασύρµατο σύστηµα. 
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Η κεραία είναι ένα στοιχείο-κλειδί σε κάθε ασύρµατο σύστηµα όπως 

δείχνει η Εικόνα 3.2. Το σήµα RF ή microwave εκπέµπεται στον ελεύθερο 

χώρο µέσω της κεραίας. Το σήµα διαδίδεται στο χώρο, και ένα µικρό ποσοστό 

του αρχικού εκπεµπόµενου σήµατος παραλαµβάνεται από την κεραία-δέκτη. 

Το σήµα τότε θα ενισχυθεί από ενισχυτές και θα επεξεργαστεί για να 

ανακληθεί η αρχική πληροφορία. 

 

 

 

Εικόνα 3.3: ∆ιάφοροι τύποι κεραιών. 

 

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη κεραιών. Η Εικόνα 3.3 δείχνει µερικά 

παραδείγµατα. Μπορούν να καταταχθούν µε διαφορετικούς τρόπους. Μερικά 

παραδείγµατα είναι: 

 

 

1. Σχήµατα ή γεωµετρίες: 

a. Κεραίες-σύρµατα (wire antennas): δίπολου, βρόχου, έλικας 

b. Κεραίες ανοίγµατος (aperture antennas): χοάνης, σχισµής 

c. «Τυπωµένες» κεραίες (printed antennas): πλαισίου (patch), 

τυπωµένου δίπολου, σπειροειδής 
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2. Κέρδος: 

a. Υψηλού κέρδους: δορυφορικό πιάτο 

b. Μέσου κέρδους: χοάνη 

c. Χαµηλού κέρδους: δίπολο, βρόχος, σχισµής, πλαισίου(patch) 

3. Σχήµατα δέσµης ακτινοβολίας: 

a. Omnidirectional: δίπολο 

b. Pencil beam: δορυφορικό πιάτο 

c. Fan beam: κεραία σειράς 

4. Εύρος ζώνης: 

a. Ευρείας ζώνης (wide band): σπειροειδής, ελικοειδής 

b. Στενής ζώνης (narrow band): πλαισίου (patch), σχισµής 

 

Ως κυκλωµατική θεώρηση, µια κεραία είναι απλώς µια συσκευή µιας 

θύρας (one-port device) µε µια εµπέδηση εξαρτωµένη από την συχνότητα. 

Για την ανάλυση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας µιας κεραίας, 

είναι βολική η χρήση σφαιρικών συντεταγµένων. Θεωρώντας µια κεραία 

όγκου V και ρεύµα J
�

 το οποίο διαρρέει τον όγκο V, όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 3.4, τα ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία µπορούν να βρεθούν λύνοντας 

την µη οµογενή εξίσωση Helmholtz: 

 JAkA
���

µ−=+∇ 2
0

2  (3.1) 

όπου A
�

 είναι το διάνυσµα του δυναµικού, το οποίο ορίζεται ως: 

 HAB
����

0µ=×∇=  (3.2) 

 

 
Εικόνα 3.4: Ανάλυση της κεραίας: (a) σφαιρικές συντεταγµένες, (b) κεραία και σηµείο 

παρατήρησης. 
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Η ακτινοβολία οφείλεται στην ροή ρεύµατος, η οποία οδηγεί σε ένα 

διάνυσµα δυναµικού στο σηµείο P(r,θ,φ). Αυτό το διάνυσµα δυναµικού είναι η 

λύση της εξίσωσης (3.1) και το αποτέλεσµα δίνεται ως: 

 Vd
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V

rrjk
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όπου r′  είναι η συντεταγµένη της πηγής και r είναι η συντεταγµένη του 

σηµείου παρατήρησης. Η ολοκλήρωση γίνεται σε όλο τον όγκο V της κεραίας 

µε την κατανοµή του ρεύµατος πολλαπλασιασµένη µε την συνάρτηση Green 

ελευθέρου χώρου (free-space), που ορίζεται ως: 

 Συνάρτηση Green ελευθέρου χώρου
rr

e rrjk

′−
=

′−−

��

��

0

 (3.4) 

Αν η κατανοµή ρεύµατος είναι γνωστή, τότε το διάνυσµα )(rA
�

�

 µπορεί 

να υπολογιστεί. Από το διάνυσµα )(rA
�

�

, µπορεί να βρεθεί το µαγνητικό πεδίο 

)(rH
�

�

 από την εξίσωση (3.2) και από εκεί το ηλεκτρικό πεδίο )(rE
�

�

. Ωστόσο, 

σε πολλές περιπτώσεις, η κατανοµή ρεύµατος είναι δύσκολο να βρεθεί, και 

συχνά χρησιµοποιούνται οι αριθµητικές µέθοδοι για τον υπολογισµό της. 

Ειδικεύοντας τώρα στον τύπο της κεραίας στον οποίο έχει βασιστεί ο 

συγκεκριµένος δέκτης, ακολουθεί η περιγραφή της κεραίας Yagi-Uda. Η 

κεραία Yagi-Uda είναι µια κοινή και συνηθισµένη κεραία η οποία µπορεί να 

παρατηρηθεί σε κάθε ταράτσα σπιτιού. Αυτές οι κατευθυντικές κεραίες είναι 

ευρέως διαδεδοµένες και χρησιµοποιηµένες λόγω της δυνατότητάς του 

υψηλού κέρδους, χαµηλού κόστους και κατασκευαστικής ευκολίας. Αυτή η 

κεραία έχει πολλές εφαρµογές, όπως στις τηλεπικοινωνίες σηµείο-προς-

σηµείο (point-to-point), ραντάρ VHF και λήψη τηλεοπτικών σηµάτων 

τηλεόρασης. 

Η γεωµετρία της κεραίας είναι αρκετά απλή όπως φαίνεται στην Εικόνα 

3.5. Υπάρχουν τρεις τύποι στοιχείων που αποτελούν την κεραία Yagi-Uda. Το 

οδηγούµενο στοιχείο ή δίπολο (driven element), ο ανακλαστήρας(ες) 

(reflector(s)) και ο οδηγός (director). Το δίπολο είναι το στοιχείο µε το οποίο 

συνδέεται η γραµµή µεταφοράς και παρέχει το σήµα που πρέπει να ταξιδέψει 

στο χώρο και µόνο αυτό. Το δίπολο έχει εµπέδηση (driving point impedance) 
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περίπου 300 Ω, και λόγω επιδράσεων των άλλων δύο στοιχείων, υπάρχει 

µείωση στην εµπέδηση σε ένα εύρος µεταξύ 20 και 90 Ω. 

 

 

Εικόνα 3.5: Κεραία Yagi-Uda µε τρία στοιχειά 

 

Τα άλλα στοιχεία συµβάλουν στην ενίσχυση της ισχύς εκποµπής µέσω 

των τοπικών ηλεκτροµαγνητικών πεδίων τα οποία προκαλούν ρεύµατα µέσα 

σε αυτά. Αυτά τα άλλα δύο στοιχεία αποκαλούνται και παρασιτικά στοιχεία. Ο 

ανακλαστήρας ανακλά ενέργεια και ο κατευθυντήρας κατευθύνει ενέργεια. 

Γενικά, για εφαρµογές κεραιών εκποµπών, ο ανακλαστήρας θα είναι 5% 

µακρύτερος και ο κατευθυντήρας θα είναι 5% κοντύτερος από το οδηγούµενο 

στοιχείο. Για την επίτευξη του βέλτιστου κέρδους (gain), ο ανακλαστήρας και 

το οδηγούµενο στοιχείο απέχουν 0.15λ έως 0.25λ, το ένα από το άλλο, όπου λ 

είναι το µήκος κύµατος της εκπεµπόµενης ή ληφθείσας ακτινοβολίας. Για 

πολλαπλούς κατευθυντήρες, ο κανόνας συνήθως είναι ότι µεταξύ τους 

απέχουν 0.2λ έως 0.35λ. Αυτές οι αποστάσεις δεν είναι πάντα ακριβείς, αλλά 

εξαρτώνται από τον σχεδιασµό της κάθε εφαρµογής. 

Ο λόγος για τον οποίο η κεραία αυτού του τύπου θεωρείται ως 

«κατευθυντική» είναι επειδή η ακτινοβολία της κεραίας είναι ενισχυµένη 

προς µόνο µια κατεύθυνση. Καθώς ενέργεια µε τη µορφή ηλεκτροµαγνητικών 

κυµάτων, προσπίπτει στην κεραία, «χτυπώντας» τα τρία στοιχεία, δηµιουργεί 

ρεύµατα σε αυτά. Τα ρεύµατα στα παρασιτικά στοιχεία µε τη σειρά τους 
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επαναεκπέµπουν κύµατα, τα οποία φτάνουν στο οδηγούµενο στοιχείο 

(δίπολο), και τα οποία βρίσκονται στην ίδια φάση µε το αρχικό κύµα. Όταν 

δύο κύµατα είναι σε φάση, συµβάλλουν µεταξύ τους. Όταν το σήµα έρχεται 

από διαφορετική κατεύθυνση από την προτιµητέα, ο ίδιος κανόνας ισχύει 

αλλά το σήµα φτάνει στο οδηγούµενο στοιχείο (δίπολο) εκτός φάσης.  

Η κατανοµή ακτινοβολίας διαµορφώνεται σχηµατικά όπως δείχνει η 

Εικόνα 3.6. Επίσης, σε αυτήν την εικόνα φαίνεται µια τυπική διάταξη κεραίας 

Yagi-Uda που χρησιµοποιείται για λήψη τηλεοπτικού σήµατος τηλεόρασης µε 

περισσότερους από ένα κατευθυντήρες και ένα αναδιπλούµενο δίπολο και 

παρατίθεται εδώ για την παρατήρηση της κατευθυντικότητας της δέσµης ως 

προς την διεύθυνση της κεραίας. 

 

 

 

Εικόνα 3.6: Κεραία Yagi-Uda array: (a) φυσική απεικόνιση, (b) κατανοµή ακτινοβολίας 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η κεραία Yagi-Uda χρησιµοποιείται 

ευρέως λόγω του υψηλού της κέρδους (gain). Το κέρδος και η 

κατευθυντικότητα µπορεί να αυξηθεί σηµαντικά αυξάνοντας τον αριθµό των 

κατευθυντήρων. Το µέγιστο κέρδος είναι περιορισµένο σε µια ποσότητα η 

οποία δίνεται από το κέρδος του δίπολου πολλαπλασιασµένο µε τον ολικό 

αριθµό των στοιχείων. Οπότε, το κέρδος ισχύος (power gain) είναι ανάλογο 

µε τον αριθµό των στοιχείων (N). Η επανεκπεµπόµενη πυκνότητα ισχύος, η 

οποία είναι ανάλογη του τετραγώνου των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων, θα 

είναι N2 φορές µεγαλύτερη. Ωστόσο, η ολική ισχύς που παρέχεται στα Ν 

στοιχεία θα είναι N φορές µεγαλύτερη από αυτήν που παρέχεται σε ένα απλό 
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δίπολο. Έτσι, το κέρδος ισχύος ως προς το µακρινό πεδίο (far field) είναι 

Ν2/Ν, το οποίο απλοποιείται σε Ν. Άρα, το κέρδος ισχύος δίνεται από το 

κέρδος του δίπολου επί τον ολικό αριθµό στοιχείων. 

 

 

 

 

Εικόνα 3.7: Κεραία Yagi-Uda της συγκεκριµένης εφαρµογής. 

 

 

Στην Εικόνα 3.7 φαίνεται η κεραία Yagi-Uda που σχεδιάστηκε και 

κατασκευάστηκε ως µέρος του συγκεκριµένου δέκτη διόδου Schottky που 

περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο. Επίσης σε αυτή την εικόνα είναι 

καταγραµµένες και όλες οι διαστάσεις της κεραίας, δηλαδή των επιµέρους 

µερών της (δίπολου και κατευθυντήρων). Ως ανακλαστήρας, στην 

συγκεκριµένη εφαρµογή, λειτουργούν τα µεγάλα τετράγωνα pads που 

φαίνονται πλήρως στην αρχική Εικόνα 3.1. Το ολικό αποτέλεσµα µια τέτοιας 

διάταξης παθητικών και ενεργητικών στοιχείων οδηγεί σε ένα πρότυπο 

ακτινοβολίας (radiation pattern) το οποίο είναι παράλληλο µε το επίπεδο που 

βρίσκονται τα στοιχεία αυτά (endfire radiation pattern). Περισσότερες 

λεπτοµέρειες ακολουθούν στα επόµενα κεφάλαια. 
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33..33      Ανιχνευτής διόδου Schottky (Schottky Diode Detector) 

 
  
33..33..11      Εισαγωγή  
  
  

Όλα τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα, RF και µικροκυµατικά (microwave), 

κάνουν χρήση µιας ή περισσοτέρων από τις τρεις γενικές κατηγορίες τύπων 

συσκευών. ∆ίοδοι φράγµατος Schottky, τρανζίστορ διεπαφής, ή τρανζίστορ 

επίδρασης πεδίου (Field-Effect Transistors, FETs). Σε αυτές τις ευρείες 

κατηγορίες ανήκουν διάφοροι τύποι συσκευών: µια ποικιλία από διόδους 

φράγµατος Schottky, βελτιστοποιηµένες για είτε χαµηλό κόστος ή υψηλή 

απόδοση, διπολικά τρανζίστορ (Bipolar Transistors, BJTs), διπολικά 

τρανζίστορ ετεροεπαφής (Heterojunction Bipolar Transistor, HBTs), και 

διάφορα είδη από FETs περιλαµβάνοντας MESFETs (Metal-Epitaxial 

Semiconductor FETs), HEMTs (High-Electron-Mobility Transistors), 

MOSFETs (Metal-Oxide Semiconductor FETs) και JFETs (Junction FETs). 

Αυτές οι συσκευές έχουν ξεκάθαρα διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι 

στις περισσότερες περιπτώσεις είναι προφανές ποια είναι η καταλληλότερη 

συσκευή για ένα συγκεκριµένο κύκλωµα. Η επιλογή της συσκευής επίσης 

µπορεί να καθοριστεί και από τις διαθέσιµες τεχνολογίες και, πάνω από όλα, 

το απαιτούµενο κόστος. 

Οι δίοδοι Schottky υπήρχαν πριν κάθε άλλη µικροκυµατική συσκευή και 

θα είναι µάλλον ακόµη σε χρήση όταν όλες οι άλλες συσκευές δεν θα 

θεωρούνται πλέον κατάλληλες για χρήση! Η δίοδος η οποία χρησιµοποιήθηκε 

στα ραδιόφωνα κρυστάλλου το 1920 είναι ένας τύπος «χοντροειδώς» 

φτιαγµένης διόδου Schottky, και οι νεότεροι µικροκυµατικοί µείκτες (mixers) 

χρησιµοποιούν διόδους επαφής-σηµείου (point-contact), ένα τύπο 

«χοντροειδώς» φτιαγµένης Schottky διόδου, η οποία είναι λίγο λιγότερο 

«χοντροειδής» από εκείνη που κατασκευάστηκε το 1920! Ακόµη και τώρα 

δηλαδή, µε την ύπαρξη των µικροκυµατικών τρανζίστορ, οι µείκτες από 

διόδους Schottky και οι πολλαπλασιαστές συχνοτήτων (frequency multipliers) 

έχουν αρκετά πλεονεκτήµατα έναντι των ενεργών ανταγωνιστικών 

εξαρτηµάτων τους και ακόµη χρησιµοποιούνται ευρέως. 
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33..33..22      Θεµελιώδεις Ιδιότητες 

 

 

Μια δίοδος Schottky είναι µια επαφή µετάλλου-ηµιαγωγού η οποία 

µπορεί να λειτουργήσει ανορθωτικά. Αυτές οι συσκευές παρατηρούνται 

αρκετά συχνά σε µείκτες (mixers) και ανιχνευτές (detectors), αλλά επίσης 

χρησιµοποιούνται σε πολλαπλασιαστές συχνοτήτων (frequency multipliers) 

και σε άλλους τύπους κυκλωµάτων όπου απαιτούνται δίοδοι υψηλής 

απόκρισης. 

Οι δίοδοι Schottky είναι οι πιο απλές συσκευές σε δοµή από οτιδήποτε, 

µια µικροκυµατική ηλεκτρονική συσκευή θα µπορούσε να είναι. Ωστόσο, όταν 

κάποιος αναφέρεται στην δοµική απλότητα της διόδου µπορεί να 

παραπλανηθεί και να µην λάβει υπόψη την µεγάλη ποσότητα προσπάθειας, η 

οποία έχει καταβληθεί ως προς την τελειοποίηση τέτοιων επαφών. Στην 

πραγµατικότητα, η ανάπτυξη των διόδων Schottky για µικροκυµατικούς 

µείκτες ήταν σχεδόν αποκλειστικά η αιτία για βελτιώσεις στην τεχνολογία 

µικροκυµατικών συσκευών. 

Πολλοί διαφορετικοί τύποι διόδων Schottky χρησιµοποιούνται σε 

κυκλώµατα RF και µικροκυµατικά. Μπορούν να κατασκευαστούν σε κάθε 

είδος ηµιαγωγού, αλλά στο πυρίτιο (Si) και στο αρσενικούχο γάλλιο (GaAs) 

χρησιµοποιούνται συνήθως ως διακριτές συσκευές. Η πλειοψηφία των 

εµπορικά διαθέσιµων διόδων είναι από πυρίτιο (Si). Οι δίοδοι Schottky από 

πυρίτιο (Si) έχουν την γενική δοµή της Εικόνας 3.8. Η δίοδος έχει 

κατασκευαστεί πάνω σε ένα υπόστρωµα τύπου n υψηλής αγωγιµότητας ή 

τουλάχιστον έχει ένα στρώµα υψηλής αγωγιµότητας από κάτω της. Υλικό 

τύπου n χρησιµοποιείται αποκλειστικά για συσκευές υψηλών συχνοτήτων. Το 

υλικό τύπου p είναι χαρακτηριστικά κατώτερο από αυτό τύπου n και στο 

πυρίτιο (Si) και στο αρσενικούχο γάλλιο (GaAs). Πάνω από το υπόστρωµα 

βρίσκεται ένα σχετικά παχύ (µερικά µικρόµετρα) στρώµα buffer τύπου n+, 

σκοπός του οποίου είναι να διαχωρίσει το στρώµα επίταξης (epilayer n) από 

τις ατέλειες και τις προσµίξεις του υποστρώµατος. Το στρώµα επιταξίας 

δηµιουργείται πάνω από το buffer. Αυτό είναι αρκετά λεπτό, 1000 έως 3000 

Å, και έχει πολύ πιο λίγους δότες σε σχέση µε το προηγούµενο στρώµα.  
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Εικόνα 3.8: ∆ιατοµή µιας διόδου φράγµατος Schottky. 

 

 

Τελικά, ένα µεταλλικό στρώµα, η άνοδος, εναποτίθεται στο στρώµα 

επίταξης. Το µέταλλο, το οποίο σχηµατίζεται στην περιοχή της επαφής, 

συνήθως έχει την µορφή κυκλικής κουκίδας. Μια  ποικιλία µετάλλων µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν. Η επιλογή του µετάλλου, το σχήµα και η επιφάνεια της 

ανόδου, η πυκνότητα δοτών (doping density) και το πάχος του στρώµατος 

επίταξης είναι οι µόνοι βαθµοί ελευθερίας που είναι διαθέσιµοι για την 

επιλογή των επιθυµητών χαρακτηριστικών της διόδου. 

Μια ωµική επαφή, η κάθοδος, σχηµατίζεται στο υπόστρωµα n+. Είναι 

δυνατό να σχηµατιστεί στην πίσω πλευρά του υποστρώµατος της διόδου. Στην 

Εικόνα 3.8 φαίνονται µερικές λεπτοµέρειες ακόµα. Στην πάνω πλευρά του 

υποστρώµατος υπάρχει ένα στρώµα οξειδίου. Αυτό αδρανοποιεί (passivation) 

την επιφάνεια, προστατεύοντας την από φθορά από ξένες ουσίες στο 

περιβάλλον της διόδου και ορίζοντας την επιφάνεια της ανόδου κατά την 

διάρκεια της διεργασίας εναπόθεσής του (µόνο κάποια επιφάνεια της ανόδου 

µένει ακάλυπτη από το οξείδιο). Τελικά, η άνοδος ενισχύεται από επιπλέον 

εναπόθεση µετάλλου (plated contact) για να δηµιουργηθούν αργότερα οι 

απαραίτητες ηλεκτρικές συνδέσεις της. 
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33..33..33      Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά  
 

 

Η επαφή Schottky συµπεριφέρεται ηλεκτρικά ως µια µη γραµµική 

αντίσταση παράλληλα µε ένα µη γραµµικό πυκνωτή. Η δίοδος Schottky είναι 

µια συσκευή (µια από τις λίγες µικροκυµατικές συσκευές) η οποία είναι 

δυνατό να περιγραφεί από απλές εξισώσεις κλειστού τύπου. Η 

χαρακτηριστική σχέση ρεύµατος-τάσης (I/V) της επαφής είναι: 

 









= KT

qV

Sjj

j

eIVI η)(  (3.5) 

όπου Ij είναι το ρεύµα επαφής και Vj είναι η τάση επαφής. 

Το ρεύµα IS συχνά αποκαλείται ανάστροφο ρεύµα κορεσµού (reverse 

saturation current), αφού η εξίσωση (3.5) υποδηλώνει ότι ( ) SjS IVI =∞→ . 

Στην πραγµατικότητα, αυτή είναι µια πολύ µικρή σταθερά, 10-20 έως 10-5 Α, 

ανάλογα µε τον τύπο της διόδου. Το ρεύµα IS ορίζει την χαρακτηριστική I/V 

ορθής πόλωσης: το ρεύµα IS επηρεάζει το «γόνατο» της χαρακτηριστικής, 

δηλαδή την τάση στην οποία το ρεύµα επαφής έχει κάποια συγκριµένη τιµή, 

συνήθως 10 µΑ ή 100 µΑ. Η σταθερά η είναι ο παράγοντας ιδανικότητας 

(ideality factor) που είναι µια παράµετρος η οποία περιγράφει την µη ιδανική 

συµπεριφορά της επαφής. Σε µια καλή δίοδος, η τιµή της σταθεράς η είναι 

µεταξύ 1.05 και 1.25. Μια ιδανική δίοδος έχει η=1.0. Οι άλλοι όροι της 

εξίσωσης (3.5) είναι γνωστές φυσικές σταθερές: q είναι το φορτίο του 

ηλεκτρονίου (1.6×10-19 C), K είναι η σταθερά Boltzman (1.37×10-23 J/K) και Τ 

είναι απόλυτη θερµοκρασία σε Kelvins. 

Η χαρακτηριστική χωρητικότητας-τάσης (C/V) είναι: 
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όπου Cj0 είναι η χωρητικότητα της επαφής σε τάση µηδέν και φ  είναι η 

εσωτερική διαφορά δυναµικού µεταξύ του ηµιαγωγού και του µετάλλου της 

ανόδου όταν δεν εφαρµόζεται κάποια τάση. Η διαφορά δυναµικού φ  

εξαρτάται από το είδος του µετάλλου και του ηµιαγωγού που 

χρησιµοποιούνται για την δηµιουργία της επαφής. Για τις διόδους από πυρίτιο 
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(Si) το φ  τυπικά είναι 0.6 V, ενώ για το αρσενικούχο γάλλιο (GaAs) είναι 

≅ 0.75 V.  

Η Εικόνα 3.9 δείχνει το ισοδύναµο κύκλωµα µιας απλής διόδου, το οποίο 

περιγράφει µόνο την επαφή χωρίς να περιλαµβάνει άλλα παρασιτικά 

στοιχεία. Το κύκλωµα περιλαµβάνει µια συνεχή σειριακή αντίσταση, RS, 

καθώς επίσης και µια µεταβλητή χωρητικότητα Cj(Vj) και µια πηγή ρεύµατος 

Ij(Vj) (όπου στην πραγµατικότητα, έτσι όπως είναι η συνδεσµολογία του 

κυκλώµατος, είναι µια µεταβλητή αντίσταση) . Η σειριακή αντίσταση, η οποία 

είναι αναπόφευκτο στοιχείο σε κάθε πραγµατική δίοδο, προέρχεται από την 

αντίσταση του µη απογυµνωµένου µέρους του επιταξιακού στρώµατος κάτω 

από την επαφή καθώς επίσης και από ένα µικρό µέρος αντίστασης της ωµικής 

επαφής και της αντίστασης των υποστρωµάτων. Παρόλο που αυτή η 

αντίσταση είναι ελαφρώς µη γραµµική, µπορεί να θεωρηθεί ως γραµµικό 

στοιχείο. 

 

 

Εικόνα 3.9: Ισοδύναµο κύκλωµα επαφής διόδου φράγµατος Schottky. 

 

 

33..33..44      Επιλογή διόδου  
 

 

Οι εξισώσεις (3.5) και (3.6) υποδηλώνουν ότι ένας σχεδιαστής 

κυκλωµάτων δεν έχει πολλούς βαθµούς ελευθερίας να µεταβάλλει έτσι ώστε 

να επιτύχει επιθυµητά χαρακτηριστικά της διόδου. Και επίσης µια καλύτερη 

θεώρηση των σχέσεων υποδεικνύει ότι πολλές από τις λίγες υπάρχουσες 

παραµέτρους συσχετίζονται! Οι µόνες παράµετροι που είναι διαθέσιµες για 
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ρύθµιση των χαρακτηριστικών της διόδου είναι οι IS, Cj0 και RS. Όλοι οι άλλοι 

όροι των εξισώσεων είναι φυσικές σταθερές ή είναι φυσικά 

ελαχιστοποιηµένες (η) ή είναι τόσο έντονα συσχετισµένες µε τα υλικά ή την 

κατασκευαστική διαδικασία της συσκευής και τέλος δεν είναι µεταβλητές (φ ). 

Το ρεύµα IS και η χωρητικότητα Cj0 είναι ανάλογα της επιφάνειας της 

ανόδου, και η αντίσταση RS είναι αντιστρόφως ανάλογη. Οπότε, η ποσότητα 

RSCj0 είναι σταθερή µε την επιφάνεια της ανόδου, και µπορεί να οριστεί ένας 

παράγοντας συχνότητας fC (figure of merit), ο οποίος ονοµάζεται συχνότητα 

αποκοπής της διόδου: 
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1
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C CR
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=  (3.7) 

 

Οι συχνότητες αποκοπής µπορεί να είναι πολύ υψηλές. Η τιµή 2000 GHz 

είναι αρκετά συνήθης και 4000 GHz έχουν ακουστεί για διόδους υψηλής 

απόδοσης. Ωστόσο, αυτή η τιµή δεν παύει να είναι απλά ένας ενδεικτικός 

παράγοντας. Μια δίοδος µε figure of merit στα 2000 GHz δεν σηµαίνει 

απαραίτητα ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία, για παράδειγµα, σε 

ένα µείκτη συχνότητας λειτουργίας 2000 GHz. 

Αυτές οι παράµετροι είναι επίσης συνδεµένες µε τα φυσικά 

χαρακτηριστικά της διόδου. Για παράδειγµα, καθώς η πυκνότητα των 

προσµίξεων του ηµιαγωγού αυξάνει, η τιµή της αντίστασης RS µειώνεται, η 

τιµή του πυκνωτή Cj0 αυξάνεται και η τάση ανάστροφης κατάρρευσης 

µειώνεται. Οι συσκευές από αρσενικούχο γάλλιο (GaAs) έχουν υψηλότερη 

ευκινησία ηλεκτρονίων από το πυρίτιο (Si), οπότε δεν απαιτείται και τόσο 

µεγάλη πυκνότητα προσµίξεων, πετυχαίνοντας υψηλότερες συχνότητες 

αποκοπής και µεγαλύτερες τάσεις κατάρρευσης. Το ρεύµα IS εξαρτάται 

έντονα από την πυκνότητα των προσµίξεων και τους πιθανούς συνδυασµούς 

µετάλλου-ηµιαγωγού. Οι συνδυασµοί αυτοί επιλέγονται για την επίτευξη 

υψηλών, µέσων ή χαµηλών επιπέδων φράγµατος. 
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Εικόνα 3.10: ∆ίοδος Schottky κατασκευασµένη από σχηµατισµό δοµών mesa για µονολιθικά 

κυκλώµατα. Η καθοδική ωµική επαφή περιβάλει την άνοδο σε τρεις πλευρές και 

ελαχιστοποιεί τις σειριακές αντιστάσεις. Η «εναέρια γέφυρα» της ανόδου περιορίζει τις 

στρωµατικές χωρητικότητες. 

 

Στην Εικόνα 3.10 φαίνεται µια δίοδος από σχηµατισµό mesa 

ηµιαγωγικών στρωµάτων. Το ηµιαγωγικό τµήµα της διόδου αποτελείται από 

ένα στρώµα τύπου n+ «σκεπασµένο» από ένα στρώµα n (epilayer). To 

epilayer αποµακρύνεται σε τρεις πλευρές της ανόδου, επιτρέποντας άµεση 

επαφή στο στρώµα n+ για την ωµική επαφή της καθόδου. Για την 

ελαχιστοποίηση της χωρητικότητας, η σύνδεση της ανόδου σχηµατίζεται από 

µια εναέρια γέφυρα.  Για την ελαχιστοποίηση των σειριακών αντιστάσεων, η 

επαφή της ανόδου συχνά έχει λεπτό σχήµα. Ωστόσο, δεν πρέπει να είναι και 

υπερβολικά λεπτό γιατί το ίδιο το µέταλλο θα έχει αισθητή αντίσταση. 

 

 

33..33..55      Ανιχνευτές και Μείκτες  
 

 

Οι µείκτες βασισµένοι σε διόδους (diode mixers) είναι συσκευές 

χαµηλού κόστους και λειτουργίας συχνοτήτων ευρείας ζώνης που 

παρουσιάζουν µέτριες επιδόσεις ως προς την παραµόρφωση (distortion), τις 

απώλειες µετατροπής (conversion loss), την αποµόνωση καναλιού (port 

isolation), την απόρριψη θορύβου «τοπικής ταλάντωσης» AM (local-

oscillator (LO) AM noise rejection) και τον θόρυβο χαµηλής συχνότητας (low-

frequency noise). Άλλοι τύποι µεικτών παρέχουν καλύτερες επιδόσεις για 
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κάποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αλλά κανένας δεν προσφέρει 

καλύτερη επίδοση από τον µείκτη διόδου για όλα αυτά µαζί. 

Οι ανιχνευτές και οι µείκτες κάνουν χρήση µη γραµµικών συσκευών για 

την επίτευξη µετατροπής συχνοτήτων ενός σήµατος εισόδου. Οι 

µικροκυµατικές δίοδοι είναι οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες συσκευές ως µη 

γραµµικό στοιχείο, αλλά µπορούν να χρησιµοποιηθούν και τρανζίστορ για τον 

ίδιο λόγο. Η Εικόνα 3.11 δείχνει τις τρεις βασικές µετατροπές συχνοτήτων οι 

οποίες είναι ανόρθωση, ανίχνευση και µείξη. 

 

 

 

Εικόνα 3.11: Βασικές συναρτήσεις ανόρθωσης, ανίχνευσης και µείξης. (a) Ανορθωτής 

διόδου, (b) ανιχνευτής διόδου, (c) µείκτης. 

 

Υπάρχουν δυο βασικές εφαρµογές για ανιχνευτές (detectors): ανιχνευτές 

«περιβάλλουσας» (envelope detector) και ανιχνευτές «τετραγωνικού κανόνα» 

(square-law detectors). Ο ανιχνευτής «τετραγωνικού κανόνα» 
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χρησιµοποιείται συνήθως για την αποδιαµόρφωση διαµορφωµένων σηµάτων. 

Παράγει µια τάση εξόδου η οποία είναι ανάλογη της «περιβάλλουσας» 

γραµµής που περικλείει το σήµα. Ο ανιχνευτής «τετραγωνικού κανόνα» είναι 

ουσιαστικά µια συσκευή µέτρησης της ισχύς. Παράγει µια τάση εξόδου 

ανάλογη της ισχύς του εισερχόµενου σήµατος (ή αλλιώς, του τετραγώνου της 

τάσης του εισερχόµενου σήµατος). Μια από τις πιο κοινές εφαρµογές για 

αυτόν τον τύπο ανιχνευτή είναι το ραδιόµετρο (radiometer).  

Και οι δυο τύποι ανιχνευτών ουσιαστικά κάνουν χρήση ίδιων συσκευών 

και κυκλωµάτων. Η κύρια διαφορά είναι στα επίπεδα RF ισχύος. Σε χαµηλά 

επίπεδα ένας ανιχνευτής λειτουργεί ως square-law device ενώ σε υψηλά 

επίπεδα λειτουργεί ως envelop detector. 

Λόγω του ότι ο συγκεκριµένος δέκτης, για τον οποίο γίνεται ο λόγος σε 

αυτό το κεφάλαιο, εµπίπτει στην κατηγορία των envelop detectors, η ανάλυση 

θα εστιαστεί σε αυτό τον τύπο µόνο.  

 

 

 

Εικόνα 3.12: Το ισοδύναµο κύκλωµα του δέκτη. Συνήθως, η αντίσταση RV (video resistance) 

είναι µέρος του εξωτερικού δικτύου και όχι του ίδιου του δέκτη. 

 

Στην Εικόνα 3.12 παρουσιάζεται το ισοδύναµο κύκλωµα ενός τέτοιου 

δέκτη, το οποίο είναι πολύ απλό. Ουσιαστικά είναι ένας ανορθωτής µισού 

κύµατος (half-wave rectifier). Cb είναι ένας πυκνωτής παράκαµψης (bypass 

capacitor) και L είναι ένας επαγωγός επιστροφής ρεύµατος (current return 

inductor). Η ανάδραση του πυκνωτή Cb είναι µικρή στις χαµηλές συχνότητες 

RF, ενώ η ανάδραση του επαγωγού L είναι µεγάλη, έτσι η δίοδος είναι 
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αποτελεσµατική σε παραλληλία µε το RF κανάλι εισόδου στις υψηλές 

συχνότητες. Στις συχνότητες εξόδου (που ονοµάζονται video), η δίοδος είναι 

σε παραλληλία µε το κανάλι εξόδου, και ο συνδυασµός των RV και Cb 

δηµιουργούν ένα φίλτρο RC το οποίο απορρίπτει τα τµήµατα υψηλής 

συχνότητας του σήµατος. Ο επαγωγός µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα 

στοιχείο ρύθµισης για την αύξηση της ευαισθησίας µε τον κατάλληλο 

συντονισµό του µε την χωρητικότητα της επαφής της διόδου. 

Παρακάτω γίνεται µια ανάλυση εστιασµένη περισσότερο στην δίοδο 

Schottky και στο πως γίνεται η ανίχνευση ενός σήµατος. Ο ανιχνευτής είναι 

µια συσκευή η οποία µετατρέπει ένα µικροκυµατικό ή RF σήµα σε µια τάση 

DC ή αποδιαµορφώνει ένα διαµορφωµένο σήµα για την ανάκτηση ενός 

σήµατος που φέρει πληροφορίες χαµηλών συχνοτήτων. Η ανίχνευση γίνεται 

µε τη χρήση µιας συσκευής µη γραµµικής σχέσης ρεύµατος-τάσης (I/V). Μια 

δίοδος p-n ή, στην περίπτωση αυτή, µια δίοδος φράγµατος Schottky έχει µια 

µη γραµµική χαρακτηριστική I/V, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.13. 

 

 

 

Εικόνα 3.13: Μη γραµµική χαρακτηριστική ρεύµατος-τάσης I/V της διόδου Schottky. 

 

 

Η χαρακτηριστική δίνεται από την σχέση: 

 ( )1)( −= aV
S eIVI  (3.8) 
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όπου 
kT

q
a

η
=  και q είναι το φορτίο του ηλεκτρονίου, k είναι η σταθερά του 

Boltzmann, Τ είναι η θερµοκρασία, η είναι ο παράγοντας ιδανικότητας και IS 

είναι το ρεύµα κορεσµού. Τώρα, αν θεωρήσουµε µια τάση στα άκρα της 

διόδου της µορφής: 

 υ+= 0VV  (3.9) 

όπου V0 είναι µια τάση DC και v είναι µια µικρή τάση σήµατος AC. Τότε η 

εξίσωση (3.8) µπορεί να επεκταθεί σε µια σειρά Taylor γύρω από το V0 όπως 

ακολουθεί: 

 
0 0

2
2

0 2

1
( ) ...

2V V

dI d I
I V I

dV dV
υ υ= + + +  (3.10) 

όπου I0=I(V0) είναι το συνεχές ρεύµα (DC bias). Ο πρώτος παράγοντας µπορεί 

να αναλυθεί ως εξής: 

 0

0

0

1
( )aV

S S d
V j

dI
aI e a I I G

dV R
= = + = =  (3.11) 

ο οποίος ορίζει την αντίσταση Rj, την αντίσταση επαφής της διόδου, και την 

Gd=1/Rj, η οποία ονοµάζεται δυναµική αγωγιµότητα (dynamic conductance) 

της διόδου. Ο δεύτερος παράγοντας είναι: 

 0

00

2
2 2

02
( )aVd

S S d d
VV

dGd I
a I e a I I aG G

dV dV
′= = = + = =  (3.12) 

Τότε η εξίσωση (3.10) µπορεί να ξαναγραφτεί ως το άθροισµα του 

συνεχούς ρεύµατος (DC bias), I0, και ενός εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC), i: 

 ...
2

)(
2

00 +′++=+= dd GGIiIVI
υ

υ  (3.13) 

Η προσέγγιση, στην οποία κρατούνται τρεις όροι για το ρεύµα της 

διόδου στη εξίσωση (3.13), ονοµάζεται προσέγγιση µικρού σήµατος (small-

signal approximation), και είναι αποδεκτή για τις περισσότερες περιπτώσεις. 

Η προσέγγιση µικρού σήµατος είναι βασισµένη στη σχέση µεταξύ τάσης-

ρεύµατος DC της εξίσωσης (3.8), και δείχνει ότι το ισοδύναµο κύκλωµα της 

διόδου περιλαµβάνει µια µη γραµµική αντίσταση. Στην πράξη, ωστόσο, τα 

χαρακτηριστικά AC µιας διόδου περιλαµβάνουν στοιχεία ανάδρασης λόγω της 
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δοµής και του εγκιβωτισµού (packaging) της διόδου. Ένα τυπικό ισοδύναµο 

κύκλωµα AC για την δίοδο φαίνεται στην Εικόνα 3.14. 

 

 

 

Εικόνα 3.14: Μοντέλο ισοδύναµου κυκλώµατος AC για µια δίοδο. 

 

Οι οδηγοί (leads) και οι επαφές του πακέτου της διόδου προσθέτουν µια 

σειριακή επαγωγή, Lp, και µια χωρητικότητα Cp. Η σειριακή αντίσταση, RS, 

αντιπροσωπεύει την αντίσταση διασποράς του ρεύµατος στις επαφές. Οι 

ποσότητες Cj και Rj είναι η χωρητικότητα και η αντίσταση της επαφής, και 

είναι εξαρτώµενες από την διαφορά δυναµικού στα άκρα της αντίστασης. 

Επιστρέφοντας στην εξίσωση (3.13), παρατηρείται ότι το ρεύµα AC 

απλοποιείται ως: 

 ...3
3

2
21 +++= υυυ aaai  (3.14) 

Αν ένα συνεχόµενο κύµα προσπέσει στον ανιχνευτή διόδου, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 3.15α, ισχύει: 

 tA RFωυ cos=  ή tA RFωυ sin=  (3.15) 

Οι πρώτοι δύο όροι της εξίσωσης (3.14) θα δώσουν: 

 tAatAai RFRF ωω 2
21 coscos +=  

 tAaAatAa RFRF ωω 2cos
2

1

2

1
cos 2

2
2

21 ++=  (3.16) 

Ένα ρεύµα DC εµφανίζεται στην έξοδο του βαθυπερατού φίλτρου (low-

pass filter): 

 22
22

1
AAaiDC ∝=  (3.17) 
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Εικόνα 3.15: Ανιχνευτές που χρησιµοποιούνται για (a) τη µετατροπή ενός συνεχούς σήµατος 

RF σε έξοδο DC, (b) την αποδιαµόρφωση ενός παλµικά διαµορφωµένου φέροντα RF (RF 

carrier), και (c) την αποδιαµόρφωση ενός αναλογικά διαµορφωµένου φέροντα RF. 

 

Ο ανιχνευτής κανονικά λειτουργεί στην περιοχή του «τετραγωνικού 

κανόνα» (square-law region) µε το ρεύµα DC να είναι ανάλογο του 

τετραγώνου του προσπίπτοντος σήµατος RF. Αν το προσπίπτον σήµα RF είναι 

παλµικά διαµορφωµένο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.15b, τότε τα ρεύµατα 

DC εµφανίζονται µόνο όταν υπάρχουν φέροντα κύµατα. Η έξοδος είναι το 

αποδιαµορφωµένο σήµα του παλµικά διαµορφωµένου φέροντος σήµατος. 

Παρόµοια, η έξοδος του ανιχνευτή για ένα αναλογικά διαµορφωµένο είναι το 

διαµορφωµένο σήµα χαµηλής συχνότητας που φέρει την αναλογική 

πληροφορία. 

Η επίδοση του ανιχνευτή κρίνεται από την υψηλή του ευαισθησία, την 

δυναµική του εµβέλεια, τις χαµηλές απώλειες και το πλατύ εύρος ζώνης 

λειτουργίας. Η ευαισθησία ρεύµατος ενός ανιχνευτή ορίζεται ως: 

 
in

DC
i P

i
=β  (3.18) 

όπου Pin είναι η προσπίπτουσα ισχύς RF και iDC είναι το συνεχές ρεύµα εξόδου 

του ανιχνευτή. 
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33..44      Αλληλεµπλεκόµενος Πυκνωτής (Interdigitated Capacitor, IDC) 

 

 

 

 

Εικόνα 3.16: Αλληλεµπλεκόµενος Πυκνωτής 

 

Η Εικόνα 3.16 παρουσιάζει έναν αλληλεµπλεκόµενο πυκνωτή. Τέτοιοι 

πυκνωτές χρησιµοποιούνται όταν απαιτούνται µικρές και ακριβείς τιµές 

χωρητικότητας. Η χωρητικότητα που εµφανίζεται οφείλεται στο ηλεκτρικό 

πεδίο που περνά µεταξύ των δυο δοµών δακτύλων. Το ηλεκτρικό πεδίο ξεκινά 

από το καθαρό θετικό φορτίο από µια δοµή δακτύλων και τερµατίζει στο 

καθαρό φορτίο της άλλης δοµής. Ένα τέτοιο πεδίο συχνά χαρακτηρίζεται ως 

“fringing” field. Ο υπολογισµός της χωρητικότητας µπορεί να γίνει µέσω 

επίλυσης ολοκληρωµάτων. Υπάρχει ένα σύνολο από σχεδιαστικές καµπύλες 

που προκύπτουν από τέτοιους υπολογισµούς, που παριστάνονται στην Εικόνα 

3.17, όπου w είναι το πλάτος του δακτύλου και s είναι η απόσταση µεταξύ 

δακτύλων. 

Για την αναφορά της χρήσης τέτοιων καµπύλων, παρατίθεται ο 

υπολογισµός των δακτύλων που απαιτούνται για την κατασκευή του 

αλληλεµπλεκόµενου πυκνωτή του δέκτη, για τον οποίο γίνεται ο λόγος, και 

φαίνεται στην Εικόνα 3.1b. Απαιτείται για την συγκεκριµένη εφαρµογή η 

σχεδίαση ενός πυκνωτή µε χωρητικότητα C≅ 0.164 pF. ∆ίνονται οι διαστάσεις 

των παραµέτρων που ορίζουν τη γεωµετρία των δακτύλων ως εξής: Μήκος 

δακτύλων L=545 µm, Πλάτος δακτύλων w=s=25 µm. 
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Εικόνα 3.17: Καµπύλες σχεδιασµού για interdigital capacitor. 

 

Από την Εικόνα 3.17, η χωρητικότητα ανά µονάδα επιφάνειας για τις 

δεδοµένες τιµές w και s βρίσκεται περίπου 100 pF cm-2. Οπότε, για να 

πραγµατοποιηθεί χωρητικότητα 0.164 pF, πρέπει η ολική επιφάνεια της 

περιοχής, που υπάρχει ο αλληλεµπλεκόµενος πυκνωτής, να είναι: 

24
2

104.16
100

164.0
cm

pFcm

pF −
−

×=  

Οπότε η ολική εγκάρσια διάσταση πρέπει να είναι: 

mcm
cm

cm
µ92.3001092.300

10545

104.16 4
4

24

=×=
×

× −
−

−

 

Άρα, αφού υπάρχει ένα δάκτυλο για κάθε µήκος s+w=50 µm, ο αριθµός 

των δακτύλων που απαιτείται είναι 6 και φαίνεται στην Εικόνα 3.1b. 

Τα θεµελιώδη παρασιτικά στοιχεία που σχετίζονται µε έναν 

αλληλεµπλεκόµενο πυκνωτή είναι τα L, R, C1 και C2, όπως φαίνονται στην 

Εικόνα 3.18. Η επαγωγή L οφείλεται στο µαγνητικό πεδίο που δηµιουργείται 

από το πέρασµα ρεύµατος µέσα από τον πυκνωτή.  Η αντίσταση R 

αναφέρεται στις σειριακές απώλειες που οφείλονται στα δάχτυλα. Οι 

πυκνωτές C1 και C2 αντιπροσωπεύουν την χωρητικότητα της ολικής σειράς 

των δακτύλων ως προς τη γείωση. Ένα πιο πλήρης µοντέλο θα περιλάµβανε 

επίσης τις απώλειες που οφείλονται στο γεγονός ότι το ηµι-µονωτικό (semi-
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insulating) στρώµα του αρσενικούχου γαλλίου (GaAs) δεν είναι τέλειος 

µονωτής αλλά έχει µια πεπερασµένη πυκνότητα ελεύθερων ηλεκτρονίων τα 

οποία κινούνται µαζί µε τις αλλαγές των πεδίων στο υπόστρωµα. Η 

απαιτούµενη ενέργεια, για την µετακίνηση των ηλεκτρονίων κατά τέτοιο 

τρόπο, φυσικά προέρχεται από το ίδιο το πεδίο. Αυτή η ενεργειακή απαίτηση 

µοντελοποιείται από στοιχεία αντιστάσεων τα οποία συνδέονται µεταξύ του 

τερµατικού 1 και της γείωσης, και του τερµατικού 1’ και της γείωσης (τα 

οποία τερµατικά φαίνονται στην Εικόνα 3.18). 

 

 

 

Εικόνα 3.18: Ισοδύναµο κύκλωµα interdigitated πυκνωτή. 

 

Αν δηµιουργηθεί µια εικόνα του τι συµβαίνει σε έναν αλληλεµπλεκόµενο 

πυκνωτή, αν αυτός θεωρηθεί ένα πυκνωτής παραλλήλων πλακών µε 

τροποποιηµένη γεωµετρία, ακολουθούν τα εξής συµπεράσµατα. Αν υποτεθεί 

ότι «ανοίγεται» η πάνω παράλληλη πλάκα του πυκνωτή σαν ένα καπάκι 

κουτιού, και απλωθεί το «καπάκι» (ή πλάκα πυκνωτή) µε την εσωτερική 

πλευρά να «κοιτά» προς τα πάνω, κατά µήκος της άλλης πλάκας το πεδίο θα 

εµφανίζεται τώρα όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.19α.  

 

 

(α) 
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(β) 

 

Εικόνα 3.19: Απεικόνιση των ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων σε ένα interdigitated 

πυκνωτή. 

 

Οι δυναµικές γραµµές του πεδίου, ξεκινώντας από το θετικό φορτίο της 

µιας πλάκας, τερµατίζουν στο αρνητικό φορτίο της άλλης. Λόγω, όµως, της 

συνεχούς αλλαγής της φοράς του ηλεκτρικού πεδίου (µια και ο πυκνωτής 

βρίσκεται υπό την επίδραση εναλλασσόµενης τάση στα άκρα του), υπάρχει 

µια διαρκής και αντίθετη κίνηση φορτίων στις πλάκες του πυκνωτή 

αντίστοιχα. Οπότε, και στα δύο ηλεκτρόδια παρουσιάζονται συµβατικά 

ρεύµατα που ρέουν προς την ίδια κατεύθυνση, διαγώνια από τα αριστερά 

προς τα δεξιά. Όπως ακριβώς και στον πυκνωτή παραλλήλων πλακών, είναι 

ρεύµατα συνεχή. ∆εδοµένου της απλής δοµής των πλακών, το µαγνητικό 

πεδίο συµπεριφέρεται χοντρικά όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.19b. ∆ηλαδή το 

µαγνητικό πεδίο H τείνει να δηµιουργεί βρόχους γύρω από την διατοµή 

ολόκληρης της αλληλεµπλεκόµενης περιοχής, παρά γύρω από κάθε ένα 

δάκτυλο ξεχωριστά. Έτσι εξηγείται η παρασιτική επαγωγή του ισοδύναµου 

κυκλώµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4οο – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
 
Κατασκευή του δέκτη Yagi-Uda 
 
 
44..11      Εισαγωγή  
 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται το πειραµατικό µέρος. Σκοπός είναι 

η κατασκευή του δέκτη Yagi-Uda µε δίοδο Schottky πάνω σε µεµβράνη 

ηµιαγωγού GaAs. Πριν τη διαδικασία επεξεργασίας και κατασκευής του 

δέκτη, πραγµατοποιήθηκαν κάποιες προσοµοιώσεις µέσω του λογισµικού 

IE3D Zeland, ώστε να γίνει η κατάλληλη προσαρµογή στην δοµή και τις 

ιδιότητες του δέκτη.  

 

 

44..22      Κατασκευή της δοµής 
 

 

44..22..11      Μοριακή επιταξία µε δέσµες (MBE)  
 

 

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιµες εξελίξεις στην τεχνολογία 

σύγχρονων ηµιαγωγικών ηλεκτρονικών είναι η κατασκευαστική δυνατότητα 

για δοµές ζωνών, κβαντικών φαινόµενων, οπτικών ιδιοτήτων και άλλων 

χρήσιµων ιδιοτήτων µέσω της ανάπτυξης πολυστρωµατικών δοµών. Με την 

εξέλιξη των ηµιαγωγικών τεχνικών ανάπτυξης όπως την µοριακή επιταξία µε 

δέσµες (molecular beam epitaxy, MBE), πολλές από τις µοντέρνες 

ηµιαγωγικές συσκευές περιλαµβάνουν αρκετά πολύπλοκες και ακριβείς δοµές 

ετεροεπαφών. 

Στην µοριακή επιταξία µε δέσµες (MBE), πηγές (sources) γαλλίου (Ga), 

αλουµινίου (Al), αρσενικού (As), βηρυλλίου (Be) και πυριτίου (Si), 

εξαχνώνονται από ξεχωριστούς κυψέλες Knudsen (Κ-cells) µέσα σε θάλαµο 

υπερ-υψηλού κενού και κατευθύνονται στην επιφάνεια υποστρώµατος 

γαλλίου αρσενικού (GaAs) το οποίο βρίσκεται σε θερµοκρασία περίπου 600 
0C. Ο επιταξιακός ρυθµός ανάπτυξης είναι ένα monolayer (στρώµα 
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εναποτιθέµενου υλικού µε πάχος όσο ένα άτοµο ή µόριο του υλικού) ανά 

δευτερόλεπτο, και υπάρχουν πετάσµατα µπροστά από κάθε πηγή τα οποία 

µπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν στην κλίµακα του χρόνου που επιτρέπει 

ακρίβεια ανάπτυξης monolayer. Ως αποτέλεσµα, είναι δυνατό να 

αναπτυχθούν ακριβώς ελεγχόµενα στρώµατα γαλλίου αρσενικού (GaAs) και 

αλουµινίου γαλλίου αρσενικού (AlGaAs)  σε µια ενιαία κρυσταλλική µορφή 

και να υπάρχει απόλυτη κρυσταλλική συνέχεια µε το αρχικό υπόστρωµα 

GaAs. Για παράδειγµα, ένα κβαντικό πηγάδι GaAs µπορεί να αναπτυχθεί 

µεταξύ στρωµάτων AlAs ή AlGaAs, τα οποία είναι υλικά υψηλότερου 

ενεργειακού χάσµατος. Με την προσθήκη µιας πηγής ινδίου (In), InGaAs 

είναι δυνατό να αναπτυχθεί για τον σχηµατισµό στρωµάτων µε στενότερο 

ενεργειακό χάσµα. 

Η Εικόνα 4.1 παρουσιάζει τον θάλαµο MBE, στον οποίο αναπτύχθηκαν 

οι δοµές που απαιτούνται για την κατασκευή του Yagi-Uda δέκτη, και 

φαίνεται και ένα περιληπτικό σχήµα της δοµής ενός θαλάµου MBE.  

 

   

 (α) (β) 

Εικόνα 4.1: (α) Θάλαµος MBE, (β) σχηµατικό διάγραµµα του θαλάµου. 

 

 

44..22..22      ∆οµή δειγµάτων  
 

 

Στην Εικόνα 4.2 παρουσιάζεται η δοµή των δειγµάτων που 

αναπτύχθηκαν για την κατασκευή του δέκτη. Ο δέκτης κατασκευάστηκε σε 

υπόστρωµα GaAs. Πάνω στο υπόστρωµα (wafer) GaAs πάχους 600 µm, το 

οποίο είναι κρυσταλλογραφικής διεύθυνσης (100) και είναι µη αγώγιµο (semi-
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insulating, S.I.) (ρ=107 Ω cm), έγινε εναπόθεση ενός στρώµατος AlxGa1-xAs µε 

πάχος 0.2 µm και x=0.55. Αυτό το στρώµα αποτελεί το στρώµα εµποδίου (etch 

stop layer), που απαιτείται παρακάτω σε επόµενο βήµα.  

Έπειτα, έγινε εναπόθεση του στρώµατος L.T. GaAs (Low Temperature 

GaAs) πάχους 2 µm, το οποίο απαιτείται λόγω του ότι το L.T. GaAs 

παρουσιάζει πάρα πολύ µικρή αγωγιµότητα (ρ > 106 Ω cm) και έτσι 

εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν ηλεκτρικές διαρροές ρευµάτων προς το 

υπόστρωµα από όλα τα ηλεκτρικά στοιχεία που θα σχηµατιστούν στις 

επόµενες διεργασίες (processing). Επίσης είναι το µεγαλύτερο µέρος του 

εναποµένοντος στρωµατικού υλικού που σχηµατίζει την µεµβράνη, όπως θα 

παρουσιαστεί αργότερα.  

Ακολουθεί το πρώτο αγώγιµο στρώµα n+ GaAs µε πάχος 0.3 µm και 

συγκέντρωση φορέων 1×1018 cm-3 το οποίο είναι εκείνο που απαιτείται για 

τον σχηµατισµό των ωµικών επαφών των διόδων. Και τελικό στρώµα είναι ένα 

στρώµα n- GaAs µε πάχος 0.3 µm και συγκέντρωση 1×1017 cm-3 το οποίο 

απαιτείται για τον σχηµατισµό της ανορθωτικής επαφής της διόδου.  

Σε αυτό το δείγµα, τα τέσσερα ανώτερα στρώµατα αποτελούν την 

µεµβράνη. Η ανάπτυξη των δοµών, έγινε µέσα σε ένα VG80 οριζόντιο θάλαµο 

MBE. 

 

 

 

 

Εικόνα 4.2: ∆οµή δείγµατος 
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44..33      ∆ιεργασία (Processing)  
 

 

44..33..11      Καθαρισµός δειγµάτων  
 

Ο καθαρισµός των δειγµάτων είναι απαραίτητος στην περίπτωση που 

υπάρχουν επάνω στο δείγµα ανεπιθύµητα στοιχεία, όπως σκόνη, κάποιο είδος 

λίπους (grease), κερί (πιθανόν από προηγούµενη διεργασία) ή οτιδήποτε άλλη 

ξένη ουσία που µπορεί να παρεµποδίσει την σωστή διεξαγωγή της επόµενης 

διαδικασίας (processing).  

Η διαδικασία καθαρισµού περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια. 

Εµβάπτιση σε τριχλωροαιθυλίνη (TCE) για όσο χρόνο απαιτείται για την 

αποµάκρυνση των περιττών λιπών (grease) (αν υπάρχουν) και ιδιαιτέρως 

κεριού (πιθανόν από προηγούµενη διεργασία). Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται 

κατά την χρήση TCE (C2HCl3) γιατί είναι καρκινογόνoς ουσία. 

Έπειτα, χρησιµοποιείται ακετόνη (acetone) για την αποµάκρυνση του 

TCE. Ακολουθεί η εµβάπτιση του δείγµατος σε ισοπροπανόλη (iso-propanol) 

για την αποµάκρυνση της ακετόνης και, τέλος, η προπανόλη αποµακρύνεται 

µε απιονισµένο νερό (de-ionised water). Το δείγµα στεγνώνεται µε αέριο 

άζωτο. 

 

 

44..33..22      Λιθογραφία  
 

Λιθογραφία είναι η τεχνική µε την οποία είναι εφικτή η µεταφορά ενός 

οποιουδήποτε σχήµατος, από µια µάσκα φωτολιθογραφίας, πάνω σε ένα 

υπόστρωµα. Η λιθογραφία απαιτεί την ύπαρξη κάποιων φωτοευαίσθητων 

χηµικών ουσιών, οι οποίες ονοµάζονται φωτορητίνες (photoresist). Αυτές 

επικαλύπτουν τα δισκία σαν λεπτά φιλµ και στη συνέχεια γίνεται, επιλεκτική 

έκθεση, δηµιουργώντας µετά και την εµφάνιση το απαιτούµενο σχέδιο. 

Υπάρχουν τέσσερις τεχνικές φωτολιθογραφίας. Αυτές είναι η 

φωτολιθογραφία εγγύτητας, η φωτολιθογραφία επαφής, η φωτολιθογραφία 

απεικόνισης και η οπτική φωτολιθογραφία βήµατος. Στην συγκεκριµένη 

περίπτωση χρησιµοποιείται η φωτολιθογραφία επαφής (contact 

photolithography). H µάσκα τοποθετείται σε επαφή µε το δείγµα. Αυτή η 
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τεχνική είναι ικανή να καθορίζει γεωµετρίες µε διακριτική ικανότητα  περίπου 

στο 0.5 µm, αλλά ταυτόχρονα έχει και κάποια µειονεκτήµατα. Καταρχάς, η 

επαφή δεν είναι και ότι καλύτερο για τη µάσκα, µιας και τείνει να την 

καταστρέψει, είτε από γρατσούνισµα, είτε από το συνεχόµενο καθαρισµό για 

την αποµάκρυνση της ρητίνης. Αυτό επίσης δηµιουργεί πρόβληµα σε 

µελλοντικές χρήσεις της µάσκας, µιας και οποιαδήποτε χαρακιά, έχει σαν 

αποτέλεσµα να µεταφέρεται σαν σχέδιο πάνω.  ∆εύτερον, η µάσκα και το 

δείγµα, ποτέ δεν είναι επίπεδα µεταξύ τους, άρα και η επαφή δεν θα είναι 

τέλεια. 

 

 

 

 

(α) 

 

(β) 

Εικόνα 4.3: (α) Φωτολιθογραφία επαφής και (β) παράδειγµα µάσκας. 

 

 

Η Εικόνα 4.3 παρουσιάζει τον τρόπο λιθογραφίας που χρησιµοποιήθηκε 

σε όλη την διαδικασία των ακόλουθων διεργασιών (processing) και µια µάσκα 
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από ένα βήµα της επεξεργασίας. ∆ιακρίνονται οι σκοτεινές περιοχές της 

µάσκας και οι περιοχές από τις οποίες το φως τη διαπερνάει και πέφτει πάνω 

στη φωτορητίνη που βρίσκεται πάνω στον ηµιαγωγό.  

Μετά την έκθεση του δείγµατος, ακολουθεί η εµφάνιση. Με τη χρήση 

κατάλληλου διαλύµατος, η εµβάπτιση του δείγµατος επιφέρει την 

αποµάκρυνση της φωτορητίνης από τις περιοχές που υπέστησαν χηµική 

αλλοίωση (αν πρόκειται για θετική ρητίνη) ή που δεν υπέστησαν (αρνητική 

ρητίνη). Αφού το δείγµα πλυθεί µε νερό για τον καθαρισµό από το διάλυµα 

εµφάνισης και στεγνωθεί µε αέριο άζωτο, είναι έτοιµο για οποιαδήποτε άλλη 

διεργασία. 

Στην Εικόνα 4.4 φαίνεται ο ευθυγραµµιστής µασκών φωτολιθογραφίας 

(mask aligner) που χρησιµοποιήθηκε για όλες τις ευθυγραµµίσεις 

λιθογραφίας και είναι τύπου ΜΑ6 της Karl-Suss. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.4: Mask aligner MA6 (Karl-Suss). 
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44..33..33      Επιµετάλλωση  
 

 

Οι επιµεταλλώσεις χρησιµοποιούνται για την εναπόθεση µεταλλικών 

στρωµάτων σε ηµιαγωγούς, για την κατασκευή ηλεκτροδίων, αντιστάσεων, 

οπλισµών πυκνωτών, γραµµών µεταφοράς και διασυνδέσεων σε διατάξεις και 

ολοκληρωµένα κυκλώµατα. Στο εργαστήριο, το οποίο διεκπεραιώθηκε όλη η 

διαδικασία κατασκευής, πραγµατοποιούνται σε συνθήκες υψηλού κενού, µε 

τη βοήθεια του εξαχνωτή δέσµης ηλεκτρονίων. Πριν την επιµετάλλωση του 

δείγµατος, φροντίζουµε να αποµακρύνουµε τα οξείδια της επιφάνειας που 

έχουν δηµιουργηθεί από την έκθεση στον αέρα. Αυτό γίνεται µε κατάλληλη 

ουσία, συνήθως αραιό διάλυµα οξέος ή βάσης, έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη 

πρόσφυση του µετάλλου που πρόκειται να αποτεθεί και για τον έλεγχο της 

ηλεκτρικής συµπεριφοράς του µετάλλου. Στις περισσότερες περιπτώσεις το 

διάλυµα του υδροφθορικού οξέος HF είναι κατάλληλο. 

Αποτελείται από ένα θερµαινόµενο, µέχρι πυρακτώσεως, νήµα, που 

βρίσκεται σε υπερυψηλό κενό, και εκπέµπει ηλεκτρόνια προς όλες τις 

κατευθύνσεις µε την ροή ρεύµατος µέσα από αυτό. Η θερµιονική εκποµπή 

δίνεται από τον τύπο του Richardson J=AT2e-eΦ/kT. Το νήµα είναι 

τοποθετηµένο στο αυλάκι του διαµορφωτή της δέσµης (µαγνητικό πεδίο). Το 

νήµα και ο διαµορφωτής είναι συνδεδεµένα στην κάθοδο της υψηλής τάσης 

που εφαρµόζεται µεταξύ αυτών και του στόχου, όπου βρίσκεται το υλικό προς 

εξάχνωση, και ο οποίος βρίσκεται στην άνοδο. Τα ηλεκτρόνια εστιάζονται 

µέσω του διαµορφωτή µε τη βοήθεια µαγνητικού πεδίου πάνω στο στόχο 

(υλικό), µε αποτέλεσµα να αρχίζει να θερµαίνεται. Έτσι, το στερεό υλικό 

αρχίζει να εξαχνώνεται, µε κατακόρυφη κατεύθυνση προς τα πάνω. Καθώς 

ανεβαίνει, προσκρούει πάνω στο δισκίο το οποίο έχει τη πλευρά που θέλουµε 

να επιµεταλλώσουµε προς τη µεριά του στόχου, µε αποτέλεσµα να 

στερεοποιείται πάνω εκεί. Έτσι, τα προς επιµετάλλωση δείγµατα, 

καλύπτονται από µεταλλικά ή/και κραµατικά στρώµατα, αναλόγως µε τις 

απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της επεξεργασίας. 

Η σύσταση, ο ρυθµός και το πάχος των επιµεταλλώσεων ελέγχονται 

κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης, µέσα στο σύστηµα της επιµετάλλωσης. Το 

σχήµα τους, προφανώς, καθορίζεται από τη φωτολιθογραφία. 
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Μετά το πέρας της διαδικασίας εναπόθεσης, τα στρώµατα που 

περιέχουν το µέταλλο ή/και τα κράµατα, επικαλύπτουν όλη την επιφάνεια. Η 

λιθογραφία όµως έχει σαν αποτέλεσµα να µην καλύπτεται όλο το δείγµα µε 

ρητίνη, αλλά αναλόγως τη µάσκα που χρησιµοποιείται και τα σχέδια που είχε, 

να έχουν δηµιουργηθεί περιοχές µε ρητίνη και γυµνές περιοχές (πάνω 

επιφάνεια του δείγµατος). Αυτό σηµαίνει, ότι στις γυµνές περιοχές είναι 

επιθυµητή η επιµετάλλωση, ενώ στις υπόλοιπες όχι. ∆ιαλύοντας την ρητίνη µε 

χηµικό τρόπο, αποµακρύνεται η πλεονάζουσα επιµετάλλωση από αυτές τις 

περιοχές (είναι οι περιοχές που περιέχουν ρητίνη κάτω από το µέταλλο). Αυτό 

γίνεται εµβαπτίζοντας το δείγµα σε δοχείο µε ακετόνη. Έτσι, µαζί µε τη 

ρητίνη συµπαρασύρεται και η υπερκείµενη επιµετάλλωση. Τελικά, το δείγµα 

παραµένει επιµεταλλωµένο µόνο στις περιοχές όπου δεν υπήρχε ρητίνη. Η 

µέθοδος αυτή ονοµάζεται "lift-off". 

Η Εικόνα 4.5 απεικονίζει το µηχάνηµα τύπου TEMESCAL BJD1800, το 

οποίο χρησιµοποιήθηκε για όλες τις εξαχνώσεις αυτής της διατριβής και είναι 

της εταιρείας AIRCO COATING Technologies. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.5: Εξαχνωτής TEMESCAL. 
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44..33..44      Χηµική  Χάραξη  
 

Η χάραξη είναι η διεργασία κατά την οποία γίνεται αποµάκρυνση υλικού 

στους ηµιαγωγούς, ως "σκάψιµο" στην επιφάνεια του δείγµατος, 

σχηµατίζοντας κατά αυτό τον τρόπο, "βουνά", "πεδιάδες" και "χαράδρες" και 

αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα για πολλές τεχνικές διεργασίες. 

Τα δείγµατα χαράζονται για την αποµάκρυνση κατεστραµµένου υλικού, 

για το σχηµατισµό δοµών mesa για αποµόνωση συσκευών, για τη δηµιουργία 

κοιλώµατος για την πύλη ενός FET τρανζίστορ, για βοήθεια στο γυάλισµα, 

σαν µέρος της διαδικασίας καθαρισµού ή και σαν ένα µέρος διαγνωστικής 

τεχνικής. 

∆ιακρίνονται δυο ειδών χαράξεις, η υγρή και η ξηρή. Υπάρχει µια 

ποικιλία από διαφορετικές συνταγές για χαράξεις, και αναλόγως τι ταιριάζει 

στην κατασκευή που απαιτείται, επιλέγεται και η κατάλληλη χάραξη. 

Μια άλλη κατηγοριοποίηση της χάραξης είναι αν απαιτείται χάραξη σε 

µία µόνο κατεύθυνση ή προς όλες. Έτσι, διακρίνονται οι εξής τύποι: η 

ισοτροπική, κατά την οποία η χάραξη γίνεται προς όλες τις κατευθύνσεις και η 

ανισοτροπική, κατά την οποία η χάραξη γίνεται µόνο σε µια κατεύθυνση. 

 

44..33..44..11  Υγρή χηµική χάραξη  
 

Η υγρή χάραξη είναι η χρήση υγρών χαρακτών για την αποµάκρυνση 

υλικού µέσα από χηµικές αντιδράσεις που λαµβάνουν µέρος στην επιφάνεια 

του υλικού. 

Το υλικό που θα υποστεί την υγρή χάραξη τοποθετείται µέσα σε δοχείο 

όπου περιέχεται το διαβρωτικό υγρό που συχνά είναι διάλυµα. Η συνήθης 

διαδικασία είναι ότι κάποιο συστατικό του διαλύµατος οξειδώνει το υλικό, ενώ 

κάποιο άλλο διαβρώνει το οξείδιο. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται 

συνέχεια µέχρι να αποµακρυνθεί η επιθυµητή ποσότητα υλικού. 

Στην υγρή χάραξη υπάρχει η δυνατότητα της επιλογής του είδους της 

χάραξης (ισοτροπική ή ανισοτροπική) αναλόγως το µίγµα των χηµικών. Αυτό 

γίνεται, διότι κάθε µίγµα, µπορεί να τρώει προς όλες τις κατευθύνσεις ή να 

τρώει επιλεκτικά µόνο µια κατεύθυνση. Αυτό εξαρτάται από την 

κρυσταλλογραφική διεύθυνση των δεσµών των ατόµων. Το χηµικό σπάει είτε 
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µόνο ένα συγκεκριµένο δεσµό, άρα τρώει προς εκείνη την κατεύθυνση, είτε τα 

πάντα.  

 

44..33..44..22      Ξηρή χηµική χάραξη  
 

 

Οι τεχνικές ξηρής χάραξης, οι οποίες χρησιµοποιηθήκαν για την 

πραγµατοποίηση αυτής της διατριβής, είναι αυτές που χρησιµοποιούν, σαν 

οδηγό για τις χηµικές αντιδράσεις, πλάσµα, σε αντίθεση µε τη διαδικασία της 

υγρής χάραξης που χρησιµοποιούνται υγροί χαράκτες. Πλάσµα είναι η 

κατάσταση της ύλης (πέρα από την αέρια, υγρή και στερεή), όπου 

συνυπάρχουν ιόντα µαζί µε άτοµα ή µόρια. 

Η ξηρή χηµική χάραξη έχει αρκετά πλεονεκτήµατα, συγκριτικά µε την 

υγρή. Μπορεί να προσφέρει καλύτερο έλεγχο της χάραξης, ουσιαστική 

κατευθυντικότητα στην χάραξη και η ανισοτροπική χάραξη µπορεί να έχει 

µεγαλύτερο ρυθµό στην κάθετη κατεύθυνση, από ότι στην οριζόντια 

επιφάνεια του υλικού. Επίσης, παρουσιάζει επιφανειακή χάραξη µε 

µεγαλύτερη οµοιοµορφία και επιτυγχάνει χάραξη ακόµη µικρότερων 

διατάξεων, σε σχέση µε την υγρή χάραξη. 

Τα συγκεκριµένα δείγµατα της συγκεκριµένης διατριβής χαράχτηκαν µε 

τη τεχνική «χάραξης επαναντιδρώντων ιόντων» (Reactive Ion Etching) (RIE). 

Η χάραξη σε αυτή την τεχνική γίνεται µε χηµικές αντιδράσεις από ιόντα που 

βοµβαρδίζουν το δείγµα. ∆ηλαδή, υπάρχει µια µίξη της φυσικής και χηµικής 

ξηρής χάραξης. Το δείγµα βρίσκεται πάνω σε ένα ηλεκτρόδιο, το οποίο είναι 

πολύ µικρότερο από το άλλο. Στο θάλαµο επικρατούν συνθήκες κενού. Το 

ηλεκτρόδιο που κρατάει το δείγµα, αποτελεί αυτό στο οποίο εφαρµόζεται RF 

ισχύς, ενώ ο θάλαµος, που αποτελεί το δεύτερο ηλεκτρόδιο, είναι γειωµένος. 

Ο θάλαµος γεµίζεται µε το αέριο. Όταν εφαρµοστεί η κατάλληλη διαφορά 

δυναµικού µεταξύ των ηλεκτροδίων, αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να 

προκαλέσει τον ιονισµό του αερίου. Πλέον, µέσα στο θάλαµο υπάρχουν 

ηλεκτρόνια και θετικά ιόντα. Η µεγάλη κινητικότητα των ηλεκτρονίων, 

συγκριτικά µε τα ιόντα, έχει σαν αποτέλεσµα να φτάνουν πρώτα στην 

επιφάνεια του ηλεκτροδίου, φορτίζοντας την αρνητικά. Έτσι, το πλάσµα εκεί 

που ήταν ουδέτερο, πλέον έχει φορτιστεί θετικά λόγω των ιόντων. Αυτή η 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο – Πειραµατικό µέρος 
 

 63 

περιοχή, που δεν υπάρχουν ηλεκτρόνια, ονοµάζεται sheath (sheath region) ή 

σκοτεινή περιοχή (dark region), επειδή δεν φωτοβολεί και έχει πάχος µεταξύ 

0.1 – 10 mm. Είναι πολύ µικρότερη σε σχέση µε το µέγεθος του θαλάµου, µε 

αποτέλεσµα το πεδίο εκεί να µπορεί να θεωρηθεί κάθετο και οµογενές. Κάτω 

από την επίδραση αυτού του πεδίου, τα θετικά ιόντα επιταχύνονται και 

προσπίπτουν πάνω στο δείγµα (που βρίσκεται πάνω στο ένα ηλεκτρόδιο), 

κάνοντας εφικτή τη χάραξη του. Τα προϊόντα που προκύπτουν είναι συνήθως 

πτητικά και αντλούνται έξω από το θάλαµο. 

Οι κύριες παράµετροι του RIE είναι η πίεση του θαλάµου πριν την 

εισαγωγή των αερίων που θα χρησιµοποιηθούν για τη χάραξη, η ροή των 

αερίων µε την οποία εισέρχονται στον θάλαµο, η ολική πίεση που 

δηµιουργούν τα αέρια στο θάλαµο και η ισχύς που εφαρµόζεται και σαν 

επακόλουθο η εναποτιθέµενη τάση πόλωσης του υλικού κατά τη διάρκεια της 

χάραξης. Όλες αυτές οι παράµετροι είναι διαφορετικές για κάθε υλικό, ενώ ο 

χρόνος χάραξης είναι αναλόγως του ρυθµού χάραξης και εποµένως των 

παραµέτρων αυτών. 

 Η Εικόνα 4.6 απεικονίζει τον θάλαµο Vacutec 1350 όπου έγιναν όλες οι 

ξηρές χηµικές χαράξεις. 

 

 

 

Εικόνα 4.6: Θάλαµος RIE. 
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44..33..55      Ταχεία θερµική ανόπτηση (RTA)  
 

Η µέθοδος της ταχείας θερµικής ανόπτησης είναι εκείνη η οποία 

επιτρέπει την δηµιουργίας πραγµατικών ωµικών επαφών µετάλλου-

ηµιαγωγού. Για να χαρακτηρίζεται µια επαφή µετάλλου-ηµιαγωγού καλή 

ωµική επαφή, πρέπει να παρουσιάζει γραµµική χαρακτηριστική σχέση 

ρεύµατος-τάσης (I/V), η οποία παραµένει σταθερή µε την πάροδο του χρόνου 

και την µεταβολή της θερµοκρασίας. Ο σχηµατισµός µιας καλής ωµικής 

επαφής φαίνεται αρκετά απλό πρόβληµα αλλά στην πραγµατικότητα απαιτεί 

πολύ µελέτη της θεωρίας στερεάς κατάστασης και πειραµατική ανάπτυξη και 

αυτό γιατί η επαφή µετάλλου-ηµιαγωγού είναι συνήθως ανορθωτική.  

Έχει γίνει µια µεγάλη προσπάθεια για την ανάπτυξη καλών ωµικών 

επαφών για GaAs , η οποία έχει οδηγήσει σε κάποιες συγκεκριµένες µεθόδους 

ανάπτυξης τους. Μια µέθοδος είναι αυτή η οποία χρησιµοποιήθηκε και εδώ η 

οποία αποτελεί τα εξής βήµατα. Απαιτείται πολυστρωµατική εναπόθεση 

εναλλακτικών στρωµάτων Γερµανίου (Ge) και Χρυσού (Au). Αυτό το στρώµα, 

έπειτα από ταχεία θερµική ανόπτηση, η οποία πραγµατοποιείται µε ισχυρές 

λυχνίες θέρµανσης, κραµατοποιείται και προσθέτει κατάλληλες προσµίξεις 

τοπικά στην επαφή µε τον ηµιαγωγό (doping) έχοντας ως αποτέλεσµα 

φαινόµενα «σήραγγας» (tunneling effects). Έτσι, παρατηρείται αύξηση της 

αγωγιµότητας της επαφής µετάλλου-ηµιαγωγού. 

Στην Εικόνα 4.7 φαίνεται ο θάλαµος στον οποίο έγιναν όλες οι 

απαιτούµενες θερµικές ανοπτήσεις της παρούσας διατριβής ο οποίος είναι 

ένα σύστηµα FAV4 της εταιρείας JIPELEC. 

 

 

 

Εικόνα 4.7: Θάλαµος RTA. 
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44..33..66      Λέπτυνση δείγµατος (Lapping)  
 

 

Η λέπτυνση των δειγµάτων (lapping) είναι µια απαραίτητη διαδικασία 

για την συγκεκριµένη εφαρµογή µια και είναι αναγκαία η ύπαρξη µεµβράνης 

για την αποφυγή απωλειών σήµατος (για λόγους που αναλύθηκαν στο 

Κεφάλαιο 2). Η λέπτυνση των δειγµάτων έγινε στην οπίσθια πλευρά τους (µε 

εµπρόσθια να εννοείται φυσικά η πλευρά που αποτελείται από όλη την 

διάταξη και δοµή του συγκεκριµένου δέκτη).  

Η τεχνική είναι, εν συντοµία, απλή αλλά επικίνδυνη, µια και τα 

υποστρώµατα GaAs είναι πολύ εύθραυστα, λόγω µηχανικών ιδιοτήτων του 

υλικού, και λεπτύνονται περαιτέρω. Βασικά, το κατάλληλα υποστηριζόµενο 

υπόστρωµα ηµιαγωγού περιστρέφεται κυκλικά επάνω σε ειδικό δίσκο µε την 

οπίσθια πλευρά του προς αυτόν. Με τη βοήθεια κατάλληλης υγρής ουσίας, η 

οποία περιέχει κόκκους µικροσκοπικής σκόνης αλουµίνας (άµορφο Al2O3), 

που βοηθά στην ανάπτυξη τριβής µεταξύ δίσκου και ηµιαγωγού, 

πραγµατοποιείται η λέπτυνση µε σχετική ακρίβεια της τάξεως των 20 µm 

σφάλµατος. 

 

 

44..33..77      Κατασκευή του δέκτη Yagi-Uda µε δίοδο Schottky  
 

 

44..33..77..11      Σχηµατισµός των mesa της διόδου  
 

 

Με τα δείγµατα, τα οποία έχουν την δοµή που αναλύθηκε στην ενότητα 

4.2.2, ξεκινά η διεργασία κατασκευής (processing). Αφού ακολουθηθεί η 

διαδικασία του καθαρισµού, επόµενο βήµα είναι ο σχηµατισµός των mesa της 

διόδου. Το mesa είναι ο σχηµατισµός µιας ανυψωµένης περιοχής ηµιαγωγού, 

σε σχέση µε το υπόλοιπο υπόστρωµα, η οποία συνήθως έχει απότοµα 

πλευρικά τοιχώµατα και είναι αποτέλεσµα χάραξης. 

Το πρώτο βήµα είναι ο σχηµατισµός του πρώτου mesa στο πρώτο 

επιφανειακό στρώµα n— GaAs (1×1017 cm-3) στο οποίο θα σχηµατιστεί η 

ανορθωτική επαφή της διόδου, όπως θα φανεί παρακάτω. Ακολουθεί 
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φυγοκέντριση του δείγµατος µε θετική φωτορητίνη AZ 5214, η οποία έχει 

απλωθεί επάνω στην επιφάνεια του υποστρώµατος µε κατάλληλη πιπέτα, στις 

4000 στροφές ανά λεπτό (rpm) για χρόνο 20 sec. Το αποτέλεσµα είναι να 

δηµιουργηθεί ένα λεπτό στρώµα πάνω από στο υπόστρωµα µε πάχος περίπου 

1.2 µm. 

Στην συνέχεια ακολουθεί µια θέρµανση του δείγµατος σε κατάλληλο 

φούρνο, ο οποίος είναι ρυθµισµένος στους 85 0C για χρόνο 20 min (post-

bake). Έτσι, αποµακρύνεται ο διαλύτης της φωτορητίνης µε αποτέλεσµα την 

σκλήρυνσή της για περαιτέρω διεργασίες. 

Για την δηµιουργία των κατάλληλων pattern των πρώτων mesa 

ακολουθεί η έκθεση της πρώτης µάσκας φωτολιθογραφίας µε το δείγµα µε 

την βοήθεια του ευθυγραµµιστή µασκών την ενότητας 4.3.2. Η χρονική 

διάρκεια της έκθεσης είναι 4 sec. H λάµπα του ευθυγραµµιστή µασκών είναι 

τέτοιου τύπου ώστε να εκπέµπει UV ακτινοβολία και η συνολική διάταξη 

φακών του ευθυγραµµιστή αποδίδει τελικά περίπου ισχύ ακτινοβολίας 9 

mW/cm2, η οποία είναι κατάλληλη για την έκθεση που απαιτείται για τη 

συγκεκριµένη φωτορητίνη AZ 5214 που χρησιµοποιήθηκε καθώς επίσης και 

για τον αποτελεσµατικό σχηµατισµό pattern µικρών διαστάσεων (τάξης των 

0.5 µm).  

Μετά γίνεται η εµφάνιση των εκτεθειµένων pattern µε τη χρήση 

διαλύµατος ΚΟΗ:Η2Ο µε αναλογία 1:4 για περίπου 20 sec. Ο χρόνος της 

εµφάνισης είναι πολύ κρίσιµος, µιας και λιγότερος χρόνος έχει σαν 

αποτέλεσµα να µην αποµακρυνθεί η εκτεθειµένη ρητίνη, ενώ µε περισσότερο 

χρόνο χάνεται ρητίνη και από περιοχές που δεν πρέπει να φύγει. Ακολουθεί 

περαιτέρω θέρµανση του υποστρώµατος σε ειδικό φούρνο στους 110 oC για 

15 min για επιπλέον  σκλήρυνση της ρητίνης (hard-bake) έτσι ώστε να 

αντέξει στην επόµενη διαδικασία υγρής χάραξης. 

 

 

(α) 
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 (β) (γ) 

Εικόνα 4.8: (α) Επικάλυψη φωτορητίνης µε φυγοκέντριση, (β) κάτοψη πραγµατικής δοµής 

και (γ) διατοµή υποστρώµατος κατά την επίστρωση φωτορητίνης (µετά την εµφάνιση) για τo 

σχηµατισµό του 1ου mesa. 

 

Έπειτα ακολουθεί η υγρή χάραξη έτσι ώστε να χαραχτεί η επιφάνεια 

που δεν προστατεύεται από την φωτορητίνη και να µείνει ανέπαφη η 

επιφάνεια κάτω από τη φωτορητίνη, η οποία θα είναι το mesa. Το διάλυµα 

που χρησιµοποιήθηκε για την υγρή χάραξη είναι Η2Ο2:ΝΗ4ΟΗ:Η2Ο µε 

αναλογία 2:1:1, από το οποίο 1 ml διαλύθηκε σε 100 ml Η20. Το διάλυµα αυτό 

είναι επίτηδες τόσο αραιωµένο για να παρουσιάζει µικρό ρυθµό χάραξης, 

περίπου 800 Å/min. Οπότε σε χρονικό διάστηµα περίπου 5 min, από την 

εκτεθειµένη επιφάνεια «φαγώθηκαν» περίπου 0.4 µm, δηλαδή όλο το πρώτο 

στρώµα n— GaAs, εκτός φυσικά της περιοχής του mesa. Μια παρατήρηση 

πρέπει να γίνει εδώ για το βάθος χάραξης. Τα πρώτο στρώµα n— GaAs έχει 

ολικό πάχος 0.3 µm αλλά εδώ η χάραξη έγινε πάνω από 0.3 µm (0.4 µm στην 

πραγµατικότητα) για να είναι σίγουρο ότι έχει έρθει στην ακάλυπτη 

επιφάνεια το δεύτερο κατά σειρά στρώµα n+ GaAs. Μετά την αποµάκρυνση 

της φωτορητίνης µε ακετόνη, παρατηρείται το σχηµατισµένο mesa όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 4.9. Οι διαστάσεις του mesa είναι 10 µm × 10 µm.  

 

 

 

(α) 
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 (β) (γ) 

Εικόνα 4.9: (α)Υγρή χάραξη, (β)κάτοψη και (γ)διατοµή υποστρώµατος 1ου mesa. 

 

Έπειτα, επαναλαµβάνεται ακριβώς η ίδια διαδικασία για τον 

σχηµατισµό του δεύτερου mesa το οποίο εµπεριέχει το πρώτο στην επιφάνειά 

του. Με φυγοκέντριση της ίδιας φωτορητίνης στις ίδιες συνθήκες στροφών 

ανά λεπτό και θέρµανση στην ίδια θερµοκρασία και, φυσικά, ακολουθώντας 

τα ίδια βήµατα έκθεσης των pattern της κατάλληλης µάσκας, εµφάνισης και 

επόµενης θέρµανσης (hard-bake), για την απαραίτητα σκλήρυνση, που 

απαιτείται για την νέα υγρή χάραξη, επιτυγχάνεται η σχηµατοποίηση του 

νέου pattern της φωτορητίνης που φαίνεται στην Εικόνα 4.10. Στην 

προηγούµενη διαδικασία εννοείται ότι έγινε η σχετική ευθυγράµµιση µε τα 

προηγούµενα pattern που είχαν σχηµατιστεί από πριν. 

 

(α) 

  

 (β) (γ) 

Εικόνα 4.10: (α) Επικάλυψη φωτορητίνης µε φυγοκέντριση, (β)κάτοψη και (γ)διατοµή 

υποστρώµατος κατά την επίστρωση φωτορητίνης (µετά την εµφάνιση) για το σχηµατισµό του 

2ου mesa. 
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Πραγµατοποιείται η ίδια χηµική χάραξη, µε τα ίδιο διάλυµα, µια και 

επιδιώκεται η χάραξη του ίδιου βάθους όπως στο προηγούµενο βήµα. Μετά 

την αποµάκρυνση της φωτορητίνης µε ακετόνη, τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 4.11. Επίσης και εδώ η χάραξη έγινε σε 

παραπάνω βάθος από το πάχος του στρώµατος n+ GaAs για να είναι σίγουρο 

ότι έχει αποκαλυφθεί στην επιφάνεια το επόµενο στρώµα του υποστρώµατος, 

το οποίο είναι το L.T. GaAs, που έχει πάρα πολύ µεγάλη αντίσταση.  

 

 

 

(α) 

   

 (β) (γ) 

Εικόνα 4.11: (α)Υγρή χάραξη, (β κάτοψη και (γ) διατοµή υποστρώµατος 2ου mesa. 

 

 

44..33..77..22    ∆ηµιουργία των µεταλλικών στοιχείων και της ωµικής 
επαφής  
 

Ξανά µε φυγοκέντριση της φωτορητίνης AZ 5214 στις 4000 rpm για 20 

sec, επιτυγχάνεται ένα στρώµα φωτορητίνης πάχους 1.2 µm, το οποίο, αφού 

θερµανθεί στους 85 0C για 20 min, εκτίθεται, οµοίως µε πριν, για 5 sec µε την 

βοήθεια του ευθυγραµµιστή µασκών. Τώρα, πριν την κανονική εµφάνιση, 

απαιτείται ένα ιδιαίτερο βήµα το οποίο διευκολύνει την διαδικασία της 

επιµετάλλωσης. Το υπόστρωµα µε τη φωτορητίνη, έπειτα από την απαραίτητη 

έκθεση της κατάλληλης µάσκας, εµβαπτίζεται σε διάλυµα χλωροβενζίνης 
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(C6H5Cl) για 10 min (Προσοχή απαιτείται στην χρήση χλωροβενζίνης, µια και 

είναι καρκινογόνος ουσία). Αυτό το βήµα έχει ως αποτέλεσµα την σκλήρυνση 

ενός µικρού επιφανειακού στρώµατος της φωτορητίνης µε αποτέλεσµα τα 

τοιχώµατα των εµφανισµένων σχηµάτων να έχουν αρνητική κλίση. Για 

καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της χλωροβενζίνης, παρατίθεται η 

Εικόνα 4.12.  

 

   

 (α) (β) 

   

 (γ) (δ) 

  

 (ε) 

Εικόνα 4.12: Σχηµατική απεικόνιση εµφανίσεων φωτορητίνης και επιµέρους 

επιµεταλλώσεων. (α) Κανονικά εµφανισµένη φωτορητίνη, (β) εµφανισµένη φωτορητίνη µε 

χρήση χλωροβενζίνης πριν την εµφάνιση, (γ) λεπτή επιµετάλλωση µε κανονικά εµφανισµένη 

φωτορητίνη, (δ) παχιά επιµετάλλωση µε κανονικά εµφανισµένη φωτορητίνη, και (ε) παχιά 

επιµετάλλωση µε εµφανισµένη φωτορητίνη µετά την χρήση χλωροβενζίνης. 

 

Στην Εικόνα 4.12(α) φαίνεται µια εµφάνιση φωτορητίνης µε κανονικές 

συνθήκες, ενώ στην Εικόνα 4.12(β) φαίνεται η εµφάνιση έπειτα από την 

εµβάπτιση του δείγµατος στην χλωροβενζίνη. Καθώς η επιφάνεια της 
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φωτορητίνης έχει σκληράνει, από την χλωροβενζίνη, δεν εµφανίζεται τόσο 

εύκολα όπως η υποκείµενη φωτορητίνη.  

Οπότε, µετά την εµφάνιση του πάνω σκληρού στρώµατος ο εµφανιστής 

(διάλυµα ΚΟΗ:Η2Ο) προχωρώντας προς τα κάτω εµφανίζει µε µεγαλύτερο 

ρυθµό τα πλαϊνά τοιχώµατα απ’ ότι την επιφάνεια. Οπότε παρατηρείται το 

σχήµα της Εικόνας 4.12(β). Αν η επιµετάλλωση είναι µικρού πάχους τότε 

ισχύει η Εικόνα 4.12(γ), όπου συµβαίνει η διαδικασία του “lift-off” που 

αναλύθηκε στην ενότητα 4.3.3 και η ακετόνη µπορεί εύκολα να εισέλθει από 

κάτω από την επιµεταλλωµένη περιοχή που υπάρχει φωτορητίνη.  

Στην περίπτωση όµως που η επιµετάλλωση είναι µεγάλου πάχους 

υπάρχει ο κίνδυνος να επικαλυφθούν τα κενά από όπου εισέρχεται η ακετόνη, 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.12(δ). Και έτσι υπάρχει µεγάλη δυσκολία στη 

διαδικασία του “lift-off”, µέχρι και αποτυχία. Οπότε, όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 4.12(δ), αυτό το πρόβληµα επιλύεται µια και τα µόρια του 

εξαχνωµένου µετάλλου πέφτουν κάθετα στην επιφάνεια και δεν υπάρχει 

περίπτωση να κλείσουν τα τοιχώµατα από όπου περνά η ακετόνη. 

Έτσι, έχοντας σιγουρέψει, µε την τεχνική της χλωροβενζίνης, την 

επιτυχία του “lift-off”, ακολουθεί η εξάχνωση Γερµανίου (Ge) και Χρυσού (Au) 

που απαιτούνται για την ωµική επαφή της διόδου, όπως αναφέραµε στην 

ενότητα 4.5. Οπότε, γίνονται τέσσερις συνεχόµενες φορές τα ζεύγη 

εξαχνώσεων που αποτελούνται από δύο ξεχωριστά στρώµατα 100 Å Ge και 

200 Å Au ((100 Å Ge/200 Å Au)×4). Μετά από αυτό ακολουθεί µια εξάχνωση 

νικελίου (Ni) µε πάχος 500 Å και, τέλος, γίνεται µια εξάχνωση πάχους 1000 Å 

Au.  

Μετά την διαδικασία του “lift-off” µε ακετόνη, ακολουθεί η διεργασία 

της ταχείας θερµικής ανόπτησης που παρουσιάστηκε στην ενότητα 4.5. Έτσι, 

γίνεται η απαραίτητη «κραµατοποίηση» για την δηµιουργία της ωµικής 

επαφής. Η Εικόνα 4.13 την σχηµατική διατοµή του υποστρώµατος πριν και 

µετά την επιµετάλλωση και την διαδικασία του “lift-off”. Τα σχηµατικά 

διαγράµµατα εστιάζονται στην περιοχή του mesa. Επίσης οι φωτογραφίες 

των πραγµατικών δοµών έχουν τραβηχτεί µετά την διεργασία της ταχείας 

θερµικής ανόπτισης, γι’ αυτό και οι µεταλλικές επιφάνειες εµφανίζονται τόσο 

τραχείς. 
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 (α) (β) 

  

 (γ) (δ) 

   

 (ε) (στ) 

 

Εικόνα 4.13: (α) Επικάλυψη φωτορητίνης µε φυγοκέντριση, (β) διατοµή υποστρώµατος 

κατά την επίστρωση φωτορητίνης (µετά την εµφάνιση) για το σχηµατισµό των µεταλλικών 
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επαφών, (γ) επιµετάλλωση της πλήρης επιφάνειας πριν το “lift-off”, (δ) διατοµή τελικής 

µορφής, (ε) µέρος της επιµετάλλωσης που δηµιούργησε σχεδόν όλα τα στοιχεία του δέκτη και 

(στ) κοντινότερη λήψη της περιοχής του mesa και κάτοψη πλήρης δισκίου (σχήµα και 

πραγµατική δοµή). 

 

Μετά από αυτήν την επιµετάλλωση ακολουθεί µια ακόµα, η οποία έχει 

σκοπό να προσθέσει επιπλέον πάχος σε όλα τα υπάρχοντα, από την 

προηγούµενη επιµετάλλωση, µεταλλικά στοιχεία για µείωση της αντίστασης 

όλων των µεταλλικών επαφών. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή και για άλλες 

δοµές που κατασκευάζονται µέσω επιµεταλλώσεων από εξαχνώσεις µετάλλων 

και το επιπλέον αυτό στρώµα λέγεται “overlay”. Φυσικά, γίνεται ξανά η 

απαραίτητη λιθογραφία, η οποία είναι η ίδια όπως και για την ωµική επαφή 

του προηγούµενου βήµατος. 

Η επιµετάλλωση για το στρώµα “overlay”, που έγινε, είναι 7000 Å Au. 

Οπότε και εδώ είναι απαραίτητη η χρήση χλωροβενζίνης πριν την εµφάνιση, 

όπως και στο προηγούµενο βήµα, γιατί το πάχος της επιµετάλλωσης είναι 

απαγορευτικό για µια κανονική εµφάνιση της φωτορητίνης, δηλαδή χωρίς το 

στάδιο της χλωροβενζίνης. Η Εικόνα 4.14 παρουσιάζει ξανά µε όµοιο τρόπο, 

όπως και η Εικόνα 4.13, τα βήµατα της επιµετάλλωσης. 

 

  

 (α) (β) 

  

 (γ) (δ) 

Εικόνα 4.14: (α) Επικάλυψη φωτορητίνης µε φυγοκέντριση, (β) διατοµή υποστρώµατος 

κατά την επίστρωση φωτορητίνης (µετά την εµφάνιση) για το σχηµατισµό του overlay, (γ) 

επιµετάλλωση της πλήρης επιφάνειας πριν το “lift-off”, (δ) διατοµή τελικής µορφής. 
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44..33..77..33      Κατασκευή του στρώµατος πολυµιδίου (polyimide) 
 

 

Τα πολυαµίδια είναι πολυµερής ενώσεις που κατασκευάστηκαν για 

χρήση σε εφαρµογές υψηλών θερµοκρασιών, τα οποία αρχικά αναπτύχθηκαν 

από την εταιρεία Dupont. Όταν συγκριθούν µε τα περισσότερα άλλα 

οργανικά ή πολυµερή υλικά, τα πολυαµίδια παρουσιάζουν ένα εξαιρετικό 

συνδυασµό θερµικής σταθερότητας (>350 0C), µηχανικής και χηµικής 

αντοχής. Επί προσθέτως, παρουσιάζουν εξαιρετικές διηλεκτρικές ιδιότητες. 

Λόγω του γεγονότος ότι τα πολυαµίδια, γενικότερα, είναι πολύ εύπλαστα, 

µπορούν άµεσα να εφαρµοστούν σε µια ευρεία ποικιλία από 

µικροηλεκτρονικές εφαρµογές. Εφαρµογές πολυστρωµατικών λεπτών και 

χοντρών film µπορούν άµεσα να πραγµατοποιηθούν σε µεγάλα υποστρώµατα 

πυριτίου (Si), κεραµικών, ή όπως και στην περίπτωση αυτή, γαλλίου 

αρσενικού (GaAs). 

Στην συγκεκριµένη εφαρµογή το πολυαµίδιο που χρησιµοποιήθηκε είναι 

το Pyralin PI2525 από την εταιρεία HD Microsystems και εφαρµόστηκε ως 

στρώµα ηλεκτρικής αποµόνωσης µεταξύ του mesa του στρώµατος n+ GaAs 

και της γέφυρας της ανορθωτικής επαφής Schottky, η οποία θα παρουσιαστεί 

στη συνέχεια. Το συγκεκριµένο πολυαµίδιο παρουσιάζει διηλεκτρική σταθερά 

(σε συχνότητες 1 kHz) ίση µε 3.3 και είναι ικανοποιητική τιµή για την 

εφαρµογή που απαιτείται. 

Η εφαρµογή του PI2525 γίνεται µε φυγοκέντριση. Το συγκεκριµένο 

πολυαµίδιο, πριν την εφαρµογή του, απαιτείται να αραιωθεί µε ένα ειδικό 

αραιωτή, ο οποίος ονοµάζεται Τ9039 και είναι και αυτός από την HD 

Microsystems. Και αυτό, διότι αν φυγοκεντριστεί υπό την κανονική του 

µορφή, το πάχος που επιτυγχάνεται είναι πολύ µεγάλο και εκτός των ορίων 

(περίπου 5 µε 7 µm)  που απαιτεί η συγκεκριµένη εφαρµογή (απαιτούνται 

γύρω στα 2 µm). Οπότε ακολουθεί η αραίωση του PI2525 µε τον αραιωτή 

Τ9039 µε αναλογία 4:1 (PI2525:Τ9039). Επίσης επιβάλλεται ανάδευση στους 

υπερήχους για πάνω από µια ώρα. Γίνεται ένα αρχικό άπλωµα του PI2525 µε 

το χέρι, για να είναι σίγουρη η πλήρη και οµοιόµορφη κάλυψη όλου του 

υποστρώµατος. Αυτό το βήµα είναι απαραίτητο γιατί το PI2525 είναι αρκετά 

παχύρευστο. Η φυγοκέντριση γίνεται στις 3500 rpm για χρόνο 30 sec.  
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Μετά την φυγοκέντριση ακολουθεί µια θέρµανση του υποστρώµατος σε 

ειδική θερµαντική πλάκα (hot plate) σε θερµοκρασία 125 0C για χρόνο 10 

min. Έτσι, το στρώµα PI2525 σκληραίνει και είναι έτοιµο για περαιτέρω 

διεργασίες. Το αποτέλεσµα φαίνεται στην Εικόνα 4.15(α).  

 

  

 (α) (β) 

   

 (γ) (δ) 

  

 (ε) (στ) 

 

Εικόνα 4.15: (α) Φυγοκέντριση PI2525 και post-bake, (β) φυγοκέντριση AZ 5214 και post-

bake, (γ) έκθεση µάσκας πολυαµιδίου, (δ) εµφάνιση ΑΖ 5214 και PI2525 µε µια εµφάνιση, (ε) 

αφαίρεση ΑΖ 5214 µε ακετόνη, (στ) κάτοψη πραγµατικής δοµής µε το τελικό στρώµα 

πολυαµιδίου µε εστίαση στην περιοχή της διόδου. 
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Έπειτα, ακολουθεί φυγοκέντριση φωτορητίνης ΑΖ 5214 στις 4000 rpm 

για χρόνο 20 sec. Μετά γίνεται µια θέρµανση του υποστρώµατος στους 85 0C 

σε ειδικό φούρνο για 20 min για την σκλήρυνση της φωτορητίνης. Το 

αποτέλεσµα φαίνεται στην Εικόνα 4.15(β). Ακολουθεί η ευθυγράµµιση και η 

έκθεση της φωτορητίνης µε την µάσκα φωτολιθογραφίας, που θα σχηµατίσει 

τα pattern του πολυαµιδίου, για 5 sec. Λόγω του ότι το πολυαµίδιο PI2525 δεν 

είναι φωτοευαίσθητο, χρησιµοποιείται αυτή η διαδικασία σχηµατισµού των 

pattern. Η διαδικασία φαίνεται στην Εικόνα 4.15(γ).  

Μετέπειτα, γίνεται µια ιδιαίτερη εµφάνιση λόγω του ότι τώρα απαιτείται 

η εµφάνιση της φωτορητίνης αλλά και του υποκείµενου στρώµατος 

πολυαµιδίου. Ο εµφανιστής που χρησιµοποιείται για την εµφάνιση της 

φωτορητίνης ΑΖ 5214 (ο οποίος είναι ΚΟΗ), διαλύει και το πολυαµίδιο 

PI2525. Οπότε, τώρα η αναλογία ΚΟΗ:Η2Ο είναι 1:3, για να είναι το διάλυµα 

εµφάνισης πιο δραστικό και να εµφανίσει και το παχύ πολυαµίδιο σε βάθος. 

Έτσι, η εµφάνιση διαρκεί 30 sec και η σχηµατοποίηση και του στρώµατος 

πολυαµιδίου έχει πραγµατοποιηθεί. Το αποτέλεσµα φαίνεται στην Εικόνα 

4.15(δ). 

Ακολουθεί η αποµάκρυνση της περιττής, πλέον, φωτορητίνης, που 

βρίσκεται πάνω από κάθε στρώµα µη εµφανισµένου πολυαµιδίου, µε τη 

χρήση ακετόνης. Χρειάζεται όµως προσοχή στον χρόνο εµβάπτισης του 

δείγµατος στην ακετόνη γιατί η ακετόνη διαλύει σε κάποιο βαθµό το 

συγκεκριµένο πολυαµίδιο. Οπότε, η αφαίρεση της φωτορητίνης γίνεται για 

χρόνο 1 εως 2 sec. Το αποτέλεσµα φαίνεται στην Εικόνα 4.15(ε). Το πάχος του 

πολυαµιδίου, µε αυτές τις συνθήκες και µέχρι αυτό το βήµα, είναι περίπου 2.5 

µm. H Εικόνα 4.15(στ) παρουσιάζει την κάτοψη της  πραγµατικής δοµής µε 

εστίαση στην περιοχή της διόδου. 

Λόγω του προβλήµατος του πολυαµιδίου, σχετικά µε την διάλυσή του 

στην ακετόνη, που αναφέρθηκε προηγουµένως, πρέπει να γίνει η ακόλουθη 

διαδικασία, που σκοπό έχει την περαιτέρω σκλήρυνση των εναποµενόντων 

στρωµάτων πολυαµιδίου. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται curing. Το δείγµα 

τοποθετείται σε ειδικό φούρνο µε θερµοκρασίας 250 0C και περιβάλλοντος 

αερίου αζώτου (N2), το οποίο εισάγεται στον φούρνο µε ροή 10 sccm 

(Standard Cubic Centimeters per Minute) για 1 ώρα. Οπότε, η διαδικασία 

του curing λαµβάνει χώρα και το πολυαµίδιο σκληραίνει σε τέτοιο βαθµό που 
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δεν επηρεάζεται πλέον από την ακετόνη, αλλά ούτε και από τον ίδιο τον 

εµφανιστή (KOH), ακόµα και στην αδιάλυτή του µορφή. Οπότε, πρέπει αυτό 

το βήµα να γίνεται µε την προϋπόθεση ότι τα προηγούµενα βήµατα 

σχηµατισµού των pattern πολυαµιδίου είναι σωστά ευθυγραµµισµένα, γιατί 

αυτή η τελευταία διεργασία είναι µη αναστρέψιµη. Μετά την διαδικασία του 

curing παρατηρείται συρρίκνωση του πάχους του πολυαµιδίου, λόγω 

θέρµανσης σε τόσο υψηλές θερµοκρασίες, και έτσι το τελικό πάχος του είναι 

περίπου 2 µm. 

 

44..33..77..44  Κατασκευή γέφυρας για τον σχηµατισµό της επαφής 
Schottky  
 

Η κατασκευή της γέφυρας είναι απαραίτητη για τον σχηµατισµό της 

επαφής Schottky της διόδου. Είναι ο µεταλλικός αγωγός που συνδέει 

ηλεκτρικά το ηλεκτρόδιο της ανορθωτικής επαφής µε το πρώτο µικρό mesa 

στρώµατος n— GaAs (Εικόνα 4.9), για την ολοκλήρωση της διάταξης της 

διόδου.  

Η ευθυγράµµιση αυτής της διαδικασίας είναι η δυσκολότερη όλης της 

κατασκευής του δέκτη µια και πρέπει να εµφανιστεί µια περιοχή περίπου 3 

µm × 3 µm πάνω στο µικρό mesa επιφάνειας 10 µm × 10 µm, όπου θα 

αποτελέσει και την περιοχή της επαφής µετάλλου-ηµιαγωγού για την επαφή 

Schottky. Στην Εικόνα 4.16 παρουσιάζονται όλα τα στάδια λιθογραφίας και 

επιµεταλλώσεων για την κατασκευή της γέφυρας. Χαρακτηρίζεται ως γέφυρα 

γιατί περνά πάνω από το πολυαµίδιο, το οποίο είναι διηλεκτρικό, και συνδέει 

ηλεκτρικά διαφορετικά σηµεία της διάταξης χωρίς να έρχεται σε επαφή µε το 

στρώµα του ηµιαγωγού. 

Έτσι, ακολουθείται η ίδια διαδικασία φυγοκέντρισης της φωτορητίνης 

AZ 5214 στις 4000 rpm για 20 sec, θέρµανσής της στους 85 0C για 20 min και 

έκθεσης, µε UV ακτινοβολία, της κατάλληλης µάσκας φωτολιθογραφίας για 5 

sec µέσω του ευθυγραµµιστή µασκών. Και εδώ, πριν την εµφάνιση, απαιτείται 

το εµβάπτισµα του δείγµατος σε χλωροβενζίνη για 10 min, γιατί και αυτή η 

επιµετάλλωση έχει µεγάλο πάχος. Οπότε, ακολουθεί η εµφάνιση της 

φωτορητίνης στο κλασσικό στο γνωστό διάλυµα ΚΟΗ:Η2Ο (αναλογία 1:4) για 

περίπου 30 sec.  
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 (α) (β) 

 

  

 (γ) (δ) 

 

  

 (ε) (στ) 

 

  

 (ζ) (η) 
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 (θ) (ι) 

Εικόνα 4.16: (α) Φυγοκέντριση AZ 5214, (β) εµφάνιση (αρνητική κλίση της φωτορητίνης 

λόγω χρήσης χλωροβενζίνης), (γ) κάθετη επιµετάλλωση, (δ) επιµετάλλωση υπό θετική γωνία, 

(ε) επιµετάλλωση υπό αρνητική γωνία, (στ) “lift-off”, (ζ) πραγµατική φωτογραφία δοµής όπου 

φαίνεται η εµφανισµένη φωτορητίνη µετά το σχηµατισµένο pattern της γέφυρας, (η)(θ)(ι) 

αποτέλεσµα πραγµατικής δοµής σε διαφορετικές εστιάσεις. 

 

 

Στην Εικόνα 4.16(α) εµφανίζεται το άπλωµα της φωτορητίνης µε 

φυγοκέντρισης. Στην Εικόνα 4.16(β), η κλίση στην εµφανισµένη φωτορητίνη 

είναι αρνητική. Στην Εικόνα 4.16(γ) φαίνεται το πρώτο τµήµα από την ολική 

επιµετάλλωση, το οποίο γίνεται κατακόρυφα και αποτελείται από 1000 Å 

Τιτάνιο (Ti) και 2000 Å Χρυσό (Au). Το τιτάνιο (Ti) χρησιµοποιείται γιατί 

είναι το µέταλλο µε το κατάλληλο έργο εξόδου (work function, WF) για την 

δηµιουργία ανορθωτικής επαφής µε τον ηµιαγωγό Αρσενικούχου Γαλλίου 

(GaAs).  

 Σε παλιότερες δοκιµές παρατηρήθηκε ότι αν το δείγµα στηριζόταν µε 

τέτοιο τρόπο στον θάλαµο εξάχνωσης ώστε η επιµετάλλωση να γινόταν µόνο 

σε κάθετη, ως προς την δέσµη εξάχνωσης, κατεύθυνση, τότε ήταν πολύ 

δύσκολη η εξασφάλιση της ηλεκτρικής συνέχειας της γέφυρας της διόδου, 

λόγω µεγάλης υψοµετρικής διαφοράς µεταξύ πολυαµιδίου και ηµιαγωγού. Τα 

τοιχώµατα του στρώµατος  πολυαµιδίου είναι αρκετά κατακόρυφα και επίσης 

το στρώµα πολυαµιδίου είναι αρκετά ψηλό (περίπου 2 µm) ώστε να µην 

επαρκεί το πάχος της επιµετάλλωσης να το καλύψει, όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 4.16(γ). Έτσι, υπάρχει κίνδυνος είτε να σπάσει η γέφυρα κατά την 

διαδικασία του “lift-off”, ή να µην επαρκεί η επιµετάλλωση για την ένωση του 

µετάλλου που ακουµπά στην επιφάνεια του mesa και στο στρώµα 

πολυαµιδίου. 
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Οπότε, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.16(δ) και Εικόνα 4.16(ε), η λύση 

είναι να γίνουν άλλες δύο διαδοχικές επιµεταλλώσεις µε πάχος επιπλέον 3000 

Å Au η κάθε µία, µε αντίθετη γωνία µεταξύ τους, έτσι ώστε να ενισχυθούν και 

οι πλαϊνές πλευρές των τοιχωµάτων και να σιγουρευτεί η ηλεκτρική συνέχεια 

όλης της γέφυρας. Οπότε έτσι, το ολικό πάχος της επιµετάλλωσης είναι 1000 

Å Ti και 8000 Å Au. Στην Εικόνα 4.16(στ) φαίνεται σχηµατικά η γέφυρα µετά 

την διαδικασία του “lift-off” ενώ στις Εικόνες 4.16(ζ) έως (θ) φαίνεται η 

πραγµατική ολοκληρωµένη δίοδος σε διαφορετικές εστιάσεις. 

 

 

44..33..77..55      Υγρή χάραξη για τον διαχωρισµό των συσκευών  
 

 

Σε αυτήν την διεργασία επιτυγχάνεται ένα βήµα, το οποίο 

ολοκληρώνεται στην επόµενη διεργασία, η οποία είναι ο σχηµατισµός της 

µεµβράνης. Γίνεται µια περιφερειακή χάραξη γύρω από κάθε διάταξη δέκτη. 

Γίνεται σε τέτοιο βάθος έτσι ώστε στο χώρο που γίνεται η χάραξη, να 

αποµακρύνεται τοπικά το στρώµα Al0.55Ga0.45As. Το στρώµα Al0.55Ga0.45As 

χρησιµοποιείται ως παρεµπόδιση της ξηρής χάραξης (etch stop layer) και έτσι 

δηµιουργείται η µεµβράνη µε ακρίβεια 2.2 µm. Λεπτοµερέστερη περιγραφή 

για την δηµιουργία της µεµβράνης υπάρχει στην επόµενη ενότητα.  

Ακολουθείται ξανά η γνωστή διαδικασία λιθογραφίας για την 

δηµιουργία των pattern στο στρώµα φωτορητίνης που έχει ακολουθηθεί µέχρι 

τώρα και για τις προηγούµενες χαράξεις (π.χ. για τον σχηµατισµό των mesa). 

Το διάλυµα που χρησιµοποιήθηκε για την χάραξη αυτή είναι το εξής: CH3OH 

(µεθανόλη)/H3PO4/H2O2 µε αναλογία 3:1:1. Η εµβάπτιση στο διάλυµα 

γίνεται για 5 min και το τελικό βάθος χάραξης που επιτεύχθηκε είναι 5 µm, 

δηλαδή τοπικά στα σηµεία που δεν είχε φωτορητίνη χαράχτηκε όλο το 

στρώµα L.T. GaAs, όλο το στρώµα Al0.55Ga0.45As και λίγο από το στρώµα του 

υποστρώµατος (µια και τα δύο αυτά στρώµατα µαζί έχουν ολικό πάχος 2.2 

µm). Η Εικόνα 4.17 παρουσιάζει όλα τα βήµατα της διαδικασίας χάραξης. 
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(α) 

 

 

(β) 

 

 

(γ) 

 

 

(δ) 
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(ε) 

 

(στ) 

 

(ζ) 

 

Εικόνα 4.17: (α) ∆ιατοµή της διάταξης στο σηµείο που βρίσκεται το δίπολο, (β) 

φυγοκέντριση ΑΖ 5214, (γ) έκθεση ΑΖ 5214, (δ) εµφάνιση ΑΖ 5214, (ε) υγρή χάραξη όλων 

των στρωµάτων µέχρι και µέσα στο S.I. GaAs substrate, (στ) αφαίρεση του ΑΖ 5214 µε χρήση 
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ακετόνης, (ζ) πραγµατική διάταξη µε σχηµατισµένο το περίγραµµα χωρισµού από τους 

άλλους δέκτες. 

 

 

44..33..77..66      Σχηµατισµός της µεµβράνης  
 

 

Σε αυτό το µέρος περιγράφεται πως σχηµατίζεται η µεµβράνη. Γίνεται 

κόλληση του υποστρώµατος πάνω σε ένα κοινό δισκίο γυαλιού, µε την πλευρά 

που υπάρχουν όλες οι, µέχρι τώρα, κατασκευασµένες δοµές, προς τα κάτω. Η 

κόλληση γίνεται µε λιωµένο κερί (παραφίνη) σε ειδική θερµαινόµενη πλάκα 

(hot plate). Αφού αποµακρυνθεί το δείγµα από την θερµαινόµενη πλάκα, µετά 

την επαφή του δείγµατος µε το γυαλί, το κερί επαναστερεοποιείται και 

επιτυγχάνεται η κόλληση. Η Εικόνα 4.18 δείχνει σχηµατικά τη διάταξη του 

υποστρώµατος σε επαφή, µέσω του κεριού, µε το γυαλί, µε την εµπρόσθια 

πλευρά του προς τα κάτω. 

 

 

 

 

Εικόνα 4.18: ∆ιατοµή του υποστρώµατος που είναι κολληµένο επάνω στο δισκίο γυαλιού. 

 

 

Ακολουθεί η διαδικασία της λέπτυνσης του υποστρώµατος από την πίσω 

του πλευρά (lapping), η οποία αναλύθηκε στην ενότητα 4.6. Έτσι, τελικά , 

µετά την διαδικασία της λέπτυνσης, το υπόστρωµα καταλήγει µε πάχος 150 

µm (µε µια ανοχή περίπου ±20 µm) και το αποτέλεσµα φαίνεται στην Εικόνα 

4.19. Στο τέλος της λέπτυνσης, γίνεται ένα βήµα λείανσης της επιφάνειας για 
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να είναι πιο ευδιάκριτη και ευκολότερη κάθε περαιτέρω διεργασία 

(εµφανίσεις και χαράξεις). 

 

 

 

Εικόνα 4.19: Λέπτυνση του υποστρώµατος σε τελικό πάχος 150 µm. 

 

Έπειτα ακολουθεί µια φυγοκέντριση µιας διαφορετικής φωτορητίνης, 

αυτή τη φορά, η οποία ονοµάζεται AZ 4562. Η συγκεκριµένη φωτορητίνη 

είναι πολύ πιο παχύρρευστη από την AZ 5214 και έτσι είναι δυνατό να 

επιτευχθούν µεγαλύτερα πάχη µε λίγο διαφορετικές συνθήκες φυγοκέντρισης. 

Οπότε, η πρώτη φυγοκέντριση της AZ 4562 γίνεται στις 3000 rpm για χρόνο 

20 sec. Έπειτα, γίνεται µια θέρµανση του υποστρώµατος για χρόνο 20 min σε 

φούρνο που κρατείται σε θερµοκρασία 85 0C για την απαραίτητη σκλήρυνση 

της φωτορητίνης (soft-bake). Μετά την θέρµανση, γίνεται σε αυτό το στρώµα 

φωτορητίνης µια έκθεση µε ακτινοβολία UV σε όλο το δισκίο χωρίς µάσκα 

φωτολιθογραφίας (blanket exposure) για χρόνο 10 sec. Αυτό το βήµα θα γίνει 

κατανοητό στο επόµενο βήµα. Η Εικόνα 4.20 παριστάνει σχηµατικά την 

διαδικασία. 

 

 

 

Εικόνα 4.20: Φυγοκέντριση της φωτορητίνης ΑΖ 4562 και blanket exposure. 
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Αµέσως µετά την έκθεση, πραγµατοποιείται και δεύτερη φυγοκέντριση 

για τις ίδιες συνθήκες στροφών ανά λεπτό, χρόνου φυγοκέντρισης και 

θέρµανσης. Τώρα, γίνεται η απαιτούµενη ευθυγράµµιση µε τον 

ευθυγραµµιστή µασκών κάνοντας χρήση της ειδικής του λειτουργίας για 

ευθυγράµµιση δειγµάτων σε οπίσθια πλευρά, σε σχέση µε την δοµή της 

εµπρόσθιας πλευράς (backside alignment).  

Η τεχνική αυτή λειτουργεί ως εξής: Πριν την τοποθέτηση του δείγµατος 

για ευθυγράµµιση, τοποθετείται η µάσκα φωτολιθογραφίας. Mε κάποιες 

ειδικές κάµερες, που υπάρχουν κάτω από το σηµείο στήριξης του δείγµατος 

(holder), παίρνονται φωτογραφίες της µάσκας στα σηµεία που είναι 

κατάλληλα για την κάθε µάσκα (σηµεία όπου υπάρχουν τα σηµάδια 

ευθυγράµµισης (alignment marks)). Οι φωτογραφίες αυτές κατακρατούνται 

σε ειδική µνήµη του ευθυγραµµιστή µασκών και προβάλονται συγχρόνως σε 

οθόνη. Οπότε µε την τοποθέτηση του δείγµατος, παρεµποδίζονται οι κάµερες 

για να δουν την µάσκα, µια και το δείγµα είναι τώρα από πάνω τους, αλλά 

υπάρχουν αποθηκευµένες οι φωτογραφίες της. Οπότε, οι κάµερες τώρα 

βλέπουν την εµπρόσθια πλευρά του δείγµατος (µια και αυτό είναι κολληµένο 

στο γυάλινο δισκίο υποστήριξης µε την εµπρόσθια του πλευρά προς τα κάτω), 

του οποίου η εικόνα προβάλλεται στην ίδια οθόνη όπου προβάλλονται και οι 

φωτογραφίες της µάσκας. Έτσι, η τρέχουσα εικόνα της εµπρόσθιας πλευράς 

του δείγµατος ευθυγραµµίζεται µε τις φωτογραφίες της µάσκας 

φωτολιθογραφίας. 

Αφού ολοκληρωθεί η ευθυγράµµιση, η έκθεση σε UV ακτινοβολία είναι 

πάλι για χρόνο 10 sec. Οι χρόνοι έκθεσης είναι αρκετά µεγαλύτεροι σε αυτά 

τα βήµατα µια και το στρώµα της φωτορητίνης ΑΖ 4562 είναι αρκετά παχύ 

και απαιτείται περισσότερη ενέργεια ακτινοβολίας. Η Εικόνα 4.21 

παρουσιάζει την διαδικασία, όπου φαίνεται το δεύτερο στρώµα φωτορητίνης 

καθώς και πάνω δεξιά φαίνονται τα pattern της µάσκας που χρησιµοποιείται. 

Προφανώς µε µαύρο χρώµα εµφανίζεται η περιοχή η οποία δεν αφήνει να 

περάσει η ακτινοβολία (συνήθως επίστρωση χρωµίου (Cr)) και µε κόκκινο 

χρώµα εµφανίζονται οι περιοχές που έχουν φωτορητίνη. Επάνω αριστερά 

φαίνεται η δοµή της µεµβράνης που πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε την 

αντίστοιχη εµπρόσθια δοµή. 
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Εικόνα 4.21: Φυγοκέντριση AZ 4562 για δεύτερη φορά και έκθεση µάσκας µεµβρανών µε 

backside alignment. 

 

Ακολουθεί η εµφάνιση η οποία γίνεται µε πιο ενισχυµένο διάλυµα 

εµφάνισης απ’ ότι συνήθως. Χρησιµοποιήθηκε διάλυµα KOH:H2O σε 

αναλογία 1:3 (γιατί πρόκειται για πολύ µεγάλο βάθος εµφάνισης), καθώς 

επίσης και µεγάλη ποσότητα διαλύµατος, µιας και η περιοχή προς εµφάνιση 

είναι πολύ µεγάλη. Σε διαφορετική περίπτωση µικρής ποσότητας διαλύµατος 

θα επακολουθήσει κορεσµός του. Η εµφάνιση διαρκεί µέχρι να διαπιστωθεί 

οπτικά ότι οι περιοχές προς εµφάνιση είναι πλήρως εµφανισµένες. Το πρώτο 

στρώµα φωτορητίνης εκτέθηκε για 10 sec µε blanket έκθεση (χωρίς µάσκα), 

όπως ειπώθηκε παραπάνω και φαίνεται και στην Εικόνα 4.20, ώστε να είναι 

σίγουρο ότι έχουν εκτεθεί και τα δυο στρώµατα φωτορητίνης σε όλο της το 

βάθος (δυο στρώµατα φωτορητίνης AZ 4562 αποτελούν πολύ παχύ στρώµα).  

Οπότε όταν εµφανιστεί η εκτεθειµένη επιφάνεια του εξωτερικού 

στρώµατος φωτορητίνης(δεύτερου, κατά σειρά φυγοκέντρισης), συναντά το 

εσωτερικό (πρώτο) που έτσι κι αλλιώς είναι εκτεθειµένο παντού, οπότε η 

εµφάνιση συνεχίζει κανονικά χωρίς πρόβληµα µέχρι τέλους. Οι επιφάνειες 

του εσωτερικού στρώµατος, που δεν πρέπει να εµφανιστούν, προστατεύονται 

από τα pattern του εξωτερικού στρώµατος που δεν έχουν εκτεθεί λόγω 

προστασίας της µάσκας. Οπότε µε αυτή την τεχνική είναι δυνατή η 

γρηγορότερη και ευκρινέστερη εµφάνιση για τέτοια πάχη. Μετά την 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο – Πειραµατικό µέρος 
 

 87 

εµφάνιση, ακολουθεί µια περαιτέρω θέρµανση του υποστρώµατος σε 

θερµοκρασία 110 0C σε ειδικό φούρνο για χρόνο 30 min για την επίτευξη της 

απαραίτητης σκλήρυνσης της φωτορητίνης προκειµένου να αντέξει στην 

σκληρή διαδικασία της υγρής και αργότερα ξηρής χάραξης. Η µέτρηση του 

πάχους της φωτορητίνης, µετά την θέρµανση, µετρήθηκε περίπου 18 µm. 

Η Εικόνα 4.22 παρουσιάζει σχηµατικά τα προφίλ της εµφάνισης καθώς 

και, πάνω αριστερά, φαίνονται τα εµφανισµένα pattern της φωτορητίνης σε 

όλο το δισκίο. 

 

 

 

Εικόνα 4.22: Εµφάνιση φωτορητίνης. 

 

Έπειτα η ακόλουθη διεργασία είναι η υγρή χάραξη που χρησιµοποιείται 

για την χονδροειδή χάραξη της πίσω πλευράς του δισκίου (back side). Η 

διεργασία αυτή απαιτείται για την περαιτέρω λέπτυνση της περιοχής όπου 

απαιτείται ο σχηµατισµός της µεµβράνης. Το υπόστρωµα που απόµεινε από 

την προηγούµενη διαδικασία της λέπτυνσης (lapping) έχει πάχος 150 µm. 

Οπότε, η ιδέα είναι η προτεινόµενη χάραξη µέσω υγρού διαλύµατος να είναι 

περίπου 100 µm έτσι ώστε να αποµείνουν περίπου 50 µm για την ξηρή 

χάραξη. Χρησιµοποιείται το διάλυµα: H3PO4 : HNO3 : HF (10%) σε αναλογία 

1:2:1. Το διάλυµα αυτό είναι ιδιαίτερα δραστικό και παρουσιάζει ένα ρυθµό 

χάραξης υλικού GaAs ως 100 µm σε 1 min κατά µέσο όρο. Η χάραξη δεν είναι 
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τόσο οµοιόµορφη σε όλη την επιφάνεια του υποστρώµατος λόγω της ιδιαίτερα 

αυξηµένης ταχύτητας της χηµικής αντίδρασης. Οπότε µετά από χρόνο 1 min, 

το αποτέλεσµα της χάραξης φαίνεται σχηµατικά στην Εικόνα 4.23. 

 

 

 

Εικόνα 4.23: Υγρή χάραξη του περισσοτέρου από το πάχος του υποστρώµατος. 

 

Μετά το πέρας της υγρής χηµικής χάραξης, ακολουθεί θέρµανση του 

δισκίου του γυαλιού σε θερµαντική πλάκα, έτσι ώστε να λιώσει το κερί που 

συγκρατεί κολληµένο το δείγµα στο γυάλινο δισκίο. Αφού λιώσει το κερί, το 

δισκίο σπρώχνεται προσεκτικά (το υπόστρωµα τώρα είναι υπερβολικά 

εύθραυστο µια και έχει κατά τόπους πάχος µόνο 50 µm) από την µια του άκρη 

και ολισθαίνει επάνω στο κερί έως την άκρη του γυάλινου δισκίου όπου και 

αποµακρύνεται οριστικά από το γυαλί.  

Μετά την αποκόλληση, το δείγµα εµβαπτίζεται σε τριχλωροαιθυλένιο 

προκειµένου να αποµακρυνθεί πλήρως κάθε ποσότητα εναποµείναντος 

κεριού, µια και το τριχλωροαιθυλένιο διαλύει πολύ καλά το κερί. Η Εικόνα 

4.24 δείχνει το δείγµα αποκολληµένο από το κερί και έτοιµο για την ξηρή 

χάραξη. Πρέπει να είναι σίγουρη η αποµάκρυνση του κεριού από την 

εµπρόσθια επιφάνεια (front side) του δείγµατος µια και µε αυτήν την πλευρά 

προς τα κάτω θα τοποθετηθεί έπειτα στο θάλαµο της ξηρής χάραξης.  
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Εικόνα 4.24: Ξεκόλληµα και καθαρισµός κεριού. 

 

 

Αφού, λοιπόν, τοποθετηθεί το δείγµα πάνω στο κάτω ηλεκτρόδιο του 

θαλάµου RIE (περιγραφή της διάταξης της συσκευής RIE έγινε στην, ενότητα 

4.3.4.2), ο θάλαµος κλείνει µε το πάνω του ηλεκτρόδιο (καπάκι) να κατεβαίνει 

και να εφαρµόζει πάνω στο κάτω ηλεκτρόδιο. Στην συνέχεια δηµιουργείται 

κενό µέσα στο θάλαµο της τάξεως του 10-6 Torr έτσι ώστε να είναι σίγουρη 

και η αποµάκρυνση περιττών αερίων στον περιβάλλον αέρα του δείγµατος. 

Με την δηµιουργία του κατάλληλου κενού, µπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία 

χάραξης. Στο θάλαµο εισάγεται αέριο φρέον (CCl2F2) µε ροή 5 sccm και 

κρατείται σταθερή η πίεση του θαλάµου, µε την εισαγωγή του αερίου, στα 70 

mTorr. Η πηγή ισχύς RF ρυθµίζεται στα 100 Watt, και η τάση DC Bias είναι 

περίπου -30 V και ξεκινά η χάραξη, η οποία διαρκεί περίπου 3 ώρες. 

Το αποτέλεσµα της χάραξης φαίνεται σχηµατικά στην Εικόνα 4.25. 

Όπως παρατηρείται από το σχήµα, η χάραξη του αποµένοντος υποστρώµατος 

γίνεται µέχρι να αποµακρυνθεί όλο το υλικό Semi-Insulating GaAs (S.I.) και 

να εµφανιστεί στην επιφάνεια το στρώµα Al0.55Ga0.45As το οποίο έχει 

ιδιαίτερο ρόλο. Το στρώµα Al0.55Ga0.45As, όπως ειπώθηκε προηγουµένως,  

χρησιµοποιείται σε αυτό το συγκεκριµένο σηµείο γιατί παρουσιάζει πολύ 

µικρότερο ρυθµό χάραξης (etch stop layer) µέσω αερίου φρέον από ότι το S.I. 

GaAs. Οπότε, όταν αποµακρυνθεί το στρώµα S.I. GaAs, πρακτικά η χάραξη 
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σταµατάει. Αυτή η κατάσταση παρατηρείται οπτικά από ένα παράθυρο του 

θαλάµου του RIE. Όταν έχει αποµακρυνθεί όλο το υλικό S.I. GaAs και έχει 

φανεί στην επιφάνεια το στρώµα Al0.55Ga0.45As, η όψη της επιφάνειας αλλάζει 

«χρωµατισµό» (στην πραγµατικότητα η επιφάνεια του Al0.55Ga0.45As γυαλίζει 

περισσότερο και έτσι γίνεται αντιληπτό ότι είναι εκείνο το οποίο φαίνεται). 

Οπότε, η διαδικασία µπορεί να λάβει τέλος µια και η µεµβράνη έχει πλέον 

µορφοποιηθεί. 

  

 

 

Εικόνα 4.25: Ξηρή χάραξη µέσω πλάσµατος από αέριο φρέον (CCl2F2). 

 

 

 

Εικόνα 4.26: Τέλος RIE και απεικόνιση διαχωρισµού ξεχωριστών συσκευών µεταξύ τους. 
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Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.26, οι ξεχωριστές διατάξεις έχουν 

αποκοπεί η µία από την άλλη (dicing) ήδη µε αυτήν την διαδικασία. Αυτό 

πραγµατοποιήθηκε σε συνδυασµό µε την εµπρόσθια ξηρή χάραξη που 

αναλύθηκε στην ενότητα 4.7.5. Η εµπρόσθια υγρή χάραξη έγινε ακριβώς 

επάνω από το σηµείο όπου θα γινόταν ο διαχωρισµός, αφαιρώντας τοπικά το 

στρώµα Al0.55Ga0.45As. Έτσι, η ξηρή χάραξη δεν είχε πια εµπόδιο σε εκείνα τα 

σηµεία, τα οποία είχαν λεπτυνθεί νωρίτερα από την εµπρόσθια υγρή χάραξη 

και το υλικό S.I. GaAs αποµακρύνθηκε πλήρως σε εκείνα τα σηµεία, 

απελευθερώνοντας την µια διάταξη από την άλλη, όπως φαίνεται και στην 

Εικόνα 4.26.  

Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι αρκετές προσπάθειες έγιναν µε αποτυχία 

σε αυτό το βήµα. Για την εύκολη µεταφορά των δεκτών, µετά το τέλος της 

ξηρής χάραξης, το υπόστρωµα είχε τοποθετηθεί πάνω σε ένα µεταλλικό δισκίο 

από αλουµίνιο και µετά αυτό το υπόστρωµα τοποθετήθηκε πάνω στο 

ηλεκτρόδιο του θαλάµου ξηρής χάραξης. Λόγω όµως κάποιας χηµικής 

αντίδρασης που γινόταν µεταξύ δείγµατος και δισκίου ή λόγω κάποιας 

ελάχιστης ποσότητας κεριού που παρέµενε ακόµη και µετά την εµβάπτιση στο 

TCE, οι τελικές µεµβράνες έµεναν κολληµένες στο δισκίο, µε αποτέλεσµα 

οποιαδήποτε προσπάθεια ξεκολλήµατος να καταλήγει σε σπάσιµο της 

µεµβράνης και αχρήστευση της διάταξης.  

∆οκιµάστηκαν διάφορες ιδέες µέχρι που βρέθηκε τελικά αυτή που 

λειτούργησε µε επιτυχία. Για την επιβεβαίωση της απόλυτης καθαριότητας 

του υποστρώµατος από το κερί, το υπόστρωµα τοποθετήθηκε πάνω σε ένα 

µεταλλικό πλέγµα και µετά το πλέγµα αυτό εµβαπτίστηκε στο TCE, έτσι ώστε 

το TCE να µπορεί να εισέρχεται µέσα από τις τρύπες του πλέγµατος και να 

έρχεται σχεδόν σε απόλυτη επαφή µε όλη την κάτω πλευρά του 

υποστρώµατος, µε την οποία το δείγµα ήταν κολληµένο στο γυάλινο δισκίο 

υποστήριξης.  

Οπότε, µετά την απόλυτη σιγουριά της αποµάκρυνσης του κεριού, το 

υπόστρωµα τώρα τοποθετήθηκε πάνω σε γυάλινο δισκίο, και εκείνο µε τη 

σειρά του τοποθετείται επάνω στο ηλεκτρόδιο του θαλάµου. Οπότε, µε αυτή 

τη µέθοδο αποφεύγεται πλήρως οποιοδήποτε κόλληµα µεµβρανών στο δισκίο. 

Επίσης, ένα άλλο πρόβληµα σε αυτό το βήµα, το οποίο επιλύθηκε µε 

διάφορες δοκιµές, παρουσιαζόταν µετά το πέρας της ξηρής χάραξης, κατά την 
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διάρκεια της εξισορρόπησης της πίεσης του εσωτερικού του θαλάµου µε την 

εξωτερική ατµοσφαιρική πίεση (vent). Το αέριο (άζωτο, N2) εισέρχεται µε 

µεγάλη ροή µέσα στο θάλαµο µε αποτέλεσµα η διαφορά πιέσεων που 

αναπτύσσονταν πάνω στις µεµβράνες να τις σπάει. Οπότε, η λύση ήταν, µετά 

το πέρας της ξηρής χάραξης, να εισάγεται στο θάλαµο ένα αδρανή αέριο 

(αργό, Ar) µε µικρή ροή (5 sccm) έτσι ώστε η εξίσωση πιέσεων να γίνεται µε 

πολύ µικρό ρυθµό. Έτσι, αποφεύγεται το σπάσιµο, λόγω οµαλότερης ροής 

αέρα. Μετά την αύξηση της πίεσης έως ένα σηµείο, γίνεται κανονικά η 

διαδικασία της εξισορρόπησης της πίεσης του εσωτερικού του θαλάµου µε την 

εξωτερική ατµοσφαιρική πίεση (vent) µε αποτέλεσµα την προφύλαξη των 

µεµβρανών από σπάσιµο. 

Η Εικόνα 4.27(α) παρουσιάζει την τελική σχηµατική µορφή του προφίλ 

του δέκτη, ενώ η Εικόνα 4.27(β) και (γ) δείχνει την πραγµατική δοµή της 

εµπρόσθιας και οπίσθιας όψης του δέκτη. 

Στην Εικόνα 4.28 φαίνονται διάφορες φωτογραφίες από το ηλεκτρονικό 

µικροσκόπιο (SEM) εστιασµένες στην περιοχή της γέφυρας της επαφής 

Schottky της διόδου. 

 

 

 

(α) 
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 (β) (γ) 

Εικόνα 4.27: (α) Προφίλ τελικής σχηµατικής µορφής διάταξης, (β)εµπρόσθια και (γ) οπίσθια 

όψη. 

 

 

  

  

 

Εικόνα 4.28: Φωτογραφίες από SEM στην περιοχή της επαφής Schottky της διόδου. 

 

 

Οπότε, το µόνο στρώµα που έχει αποµείνει στην περιοχή της µεµβράνης 

είναι το στρώµα του L.T. GaAs και το στρώµα Al0.55Ga0.45As, τα οποία, όπως 

έχει αναφερθεί, έχουν πάχος 2 µm και 0.2 µm αντίστοιχα. Άρα, η τελική 
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µεµβράνη έχει πάχος 2.2 µm. Αυτή είναι µια πολύ ευαίσθητη περιοχή και 

απαιτεί ειδική και προσεκτική µεταχείριση! 

Έπειτα, οι δέκτες τοποθετούνται σε ειδικές βάσεις (holders) για την 

ασφαλή τους µεταφορά και για την καταλληλότερη διεκπεραίωση των 

µετρήσεών τους. Τέτοιοι δέκτες, τοποθετηµένοι και κολληµένοι, σε αυτές τις 

ειδικές βάσεις φαίνονται στην Εικόνα 4.29(α). Οι βάσεις έχουν ένα κοµµένο 

τµήµα ακριβώς στην περιοχή όπου τοποθετείται η περιοχή της µεµβράνης του 

δέκτη για να είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει κανένα υλικό σε επαφή κάτω από 

την µεµβράνη. Στην Εικόνα 4.29(β) φαίνεται η πίσω πλευρά της βάσης καθώς 

και η πίσω πλευρά της µεµβράνης (παρατηρούνται τα σχήµατα των 

εµπρόσθιων επιµεταλλώσεων, λόγω λεπτού στρώµατος µεµβράνης).  

 

 

  

 (α) (β) 

 

Εικόνα 4.29: Φωτογραφίες (α) βάσης και (β) πίσω όψης της βάσης στην περιοχή της 

µεµβράνης. 
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44..44      Αλλαγές στις παραπάνω διεργασίες για την κατασκευή δέκτη σε 

συχνότητα λειτουργίας 60 GHz 

 

Μετά την κατασκευή του δέκτη για συχνότητα λειτουργίας στα 45 GHz, 

ακολούθησε η κατασκευή ενός παρόµοιου δέκτη για συχνότητα λειτουργίας 

για 60 GHz. Η βασική αλλαγή, που διαφοροποιεί τους δυο δέκτες και 

εισαγάγει την µεταβολή στην συχνότητα λειτουργίας, είναι οι διαφορετικές 

και µικρότερες διαστάσεις των ενεργών και παθητικών στοιχείων του 

τµήµατος της κεραίας του δέκτη (δίπολο και κατευθυντήρες). Οπότε, ο δέκτης 

των 60 GHz, λόγω µεγαλύτερης συχνότητας λειτουργίας, έχει τις µικρότερες 

διαστάσεις των στοιχείων της κεραίας και ο δέκτης των 45 GHz έχει 

µεγαλύτερα. Η Εικόνα 4.30 παρουσιάζει τις διαφορές στις διαστάσεις των 

στοιχείων των κεραιών των δυο ειδών δεκτών. 
 

 

(α) 

 

(β) 

Εικόνα 4.30: (α) Κεραία δέκτη 45 GHz, (β) κεραία δέκτη 60 GHz. 
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Επίσης, µια από τις διεργασίες που εφαρµόστηκαν για την κατασκευή 

των δεκτών, για συχνότητα λειτουργίας στα 60 GHz, είναι διαφορετική από 

εκείνη των 45 GHz. Αυτή είναι η λιθογραφία για τον σχηµατισµό των 

µεταλλικών στοιχείων της ανορθωτικής επαφής της διόδου Schottky. 

Η αλλαγή αποφασίστηκε να γίνει λόγω της δυσκολίας που υπήρχε στην 

ευθυγράµµιση της µάσκας φωτολιθογραφίας της γέφυρας Schottky. Στην 

Εικόνα 4.31 παρατίθενται οι φωτογραφίες από τις µάσκες για τους δέκτες των 

45 GHz και για τους δέκτες των 60 GHz, ενώ στην Εικόνα 4.32 φαίνονται τα 

σχήµατα (pattern) στην περιοχή της γέφυρας της διόδου. 

 

   

 (α) (β) 

Εικόνα 4.31: (α) Μάσκα φωτολιθογραφίας για θετική φωτορητίνη, και (β) µάσκα 

φωτολιθογραφίας για αρνητική φωτορητίνη (θετική φωτορητίνη µε διεργασία image 

reversal). 

 

   

 (α) (β) 

Εικόνα 4.32: (α) Μάσκα φωτολιθογραφίας στην περιοχή της γέφυρας Schottky της διόδου 

για τον δέκτη των 45 GHz (χρώµιο παντού εκτός του pattern), (β) µάσκα φωτολιθογραφίας 

στην περιοχή της γέφυρας Schottky της διόδου για τον δέκτη των 60 GHz (χρώµιο µόνο στο 

pattern). 

Χρώµιο 

Γυαλί Χρώµιο 

Γυαλί 
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Η διαφορά είναι ότι στην Εικόνα 4.31(α), η µάσκα έχει σχεδιαστεί για 

χρήση φωτορητίνης AZ 5214 υπό κανονικές συνθήκες φωτολιθογραφίας 

(θετική φωτορητίνη). Οπότε σε όλη την επιφάνεια της µάσκας υπάρχει 

παντού χρώµιο (Cr), εκτός των περιοχών της γέφυρας, όπου από εκεί θα 

περάσει η ακτινοβολία UV για την έκθεση της φωτορητίνης. Ενώ στην Εικόνα 

4.31(β) συµβαίνει το αντίθετο, δηλαδή υπάρχει χρώµιο (Cr) µόνο στην 

περιοχή των σχηµάτων, για χρήση φωτορητίνης AZ 5214 που υπόκειται σε 

διεργασία µετατροπής θετικής φωτορητίνης σε αρνητική (image reversal), 

δηλαδή όπου η φωτορητίνη εκτεθεί, δεν θα αποµακρυνθεί κατά την 

εµφάνιση.  

Όπως είναι προφανές είναι πολύ ευκολότερη η ευθυγράµµιση µε την 

µάσκα φωτολιθογραφίας της Εικόνας 4.31(β), µια και η συγκεκριµένη µάσκα 

είναι, στην πλειοψηφία της επιφάνειάς της, διάφανη και η ορατότητα του 

υποστρώµατος ηµιαγωγού, κάτω από την µάσκα, είναι πολύ καλύτερη. Στην 

άλλη περίπτωση της µάσκας της Εικόνας 4.31(α), η ορατότητα είναι πολύ 

περιορισµένη µια και το υπόστρωµα ηµιαγωγού, κάτω από την µάσκα, 

φαίνεται µόνο από της διαφανείς περιοχές της µάσκας, οι οποίες είναι µόνο τα 

µικρά ανοικτά σχήµατα της γέφυρας Schottky της διόδου.  

Η λιθογραφία παρουσιάζει κάποια διαφορετικά στάδια για την 

διαδικασία της µετατροπής θετικής σε αρνητική φωτορητίνη (image reversal) 

και περιγράφεται παρακάτω. Η φωτορητίνη ΑΖ 5214 υπόκειται φυγοκέντριση 

στις 4000 στροφές ανά λεπτό (rpm) και µετά ακολουθεί µια θέρµανση στους 

85 0C σε ειδικό φούρνο για 20 min για την απαραίτητη σκλήρυνση του 

στρώµατος φωτορητίνης.  

Μέχρι εδώ η διαδικασία είναι όµοια µε την κανονική λιθογραφία 

(θετικής φωτορητίνης). Αυτό που αλλάζει είναι ο χρόνος  έκθεσης, ο οποίος 

είναι 1.5 sec αντί για 4 sec που χρειάζεται για την κανονική λιθογραφία. Στην 

Εικόνα 4.33(α) φαίνεται η έκθεση για την µάσκα της Εικόνας 4.31(α) και στην 

Εικόνα 4.33(β) φαίνεται η έκθεση για την µάσκα της Εικόνας 4.31(β). Έπειτα, 

ακολουθεί µια επιπλέον θέρµανση της φωτορητίνης σε ειδικό φούρνο στους 

110 0C για 30 min.  

Με αυτήν την τεχνική, οι δεσµοί των µορίων της φωτορητίνης των 

εκτεθειµένων περιοχών επανασυνδέονται µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε, πλέον, οι 

εκτεθειµένες περιοχές είναι πιο ανθεκτικές σε συνήθεις συνθήκες εµφάνισης 
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(cross-link). Οπότε, µετά την θέρµανση, µια επιπλέον έκθεση για χρόνο 4 sec  

(Εικόνα 4.33(γ)) στην επιφάνεια του υποστρώµατος ηµιαγωγού χωρίς µάσκα 

φωτολιθογραφίας (blanket exposure), έχει ως αποτέλεσµα την µετατροπή των 

µη εκτεθειµένων περιοχών σε διαλυτές περιοχές (κατά την εφαρµογή του 

διαλύµατος εµφάνισης). Οπότε, το αποτέλεσµα της εµφάνισης, µε τυπικό 

διάλυµα KOH:H2O σε αναλογία 1:4, είναι η δηµιουργία σχηµάτων 

λιθογραφίας αρνητικής φωτορητίνης.  

 

   

 (α) (β) 

 

(γ) 

Εικόνα 4.33: (α) Έκθεση µάσκας της Εικόνας 4.31(α), (β) έκθεση µάσκας της Εικόνας 

4.31(β) και (γ) έκθεση όλης της επιφάνειας υποστρώµατος χωρίς µάσκα (blanket exposure). 

 

Επίσης, µε αυτή την διαδικασία της λιθογραφίας αρνητικής 

φωτορητίνης δεν είναι πλέον απαραίτητη η χρήση χλωροβενζίνης (C6H5Cl), 

µια και τα τοιχώµατα των εµφανισµένων σχηµάτων έχουν αρνητική κλίση, 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.34(β) (µε κανονική διαδικασία, η κλίση είναι 

θετική (Εικόνα 4.34(α)). Έτσι, δεν παρουσιάζονται πλέον προβλήµατα στη 

διαδικασία του “lift-off” για επιµεταλλώσεις µεγάλου πάχους, µια και η 

ακετόνη µπορεί εύκολα να διεισδύσει κάτω από µεταλλικές επιφάνειες, οι 
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οποίες έχουν από κάτω τους φωτορητίνη, και να διώξει τα ανεπιθύµητα 

µεταλλικά στρώµατα. 

 

  

 (α) (β) 

Εικόνα 4.34: (α) Παχιά επιµετάλλωση µε κανονική λιθογραφία (θετική κλίση τοιχωµάτων 

φωτορητίνης, προβληµατικό “lift-off”, (β) παχιά επιµετάλλωση µε image reversal (αρνητική 

κλίση τοιχωµάτων φωτορητίνης, “lift-off” µε επιτυχία). 

 

Υπάρχει άλλη µια σηµαντική αλλαγή στην κατασκευή του δέκτη για 

συχνότητα λειτουργίας στο 60 GHz. Αυτή η αλλαγή έγινε για την επίλυση ενός 

προβλήµατος αξιοπιστίας και αντοχής της περιοχής της µεµβράνης που 

παρουσιάζεται στον δέκτη συχνότητας 45 GHz. Και αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι η µεµβράνη του δέκτη των 45 GHz υποστηρίζεται µόνο από τρεις 

πλευρές περιµετρικά της µεµβράνης µε µια πλευρά να µην υποστηρίζεται 

καθόλου (three-edge membrane). Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την υπερβολική 

ευαισθησία των µεµβρανών και την καταστροφή αρκετών διατάξεων δεκτών 

(low-yield). Η Εικόνα 4.35(α) παρουσιάζει την µορφή µιας µεµβράνης που 

υποστηρίζεται σε τρεις πλευρές, ενώ στην Εικόνα 4.35(β) φαίνεται µια 

διάταξη δέκτη στην οποία έχει σπάσει η µεµβράνη για τον λόγο αυτό. 

Οπότε, η θεώρηση αυτή έπρεπε να αλλάξει και έτσι η µεµβράνη του 

δέκτη για συχνότητα λειτουργίας στα 60 GHz έχει τέσσερις πλευρές. Η 

τέταρτη πλευρά δεν είναι όπως οι υπόλοιπες τρεις αλλά είναι απλώς µια µικρή 

περιοχή η οποία παρέχει επιπλέον υποστήριξη στην µεµβράνη για ενίσχυση 

της µηχανικής της αντοχής (quasi-three edge membrane support). Η Εικόνα 

4.36 παρουσιάζει την πίσω πλευρά της διάταξης του δέκτη στα 60 GHz όπου 

φαίνεται η επιπλέον πλευρά υποστήριξης, η οποία είναι ένα τµήµα πλάτους 

200 µm, που παρέχει αρκετή µηχανική υποστήριξη ώστε να υπάρχει ένα 
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µεγάλο ποσοστό επιτυχίας (high-yield) χωρίς να επηρεάζει σηµαντικά την 

απόδοση. 

  

 (α) (β) 

 

Εικόνα 4.35: (α) Μεµβράνη τρειών πλευρών υποστήριξης (three-edge), (β) σπασµένη 

µεµβράνη λόγω υπερβολικής ευαισθησίας. 

 

 

 

Εικόνα 4.36: Μεµβράνη του δέκτη σε συχνότητα λειτουργίας 60 GHz µε εµφανή την περιοχή 

της επιπλέον υποστήριξης στην επάνω πλευρά (quasi-three edge). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5οο – ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 
 
55..11      Θεωρητικές προσοµοιώσεις  
 
 

Προτού επιλεχθεί και κατασκευαστεί η τελική µορφή του δέκτη Yagi – 

Uda µε δίοδο Schottky, έγιναν κάποιες προσοµοιώσεις σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, χρησιµοποιώντας κατάλληλο λογισµικό. Αυτό το λογισµικό είναι 

το IE3D της εταιρείας Zeland. Αυτό το πρόγραµµα χρησιµοποιεί σαν 

προσοµοίωση τη "µέθοδο των στιγµών" (method of moments), και κάνει 

ηλεκτροµαγνητική ανάλυση για τρισδιάστατη γεωµετρία, παρέχοντας 

ακρίβεια σε όλες τις συχνότητες. Η ηλεκτροµαγνητική ανάλυση περιλαµβάνει 

διασπορά, ασυνέχειες, επιφανειακά κύµατα, υψηλότερους ρυθµούς, 

µεταλλικές, διηλεκτρικές και ακτινοβολητικές απώλειες. Επιπλέον, το 

λογισµικό χρησιµοποιήθηκε για να προβλέψει την απόδοση της µεµβράνης 

που χρησιµοποιήθηκε για να υποστηρίξει την κεραία, σε όρους της κατανοµής 

ακτινοβολίας, του κέρδους και της εµπέδησης εισόδου. 

Η βελτίωση της απόδοσης έγινε χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα και 

ρυθµίζοντας κατάλληλα µε τις διάφορες παραµέτρους, όπως είναι τα µεγέθη 

των στοιχείων και η µεταξύ τους απόσταση. 

 

 

55..22      Πειραµατικές µετρήσεις και αποτελέσµατα 
 

Οι πειραµατικές µετρήσεις για τον χαρακτηρισµό του µικροκυµατικού 

δέκτη πραγµατοποιήθηκαν σε κατάλληλο ερευνητικό εργαστήριο του 

ινστιτούτου LAAS CNRS στην Τουλούζη της Γαλλίας. Οι µικροκυµατικές 

µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε τη χρήση εξοπλισµού µετρήσεων τεχνικής 

“on-wafer” που περιλάµβαναν συνεπίπεδους ακροδέκτες (coplanar probes) 

της Cascade Microtech και έναν Vector Network Analyzer. 
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55..22..11      Χαρακτηρισµός διόδου Schottky  
 

Πριν τον χαρακτηρισµό του δέκτη ως προς την βασική του λειτουργία 

λήψης σήµατος, έγιναν κάποιες µικροκυµατικές µετρήσεις (RF) στην δίοδο 

Schottky που έχει αναπτυχθεί στον δέκτη. Για τις µετρήσεις αυτές, µια 

δοκιµαστική δίοδος κατασκευάστηκε µονολιθικά στην ίδια µεµβράνη GaAs µε 

την «ενεργό» δίοδο Schottky του δέκτη. Η φωτογραφία της δοκιµαστικής 

διόδου φαίνεται στην Εικόνα 5.1(α), ενώ στην Εικόνα 5.1(β) φαίνονται οι 

συνεπίπεδοι µικροκυµατικοί ακροδέκτες (coplanar probes) τοποθετηµένοι σε 

κατάλληλη θέση επάνω στα ειδικά pads της δοκιµαστικής διόδου. 

 

   

 (α) (β) 

Εικόνα 5.1: (α) ∆οκιµαστική δίοδος Schottky πανοµοιότυπη µε την «ενεργό» δίοδο του 

δίπολου, (β) RF coplanar probes. 

 

Για την αύξηση της ακρίβειας της εξαγωγής των παραµέτρων του 

µοντέλου της διόδου, η δίοδος πολώθηκε σε διάφορα επίπεδα συνεχούς 

ρεύµατος (DC) και οι µετρήσεις έγιναν σε µια ευρεία ζώνη συχνοτήτων. 

Η δίοδος πολώθηκε σε λειτουργία DC χρησιµοποιώντας µια 

συνδεσµολογία σε σειρά µιας πηγής συνεχής τάσης (DC) και µια µεταβλητή 

αντίσταση (Αυτή η συνδεσµολογία είναι ισοδύναµη µε µια πηγή συνεχούς 

ρεύµατος). Η παράµετρος απωλειών επιστροφής (return losses) S11 της 

δοκιµαστικής διόδου µετρήθηκε χρησιµοποιώντας ακροδέκτες (probes) “on-

wafer” για συχνότητες από 10 GHz έως 65 GHz για τιµές συνεχούς ρεύµατος 

10, 30, 100, 300 και 1000 µΑ. Το ρεύµα πόλωσης µετρήθηκε µε τη χρήση ενός 

+ + – 
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µικροαµπεροµέτρου DC. Η εισερχόµενη ισχύς RF ρυθµίστηκε στα -15 dBm 

για να είναι σίγουρη η εφαρµογή συνθηκών µικρού σήµατος για τη δίοδο. 

Το ισοδύναµο κύκλωµα της δοκιµαστικής δοµής παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 5.2. Η γραµµή µεταφοράς της τροφοδοσίας του συνεπίπεδου 

κυµατοδηγού (CPW) µοντελοποιήθηκε χρησιµοποιώντας ηλεκτροµαγνητικές 

προσοµοιώσεις. Για την µοντελοποίηση της διόδου Schottky χρησιµοποιήθηκε 

το εσωτερικό µοντέλο του προγράµµατος SPICE. Προστέθηκε µια παρασιτική 

χωρητικότητα παράλληλα µε τη δίοδο. Οι παράµετροι του µοντέλου είναι: 

ρεύµα κορεσµού ΙS, παράγοντας ιδανικότητας η, σειριακή αντίσταση RS, 

χωρητικότητα επαφής µηδενικής τάσης Cj0 και δυναµικό επαφής Vj. Όλες οι 

άλλες παράµετροι του SPICE παρέµειναν στις προεπιλεγµένες τους τιµές.  

 

 

 

 

Εικόνα 5.2: Ισοδύναµο κύκλωµα µετρητικής διάταξης. 

 

Η γραµµή CPW που συνδέει τη δίοδο µε τους ακροδέκτες (Εικόνα 

5.1(β)) έχει µήκος 100 µm πάνω στην µεµβράνη. Αυτό το τµήµα και η 

σύνδεση έχει µοντελοποιηθεί ηλεκτροµαγνητικά όπως φαίνεται στην Εικόνα 

5.3. Το µοντέλο του στοιχείου της διόδου είναι συνδεµένο µε το εσωτερικό 

κανάλι 1. Αυτή η προσέγγιση βελτιώνει πάρα πολύ την ακρίβεια της 

ηλεκτροµαγνητικής µοντελοποίησης και της εξαγωγής των παραµέτρων. Το 
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εναποµένον µήκος της γραµµής CPW, το οποίο δεν είναι επάνω στην 

µεµβράνη, επίσης µοντελοποιήθηκε ηλεκτροµαγνητικά. 

Οι παράµετροι εξήχθησαν από τα πειραµατικά δεδοµένα 

χρησιµοποιώντας προσέγγιση πολυκυκλωµατικών βελτιστοποιήσεων. Όλες οι 

παραπάνω παράµετροι, που αναφέρθηκαν, χρησιµοποιήθηκαν στην 

βελτιστοποίηση ως στοιχεία του ανεξάρτητου ανύσµατος µεταβλητών Χ. 

 

 

2 12 1

 
Εικόνα 5.3: Μοντελοποίηση της γραµµής CPW. 

 

 

Οι πολλαπλές παράµετροι πόλωσης S11 χρησιµοποιήθηκαν για την 

εξαγωγή των παραµέτρων του µοντέλου της διόδου µέσω διαδικασιών 

βελτιστοποιήσεων. Η συνάρτηση σφάλµατος (error function) U για την 

διαδικασία βελτιστοποίησης είναι βασισµένη στις διαφορές µεταξύ του 

υπολογισµένου συντελεστή ανάκλασης Γcalc και µετρηµένου Γmeas σε διάφορες 

τιµές συχνοτήτων fk και συνεχή ρεύµατα πόλωσης IDC,j και δίνεται από: 

 ( ) ( )∑∑
= =






 Γ−Γ=Χ

K

k

J

j
kmeasjDCkcalc fIfU

1 1

2

,,)(  (5.1) 

όπου J είναι ο αριθµός των διαφορετικών επιπέδων ρευµάτων DC και K είναι 

ο αριθµός των σηµείων συχνοτήτων. 
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Μετά την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης σφάλµατος, οι ακόλουθες 

περιοχές τιµών για τις ανεξάρτητες παραµέτρους εξήχθησαν ως εξής:  

ΙS= 4.36×10-10 A, η=1.264, RS=35.5 Ω, Cj0= 21 fF, Vj=0.894 V, Cp=0.001 fF. 

Αυτές οι τιµές επιβεβαιώνονται από εκείνες οι οποίες πάρθηκαν µέσω 

µετρήσεων χαρακτηριστικών ρεύµατος-τάσης (I/V) οι οποίες έγιναν σε 

τέσσερεις διαφορετικές διόδους. Οι µετρήσεις αυτές έγιναν σε ιδιαίτερη 

δοκιµαστική δίοδο Schottky, η οποία όµως είναι πανοµοιότυπη µε την 

«ενεργό» δίοδο του δίπολου και βρίσκεται και αυτή πάνω στην µεµβράνη. Η 

Εικόνα 5.4 δείχνει την δίοδο αυτή και την φορά της πόλωσης (Η φωτογραφία 

έχει προέλθει από σύντµηση δυο εικόνων για να είναι δυνατό να φανεί και η 

δίοδος και το pad της επαφής. Ολόκληρη και πραγµατική διάσταση της δοµής 

αυτής φαίνεται στην Εικόνα 4.27(β) του Κεφαλαίου 4). Τα αποτελέσµατα 

φαίνονται στην Εικόνα 5.5. 

 

 

 

Εικόνα 5.4: Μέτρηση χαρακτηριστικών I/V εφαρµόζοντας πόλωση λοπως φαίνεται στους 

σχηµατικούς ακροδέκτες. 
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Εικόνα 5.5: Χαρακτηριστικές ρεύµατος-τάσης για τέσσερεις διαφορετικές διόδους. 

 

Η σύγκριση µεταξύ υπολογισµένων και µετρηµένων συντελεστών 

ανάκλασης (παράµετρος S11) για διάφορα ρεύµατα DC (10 µA, 30 µA και 300 

µA) φαίνεται στην Εικόνα 5.6. Παρατηρείται πάρα πολύ καλή συµφωνία. 
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Εικόνα 5.6: ∆ιάγραµµα Smith των συντελεστών ανάκλασης για διάφορα ρεύµατα DC. 
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55..22..22      Μοντελοποίηση του δέκτη  
 

 

Το σχέδιο του δέκτη για τις ηλεκτροµαγνητικές προσοµοιώσεις και 

σχεδιασµό φαίνεται στην Εικόνα 5.7. 

 

 

 

Εικόνα 5.7: Σχέδιο δέκτη για τις ηλεκτροµαγνητικές προσοµοιώσεις. 

 

Ο δέκτης περιλαµβάνει µια κεραία Yagi-Uda υποστηριζόµενη από µια 

µεµβράνη µε δυο κατευθυντήρες (µε κέρδος περίπου 6 µε 7 dBi). Το κέρδος 

της κεραίας µπορεί να αυξηθεί προσθέτοντας επιπλέον κατευθυντήρες. Στο 

σηµείο τροφοδοσίας της κεραίας Yagi-Uda είναι συνδεδεµένη η δίοδος 

Schottky (εσωτερικό κανάλι 1). Η δίοδος είναι µονολιθικά ολοκληρωµένη µε 

την κεραία στην ίδια µεµβράνη. 

Ένα βαθυπερατό και matching δίκτυο (low-pass and matching 

network) συνδέει την δίοδο µε το οπτικό κανάλι εξόδου (διαφορικό κανάλι 2) 

(video output port). Κατά την διάρκεια του σχεδιασµού και της 

βελτιστοποίησης του σχεδίου, οι κύριοι στόχοι είναι: το «ταίριασµα» της 
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διόδου (diode matching) (χρησιµοποιήθηκε το ισοδύναµο µοντέλο για δίοδο 

εξαρτώµενη από πόλωση µικρού σήµατος) και µέγιστο κέρδος της κεραίας 

στην κεντρική συχνότητα λειτουργίας (60 GHz) (Η προσοµοίωση έγινε για το 

ηλεκτροµαγνητικό µοντέλο του δέκτη συχνότητας λειτουργίας 60 GHz). 

Προκειµένου να επιβεβαιωθεί ο σχεδιασµός και η αρχή λειτουργίας, 

χρησιµοποιήθηκε το ηλεκτροµαγνητικό µοντέλο της Εικόνας 5.8. 

 

 

 

 

Εικόνα 5.8: Ηλεκτροµαγνητικό µοντέλο. 

 

 

Μια διπολική κεραία που λειτουργεί σε συχνότητα 60 GHz 

χρησιµοποιήθηκε για να εκπέµψει την απαιτούµενη ακτινοβολία στον δέκτη. 

Το δίπολο τοποθετήθηκε σε απόσταση 20 mm. Ηλεκτροµαγνητικές 

προσοµοιώσεις πραγµατοποιήθηκαν για συχνότητες 60 GHz, κάνοντας χρήση 

του προγράµµατος Zeland IE3D. 

Στο κανάλι 2 του συστήµατος, που φαίνεται στην Εικόνα 5.8, συνδέθηκε 

µια µη γραµµική πηγή σάρωσης ισχύος και συχνότητας (nonlinear swept 

power/swept frequency source). Στο κανάλι 1, είναι συνδεδεµένη µια δίοδος 

Schottky (η οποία περιγράφεται από το µη γραµµικό µοντέλο της Εικόνας 

5.2). Οι µη γραµµικές προσοµοιώσεις έγιναν µε µη γραµµικά προγράµµατα 

ανάλυσης.  
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55..22..33      Μετρήσεις του δέκτη  
 

Ο χαρακτηρισµός ενός δέκτη γενικά απαιτεί την ύπαρξη µιας κεραίας, η 

οποία πρέπει να χρησιµοποιηθεί για να εκπέµψει το ηλεκτροµαγνητικό σήµα, 

το οποίο πρέπει να λάβει ο υπό εξέταση δέκτης. Οπότε, µια και ο δέκτης 

στηρίζεται σε µια διάταξη κεραίας Yagi-Uda για την σύλληψη εκπεµπόµενων 

σηµάτων προς αυτόν σε συχνότητα λειτουργίας στα 45 GHz, µια όµοια κεραία 

Yagi-Uda απαιτείται για την εκποµπή των σηµάτων αυτών. 

Η Εικόνα 5.10 παρουσιάζει µια φωτογραφία της κεραίας Yagi-Uda που 

κατασκευάστηκε για αυτό τον σκοπό. Είναι µια κεραία κατασκευασµένη πάνω 

σε υπόστρωµα πυριτίου (Si), υψηλής αντίστασης, στο οποίο έχει σχηµατιστεί 

µεµβράνη κάτω από το σηµείο υποστήριξης του δίπολου και των άλλων 

παθητικών στοιχείων. Τα πλάτη των στοιχείων της κεραίας καθώς και των 

στοιχείων του coplanar strip είναι 100 µm. Η περιοχή που εµφανίζεται στην 

Εικόνα 5.10, το πλαίσιο µε την διακεκοµµένη γραµµή, είναι το στοιχείο 

µετατροπής της γραµµής συνεπίπεδου κυµατοδηγού (CoPlanar Waveguide, 

CPW) σε γραµµή τροφοδοσίας του δίπολου (slotline).  

 

 

 

Εικόνα 5.10: Κεραία Yagi-Uda πάνω σε υποστηριζόµενη µεµβράνη πυριτίου (Si) για 

λειτουργία στα 45 GHz. 
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Όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.11, η δοµή για την µετατροπή αυτή 

αποτελείται από τρία τµήµατα: µια γραµµή συνεπίπεδου κυµατοδηγού 

(CPW), ένα στοιχείο µετατόπισης διαφοράς φάσης κατά 1800 (1800 phase 

shifter) και µια γραµµή τροφοδοσίας δίπολου (slotline). Στην αρχή της 

γραµµής, φαίνεται ότι τα δυο πεδία που δηµιουργούνται έχουν αντίθετη 

φορά, ενώ στο τέλος της µεταφοράς είναι το πεδίο έχει την ίδια φορά.  

Αυτό που συµβαίνει µε αυτή τη γραµµή µεταφοράς, είναι ότι ο κάτω 

δρόµος είναι τόσος, ώστε να προκαλείται µια διαφορά φάσης στο πεδίο αυτό 

κατά 180ο. Έτσι, το πεδίο ενισχύεται και από 2 γραµµές που είχε στην αρχή, 

ενώ τώρα έχει µόνο µία. Η χρησιµοποίηση αυτής της γραµµής µεταφοράς 

ελαττώνει τις απώλειες που υπεισέρχονται από ανακλάσεις της κεραίας (από 

τους οδηγούς), οι οποίες εισέρχονται µέσα στη γραµµή. 

 

 

 

Εικόνα 5.11: CPW-to-Slotline transition. 

 

Η Εικόνα 5.12(α) παρουσιάζει σχηµατικά την εκποµπή και λήψη του 

σήµατος από µια κεραία τύπου Yagi-Uda σε ένα δέκτη ίδιου τύπου. Η Εικόνα 

5.12(β) δείχνει σχηµατικά την πειραµατική συνδεσµολογία , ενώ η Εικόνα 

5.12(γ) δείχνει την πραγµατική τοποθέτηση όλης της πειραµατικής διάταξης 
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στο χώρο. Τέλος, στην Εικόνα 5.12 (δ), (ε) και (στ) φαίνονται τα επιµέρους 

όργανα που χρησιµοποιήθηκαν για την πραγµατοποίηση των µετρήσεων. 

 

 

(α) 

 

(β) 

  

 (γ) (δ) 
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 (ε) (στ) 

 

Εικόνα 5.12: (α) Σχηµατική εκποµπή και λήψη σήµατος από κεραία τύπου Yagi-Uda σε 

δέκτη ίδιου τύπου, (β) σχηµατική πειραµατική συνδεσµολογία, (γ) πραγµατική πειραµατική 

διάταξη, (δ) Cascade Microtech coplanar probes, (ε) πηγή ισχύς RF, (στ) τροφοδοτικό τάσης 

DC, ενισχυτής χαµηλού θορύβου, πολύµετρο και παλµογράφος. 

 

 

 

Το σήµα της µικροκυµατικής πηγής των 45 GHz διαµορφώθηκε κατά 

πλάτος (AM) µε ένα σήµα τετραγωνικού παλµού χαµηλής συχνότητας. Το 

σήµα εφαρµόστηκε στην κεραία Yagi-Uda που λειτουργεί ως εκποµπός. Η 

δοµή του δέκτη λαµβάνει το σήµα και ανιχνεύει το µέρος της χαµηλής 

συχνότητας, το οποίο ενισχύεται από ένα ενισχυτή χαµηλού θορύβου και µετά 

παρίσταται γραφικά στην οθόνη ενός παλµογράφου. 

Τρεις τύποι µετρήσεων πραγµατοποιήθηκαν: 

• Σάρωση συχνότητας µε σταθερή ισχύς εισόδου από πηγή µε ισχύ 4 dBm 

και συνεχές ρεύµα πόλωσης 47 µΑ (Εικόνα 5.13). 

• Σάρωση ισχύς εισόδου από πηγή µε σταθερή συχνότητα 45 GHz και 

συνεχές ρεύµα πόλωσης 47 µΑ (Εικόνα 5.14). 

• Σάρωση συνεχούς ρεύµατος πόλωσης µε σταθερή ισχύ εισόδου από πηγή 4 

dBm και σταθερή συχνότητα 45 GHz (Εικόνα 5.15). 

Σε κάθε µέτρηση καταγράφηκε το πλάτος του ανιχνευόµενου σήµατος 

στην έξοδο του παλµογράφου και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στα 

επόµενα διαγράµµατα αντίστοιχα. 
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Εικόνα 5.13: Πλάτος τάσης εξόδου ως προς τη συχνότητα. 
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Εικόνα 5.14: Πλάτος τάσης εξόδου ως προς την ισχύ σήµατος εισόδου. 
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Εικόνα 5.15: Πλάτος τάσης εξόδου ως προς το συνεχές ρεύµα πόλωσης. 

 

 

Το πλάτος τάσης του σήµατος εξόδου δεν είναι αρκετό για να 

χαρακτηρίσει την συµπεριφορά ενός δέκτη (είναι πολύ εξαρτηµένο από την 

πειραµατική διάταξη: ισχύ εισόδου, χαρακτηριστικά εκποµπού, απόσταση 

µεταξύ εκποµπού και δέκτη, κτλ.). 

Μια και η δοµή του δέκτη συνδυάζει λειτουργίες κεραίας και ανιχνευτή, 

µια νέα παράµετρος πρέπει να οριστεί έτσι ώστε να χαρακτηριστεί η απόδοση 

του κυκλώµατος. Η παράµετρος ονοµάζεται «ισοτροπική ευαισθησία τάσης» 

(isotropic voltage sensitivity), βV,iso. Η παράµετρος αυτή ορίζεται ως ο λόγος 

µεταξύ του πλάτους του ανιχνευµένου σήµατος εξόδου προς την 

προσπίπτουσα ισοτροπική ισχύ Piso στο επίπεδο αναφοράς του Yagi-Uda 

δέκτη. Ο ακόλουθος τύπος χρησιµοποιείται για τον ορισµό της ισοτροπικής 

ισχύος: 

 

2

4






=

R
GPP Yagigeniso π

λ
 (5.2) 

όπου: λ είναι το µήκος κύµατος ελευθέρου χώρου, R είναι η απόσταση µεταξύ 

του επιπέδου αναφοράς του εκποµπού Yagi-Uda και του επιπέδου αναφοράς 

του δέκτη Yagi-Uda, GYagi είναι το κέρδος του εκποµπού Yagi-Uda και Pgen 
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είναι η ισχύς στην έξοδο των καλωδίων που συνδέουν τον εκποµπό και την 

πηγή σήµατος. Το κέρδος κεραίας Yagi-Uda, GYagi µπορεί να µετρηθεί από 

µια τεχνική µε δυο κεραίες και η ισχύς Piso υπολογίζεται από την σχέση (5.2). 

Η ισοτροπική ευαισθησία τάσης υπολογίστηκε και από µετρήσεις και 

από προσοµοιώσεις, και τα δύο αυτά αποτελέσµατα συγκρίθηκαν µεταξύ 

τους. Για την περίπτωση των πειραµατικών δεδοµένων, η απόσταση µεταξύ 

των επιπέδων αναφοράς εκποµπού και δέκτη τέθηκε ως 17 mm, ενώ στην 

περίπτωση των προσοµοιώσεων, η απόσταση τέθηκε ως 19 mm. Τα 

χαρακτηριστικά της ακτινοβολίας της κεραίας δίπολου προσοµοιώθηκαν µε το 

πρόγραµµα IE3D της Zeland και τα αποτελέσµατα χρησιµοποιήθηκαν για το 

χαρακτηρισµό. 

Τα πειραµατικά και θεωρητικά αποτελέσµατα για την ισοτροπική 

ευαισθησία τάσης παρουσιάζονται ακολούθως: 

• Σάρωση συχνότητας µε σταθερή ισχύς εισόδου από πηγή µε ισχύ 4 dBm 

και συνεχές ρεύµα πόλωσης 47 µΑ (Εικόνα 5.16). 

• Σάρωση ισχύς εισόδου από πηγή µε σταθερή συχνότητα 45 GHz και 

συνεχές ρεύµα πόλωσης 47 µΑ (Εικόνα 5.17). 

• Σάρωση συνεχούς ρεύµατος πόλωσης µε σταθερή ισχύ εισόδου από πηγή 4 

dBm και σταθερή συχνότητα 45 GHz (Εικόνα 5.18). 
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Εικόνα 5.16: Ισοτροπική ευαισθησία τάσης ως προς τη συχνότητα. 
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Εικόνα 5.17: Ισοτροπική ευαισθησία τάσης ως προς την ισχύ σήµατος εισόδου. 
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Εικόνα 5.18: Ισοτροπική ευαισθησία τάσης ως προς το συνεχές ρεύµα πόλωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6οο  –  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
 
66..11      Εισαγωγή 
 

Στα πλαίσια αυτής της µεταπτυχιακής διατριβής αναπτύχθηκε η 

κατασκευή και ο χαρακτηρισµός µικροκυµατικού δέκτη τύπου κεραίας Yagi-

Uda µονολιθικά ολοκληρωµένη µε δίοδο Schottky για εφαρµογές σε RF 

MEMS στo εύρος συχνοτήτων U (U-band) σε µεµβράνη αρσενικούχου 

γαλλίου (GaAs). Πράγµα το οποίο είναι πρωτοποριακό όχι µόνο για το 

επίπεδο της Οµάδας Μικροηλεκτρονικής, αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 
 
66..22      Αξιοπιστία 
  
  

Αναπτύχθηκαν διάφοροι µέθοδοι βελτιστοποίησης της παραγωγικής 

διαδικασίας των δεκτών, από τις οποίες κυριότερες είναι:  

• Οι διαφορετικές εξαχνώσεις υπό γωνία που έγιναν για τον σχηµατισµό 

της γέφυρας ανορθωτικής επαφής Schottky, οι οποίες αναφέρθηκαν 

αναλυτικά στην Ενότητα 4.3.7.4 του Κεφαλαίου 4. Η µέθοδος αυτή 

βελτιστοποίησε σε πολύ µεγάλο βαθµό την αξιοπιστία και την 

επαναληψηµότητα της επαφής Schottky. 

• Η διαφορετική θεώρηση της µάσκας φωτολιθογραφίας του 

κατασκευαστικού βήµατος της γέφυρας ανορθωτικής επαφής Schottky σε 

αρνητική (negative image, image reversal), που σκοπό είχε την απλούστευση 

της ευθυγράµµισής της ως προς το υπόστρωµα ηµιαγωγού, απέδωσε ακόµη 

µια βελτιστοποίηση στην αξιοπιστία της επαφής Schottky της διόδου σχεδόν 

σε κάθε δίοδο σε όλη την επιφάνεια του υποστρώµατος. Αναλυτική 

περιγραφή της διαφορετικής αυτής θεώρησης έγινε στην Ενότητα 4.4 του 

Κεφαλαίου 4. 

• Η βελτιστοποίηση της τεχνολογικής πλατφόρµας καθαρισµού και 

τοποθέτησης υποστρώµατος του δέκτη στο θάλαµο ξηρής χάραξης, για το 

σχηµατισµό της µεµβράνης, οδήγησε σε αύξηση του αριθµού των 

κατασκευαστικά επιτυχηµένων τελικών διατάξεων δεκτών (yield). 
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• Η διαφοροποίηση του σχεδιασµού της µάσκας φωτολιθογραφίας, για το 

κατασκευαστικό στάδιο του σχηµατισµού της µεµβράνης, στους δέκτες 

συχνότητας λειτουργίας των 60 GHz. Αυτή η διαφοροποίηση αναφέρεται στην 

αλλαγή της θεώρησης από µεµβράνη τριών πλευρών υποστήριξης (three-edge 

supported membrane) σε µεµβράνη τεσσάρων πλευρών υποστήριξης (µε την 

τέταρτη πλευρά σηµαντικά µικρότερη από τις υπόλοιπες τρεις) (quasi-three 

edge supported membrane). Αυτή η αλλαγή οδήγησε σε αύξηση της 

µηχανικής αντοχής των µεµβρανών και την αύξηση των τελικών 

επιτυχηµένων διατάξεων (higher yield). 

Όλες οι παραπάνω παρατηρήσεις επιδεικνύουν την µεγάλη 

επαναληψηµότητα των διεργασιών κατασκευής του µικροκυµατικού δέκτη 

και την µεγάλη απόδοση τελικών επιτυχηµένων διατάξεων δεκτών ανά 

υπόστρωµα (wafer). 

 

66..33      Επιβεβαίωση γενικής ιδέας  ((Proof-of-Concept)  
 

 

Από την κατασκευή και τον χαρακτηρισµό του µικροκυµατικού δέκτη, σε 

συχνότητα λειτουργίας των 45 GHz, πραγµατοποιείται η επιβεβαίωση της 

γενικής ιδέας (proof-of-concept) της γενικότερης θεώρησης αποστολής και 

λήψης ηλεκτροµαγνητικών σηµάτων µέσω του συστήµατος κεραίας-δέκτη στο 

συγκεκριµένο εύρος ζώνης U (U band, 40 – 60 GHz).  

Επίσης, η ολοκλήρωση αυτής της διατριβής αποτελεί παραδοτέο έργο 

της Οµάδας Μικροηλεκτρονικής (OM) στο πρόγραµµα North Star Project 

(NSP) του δικτύου αριστείας AMiCOM (Advanced MEMS for RF and 

Millimeter Wave Communications) για την επίτευξη του συστήµατος MMID 

(Millimeter wave identification network for bio and other sensors using 

micro- and nanocomponents). Ένα παράδειγµα πιθανής αρχιτεκτονικής για 

το σύστηµα MMID παρουσιάζεται στην Εικόνα 6.1. Το τµήµα, που 

κατασκευάστηκε και χαρακτηρίστηκε στα πλαίσια αυτής της διατριβής, είναι 

αυτό που αναφέρεται ως tag σχηµατικά και απεικονίζει το τµήµα της κεραίας 

ολοκληρωµένο µε την δίοδο. Το σύστηµα απεικονίζει µια διάταξη κεραιών 

κατευθυντικής δέσµης µε δέκτη, την κατασκευασµένη διάταξη αυτής της 

διατριβής. 
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Εικόνα 6.1: Μια πιθανή αρχιτεκτονική για το σύστηµα MMID. 

 

 

66..44      Προοπτική και µελλοντική χρήση 
  
  

Οι υψηλότερες συχνότητες λειτουργίας, µέσω της βοήθειας της 

µικροκυµατικής τεχνολογίας, είναι ιδανικές για τηλεπικοινωνιακά συστήµατα 

υψηλού εύρους ζώνης (high-bandwidth systems). Κάποιες λύσεις 

µικροκυµατικής τεχνολογίας λειτουργούν πολύ καλά σε εφαρµογές που 

απαιτούν κεραίες στενών εκπεµπόµενων δεσµών (narrow antenna beam) και 

ελαχιστοποίηση διαστάσεων, µια και τα µικρότερα µήκη κύµατος των 

µικροκυµάτων επιτρέπουν τη χρήση στοιχείων ποµπών και δεκτών µικρών 

διαστάσεων. 

Το µικροκυµατικό φάσµα περικλείει εύρη συχνοτήτων, τα οποία είναι 

κατάλληλα για αναµεταδόσεις και µικρής και µεγάλης εµβέλειας. Και αυτό 

γιατί σχετικά µικρές µεταβολές στη συχνότητα οδηγούν σε µεγάλες 

αποκλίσεις στην εξασθένιση σήµατος, που οφείλεται από ατµοσφαιρικές 

απορροφήσεις (Εικόνα 6.2). Οπότε, οι µεταβολές στην ατµοσφαιρική 

εξασθένιση σήµατος µικροκυµάτων παρέχει «παράθυρα» διαπερατότητας για 

αναµεταδόσεις και µικρής και µεγάλης εµβέλειας. Για παράδειγµα, η 

εξασθένιση λόγω ατµόσφαιρας είναι 15 dB/km για συχνότητα 60 GHz, ενώ η 
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αντίστοιχη τιµή για 94 GHz είναι µόλις 0.4 dB/km. Οπότε, το εύρος 

συχνοτήτων των 60 GHz είναι ιδανικό για τηλεπικοινωνίες µικρής εµβέλειας, 

καθώς η υψηλή εξασθένιση σήµατος σε αυτή τη συχνότητα ελαχιστοποιεί 

παρεµβολές από άλλους εξωτερικούς κοντινούς εκποµπούς. Αντιθέτως, οι 

συχνότητες γύρω στα 90 GHz είναι καλύτερες για εκποµπή σηµάτων σε πολύ 

µεγάλες αποστάσεις. 

 

 

 

Εικόνα 6.2: Οι µεταβολές στην ατµοσφαιρική εξασθένιση σήµατος µικροκυµάτων παρέχει 

«παράθυρα» διαπερατότητας για αναµεταδόσεις και µικρής και µεγάλης εµβέλειας. 

 

Οπότε, η συγκεκριµένη εφαρµογή του µικροκυµατικού δέκτη αυτής της 

διατριβής είναι ιδανική για τηλεπικοινωνίες µικρής εµβέλειας, «σηµείου προς 

σηµείου» (point-to-point communications), µια και η εφαρµογή του 

αναφέρεται σε συχνότητες στο εύρος συχνοτήτων U (U-band), το οποίο 

εκτείνεται από 40 έως 60 GHz. 
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