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Εισαγωγή 
 
Η  ανάγκη  μετάδοσης  της  πληροφορίας  με  μεγαλύτερη  ταχύτητα  

και  ακρίβεια  οδηγεί  την  εξέλιξη  της  τεχνολογίας  ολοκληρωμένων  
κυκλωμάτων .  Την  εξέλιξη  αυτή  υλοποιεί  η  ανάπτυξη  εφαρμογών  που   
δίνουν  λύσεις  ικανοποιητικές  και  κατά  το  δυνατό  οικονομικές .  

Βελτιωμένα  ολοκληρωμένα  κυκλώματα  χρειάζονται  τόσο  στον  
τομέα  των  τηλεπικοινωνιών ,  αλλά  τελευταία  πολύ  περισσότερο  στο  
“hardware” του  υπολογιστή .  Η  απαίτηση  για  μεγαλύτερη  ταχύτητα  
μετάδοσης  μπορεί  να  καλυφθεί  και  με  τη  βελτίωση  της  ποιότητας  των  
συνδέσεων  μεταξύ  της  πηγής  του  μεταδιδόμενου  σήματος  και  του  
αποδέκτη  του  σήματος  αυτού .  Η  καλύτερη  έως  σήμερα  απάντηση  στο  
πρόβλημα  αυτό  δίνεται  αν  τη  σύνδεση  ή  γραμμή  μεταφοράς  που  
χρησιμοποιείται  αποτελεί  μία  οπτική  ίνα .  Μία  σύνδεση  αυτού  του  
είδους  παρουσιάζει  σημαντικά   πλεονεκτήματα .  
1 .  Έχει  τη  δυνατότητα  μετάδοσης  πληροφορίας  σε  υψηλές  

συχνότητες  άρα  και  σε  σημαντικά  μεγάλες  ταχύτητες .  Με  άλλα  λόγια  
παρουσιάζει  μεγάλο  εύρος  ζώνης  συχνοτήτων  (“bandwidth”). 

2. Το  ποσοστό  θορύβου  που  εισέρχεται  στη  μετάδοση  της  
πληροφορίας  είναι  κατά  πολύ  μικρότερο  αν  συγκριθεί  με  εκείνο  
προηγούμενων  τύπων  γραμμών  μεταφοράς .  

3.  Η  πληροφορία  μπορεί  να  μεταδοθεί  μέσω  της  σύνδεσης  αυτής   σε  
μεγαλύτερη  απόσταση  χωρίς  να  χαθεί  ή  να  αλλοιωθεί  σε  βαθμό  που  θα  
την  καθιστούσε  μη  αναγνωρίσιμη  και  επομένως  άχρηστη  στον  
παραλήπτη .  

Η  χρήση  όμως  του  τύπου  αυτού  μεταφοράς   απαιτεί  και  τον  
κατάλληλο  εξοπλισμό  για  την  οδήγηση  και  την  αποδοχή  του  
μεταδιδόμενου  σήματος .  Θα  πρέπει ,  δηλαδή ,  η  διάταξη  που  θα  
χρησιμοποιηθεί  για  το  σκοπό  αυτό  να  καλύπτει  ή  τουλάχιστο  να  
πλησιάζει  τις  προδιαγραφές  που  θέτει  η  ίνα  στη  μετάδοση  του  σήματος .  
Μία  τέτοια  διάταξη  μπορεί  να  παρασταθεί  σχηματικά  ως  εξής  
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             Σχ .  1 .  Οπτική  διασύνδεση  από  σημείο  σε  σημείο  (point  to  point)  [1 ] .  
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Αν  αναφερόμαστε  σε  ένα  τηλεπικοινωνιακό  σύστημα  μετάδοσης  με  
οπτική  ίνα ,  παραστατικό  είναι  το  επόμενο  σχήμα  

 
Σχ .  2 .  Σύστημα  μετάδοσης  με  οπτική  ίνα  [2] .  

 
Θα  πρέπει  λοιπόν  κάθε  κομμάτι  της  διάταξης  αυτής  να  πληρεί  τις  

προδιαγραφές  που  αναφέρθηκαν .  Το  σήμα  που  θέλουμε  να  
μεταδώσουμε  είναι  ψηφιακό .  Ακολουθεί  την  εξής  πορεία:  η  
πληροφορία  πολυπλέκεται  μέσω  ενός  ψηφιακού  κυκλώματος  
πολυπλέκτη1 και  το  πολυπλεγμένο  σήμα  εισέρχεται  σε  ένα  αναλογικό  
κύκλωμα  οδήγησης  (“driver”), το  οποίο  πολώνει  μία  διάταξη  
παραγωγής  οπτικών  παλμών  (κατά  προτίμηση  ένα  λέιζερ  ημιαγωγού).  
Το  οπτικό  σήμα  μεταφέρεται  μέσω  της  ίνας  σε  μία  διάταξη  μετατροπής  
του  ηλεκτρομαγνητικού  κύματος  (οπτικού  παλμού) σε  ηλεκτρικό  
παλμό ,  δηλαδή  σε  μία  φωτοδίοδο .  Στη  συνέχεια  το  σήμα  ενισχύεται  με  
ένα  ακόμα  αναλογικό  κύκλωμα  (“transimpedance amplifier”) και  
τελικά  αποπλέκεται  με  κατάλληλο  χρονισμό  μέσω  ενός  ψηφιακού  
κυκλώματος  αποπλέκτη2 για  την  ανάκτηση  της  αρχικής  μορφής  της  
πληροφορίας .  

Η  σχεδίαση ,   ανάλυση  και   παρουσίαση  της  υλοποιήσιμης  μορφής  
(“layout”) του  τελευταίου  σταδίου  της  διάταξης  που  παράγει  το  προς  
μετάδοση  σήμα ,  δηλαδή  του  ολοκληρωμένου  κυκλώματος  που  θα  
οδηγεί  το  σήμα   στο  λέιζερ  (ένας  οδηγός  διόδου  λέιζερ3),  αποτελεί  το  

                                                  
1 Multiplexer ή MUX σε συντομογραφία 
2 Demultiplexer ή DEMUX σε συντομογραφία 
3 Laser Diode Driver ή LDD σε συντομογραφία 
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αντικείμενο  της  εργασίας  αυτής .  Θα  πρέπει  συνεπώς  οι  διατάξεις  που  
αποτελούν  το  κύκλωμα   να  έχουν  τη  δυνατότητα  λειτουργίας  σε  τόσο  
ψηλές  συχνότητες ,  αλλά  και  ο  συνδυασμός  τους ,  δηλαδή ,  η  σχεδίαση  
του  κυκλώματος ,  να  είναι  κατάλληλος  για  την  μετάδοση  του  σήματος  
με  την  ελάχιστη  δυνατή  παραμόρφωση  σε  αρκετά  γρήγορο  ρυθμό  
μετάδοσης .  

Αν  αναφερθούμε  στο  λέιζερ  που  θα  μετατρέπει   τον  ηλεκτρικό  
παλμό  που  δέχεται  από  τον  LDD σε  οπτικό  παλμό  που  θα  εισέρχεται  
στην  ίνα ,  αυτό  θα  πρέπει  να  έχει  τη  δυνατότητα  να  “ακολουθήσει” το  
ρυθμό  του  LDD, δηλαδή  να  παράγει  παλμούς  με  την  ίδια  ταχύτητα .  
Στην  τεχνολογία  με  την  οποία  υλοποιούνται  οι  παραπάνω  απαιτήσεις  
για  τον  LDD αλλά  και  για  το  ίδιο  το  λέιζερ  (περισσότερο ,  όμως ,  
συνοπτικά) θα  γίνει  αναφορά  στη  συνέχεια .  
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1 Τεχνολογία υλοποίησης του LDD 
 

Ο  LDD που  χρησιμοποιείται  έχει  ως  δομικό  στοιχείο  το  διπολικό  
τρανζίστορ  ετεροεπαφής1 Si – SiGe – Si (υλικά   εκπομπού  – βάσης  – 
συλλέκτη  αντίστοιχα).  Η  εν  λόγω  διάταξη  αποτελεί  προϊόν  της  
τεχνολογίας  HBT – BiCMOS (BYR) της  εταιρείας  AMS. 

Σχ .  3 .  Σχηματική  παράσταση  του  HBT NPN121  ως  μέρος  κυκλώματος  
 

Στο  σχήμα  3 φαίνεται  το  κυκλωματικό  σύμβολο  του  HBT που  θα  
χρησιμοποιηθεί .  Είναι  στοιχείο  4 ακροδεκτών ,  δηλαδή ,  εκτός  από  τη  
βάση ,  το  συλλέκτη  και  τον  εκπομπό ,  το  τρανζίστορ  μπορεί  να  συνδεθεί  
με  άλλα  στοιχεία  και  μέσω  του  υποστρώματος .  Στη  συγκεκριμένη  
εφαρμογή  το  υπόστρωμα  κάθε  HBT συνδέεται  στη  γη .  Μία  εποπτική  
αναπαράσταση  της  δομής  του  HBT φαίνεται  στο  σχήμα  που  ακολουθεί  
 

    EMITTER 
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Σχ .  4 .  Κατακόρυφη  δομή  του  NPN121  [3] .  

 
 

                                                  
1HBT ή Heterojunction Bipolar Transistor σε συντομογραφία 
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1 .1  Πλεονεκτήματα  του  διπολικού  τρανζίστορ  ετεροεπαφής  από  SiGe 

1 .1 .1  Σύγκριση  με  το  διπολικό  τρανζίστορ  ομοεπαφής  από  Si 
Τα  πλεονεκτήματα  που  προσφέρει  ένα  HBT σε  σύγκριση  με  ένα  

BJT1 (διπολικό  ομοεπαφής) συνοψίζονται  ως  εξής  :  
1 . Για  δεδομένη  πυκνότητα  ρεύματος  συλλέκτη ,  η  τάση  

κατωφλίου  της  επαφής   βάσης  εκπομπού  Vb e ,  δηλαδή  η  τάση  που  
πρέπει  να  εφαρμοστεί  στην  επαφή  για  να  αρχίσει  το  τρανζίστορ  να  
άγει ,  είναι  μικρότερη  από  την  αντίστοιχη  της  καθαρής  τεχνολογίας  
πυριτίου .  Αυτό  συμβαίνει  γιατί  ,  λόγω  της  ετεροεπαφής  η  πυκνότητα  
του  ρεύματος  συλλέκτη  αυξάνεται  εκθετικά  με  τη  διαφορά  στο  
χάσμα  μεταξύ  συλλέκτη  και  βάσης ,  η  οποία  είναι  ανάλογη  της  
συγκέντρωσης  Ge στη  βάση .  Το  γεγονός  αυτό  αποκτά  ιδιαίτερη  
σημασία  όταν  απαιτούνται  χαμηλές  τροφοδοσίες ,  κάτι  που  συμβαίνει  σε  
όλα  τα  σύγχρονα  κινητά  συστήματα  επικοινωνίας .  

2. Το  στρώμα  του  εκπομπού  παρουσιάζει  συγκέντρωση  
προσμίξεων  χαμηλότερη  από  εκείνη  της  βάσης .  Το  γεγονός  αυτό  
μειώνει  δραστικά  την  τιμή  της  χωρητικότητας  της  επαφής  βάσης  – 
εκπομπού ,  άρα  και  το  χρόνο  διέλευσης  των  φορέων ,  επομένως  μπορεί  
να  επιτευχθεί  υψηλή  ταχύτητα  λειτουργίας  (τιμές  συχνότητας  
αποκοπής  f t  πολύ  υψηλότερες  από  εκείνες  των  Si – BJT)   και  κέρδος  
σε  χαμηλότερες  τιμές  ρεύματος ,  κάτι  που  ευνοεί  σημαντικά  τη  
σχεδίαση  χαμηλής  ισχύος .  Η  AMS είχε  καταφέρει  στο  παρελθόν  την  
κατασκευή  BJT με  f t  = 18GHz, ενώ  για  το  ΗΒΤ  NPN121  ,  f t  = 34GHz 
για  Vc e = 3 Volt και  Ic  = 1 .5mA. 

3. Η  υψηλή  συγκέντρωση  προσμίξεων  στη  βάση  καθιστά  τη  
μεταβολή  του  εύρους  της  λιγότερο  ευαίσθητη  με  την  τάση  Vb c .  Αυτό  
σημαίνει  ότι  η  τιμή  της  τάσης  Early είναι  πολύ  ψηλότερη  από  την  
αντίστοιχη  των  διπολικών  πυριτίου .  Αυτό  επιτρέπει  την   υψηλότερη  
εμπέδηση  εξόδου  ενισχυτικών  σταδίων  καθώς  και  την  πραγματοποίηση  
σταθερότερων  πηγών  ρεύματος .  

Ένα  μειονέκτημα  της  δομής  αυτής  αποτελεί  η  χαμηλή  τιμή  τάσης  
κατάρρευσης  της  επαφής  συλλέκτη  – εκπομπού  (BVc e o = 4.5 Volt για  
Ic  = 1 .5mA). Το  πρόβλημα   αυτό  αντιμετωπίζεται  πάνω  στην  ίδια  τη  
διάταξη  με  τη  μέθοδο  της  επιλεκτικής  εμφύτευσης  συλλέκτη2,  κατά  την  
οποία  μειώνεται  το  εύρος  του  συλλέκτη  και  στη  συνέχεια  συνδέεται  
σειριακά  (“cascaded”) άλλο  ένα  ή  περισσότερα  HBT για  να  διατηρηθεί  
το  ίδιο  ψηλά  το  κέρδος  ρεύματος .  Το  πρόβλημα  αυτό  μπορεί  να  
αντιμετωπιστεί  και  με  την  προσεκτική  σχεδίαση  του  κυκλώματος  στο  
οποίο  θα  χρησιμοποιηθεί  το  HBT, η  οποία  συνίσταται  κυρίως  στη  
σύνδεση  μιας  διόδου  στον  ανοιχτό  βρόχο  συλλέκτη ,  που  έχει  ως  
αποτέλεσμα  μία  πτώση  τάσης  περίπου  ίση  με  0.9V για  τη  συγκεκριμένη  
τεχνολογία .  

Παρά ,  όμως  το  προφανές  της  υπεροχής  του  HBT έναντι  του  BJT 
για  την  τεχνολογία  του  Si στην  οποία   έγινε  αναφορά ,  εύλογα  
προκύπτει  το  ερώτημα   γιατί  χρησιμοποιούμε  ένα  προϊόν  διπολικής  

                                                  
1 Bipolar Junction Transistor 
2 Selective Collector Implant ή SIC σε συντομογραφία 
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τεχνολογίας  και  όχι  ένα  τρανζίστορ  επίδρασης  πεδίου1 ομοεπαφής  ή  
ετεροεπαφής ,  ή  ακόμα  πολύ  περισσότερο  γιατί  χρησιμοποιούμε  την  
τεχνολογία  του  Si και  όχι  εκείνη  των  ημιαγωγών  III – V .  

1 .1 .2 Σύγκριση  της  τεχνολογίας  Si με  εκείνη  των  ημιαγωγών  III-V 
Ξεκινώντας  από  το  τελευταίο  και  πιο  θεμελιώδες  ερώτημα ,  μπορούμε  
να  κάνουμε  μία  παρατήρηση  :  πάνω  από  το  95% της  σημερινής  
παγκόσμιας  αγοράς  ημιαγωγών ,  κόστους  $200+ δις ,  χρησιμοποιεί  το  
πυρίτιο  για  την  κατασκευή  ολοκληρωμένων  κυκλωμάτων ,  όπως  
επεξεργαστές  700 – MHz έως  128 – Mb DRAM chips [4]. Οι  λόγοι  
είναι  μερικά  πολύ  πρακτικά  πλεονεκτήματα  του  Si έναντι  άλλων  
ημιαγωγών :  

1 . Η  ανάπτυξη  ενός  εξαιρετικά  υψηλής  ποιότητας  
διηλεκτρικού  (SiO2) πάνω  στο  Si,  το  οποίο  χρησιμοποιείται  για  
απομόνωση ,  “passivation”, ή  ακόμα  και  ως  ενεργό  στρώμα  (π .χ .  οξείδιο  
πύλης).  

2. Το   Si μπορεί  να  αναπτυχθεί  σε  αρκετά  μεγάλους  
κρύσταλλους  χωρίς  ατέλειες  (200 – 300 mm), γεγονός  που  μειώνει  το  
κόστος  του  “wafer”2. 

3. Παρουσιάζει  άριστες  θερμικές  ιδιότητες  επιτρέποντας  την  
απαγωγή  της  θερμότητας  που  εκλύεται  από  ένα  κύκλωμα .  

4. Προσφέρει  τη  δυνατότητα  κατασκευής  ωμικών  επαφών  
μικρής  αντίστασης ,  κάτι  που  ελαχιστοποιεί  τα  παρασιτικά  των  
διατάξεων .  

5. Υπάρχει  άφθονο  στη  φύση  (π .χ .  στην  άμμο) και  παράγεται  
εύκολα .  

 
Όμως ,  για  έναν  κατασκευαστή  διατάξεων ,  το  πυρίτιο  κάθε  άλλο  

παρά  ένας  ιδανικός  ημιαγωγός  είναι .  Η  ευκινησία  των  φορέων  (και  για  
τα  ηλεκτρόνια  και  τις  οπές) είναι  μικρή ,  με  μέγιστη  ταχύτητα  φορέων  
περίπου  107 cm/sec υπό  κανονικές  συνθήκες .  Επίσης  το  πυρίτιο  είναι  
ημιαγωγός  έμμεσου  χάσματος ,  γεγονός  που  καθιστά  το  ρυθμό  των  
οπτικών  μεταβάσεων  πολύ  μικρό ,  και  άρα  την  κατασκευή  
οπτοηλεκτρονικών  διατάξεων  όπως  τα  λέιζερ  απίθανη .  Αντίθετα ,  οι  
σύνθετοι  ημιαγωγοί  III – V (π .χ .  GaAs, InP ή  GaN), παρουσιάζουν  
πολύ  υψηλότερες  τιμές  ευκινησίας  και  ταχύτητας  κόρου  και  λόγω  του  
άμεσου  χάσματός  τους  επιτρέπουν  την  κατασκευή  άριστων  
οπτοηλεκτρονικών  διατάξεων .  Δυστυχώς ,  όμως ,  το  κόστος  
ολοκλήρωσής  είναι  υψηλό  και  δεν  αναπτύσσεται  κάποιο  χρήσιμο  
οξείδιο  πάνω  σε  τέτοια  υποστρώματα . .  Ακόμη  παρουσιάζουν  ψηλές  
συγκεντρώσεις  ατελειών  και  είναι  κακοί  αγωγοί  της  θερμότητας .  Αυτά  
μεταφράζονται  σε  χαμηλό  επίπεδο  ολοκλήρωσης ,  δύσκολη  και  επίπονη  
ανάπτυξη  και  άρα  μεγαλύτερο  κόστος .  

Το  συμπέρασμα  είναι  ότι  η  ανάγκη  για  μαζική  παραγωγή  και  
συμβατότητα  τεχνολογίας  οδηγεί  χωρίς  αμφιβολία  στην  επιλογή  του  
ημιαγωγού  πυρίτιο .  Το  βασικό ,  όμως ,  πρόβλημα  μέχρι  πριν  λίγα  
χρόνια ,  της  εν  λόγω  τεχνολογίας  ήταν  η  λειτουργία  των  

                                                  
1 Field Effect Transistor (FET) 
2 δισκίο πυριτίου στο οποίο κατασκευάζεται μία διάταξη ή ένα κύκλωμα 
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ολοκληρωμένων  κυκλωμάτων  πυριτίου  σε  υψηλές  συχνότητες ,  κάτι  που  
απαιτεί  μεγάλες  ταχύτητες  λειτουργίας  των  διατάξεων  στις  
μικροκυματικές  εφαρμογές .  Στο  πεδίο  αυτό  οι  σύνθετοι  ημιαγωγοί  III – 
V παρουσιάζουν  ένα  σαφές  πλεονέκτημα  έναντι  του  πυριτίου .  

Η  απάντηση  στο  πρόβλημα  αυτό  προήλθε  από  την  υιοθέτηση  μιας  
ιδέας  που  χρησιμοποιείται  κατά  κόρο  από  την  III – V τεχνολογία ,  αυτή  
της  ανάπτυξης  ετεροεπαφής  (HEMT1 και  ΗΒΤ  σε  III – V), και  ήταν  η  
δημιουργία  της  ετεροεπαφής  Si – SiGe, που  πραγματοποιήθηκε  αρχικά  
από  την  IBM. Η  δημιουργία  του  δισδιάστατου  ηλεκτρονικού  αερίου  
(2DEG2) που  περιορίζεται  σε  ένα  λεπτό  “undopped3” στρώμα  περιορίζει  
τις  σκεδάσεις  και  αυξάνει  σημαντικά  την  ταχύτητα  των  φορέων .  
Αποτέλεσμα  της  εξέλιξης  αυτής  ήταν  η  δυνατότητα  λειτουργίας  των  
HBT από  SiGe σε  πολύ  μεγαλύτερες  συχνότητες  (f t  περίπου  75 GHz 
γύρω  στα  μέσα  της  δεκαετίας  του  90 από  την  IBM) και  η  χρήση  τους  σε  
μικροκυματικές  εφαρμογές .  Το  μεγαλύτερο ,  όμως ,  πλεονέκτημα  της  
εξέλιξης  αυτής  ήταν  η  συμβατότητα  στο  “processing” με  τα  υπάρχοντα  
CMOS “tool – sets” και  σχέδια  επιμετάλλωσης  καθώς  και  η  ανάπτυξη  
θερμοδυναμικά  ευσταθών  υμενίων  από  SiGe που  μπορούν  να  δώσουν  
τελικά  wafers 200 – mm. Άρα ,  βρέθηκε  η  λύση  για  τη  χρησιμοποίηση  
της  τεχνολογίας  Si στο  μικροκυματικό  πεδίο  μέσω  μιας  εξέλιξής  της  με  
την  ανάπτυξη  της  ετεροεπαφής  του  SiGe πάνω  στο  Si.  

1 .1 .3 Σύγκριση  του  HBT με  ένα  αντίστοιχο  τρανζίστορ  επίδρασης  
πεδίου4 

Το  ερώτημα  γιατί  χρησιμοποιούμε  ένα  διπολικό  και  όχι  ένα  
μονοπολικό  τρανζίστορ  μπορεί  να  απαντηθεί  ως  εξής  :  

1 .   Η  τεχνολογία  κατασκευής  HEMT σε  Si – SiGe δεν  είναι  ακόμη  
αρκετά  ώριμη  και  δεν  υπάρχει  ικανοποιητικός  αριθμός  δημοσιεύσεων  
καθώς  και  πειραματικά  εφαρμόσιμων  αποτελεσμάτων  για  τη  
χρησιμοποίηση  μιας  τέτοιας  διάταξης  σε  ICs από  Si.  Πρέπει ,  όμως  να  
παρατηρήσουμε  ότι ,  όπως  και  στην  τεχνολογία  των  σύνθετων  
ημιαγωγών  III – V όπου  το  HEMT αποτελεί  το  γρηγορότερο  τρανζίστορ  
από  οποιοδήποτε  άλλο  FET, έτσι  και  στην  Si – based τεχνολογία  το  
ΗΕΜΤ  σε  Si – SiGe αποτελεί  μία  πολλά  υποσχόμενη  διάταξη ,  που  αν  
τελικά  γίνει  αξιόπιστη  και  χρησιμοποιηθεί  στην  κατασκευή  
ολοκληρωμένων ,  θα  διευρύνει  το  “bandwidth” σε  σημαντικό  βαθμό .  

2.  Το  κύκλωμα   που  θέλουμε  να  σχεδιάσουμε  απαιτεί  τη  
λειτουργία  των  τρανζίστορ  σε  “digital switching mode5”. Για  κάθε  
τρανζίστορ  που  λειτουργεί  κατά  αυτό  τον  τρόπο  υπάρχει  μία  κρίσιμη  
τιμή  εφαρμοζόμενης  τάσης   (π .χ .  η  Vbe στη  συνδεσμολογία  κοινού  
εκπομπού  ενός  διπολικού),  η  οποία  αναφέρεται  και  ως  “turn – on 
voltage”, στην  περιοχή  της  οποίας  γίνεται  η  μετάβαση  του  τρανζίστορ  
από  τη  μία  κατάσταση  λειτουργίας  στην  άλλη .  Ο  καθορισμός  της  τιμής  
αυτής ,  την  οποία  θέλουμε  να  ελέγχουμε  όσο  το  δυνατό  καλύτερα ,  είναι  
πολύ  πιο  εύκολο  να  γίνει  αν  το  τρανζίστορ  που  χρησιμοποιούμε  είναι  
                                                  
1 High Electron Mobility Transistor 
2 2 Dimensional Electron Gas  
3 στερούμενου προσμίξεων 
4 Field Effect Transistor ή FET σε συντομογραφία. 
5 Διακοπτική λειτουργία του τρανζίστορ καθώς αυτό αποκρίνεται σε ψηφιακό σήμα 
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διπολικό  σε  αντίθεση  με  ένα  FET. Στα  διπολικά  τρανζίστορ  η  τιμή  της  
τάσης  αυτής  είναι  σχεδόν  σταθερή ,  για  σταθερό  ενεργειακό  χάσμα  του  
ημιαγωγού  στην  περιοχή  της  βάσης .  Εξαρτάται  λογαριθμικά  από  την  
πυκνότητα  προσμίξεων  της  βάσης  και  εκτός  από  τη  θερμοκρασία ,  
σχεδόν  από  τίποτα  άλλο .  Άρα ,  είναι  εύκολο  να  διατηρηθεί  σταθερή .  
Αντίθετα ,  σε  ένα  FET, η  “turn – on voltage” εξαρτάται  τουλάχιστον  
γραμμικά  από  τη  συγκέντρωση  των  ηλεκτρονίων  στο  κανάλι  αλλά  και  
από  το  πάχος  του  καναλιού .  Ο  ταυτόχρονος  έλεγχος  και  των  δύο  αυτών  
ποσοτήτων  είναι  αρκετά  πιο  δύσκολος .  
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1 .2 Ποσοτική  ανάλυση  

1 .2.1  Δυναμικό  επαφής  και  περιοχή  απογύμνωσης  
Τα  παραπάνω  επιχειρήματα   οδηγούν  χωρίς  αμφιβολία  στην  

επιλογή  του  SiGe – HBT ως  ενεργού  στοιχείου  για  την  κατασκευή  
ολοκληρωμένων  κυκλωμάτων .  Εκφράζοντας  ποσοτικά  και  αναλύοντας  
περαιτέρω  τα  πλεονεκτήματα  που  αναφέρθηκαν  για  το  HBT έναντι  του  
διπολικού ,  μπορούμε  να  πούμε  τα  ακόλουθα .  

Το   ΗΒΤ  που  χρησιμοποιούμε  είναι  ένα  διπολικό  διπλής  
ετεροεπαφής  με  περιοχές  εκπομπού  – βάσης  – συλλέκτη  αποτελούμενες  
από  Si – SiGe – Si αντίστοιχα .  Το  ενεργειακό  διάγραμμα  ζωνών  
σθένους  και  αγωγιμότητας  της  διάταξης  αυτής  παριστάνεται  ως  εξής ,  
αν  υποθέσω  ότι  οι  ετεροεπαφές  είναι  απότομες  

Σχ .  5 .  Ενεργειακό  διάγραμμα  της  απότομης  ετεροεπαφής  στην  ενεργό  περιοχή  
λειτουργίας  [5] .  

ενώ ,  αν  υποθέσω  ότι  οι  επαφές  της  βάσης  με  τον  εκπομπό  και  το  
συλλέκτη  έχουν  ικανοποιητικά  γραμμικό  προφίλ  προσμίξεων  ώστε  να  
εξαλείφονται  οι  ασυνέχειες  ή  ακόμα  και  οι  μονότονες  διακυμάνσεις   
των  ακμών  των  ζωνών ,  ώστε  αυτές  να  παρουσιάζονται  ως  λείες  
μονότονες  καμπύλες ,  τότε  έχουμε  το  παρακάτω  διάγραμμα                                           

 
Σχ .  6 .  Ενεργειακό  διάγραμμα  στην  περίπτωση  που  οι  δύο  ετεροεπαφές  εκπομπού  – 
βάσης  και  βάσης  –  συλλέκτη  παρουσιάζουν  γραμμικό  προφίλ  doping [4] .  
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Και  στις  δύο  παραπάνω  περιπτώσεις  το  ποσοστό  της  
συγκέντρωσης  Ge στο  Si1 -xGex της  βάσης  αυξάνεται  γραμμικά   από  
τον  εκπομπό  προς  το  συλλέκτη .  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  τη  μείωση  
του  ενεργειακού  χάσματος  του  SiGe καθώς  οι  φορείς  κινούνται  από  τον  
εκπομπό  προς  το  συλλέκτη ,  με  αποτέλεσμα  η  ταχύτητα  ολίσθησης  των  
ηλεκτρονίων  να  αυξάνεται .  Έτσι ,  το  ενεργειακό  διάγραμμα  του  HBT το  
οποίο  μελετάμε ,  παριστάνεται  μετά  τα  παραπάνω  σχόλια  στο  σχ .  6. Το  
γεγονός  αυτό  έχει  τρία  σημαντικά  πλεονεκτήματα ,  όπως  θα  φανεί  και  
στη  συνέχεια  :  την  ελάττωση  του  χρόνου  διέλευσης  των  φορέων  από  
τη  βάση ,  την  αύξηση  του  κέρδους  ρεύματος  του  HBT ( δηλαδή  του  “β  
forward” ) αλλά  και  την  αύξηση  της  τάσης  Early VA .  

 
Σχ .  7 .  Ενεργειακό  διάγραμμα  με  γραμμική  μεταβολή  του  Ge στο  SiGe από  το  οποίο  
αποτελείται  η  βάση ,  σε  σύγκριση  με  το  αντίστοιχο  ενός  Si  BJT [4] .  
 

Σχολιάζοντας  τη  μορφή  των  ενεργειακών  ζωνών ,  αρχικά  στην  
περίπτωση  απότομων  ετεροεπαφών ,  παρατηρούμε  ότι  

1 . Το  ΔΕV αυξάνει  το  ύψος  του  φραγμού  δυναμικού  στην  
ετεροεπαφή  εκπομπού  – βάσης  με  αποτέλεσμα  τη  μείωση  της  έγχυσης  
οπών  από  τη  βάση  στον  εκπομπό  (δηλαδή  το  φαινόμενο  που  ονομάζεται  
“punch – through”). Αυτό  μεταφράζεται  απευθείας  σε  αύξηση  του  
κέρδους  ρεύματος .  

2. Αντίθετα ,  το  “spike” ΔΕC αποτρέπει  τη  διάχυση  αλλά  και  
την  ολίσθηση  των  φορέων  από  τον  εκπομπό  προς  τη  βάση  (οι  φορείς  
μεταφέρονται  τότε  μόνο  μέσω  των  διαδικασιών  θερμιονικής  εκπομπής  
και  του  φαινομένου  σήραγγας ,  μειώνοντας  σημαντικά  τη  συγκέντρωσή  
τους).  Το  φαινόμενο  αυτό  αντιμετωπίζεται  μεταβάλλοντας  το  προφίλ  
της  συγκέντρωσης  των  προσμίξεων  στην  επαφή  εκπομπού  – βάσης  σε  
γραμμικό ,  γεγονός  που  εξομαλύνει  το  “spike”, κάτι  που  μπορεί  να  
επιτευχθεί  και  με  την  εισαγωγή  ενός  “spacer layer” (με  την  τεχνική  του  
“planar doping”) αμέσως  μετά  την  ετεροεπαφή .  

Αναφερόμενοι  στη  γενική  περίπτωση  της  απότομης  ετεροεπαφής  
και  σε  λειτουργία  του  HBT στην  ενεργό  περιοχή ,  ισχύουν  τα  ακόλουθα ,  
βάσει  του  διαγράμματος  του  σχήματος  5. 
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Επειδή                  )XX(q EBC −=∆Ε                             (  1  )  
 

και          CgEBgBgEV )XX(qEE ∆Ε−∆Ε=−−−=∆Ε                        (  2 ) 
 
όπου  Χ   η  ηλεκτρονική  συγγένεια ,  Εg το  ενεργειακό  χάσμα  και  

ΔΕG η  διαφορά  των  ενεργειακών  χασμάτων .  
Το  δυναμικό  της  ετεροεπαφής  εκπομπού  – βάσης  θα  είναι  
 

)
NN
NNln(V

2
1)

nn
NNln(V

q2
)XX(V

VBCE

VECB
T

iBiE

BE
T

g
EBbi ++

∆Ε
−−=              (  3 ) 

 
με  VT τη  θερμική  τάση1,  n i  την  ενδογενή  συγκέντρωση  φορέων ,  

ΝΕ  και  ΝΒ  τις  συγκεντρώσεις  των  προσμίξεων  σε  εκπομπό  και  βάση  
αντίστοιχα  και  NC, NV την  ενεργό  πυκνότητα  των  καταστάσεων  στη  
ζώνη  σθένους  και  αγωγιμότητας  αντίστοιχα .  

 
Ακόμη   VB1  + VB 2 = Vb i  – VB E = V(X2) – V(X1)            (  4 ) 

 
όπου   VB E η  εφαρμοζόμενη  τάση  στην  ετεροεπαφή  βάσης  – 

εκπομπού  και  VB1 ,  VB 2 οι  φραγμοί  δυναμικού  που  αναπτύσσονται  στην  
πλευρά  του  εκπομπού  και  της  βάσης  αντίστοιχα  και  είναι  

 

    
BBEE

BEbiBB
1B NN

)VV(NV
ε+ε

−ε=                    (  5 ) 

 
 

και       
BBEE

BEbiEE
2B NN

)VV(NV
ε+ε

−ε=                    (  6 ) 

 
Για  το  εύρος  των  περιοχών  απογύμνωσης  στην  πλευρά  του  

εκπομπού  και  της  βάσης  αντίστοιχα ,  ισχύουν  
 

  
)NN(qN
)VV(N2X

BBEEE

BEbiBEB
1 ε+ε

−εε=           (  7 ) 

 
 

και      
)NN(qN
)VV(N2X

BBEEB

BEbiBEE
2 ε+ε

−εε=                   (  8 ) 

 
 
 
 

                                                  
1 VT mV25

q
kT ≅=  σε θερμοκρασία 25οC 
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1 .2.2 Πλεονεκτήματα  της  διπλής  ετεροεπαφής  
Αντίστοιχα  σχόλια  και  σχέσεις  ισχύουν  και  για  την  επαφή  

συλλέκτη  βάσης ,  με  τη  βάση  να  έχει  και  πάλι  μικρότερο  και  το  
συλλέκτη  ευρύτερο  ενεργειακό  χάσμα .  Η  κατασκευή  της  διπλής  αυτής  
ετεροεπαφής  παρουσιάζει  μερικά  επιπλέον  πλεονεκτήματα  

1 . Το  ανάστροφο  ρεύμα  κόρου  του  συλλέκτη  προς  τη  βάση  
μειώνεται  σημαντικά  λόγω  του  φραγμού  που  παρουσιάζεται  στην  
κίνηση  των  φορέων  (οπών  κυρίως) εξαιτίας  του  ευρύτερου  ενεργειακού  
χάσματος  του  συλλέκτη .  

2. Ένα  πολύ  σημαντικότερο  πλεονέκτημα  για  την  εφαρμογή  
που  μας  ενδιαφέρει  είναι  ότι  η  έγχυση  οπών  από  τη  βάση  στο  συλλέκτη  
μειώνεται  σημαντικά  όταν  το  τρανζίστορ  βρίσκεται  στην  περιοχή  κόρου  
(ή  πολύ  “βαθιά” μέσα  στην  ενεργό  περιοχή  και  άρα  κοντά  στον  κόρο) 
όταν  εφαρμόζεται  σε  αυτό  διακοπτικά  μεγάλο  σήμα  (υπό  συνθήκες  
λειτουργίας  “digital switching”). Στην  περίπτωση  αυτή  η  επαφή  
συλλέκτη  – βάσης  είναι  ορθά  πολωμένη  κατά  τη  μισό  της  χρονικής  
διάρκειας  του  λογικού  κύκλου .  

Αν  η  βάση  είναι  ισχυρότερα  ντοπαρισμένη  από  το  συλλέκτη ,  κάτι  
που  είναι  λογικά  επιθυμητό ,  τότε  μεγάλος  αριθμός  οπών  θα  εγχυθεί  από  
τη  βάση  στο  συλλέκτη ,  ωθούμενες  από  το  ευνοϊκό  δυναμικό  που  τους  
προσφέρει  η  ορθή  πόλωση  της  επαφής .  Το  γεγονός  αυτό  αυξάνει  τη  
διασπορά  και  μειώνει  την  “switching speed”. Όταν ,  όμως  ο  συλλέκτης  
έχει  μεγαλύτερο  χάσμα  από  τη  βάση ,  ο  αριθμός  των  οπών  που  θα  
καταφέρει  να  εκτελέσει  την  κίνηση  αυτή  είναι  πολύ  μικρότερος ,  λόγω  
του  φραγμού  δυναμικού  που  “βλέπουν”. Όπως  και  στην  περίπτωση  του  
εκπομπού  μεγάλου  χάσματος ,  ο  συλλέκτης  μεγάλου  χάσματος  πρέπει  να  
είναι  ελαφρά  ντοπαρισμένος ,  ώστε  η  χωρητικότητα  της  επαφής  
συλλέκτη  – βάσης  να  είναι  μικρή  και  η  βάση  πρέπει  να  παραμείνει  
ισχυρά  ντοπαρισμένη  ώστε  να  έχει  μικρή  αντίσταση  (καλύτερα  απ’ότι  
εάν  επιλέγαμε  μία  ελαφρότερα  ντοπαρισμένη  βάση  για  να  μειώσουμε  
την  έγχυση  στο  συλλέκτη  πληρώνοντας  έτσι  την  υψηλή  τιμή  
αντίστασής  της).  Έτσι ,  η  μειωμένη  τιμή  της  σταθεράς  χρόνου  RC σε  
συνδυασμό  με  τη  μείωση  του  παρασιτικού  φορτίου  αποθήκευσης  
επιτρέπει  πολύ  μεγαλύτερη  “switching speed”. 

Βέβαια ,  όταν  το  τρανζίστορ  βρίσκεται  στην  ενεργό  περιοχή  
λειτουργίας ,  η  διαφορά  στο  χάσμα  συλλέκτη  και  βάσης  δεν  πρέπει  να  
είναι  τόσο  μεγάλη  ώστε  να  εμποδίζει  την  κίνηση  των  ηλεκτρονίων  από  
τη  βάση  προς  το  συλλέκτη .  Αυτό  το  πρόβλημα  αντιμετωπίζεται  
κάνοντας  γραμμικό  το  προφίλ  της  επαφής  βάσης  – συλλέκτη  (οπότε  
εξαλείφεται  το  “spike” που  προαναφέρθηκε) αλλά  και  με  την  αύξηση  
του  ποσοστού  προσμίξεων  Ge στη  βάση  προς  την  κατεύθυνση  του  
συλλέκτη  (οπότε  η  διαφορά  χάσματος  βάσης  – συλλέκτη  στην  
ετεροεπαφή  ελαττώνεται).  
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1 .2.3 Κέρδος  ρεύματος  
Αναφερόμενοι  πλέον  στο  σύνολο  της  διάταξης  (λαμβάνοντας  

υπόψη  και  τις  δύο  ετεροεπαφές) και  θεωρώντας  ότι  δεν  υπάρχουν  
ασυνέχειες  σε  ακμές  ζωνών  (“graded junctions”) :  

Τα  DC ρεύματα  που  συνδέονται  με  την  έγχυση  φορέων   είναι  τα  
εξής1 

1 . Ένα  ρεύμα  In ηλεκτρονίων  που  εγχέεται  από  τον  εκπομπό  
προς  τη  βάση .  

2. Ένα  ρεύμα  Ip οπών  που  εγχέεται  από  τη  βάση  στον  
εκπομπό .  

3. Ένα  ρεύμα  I s  που  συνδέεται  με  την  επανασύνδεση  
ηλεκτρονίων  – οπών  στην  περιοχή  απογύμνωσης  της  ορθά  πολωμένης  
επαφής  εκπομπού  – βάσης .  

4. Ένα  ρεύμα  I r  που  αποτελεί  μικρό  μέρος  του  In το  οποίο  
χάνεται  λόγω  επανασύνδεσης  στο  “bulk”. 

Συναρτήσει  των  παραπάνω  τα  καθαρά  (net) ρεύματα  στους  τρεις  
ακροδέκτες  είναι  

 
Εκπομπός    Ie  = In + Ip + Is            (  9 ) 
 
Συλλέκτης    Ic  = In - I r                   (  10 ) 
 
Βάση    Ib = Ip + I r  + Is          (  11  )  
 

 

Το  κέρδος  ρεύματος  β  είναι  τότε  β  = 
b

c

I
I

 = ≤
++

− )12(
III

II

srp

rn  βma x 

 
Για  τον  υπολογισμό  του  βm a x υποθέτουμε  ότι  εκπομπός  και  βάση  

έχουν  ομογενώς  κατανεμημένες  προσμίξεις  NE και  PB. 
 

Τότε      kT
qV

nbEn

1B

eNJ
−

υ=                  (  14 ) 
 

και     kT
qV

peBp

2B

ePJ
−

υ=                  (  15 ) 
 

με  υnb   και  υpe  οι  μέσες  ταχύτητες   λόγω  ολίσθησης  και  διάχυσης  
ηλεκτρονίων  βάσης  μόλις  μετά  την  ετεροεπαφή  εκπομπού  – βάσης  και  
οπών  εκπομπού  μόλις  πριν  αυτή  την  ετεροεπαφή .  
 

Επειδή   g1B2B )VV(q ∆Ε=−                  (  16 ) 
 

παίρνουμε  ότι        kT

pe

nb

B

E
max

p

n
g

e
P
N

I
I

∆Ε

υ
υ=β=         (  17 ) 

                                                  
1Παραλείπονται τα χωρητικά ρεύματα που οφείλονται σε αλλαγές των δυναμικών 
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Άρα ,  ο  λόγος  
p

n
I
I

 αυξάνεται  σημαντικά  για  ΝΕ   >> ΡΒ  ή  αν  το  ΔΕg είναι  

έστω  και  λίγες  φορές  το  kT. Αυτό  δεν  αρκεί ,  όμως ,   για  να  είναι  η  τιμή  
του  β   πολύ  μεγάλη ,  αλλά  σημαίνει  απλά  ότι  Ip αμελητέο  σε  σύγκριση  
με  τα  I r  και  I s ,  δηλαδή  ότι  rsb III +≅  .  Άρα ,  για  να  έχω  ένα  αρκετά  
μεγάλο  β ,  πρέπει  και  I r  << In ,  κάνοντας  την  εκτίμηση  αυτή  βάσει  της  
(12). Τότε ,  όμως  η  (12) γίνεται   

      
sr

n
II

I
+

=β                  (  18 ) 

Στο  σημείο  αυτό  απλουστεύουμε  με  μία  ακόμη  παραδοχή  (εκτός  
από  εκείνη  των  λείων  ακμών  ζωνών  λόγω  διαβαθμισμένων  
ετεροεπαφών) την  ανάλυση  που  κάνουμε ,  για  να  δούμε  καθαρότερα  τις  
προϋποθέσεις  που  πρέπει  να  ικανοποιούνται  για  να  είναι  το  β  αρκετά  
μεγάλο ,  υποθέτοντας  ότι  I s  << Ir  ,  το  οποίο  σημαίνει  ότι  η  ετεροεπαφή  
μεταξύ  εκπομπού  και  βάσης  είναι  ικανοποιητικά  καθαρή  από  ατέλειες   
(κάτι  που  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  στο  βαθμό  I s  < 10-3 In ,  γιατί  η  
επιφάνεια  του  Si παρουσιάζει  χαμηλή  πυκνότητα  παγίδων) [6].  
Ταυτόχρονα ,  η  συγκέντρωση  προσμίξεων  στη  βάση  πρέπει  να  είναι  
αρκετά  ψηλή ,  ώστε  ο  χρόνος  ζωής  των  φορέων  μειονότητας  
(ηλεκτρόνια) στη  βάση  να  είναι  μικρός  (επειδή  η  υψηλή  συγκέντρωση  
προσμίξεων  κάνει  την  επαφή  εκπομπού  – βάσης  περισσότερο  ωμική),  κι  
έτσι  το  I r  να  επικρατεί  του  I s .  

H πυκνότητα  του  “bulk” ρεύματος  επανασύνδεσης  γράφεται  ως  
εξής :  

 

τ
γ= be

r
w)0(nJ          (  19 ) 

 
όπου  ne(0) η  εγχυόμενη  συγκέντρωση  ηλεκτρονίων  στην  αρχή  της  

βάσης  (από  την  πλευρά  του  εκπομπού),  wb το  εύρος  της  βάσης  και  τ  ο  
μέσος  χρόνος  ζωής  των  ηλεκτρονίων  στη  βάση .  Το  γ  είναι  σταθερά   
που  παριστάνει  την  απόκλιση  της  ηλεκτρονικής  συγκέντρωσης  κατά  
μήκος  της  βάσης  από  αυτήν  στην  επαφή  της  με  τον  εκπομπό  και  παίρνει  
τιμές  μεταξύ  0.5 και  1 .  

Αντικαθιστώντας  την  (19) και  την  (14) στην  (18) παίρνουμε  
 

   
b

nb
w

1 τυ
γ

≅β           (  20 ) 

 
Από  την  παραπάνω  σχέση  είναι  φανερό  ότι  για  μεγάλο  β  

απαιτείται  “κοντή” βάση  (μικρό  wb). 
Η  συγκέντρωση  προσμίξεων  στη  βάση  επηρεάζει  το  β  βάσει  της  

(20) μόνο  μέσω  της  εξάρτησης  του  τ  από  τη  συγκέντρωση  αυτή .  
Παρατηρούμε  όμως  ότι  υψηλή  συγκέντρωση  προσμίξεων  στη  βάση  
συνεπάγεται  χαμηλό  τ ,  κάτι  που  βάσει  της  (20) ελαττώνει  το  β .  Άρα ,  
για  την  κατάλληλη  τιμή  της  συγκέντρωσης  των  προσμίξεων  στη  
βάση  έχουμε  το  ακόλουθο  “trade – off” : αρκετά  υψηλή  ώστε    I s  << 
Ir  αλλά  όχι  τόσο  υψηλή  ώστε  το  τ  να  μικραίνει  υπερβολικά .  
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Στο  κρίσιμο  αυτό  σημείο  προσδιορισμού  του  κέρδους  ρεύματος  
από  το  “base – doping” κάνουμε  μία  αντιπαράθεση  με  το  Si – BJT και  
θα  πούμε  πως  το  πρόβλημα  αντιμετωπίζεται  στο  SiGe – HBT. 

Παρατηρώντας  την  (17) κάνουμε  το  εξής  σχόλιο  :  σε  ένα  BJT ο  
εκπομπός  ντοπάρεται  υψηλά ,  με  αποτέλεσμα  το  χάσμα  του  Si στην  
περιοχή  αυτή  να  ελαττώνεται  (αυτό  αρχίζει  να  γίνεται  για  Nd > 1017 
cm- 3) λογαριθμικά  μέχρι  και  80 meV ( > 3kT ) για  Nd = 1019 cm- 3 (το  
BJT δηλαδή ,  κάθε  άλλο  παρά  διάταξη  αποτελούμενη  από  ομοεπαφές  
είναι ,  όταν  το  “doping density” μεταξύ  τους  είναι  διαφορετικό  και  
αρκετά  ψηλό!) .  Αυτό  ελαττώνει  την  τιμή  του  β  (βάσει  της  17) και  
ουσιαστικά  μειώνει  το  “ενεργό” doping του  εκπομπού .  Στην  περίπτωση  
αυτή  το  “base – doping” πρέπει  να  γίνει  ακόμα  μικρότερο  για  να  
διατηρηθεί  κάτω  από  εκείνο  του  εκπομπού ,  κάτι  που  συχνά  είναι  
ανέφικτο  μεταλλουργικά ,  αλλά  αυξάνει  και  την  αντίσταση  της  βάσης .  

Στην  τεχνολογία  SiGe – HBT το  πρόβλημα  αυτό  αντιμετωπίζεται  
ως  εξής  :  η  “ενεργός” συγκέντρωση  προσμίξεων   της  υψηλά  
ντοπαρισμένης  βάσης  κρατιέται  χαμηλά  με  την  αύξηση  της  
ενδογενούς  συγκέντρωσης  φορέων  που  προκαλείται  από  την  
ενεργειακή  διαφορά  χάσματος  μεταξύ  Si και  SiGe  γιατί  ισχύει  η  
ακόλουθη  σχέση  

 

kT
qV

W

x
2
i

A
C

BE

e
dx

)x(n
)x(N

qkTJ

∫

µ=          (  21  )  

(Moll – Ross relation) 
 

1 .2.4 Ποσοτική  αντιπαράθεση  με  το  Si-BJT 
Τα  πλεονεκτήματα  που  προσφέρει  η  ετεροεπαφή  Si – SiGe 

αυξάνονται  αν  το  ποσοστό  προσμίξεων  του  Ge στη  βάση  αυξηθεί  
γραμμικά  κατά  μήκος  της  με  κατεύθυνση  προς  το  συλλέκτη ,  όπως  
αναφέρθηκε  και  αρχικά .  Η  σύγκριση  γίνεται  και  πάλι  με  το  Si – BJT, 
και  αφορά  στα  εξής:  

 
1 . Αύξηση  του  κέρδους  ρεύματος  (για  μία  ακριβώς  αντίστοιχη  δομή  

BJT) 
 

kT
)grade(E

kT
)0(E

Ge,g

Si

SiGe

Si,C

SiGe,C
Ge,g

Ge,g

e1

kTe

)grade(E

J
J

∆
−

∆

−

∆

γη=
β

β=                 (  22 ) 

 

με     γ  = 
)Si(NN

)SiGe(NN

VC

VC  
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)Si(

)SiGe(

nb

nb
m

m
=h  

 
και     )0x(E)Wx(E)grade(E Ge,gbGe,gGe,g =∆−=∆=∆  

 
Από  την  (22) φαίνεται  η  ευελιξία  στη  χρήση  του  HBT, καθώς  

παρουσιάζει  το  ακόλουθο  πλεονέκτημα  :  Αν  μία  εφαρμογή   απαιτεί  
μεγάλη  τιμή  του  β ,  η  συγκέντρωση  προσμίξεων  στη  βάση  μπορεί  να  
γίνει  υψηλότερη  χωρίς  να  πέσει  η  τιμή  του  κέρδους ,  αφού  το  β  μπορεί  
να  αυξηθεί  εκθετικά  αν  αυξήσουμε  το  ΔΕg , G e (grade). 

 

 
Σχ .  8 .  Σύγκριση  των  ρευμάτων  συλλέκτη  και  βάσης  συναρτήσει  της  τάσης  στην  
επαφή  ΕΒ ,  για  SiGe HBT και  Si  BJT συγκρίσιμου  doping prof i le  [4] .  

 
2.  Αύξηση  της  τάσης  Early  (για  ένα  Si BJT όμοιου  doping) 
 

]e1[e
V

V

kT
)grade(E

kT
)grade(E

kT

)grade(E

Si,A

SiGe,A
Ge,g

Ge,g
Ge,g

∆

∆
−∆

−=         (  23 ) 

Καθώς  το  ποσοστό  του  Ge στο  SiGe της  βάσης  αυξάνεται  προς  την  
πλευρά  του  συλλέκτη ,  η  διαφορά  στις  συγκεντρώσεις  προσμίξεων  είναι  
μεγαλύτερη  στην  επαφή  CB, με  αποτέλεσμα  η  περιοχή  απογύμνωσης  να  
εκτείνεται  περισσότερο  μέσα  στη  βάση  παρά  στο  συλλέκτη .  Το  γεγονός  
αυτό  αυξάνει  την  αντίσταση  εξόδου  για  δεδομένη  πόλωση ,  σε  σύγκριση  
με  ένα  Si BJT αντίστοιχης  δομής ,  επομένως  και  την  τιμή  της  τάσης  
Early (VA για  HBT = 53 V, για  BJT = 18 V) 
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3.  Αύξηση  του  γινομένου  (κέρδος  ρεύματος-τάση  Early)  (για  ένα   Si 
BJT αντίστοιχης  δομής).  
 

kT

)grade(E

kT

)0(E

SiA

SiGeA
Ge,gGe,g

ee
)V(

)V(
DD

gh=
b

b         (  24 ) 

 
που  εξαρτάται  εκθετικά  από  την  ενεργειακή  διαφορά  μεταξύ  των  

ζωνών  αγωγιμότητας  στις  περιοχές  εκπομπού  και  βάσης ,  αλλά  και  από  
το  Ge “grading” (είναι  δυνατό  να  αυξηθεί  πολύ  περισσότερο  αν  η  
εφαρμογή  το  απαιτεί  ) .  

Κάνοντας  ένα  επιπλέον  σχόλιο  για  τα  DC χαρακτηριστικά  του  
HBT επισημαίνουμε  ότι  :  

Η  συγκέντρωση  προσμίξεων  στο  συλλέκτη  πρέπει  να  είναι  μεγάλη  
ώστε  το  εύρος  της  περιοχής  απογύμνωσης  της  επαφής  B – C στην  
πλευρά  του  συλλέκτη  να  είναι  μικρό  κι  έτσι  ο  χρόνος  διέλευσης   των  
ηλεκτρονίων  μέσα  από  το  συλλέκτη  να  είναι  επίσης  μικρός .  Όμως ,  η  
ψηλή  NC αυξάνει  τη  χωρητικότητα  της  επαφής  βάσης  – συλλέκτη  και  
ελαττώνει  την  τάση  κατάρρευσης  αυτής  της  επαφής .  Ένα  επιτυχημένο  
“trade – off” γίνεται  με  τη  διαδικασία  του  “pedestal collector implant” 
(SIC) που  περιγράφτηκε  περιληπτικά  πιο  πάνω .  
 
Απόκριση  συχνότητας  
Το  βασικότερο  πλεονέκτημα  για  την  “digital switching mode” του  HBT 
της  εφαρμογής  μας  είναι  η  υψηλή  τιμή  της  συχνότητας  αποκοπής  
μοναδιαίου  κέρδους  f t  .  
Γενικά  στα  διπολικά  τρανζίστορ  η  f t  δίνεται  από  τη  σχέση  
 

cebcbeb
m

t
)CC(

g
1

1f
τ+τ+τ++

=  

 
όπου  gm  η  διαγωγιμότητα ,  Ce b και  Cc b οι  χωρητικότητες  των  επαφών  
εκπομπού  – βάσης  και  συλλέκτη  – βάσης  αντίστοιχα  και  τb,  τe  και  τc  οι  
χρόνοι  μεταφοράς  των  φορέων  μέσω  της  βάσης ,  του  εκπομπού  και  του  
συλλέκτη  αντίστοιχα .  

Μερικοί  από  τους  λόγους  που  προκαλούν  την  αύξηση  της  f t  είναι  
ήδη  φανεροί  :  
1 .  Η  υψηλή  συγκέντρωση  προσμίξεων  στη  βάση   μειώνει  την  
αντίσταση  της  βάσης  και  άρα  μειώνει  και  το  τb,  κάτι  που  αυξάνει  την  
f t .  
2.  Η  χαμηλή  συγκέντρωση  προσμίξεων  στον  εκπομπό  σε  σύγκριση  
με  αυτήν  της  βάσης  (ΝΕ  << ΝΒ) μειώνει  τη  χωρητικότητα  της  περιοχής  
απογύμνωσης  που  εκτείνεται  μέσα  στη  βάση ,  γιατί  είναι  γνωστό  ότι  η  
χωρητικότητα  μιας  ασύμμετρα  ντοπαρισμένης  επαφής  εξαρτάται  μόνο  
από  το  doping της  ελαφρά  ντοπαρισμένης  πλευράς  ( ισχύει  ότι  

EE NC ∝ ).  Αυτό  μεταφράζεται  σε  αύξηση  της  f t .  To NE, όμως  δεν  
πρέπει  να  μειωθεί  πολύ  ώστε  να  μην  αυξηθεί  σημαντικά  η  αντίσταση  
του  εκπομπού .  
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3. Το  γεγονός  της  γραμμικής  αύξησης  του  ποσοστού  προσμίξεων  Ge 
στη  βάση  αυξάνει  την  ταχύτητα  ολίσθησης  των  ηλεκτρονίων  λόγω  της  
αύξησης  του  ηλεκτρικού  πεδίου  και  μειώνει  την  τιμή  του  τb καθώς  οι  
φορείς  επιταχύνονται  πολύ  πιο  γρήγορα  κατά  μήκος  της  βάσης .  
Συγκρίνοντας  με  ένα  Si BJT αντίστοιχης  δομής  :  

 

]e11)[
)grade(E

kT(2

kT
)grade(E

kT
)grade(E

Ge,gSi,b

SiGe,b
Ge,g

Ge,g

∆

∆
−

−−
∆η

=
τ

τ
       (  25 ) 

 
Ακόμη ,  επειδή  το  τe  είναι  αντιστρόφως  ανάλογο  του  ac β ,  το  “band 

offset” στην  επαφή  ΕΒ  βελτιώνει  την  απόκριση  συχνότητας  του  SiGe 
HBT αφού  :  

 

kT

)grade(E
kT

)0(E
Ge,g
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SiGe
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Ge,g
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        (  26 ) 

 

 
Σχ .  9 .  Σύγκριση  της  συχνότητας  αποκοπής  συναρτήσει  του  ρεύματος  πόλωσης  για  
ένα  SiGe HBT και  ένα  Si  BJT συγκρίσιμου  “doping prof i le”  [4] .  
 
Παρατηρούμε  ότι  η  συχνοτική  απόκριση  του  SiGe HBT είναι  σημαντικά  
ψηλότερη  του  αντίστοιχου  Si BJT για  μεγάλη  περιοχή  τιμών  πόλωσης  
λειτουργίας .  Συνεπώς  ένα  HBT μπορεί  να  λειτουργήσει  σε  περιοχή  
συχνοτήτων  χαμηλότερα  από  τη  μέγιστη  f t ,  με  σκοπό  την  εξοικονόμηση  
ενέργειας  (πολύ  σημαντικός  παράγοντας  σε  εφαρμογές  φορητών  
συστημάτων).  

Η  συχνότητα  μοναδιαίου  κέρδους  ισχύος  (“unity power gain 
frequency”) ή  “maximum oscillation frequency” fma x εξαρτάται  εκτός  
από  την  απόδοση  της  διάταξης  μέσω  της  f t  και  από  τα  παρασιτικά  της  
διάταξης ,  επομένως  αποτελεί  ένα  πιο  αξιόπιστο  “Figure of Merit” για  
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τη  μικροκυματική  απόκριση  της  διάταξης .  Η  σχέση  που  δίνει  την  fma x 
είναι  η  ακόλουθη  

 
 

bbcb

t
max rC8

ff
π

=  

 
με  CC B τη  χωρητικότητα  επαφής  συλλέκτη-βάσης  και  rb b την  ac 
αντίσταση  της  βάσης .  

 

 
Σχ .  10.  Συχνότητα  αποκοπής ,  αντίσταση  βάσης  και  μέγιστη  συχνότητα  ταλάντωσης  
συναρτήσει  του  ρεύματος  πόλωσης  για  ένα  0 .5x2.5μm2 UHV/CVD SiGe HBT 
εμπορικής  εφαρμογής  [4] .  

 
 Όπως  είναι  φανερό  από  το  σχ .  10 η  fma x μπορεί  να  πάρει  τιμές  
μέχρι  και  65-70 MHz για  ένα  HBT με  γεωμετρία  εκπομπού  0.5x 
2.5μm2, τιμές  οι  οποίες  είναι  ανταγωνιστικές  των  επιδόσεων  που  
παρουσιάζουν  τρανζίστορ  της  τεχνολογίας  ΙΙΙ-V. 
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2 Χαρακτηρισμός του  HBT  NPN 121  της AMS 
 

Μετά  την  παρουσίαση  των  γενικότερων  πλεονεκτημάτων  ενός  
διπολικού  τρανζίστορ  διπλής  ετεροεπαφής  Si-SiGe-Si, υπολογίζουμε  
μερικά  DC χαρακτηριστικά  του  συγκεκριμένου  τρανζίστορ  που  θα  
χρησιμοποιηθεί ,  δηλαδή  του  NPN 121 ,  τα  οποία  είναι  απαραίτητο  να  
γνωρίζουμε  για  την  επιτυχή  σχεδίαση  του  κυκλώματος  του  LDD. 

Η  AMS χρησιμοποιεί  μία  συγκεκριμένη  τεχνολογία  για  την  
κατασκευή  του  HBT NPN 121 .  Αυτή  καθορίζεται  από  τα  γεωμετρικά  
χαρακτηριστικά  (π .χ .  εύρος  και  μήκος  εκπομπού ,  βάσης ,  συλλέκτη) και  
τις  πυκνότητες  προσμίξεων  (doping) σε  κάθε  περιοχή .  Αυτά  με  τη  
σειρά  τους  καθορίζουν  τις  τιμές  παραμέτρων  όπως  η  “turn – on” τάση  
VB E ,  η  τιμή  της  τάσης  στην  επαφή  C-E VC E  s a t  για  την  οποία  το  
τρανζίστορ  εισέρχεται  στην  περιοχή  κόρου ,  η  τάση  κατάρρευσης  της  
επαφής  C-E (breakdown voltage), η  εν  σειρά  αντίσταση  εκπομπού ,  
βάσης  και  συλλέκτη ,  RE ,  RB και  RC αντίστοιχα  και  όλες  οι  αντίστοιχες  
χωρητικότητες  των  ετεροεπαφών .  Οι  τιμές  των  παραμέτρων  αυτών  
εξαρτώνται ,  βέβαια ,  και  από  τον  τρόπο  επίταξης  των  δειγμάτων  
(UHV/CVD) και  την  επιλογή  του  υλικού  (SiGe για  τη  βάση ,  Si σε  
εκπομπό  και  συλλέκτη) που  καθορίζει  τις  τιμές  των  ε s

1 ,  μn
2 ,  μp

3 και  
πως  μεταβάλλονται  με  τη  θερμοκρασία ,  αλλά  και  με  το  “doping” ή  την  
τιμή  του  ενεργειακού  χάσματος .  

2.1  Υπολογισμός  της  VB E “turn-on” 
 Πολύ  σημαντική  τιμή  για  τη  λειτουργία  του  HBT ως  

διακόπτη  είναι  εκείνη  της  τάσης  κατωφλίου  της  επαφής  βάσης  – 
συλλέκτη ,  VB E, αφού  καθορίζει  αν  η  δίοδος  βάσης-εκπομπού  άγει ,  και  
σε  συνδυασμό  με  την  τιμή  της  VC B  ,  την  περιοχή  λειτουργίας  στην  
οποία  βρίσκεται  το  HBT. Την  τιμή  αυτή  μπορούμε  να  προσδιορίσουμε  
συνδέοντας  το  τρανζίστορ  ως  δίοδο ,  δηλαδή  βραχυκυκλώνοντας  δύο  
ακροδέκτες  του  (εκπομπό  και  συλλέκτη),  και  παίρνοντας  τη  
χαρακτηριστική  εισόδου  του  με  ένα  “DC sweep”. Το  κύκλωμα  και  η  
χαρακτηριστική  εισόδου  φαίνονται  στα  ακόλουθα  σχήματα  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                  
1 Σταθερή χαρακτηριστική για κάθε ημιαγώγιμο υλικό, με την οποία πολλαπλασιάζεται η διηλεκτρική 
σταθερή του κενού 212

o cmF10854.8 −− ⋅⋅=ε , για να δώσει τη διηλεκτρική σταθερή του υλικού 
2 Ευκινησία των ηλεκτρονίων χαρακτηριστική για κάθε υλικό 
3 Ευκινησία των οπών χαρακτηριστική για κάθε υλικό 
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Σχ .  11 .  Κύκλωμα  για  τον  υπολογισμό  της  VB E   turn – on.  

 

 
Σχ .  12.  Χαρακτηριστική  εισόδου  του  NPN121 .  

 
Στην  τοπολογία  αυτή  το  τρανζίστορ  λειτουργεί  στην  περιοχή  

κόρου ,  αλλά  αυτό  δεν  αποτελεί  πρόβλημα ,  καθώς  ελέγχουμε  απλώς  για  
ποια  τιμή  της  τάσης  επαφής  βάσης  – εκπομπού  αρχίζει  να  άγει  αυτή  η  
δίοδος .  Τα  ζεύγη  τάσης  – ρεύματος  στην  περιοχή  που  μας  ενδιαφέρει ,  
είναι ,  βάσει  του  σχήματος  12 : 

 
VB E ( Volt ) Ib (  μΑ  )  
0.74 1  
0.797 2 
0.82 10 
0.87 50 
0.9 70 
0.91  100 
1 .05 1000 
 

Βάσει  των  παραπάνω  δεδομένων ,  είναι  εύλογη  η  επιλογή  της  
“turn –on voltage”  στην  τιμή  των  0.9 Volt .  
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2.2 Χαρακτηριστική  εξόδου  
Προχωρώντας  στο  χαρακτηρισμό  του  HBT προσδιορίζουμε  τη  

χαρακτηριστική  εξόδου  του  στην  ενεργό  περιοχή  λειτουργίας  σε  
συνδεσμολογία  κοινού  εκπομπού .  Η  επαφή  εκπομπού  – βάσης  
πολώνεται  ορθά ,  δηλαδή  VB E > 0.9V και  η  επαφή  βάσης  – συλλέκτη  
ανάστροφα ,  δηλαδή  VC B > 0. Το  κύκλωμα  που  σχεδιάζουμε  
περιλαμβάνει  μία  μεταβλητή  DC πηγή   συνδεδεμένη  στον  ακροδέκτη  
του  συλλέκτη  για  τον  έλεγχο  του  ρεύματος  εξόδου  IC σε  διάφορες  τιμές  
της  VC E. Το  εν  λόγω  κύκλωμα  και  η  χαρακτηριστική  εξόδου ,  αν  για  το  
HBT επιλέξουμε  το  μήκος  της  περιοχής  του  εκπομπού  να  είναι  ίσο  με  
3μm, παριστάνονται  στα  σχήματα  που  ακολουθούν .  

 
Σχ .  13.  Κύκλωμα  για  τον  χαρακτηρισμό  της  εξόδου  του  HBT. 

 
Σχ .  14.  Χαρακτηριστικές  εξόδου  IC(VC E)  με  παράμετρο  την  τάση  Vb  που  
εφαρμόζεται  στην  είσοδο  (βάση)  του  HBT.  
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 Η  τιμή  της  UC E για  την  οποία  το  τρανζίστορ  εισέρχεται  στην  
περιοχή  κόρου ,  αυξάνεται  απότομα  καθώς  η  αύξηση  της  τάσης  εισόδου  
επιβάλλει  μεγαλύτερο  ρεύμα  εισερχόμενο  στη  βάση .  Για  την  “turn-on” 
τιμή  των  0.9 Volt,  ισχύει  ότι  UC E s a t  = 0.65 Volt.  Για  μερικές  ακόμα  
χαρακτηριστικές  εξόδου  οι  τιμές  της  UC E s a t  παρουσιάζονται  στον  
ακόλουθο  πίνακα ,  μαζί  με  τις  αντίστοιχες  τιμές  των  Ub και  IC και  
βF O R W A R D. 
 
  UC E s a t  (V)      Ub (V)     Ib (μA)     IC (mA)    βF O R W A R D  
      0.26       0.85           7        0.6       85.7 
      0.32       0.87         13        1 .2       92.3 
      0.65       0.90         31 .5        2.4       76.2 
      1 .21        0.95       113        5.2       46.0 
      1 .72       1 .00       230        8.3       36.1  
 
 Παρατηρούμε  τη  μείωση  του  βF O R W A R D με  την  αύξηση  του  IC, 
κάτι  που  οφείλεται  στην  ύπαρξη  πλεοναζόντων  ηλεκτρονίων  (συνθήκες  
υψηλής  έγχυσης) τα  οποία   δεν  μπορούν  να  διαχυθούν  στην  περιοχή  του  
συλλέκτη  και  επανασυνδέονται  με  οπές ,  με  αποτέλεσμα  την  ελάττωση  
του  κέρδους  ρεύματος .  

2.3 Υπολογισμός  του  δυναμικού  της  ετεροεπαφής  βάσης-συλλέκτη  
Με  αντίστοιχη  διαδικασία  ελέγχουμε  την  πτώση  τάσης  στην  

ετεροεπαφή  βάσης-συλλέκτη .  Το  κύκλωμα  που  σχεδιάζουμε  φαίνεται  
στο  ακόλουθο  σχήμα  και  πολώνει  το  τρανζίστορ  στην  ανάστροφη  
περιοχή  λειτουργίας .  
 

 
Σχ .  15.  Κύκλωμα  υπολογισμού  του  δυναμικού  επαφής  βάσης-συλλέκτη .  

 
Η  χαρακτηριστική  εξόδου  δίνει  τότε  
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Σχ .  16.  Ρεύμα  στο  συλλέκτη  συναρτήσει  της  εφαρμοζόμενης  πόλωσης  στην  επαφή  
βάσης-συλλέκτη .  
 
 
Τα  ζεύγη  τάσης  – ρεύματος  στην  περιοχή  που  μας  ενδιαφέρει ,  είναι ,  
βάσει  του  σχήματος  16 : 
 
VB C ( Volt ) -IC ( μΑ  )  
0.63 1  
0.65 2 
0.71  10 
0.77 50 
0.8 70 
0.812 100 
1 .136 1000 
 
Άρα ,  απαιτούνται  0.8 Volt για  να  περάσει  υπολογίσιμο  ρεύμα  από  την  
ετεροεπαφή  βάσης-συλλέκτη .  
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3 Η λειτουργία του HBT ως διακόπτη 
 
 Στο  κύκλωμα  που  σχεδιάζεται  στην  εργασία  αυτή ,  
χρησιμοποιείται  ένα  διαφορικό  ζεύγος  από  HBTs, το  οποίο  πρέπει  να  
οδηγήσει  ένα  ψηφιακό  σήμα  (παλμό) με  όσο  το  δυνατό  μεγαλύτερη  
ταχύτητα  διάδοσης ,  στο  διοδικό  λέιζερ .  Ταυτόχρονα ,  όμως ,  απαιτείται  
ο  παλμός  στην  έξοδο  του  κυκλώματος  να  παρουσιάζει  τη  μικρότερη  
δυνατή  παραμόρφωση  καθώς  και  καθυστέρηση  διάδοσης .  Κατά  την  
εφαρμογή  του  παλμού  στο  διαφορικό  ζεύγος ,  τα  τρανζίστορ  που  το  
αποτελούν  μεταβαίνουν  διαδοχικά  από  την  περιοχή  αποκοπής  σε  εκείνη  
της  ενεργού  περιοχής  λειτουργίας ,  όταν  το  σήμα  έχει  την  “logic low1” 
και  “logic high2” τιμή  του  αντίστοιχα .  Είναι ,  λοιπόν ,  αναγκαίο  να  
μελετηθεί  η  συμπεριφορά  των  τρανζίστορ  κατά  τη  μετάβασή  τους  από  
τη  μία  περιοχή  λειτουργίας  στην  άλλη ,  ώστε  να  ερμηνευθεί  η  απόκρισή  
τους  στις  απότομες  αλλαγές  του  μεγάλου  σήματος  και  να  
προσδιοριστούν  οι  παράμετροι  εκείνες  που  καθορίζουν  την  ταχύτητα  
διάδοσης  της  πληροφορίας .  
 Ας  εξετάσουμε  αρχικά  τη  συμπεριφορά  του  HBT κατά  τη  
μετάβασή  του  από  την  περιοχή  αποκοπής  σε  εκείνην  της  ενεργού  
λειτουργίας ,  στην  απλή  περίπτωση  που  συνδέεται  σε  τοπολογία  κοινού  
εκπομπού .  Η  ταχύτητα  διάδοσης  του  παλμού  μέσω  του  τρανζίστορ  
εξαρτάται  από  την  ταχύτητα  με  την  οποία  διαδίδονται  οι  φορείς  του  
ρεύματος .  Άρα ,  το  πρώτο  βήμα  αποτελεί  την  παρουσίαση  της  μορφής  
που  έχουν  οι  συγκεντρώσεις  των  φορέων  κατά  μήκος  της  διάταξης ,  στις  
δύο  αυτές  περιοχές  λειτουργίας .  Θεωρώντας  μία   n+pn+ διάταξη ,  
παρατηρούμε  ότι  η  υψηλότερη  συγκέντρωση  προσμίξεων  σε  εκπομπό  
και  συλλέκτη ,  έχει  ως  αποτέλεσμα  την  πολύ  μεγαλύτερη  συγκέντρωση  
φορέων  μειονότητας  (δηλαδή  ηλεκτρονίων) στην  περιοχή  της  βάσης  
από  τις  αντίστοιχες  συγκεντρώσεις  (οπών) στις  n+ περιοχές .  Στο  
παρακάτω  σχήμα  παριστάνονται  οι  συγκεντρώσεις  φορέων  μειονότητας  
και  για  τις  τρεις  περιοχές  λειτουργίας  (συμπεριλαμβανόμενης  και  
εκείνης  του  κορεσμού).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
1 Λογικά χαμηλή τιμή της τάσης που εφαρμόζεται στο τρανζίστορ, η οποία συνήθως επιλέγεται ίση με 
0 Volt στην πλειοψηφία των εφαρμογών που αφορούν ψηφιακό σήμα 
2 Λογικά υψηλή τιμή της τάσης που εφαρμόζεται στο τρανζίστορ, η επιλογή της οποίας εξαρτάται από 
την εκάστοτε εφαρμογή και τους περιορισμούς που θέτει η τεχνολογία υλοποίησής της. Στη δεδομένη 
περίπτωση επιλέγεται μεταξύ 2 και 4 Volt, αλλά  δεν πρέπει να υπερβεί τα 7 Volt. 
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Σχ .  17.  Συγκεντρώσεις  των  φορέων  μειονότητας  σε  εκπομπό ,  βάση  και  συλλέκτη  
για  τις  τρεις  περιοχές  λειτουργίας  [7] .  
 

Το  συμπέρασμα  που  προκύπτει  είναι  ότι  για  τη  μετάβαση  του  
τρανζίστορ  από  τη  μία  περιοχή  λειτουργίας  στην  άλλη ,  τα  φορτία  
πρέπει  να  κατανεμηθούν  όπως  φαίνεται  στο  παραπάνω  διάγραμμα ,  
μέχρι  να  φτάσουν  την  “steady – state”,  ανάλογα  με  την  περιοχή  
λειτουργίας  στην  οποία  οδηγείται  το  τρανζίστορ .  Για  τη  μετάβαση  από  
τη  μία  κατανομή  στην  άλλη  απαιτείται  κάποιο  χρονικό  διάστημα ,  το  
οποίο  περιορίζει  την  ταχύτητα  διάδοσης  του  παλμού .  
 Στην  ακραία  περίπτωση  που  το  τρανζίστορ  οδηγείται  από  την  
αποκοπή  (VC B > 0, VE B = 0) οριακά  στον  κορεσμό  (VC B = 0, VE B > 0), 
το  φορτίο  που  αποθηκεύεται  στις  τρεις  περιοχές  του  τρανζίστορ  
φαίνεται  στο  ακόλουθο  διάγραμμα .  Είναι  φανερό  ότι  βρίσκεται  σχεδόν  
εξ’ολοκλήρου  στη  βάση  και  οφείλεται  σε  φορείς  μειονότητας  
(ηλεκτρόνια).  
 

Σχ .  18.  Αποθηκευμένο  φορτίο  φορέων  μειονότητας  πριν  την  είσοδο  του  τρανζίστορ  
στον  κορεσμό  [7] .  
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3.1  Το  μοντέλο  φορτίου  ελέγχου  
 

Βάσει  των  παραπάνω  στρέφουμε  την  προσοχή  μας  στον  
προσδιορισμό  του  φορτίου  QΒ(t) των  φορέων  μειονότητας  που  
βρίσκεται  στη  βάση  κάποια  χρονική  στιγμή  κατά  τη  διάρκεια  της  
μετάβασης  από  την  περιοχή  αποκοπής  στην  ενεργό  περιοχή .  Το  φορτίο  
αυτό  δεν  είναι  το  συνολικό  φορτίο  που  περιέχεται  στον  όγκο  της  
περιοχής  της  βάσης ,  αλλά   εκείνο  των  επιπλέον  της  “steady – state” 
(στην  περιοχή  αποκοπής) φορέων  μειονότητας  που  βρίσκονται  εκεί  
(γραμμοσκιασμένη  περιοχή  στο  τελευταίο  σχήμα),  γιατί  το  συνολικό  
φορτίο  σε  όλο  τον  όγκο  του  ημιαγωγού  είναι  0.  Η  συγκέντρωση  των  
φορέων  αυτών  περιορίζεται  από  τη  διαδικασία  επανασύνδεσης  ενός  
φορέα  πλειονότητας  με  έναν  μειονότητας ,  και  η  πιθανότητα  να  γίνει  
αυτό  είναι  ανάλογη  του  πλήθους  των  φορέων  μειονότητας .  Άρα ,  
μπορούμε  να  γράψουμε  ότι  

 

)t(Q1
dt

)t(dQ
B

B

B
τ

−=           (  1  )  

   
όπου  τΒ  σταθερά  με  διαστάσεις  χρόνου .  Ολοκληρώνοντας  με  συνθήκη  
QB = QB o σε    t  = 0, έχουμε  

 

B

t

oBB eQ)t(Q τ
−

=             (  2 ) 
 

άρα  τΒ  είναι  η  σταθερά  χρόνου  εκθετικής  μείωσης  της  περίσσειας  
φορέων  μειονότητας  που  αναφέρεται  και  ως  μέσος  χρόνος  ζωής  των  
φορέων  μειονότητας .  
 Στο  διάστημα  μεταξύ  t  και  t  + dt το  φορτίο  έχει  αλλάξει  κατά   

 

          dte
Q

dQ B

t

B

oB
B

τ
−

τ
−=                   (  3 ) 

Αφού  φορτίο  BdQ  έχει  “ζήσει” χρόνο  t ,  τότε  ο  μέσος  χρόνος  t  
ύπαρξης  του  φορτίου ,  είναι  

 

  B
oB

0

t

B

oB

oB

0

Q
B

Q

dte
tQ

Q

dQt

t

B

oB τ=
τ
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τ
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                  (  4 ) 

 
Αποδείξαμε  έτσι  ότι  ο  μέσος  χρόνος  ζωής  των  φορέων  μειονότητας  
είναι  ίσος  με  το  χρόνο  επανασύνδεσης .  

 
Το  φορτίο  QB(t),  όμως ,  μπορεί  να  αλλάξει  και  λόγω  μεταφοράς  

φορτίου  από  το  ρεύμα  που  πολώνει  την  επαφή .  Τότε ,  η  εξίσωση  
συνέχειας  (ή  Αρχή  Διατήρησης  του  Φορτίου) γράφεται  
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B

B
B

B )t(Q)t(i
dt

)t(dQ
τ

−=                   (  5 ) 

 
Το  iB(t) παριστάνει  το  ρεύμα   που  δημιουργούν  οι  φορείς  εκείνοι  οι  
οποίοι  εισερχόμενοι  στη  βάση ,  γίνονται  πλεoνάζοντες  φορείς  
μειονότητας .  

Στην  steady – state  0
dt

)t(dQB = ,  άρα ,  η  (5) γράφεται  

 

B

B
BB

)t(Q)t(I)t(i
τ

==           (  6 ) 

 
Παρατηρούμε  ότι  η  εκθετική  σχέση  ρεύματος  και  τάσης  που  συνήθως  
χρησιμοποιούμε  έχει  αντικατασταθεί  από  μία  γραμμική  σχέση  μεταξύ  
ρεύματος  και  φορτίου .   
 Όταν  το  τρανζίστορ  λειτουργεί  στην  ενεργό  περιοχή ,  το  ρεύμα  
συλλέκτη   iC(t) μπορεί  να  προσδιοριστεί  από  το  φορτίο  που  πρέπει  να  
μεταφερθεί  από  τη  βάση  στο  συλλέκτη  κάθε  τ f  δευτερόλεπτα ,  όπου  τ f   
ορίζεται  ως  ο  χρόνος  διέλευσης  (transit time) της  βάσης .  Το  ρεύμα  
συλλέκτη  είναι   

 

f

B

f

N
C

)t(Q)t(Q)t(i
τ

=
τ

=  (ενεργός  περιοχή)         (  7 ) 

 
Επισημαίνουμε  ότι  η  τιμή  που  παίρνει  το  QB(t) οριακά  πριν  τον  
κορεσμό  είναι  Qs a t .  Αν  γνωρίζουμε  το  IC  sa t  ,  η  τιμή  του  οποίου  δίνεται  
συνήθως  ως  προδιαγραφή  της  διάταξης ,  τότε  το  Qs a t  προσδιορίζεται  
από  την   

 
Qs a t  = IC  sa t  τ f  .            (  8 ) 
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3.1 .1  “Turn-on transient” 
 

Μελετάμε  αρχικά  τη  μετάβαση  του  HBT από  την  αποκοπή  στην  
ενεργό  περιοχή .  Το  κύκλωμα  που  σχεδιάζουμε  παριστάνεται  στο  σχ .  19  

 

Σχ .  19.   Κύκλωμα  για  τη  μελέτη  της  λειτουργίας  του  HBT ως  διακόπτη  
 

Με  VS = 0 το  τρανζίστορ  βρίσκεται  στην  αποκοπή  και  uC E = VC C, iC = 0 
(σημείο  Α  στο  διάγραμμα  χαρακτηριστικής  – ευθείας  φόρτου  του  
σχήματος  20). 
 

Σχ .  20.   Διάγραμμα   I -V χαρακτηριστικής  –  ευθείας  φόρτου  [7] .  
 

 Όταν  η  VS γίνει  θετική ,  το  ρεύμα  βάσης  αυξάνεται ,  άρα  
μειώνεται  η  υC E ,  πλησιάζοντας  το  Β ,  απ’όπου  αρχίζει  η  περιοχή  κόρου .  

 

 Επειδή    VS >> uB E ⇒  B
S

S
B I

R
Vi =≅                  (  9 ) 

δηλαδή  είναι  σταθερό .    
Άρα ,  η  εξίσωση  (5) γράφεται   

 

         
B

B
B

B )t(Q)t(I
dt

)t(dQ
τ

−=         (  10 ) 

 
και  για  QB = 0   (πριν  αλλάξει  το  ρεύμα  βάσης) η   (10) δίνει  
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     )e1(I)t(Q B

t

BBB
τ

−
−τ=           (  11  )  

 
Η  σχέση  αυτή  παριστάνεται  γραφικά  στο  σχήμα  που  ακολουθεί  
 

 
Σχ .  21 .  Αποθηκευμένο  φορτίο  στη  βάση  συναρτήσει  του  χρόνου ,  κατά  τη  φόρτιση  
του  τρανζίστορ  [7] .  
 
Για  QB < Qs a t  ,  το  τρανζίστορ  βρίσκεται  ακόμα  στην  ενεργό  περιοχή .  
Το  ρεύμα  στο  συλλέκτη  βρίσκεται  από  τη  σχέση  (7) αντικαθιστώντας  
την  (11) 
 

        )e1(I)t(Q)t(i B

t

t

BB

t

B
C

τ
−

−
τ
τ=

τ
=  ,  QB < Qs a t        (  12 ) 

 
Παρατηρούμε  ότι  καθώς   ∞→t  και  CC Ii →  ,  ότι  

 

 F
t

B

B

C
I
I β=

τ
τ=          (  13 ) 

 
όσο  το  τρανζίστορ  παραμένει  στην  ενεργό  περιοχή .  Ακολουθεί  η  
γραφική  παράσταση  του  iC(t).  
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Σχ .  22.  Ρεύμα  στο  συλλέκτη  συναρτήσει  του  χρόνου ,  κατά  τη  φόρτιση  του  
τρανζίστορ  [7] .  
 
Κάνοντας  μία  εκτίμηση  της  περιοχής  λειτουργίας  στην  οποία  βρίσκεται  
το  HBT έχουμε  

 

      
B

S
FC

B

S

B

on,BES
B R

9.0VI
R

9.0V
R
VV

I −β=⇒−=
−

=                (  14 ) 

 

Αλλά     
C

CEsatCC
Csat R

VVI −=               (  15 ) 

 
με  VC E s a t   = 0.65 V  

 
Άρα ,  από  μία  τιμή  και  πάνω ,  η  VS που  θα  επιβληθεί  στη  βάση ,  θα  

οδηγήσει  το  τρανζίστορ  στον  κόρο .  
Έστω ,  λοιπόν ,  ότι  για  να  φτάσει  στον  κόρο  περνάει  χρόνος  t r .  Τότε ,   

 
iC(t r)  = IC s a t   και  
 
QB(t r) = Qs a t   οπότε  η  (12) συνεπάγεται  
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το  οποίο  είναι  πολύ  μικρότερο  του  τΒ .  
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Το  συμπέρασμα  από  τη  διαδικασία  αυτή  είναι  ότι  για  να  είναι  το  

t r  μικρό ,  πρέπει  το  τΒ  να  είναι  μικρό ,  το  IC s a t   να  είναι  μικρό  και  το  IB 
να  είναι  μεγάλο .  Στην  περίπτωση ,  όμως ,  που  εξετάζουμε  το  τρανζίστορ  
αποφεύγει  την  είσοδο  στον  κορεσμό ,  άρα  θέλουμε  ένα  ΙΒ  τόσο  μεγάλο ,  
ώστε  να  μικραίνει  το  χρόνο  μετάβασης  από  την  αποκοπή  στην  ενεργό  
περιοχή  (turn – on time), χωρίς  όμως  να  οδηγείται  το  τρανζίστορ  στον  
κορεσμό .  
 
 

3.1 .2 “Turn-off transient” 
 

Η  μετάβαση  που  εκτελεί  στη  συνέχεια  το  τρανζίστορ  είναι  από  
την  ενεργό  περιοχή  στην  αποκοπή .  Καθώς  το  VS γίνεται  0, το  ΙΒ  πρέπει  
να  πάει  κι  αυτό  στο  μηδέν .  Επομένως ,  για  να  βρούμε  πως  μεταβάλλεται  
χρονικά  το  φορτίο  της  βάσης ,  αντικαθιστούμε  την  τιμή  ΙΒ  = 0 στην  
εξίσωση  (4) και  παίρνουμε  
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BB )t(Q
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)t(dQ
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που  έχει  λύση  
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t

BB e)0(Q)t(Q τ
−
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η  οποία  παριστάνεται  γραφικά  στο  ακόλουθο  σχήμα .  

 
Σχ .  23.  Ρεύμα  πόλωσης  πριν  και  μετά  τη  φόρτιση  και  αποθηκευμένο  φορτίο  στη  
βάση  κατά  την  εκφόρτιση  του  τρανζίστορ  [7] .  

 
Στην  περίπτωση  που  QB( 0 ) > Qsa t  ,  μέχρι  να  μειωθεί  σε  Qs a t  το  

φορτίο ,  το  ρεύμα  στο  συλλέκτη  παραμένει  σταθερό .  Το  χρονικό  αυτό  
διάστημα  ονομάζεται  χρόνος  καθυστέρησης  αποθήκευσης  (storage 
delay time), t sd .  Δηλαδή  QB(tsd) = Qs a t .  
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Από  εκεί  και  πέρα  το  τρανζίστορ  βρίσκεται  στην  ενεργό  περιοχή  
και   
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H (18) δίνει  
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Ακριβώς  επειδή  το  t sd  στην  περίπτωση  που  μελετάμε  έχει  την  τιμή  0,  
αφού  το  τρανζίστορ  δεν  μπαίνει  στον  κόρο ,  η  turn – off transient 
γίνεται  μία  πολύ  γρηγορότερη  διαδικασία .  

 
Σχ .  24.  Συγκέντρωση  πλεοναζόντων  φορέων  μειονότητας  κατά  μήκος  της  βάσης  και  
ρεύμα  συλλέκτη  συναρτήσει  του  χρόνου  [7] .  
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4 Μοντέλα προσομοίωσης διακοπτικής λειτουργίας  

4.1  Το  μοντέλο  Ebers-Moll 
Είναι  πλέον  προφανές  το  γεγονός  ότι  η  μελέτη  της  απόκρισης  

ενός  διπολικού  τρανζίστορ  στις  μεταβολές  του  μεγάλου  σήματος  
απαιτεί  ένα  μοντέλο  που  καλύπτει  και  τις  τρεις  περιοχές  λειτουργίας  
που  μπορεί  να  βρεθεί  το  τρανζίστορ  και  ερμηνεύει  τη  συμπεριφορά   
του  κατά  τη  μετάβαση  από  τη  μια  περιοχή  στην  άλλη .  Το  πρώτο  
μοντέλο  που  χρησιμοποιήθηκε  για  το  σκοπό  αυτό ,  και  μάλιστα  κατά  
κόρο ,  ήταν  το  Ebers – Moll [8]  ,  το  οποίο  αποτελεί  ένα  DC μοντέλο  για  
το  διπολικό  τρανζίστορ .  Το  ισοδύναμο  κύκλωμα  του  διπολικού  
τρανζίστορ  βάσει  του  μοντέλου  αυτού ,  το  οποίο  καλύπτει  και  τις  τρεις  
περιοχές  λειτουργίας ,  φαίνεται  στο  ακόλουθο  σχήμα   

Σχ .  25.  Το  μοντέλο  Ebers  –  Moll .  
 
Οι  δύο  δίοδοι  παριστάνουν  τις  δύο  επαφές ,  βάσης  – συλλέκτη  και  

βάσης  – εκπομπού .  Οι  πηγές  ρεύματος  δίνουν  τα  ρεύματα  στην  
περίπτωση  ευθείας  (forward) και  ανάστροφης  (reverse) λειτουργίας  του  
τρανζίστορ .  

Τα  ρεύματα  εκπομπού  και  συλλέκτη  είναι  αντίστοιχα  
 

ΙΕ  =  I f  – arI r    
               Εξισώσεις  Ebers – Moll 
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Ef −+=          (  1  )  
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και            )1e)(Wp
W

nD(qAI T

BC
V

V

p

CnCO

B

BOnB
Er −

τ
+=          (  2 ) 

 
όπου  ΑΕ  η  επιφάνεια  του  εκπομπού ,  WE ,  WB  και  WC  το  εύρος  της  
ουδέτερης  περιοχής1 εκπομπού ,  βάσης  και  συλλέκτη  αντίστοιχα ,  DpE  
και  DnB  η  σταθερά  διάχυσης  οπών  στην  περιοχή  του  εκπομπού  και  
ηλεκτρονίων  στην  περιοχή  της  βάσης  αντίστοιχα ,  pnEo  και  pnCo  η  
συγκέντρωση  των  οπών  στην  κατάσταση  ισορροπίας  στην  περιοχή  του  
εκπομπού  και  του  συλλέκτη  αντίστοιχα  και  nB o  η  συγκέντρωση  
ηλεκτρονίων  στην  περιοχή  της  βάσης  στην  κατάσταση  ισορροπίας .  
 
Ακόμη  ισχύει  ότι  
 

      
B

BOnBE
rrff W

nDqAIaIa ==           (  3 ) 

 
Όλες  οι  παραπάνω  σχέσεις  για  τα  ρεύματα  προέρχονται  από  τους  όρους  
διάχυσης  και  ολίσθησης  των  φορέων  υπό  συνθήκες  χαμηλής  έγχυσης  
και  αγνοώντας  όρους  επανασύνδεσης .  

Για  συνθήκες  λειτουργίας  ενεργού  περιοχής  βρίσκεται  από  τις  
παραπάνω  σχέσεις  ότι  

 

         C
f

f
B I

a
a1I −=

f

f
a1

a
−

=β⇒  

 
Το  μοντέλο  αυτό ,  όμως ,  παρά  το  γεγονός  ότι  είναι  απλό  και  

εύχρηστο  (χρησιμοποιεί  λίγες  παραμέτρους) παρουσιάζει  μερικά  
σημαντικά  μειονεκτήματα .  
1 . Δεν  περιλαμβάνει  την  επίδραση  του  φαινομένου  Early στην  
απόκριση  του  τρανζίστορ .  
2. Αγνοεί  τα  φορτία  χώρου  που  δημιουργούνται  στις  δύο  επαφές  
αλλά  και  τις  συγκεντρώσεις  των  φορτίων  εκείνων  που  οφείλονται  στο  
φαινόμενο  της  διάχυσης ,  με  αποτέλεσμα  να  αδυνατεί  να  προσδιορίσει  
το  χρόνο  μετάβασης  των  φορέων ,  βασιζόμενο  στα  φορτία  αυτά ,  κατά  τη  
λειτουργία  της  διάταξης  ως  διακόπτη .  
3. Δεν  προβλέπει  την  επίδραση  στο  κέρδος  ρεύματος  της  υψηλής  
έγχυσης  φορέων  (φαινόμενο  Webster,  φαινόμενο  Kirk). 
4. Αγνοεί  τις  παρασιτικές  αντιστάσεις  των  τριών  ακροδεκτών .  
5. Δεν  καλύπτει  το  φαινόμενο  της  επανασύνδεσης  φορέων  στο  
εσωτερικό  ή  την  επιφάνεια   των  περιοχών  του  τρανζίστορ .  
 
 
 
 
 
 

                                                  
1 Δεν περιέχεται το εύρος της περιοχής απογύμνωσης που έχει δημιουργηθεί μεταξύ κάθε ετεροεπαφής 
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4.2 Το  μοντέλο  Gummel-Poon 
Είναι ,  επομένως ,  απαραίτητο  ένα  μοντέλο  που  καλύπτει  όλα  τα  

παραπάνω  φαινόμενα  και  συνδέει  το  ρεύμα  εξόδου  (συλλέκτη) με  το  
δυναμικό  κάθε  επαφής  και  το  φορτίο  στη  βάση .  Το  μοντέλο  που  ζητάμε  
είναι  το  Gummel – Poon [9] και  παρουσιάζεται  μία  βελτιωμένη  μορφή  
του ,  στην  οποία  γίνεται  διαχωρισμός  του  τρανζίστορ  σε  ενδογενές  και  
εξωγενές  (two – transistor model).  Στο  σχήμα  που  ακολουθεί  
παρουσιάζεται  το  ισοδύναμο  κύκλωμα  στο  οποίο  βασίζεται  ο  
υπολογισμός  των  χαρακτηριστικών  και  των  επιδόσεων  του  HBT 
σύμφωνα  με  το  μοντέλο  Gummel-Poon [10].  

 
 

Σχ .  26.  Το  μοντέλο  Gummel – Poon για  το  SiGe – HBT. Με  κόκκινο  χρώμα  
παριστάνονται  τα  στοιχεία  του  εξωγενούς  τρανζίστορ ,  με  μαύρο  του  ενδογενούς  
και  με  πράσινο  της  επαφής  με  το  υπόστρωμα .  

 
Οι  δίοδοι  του  ενδογενούς  τρανζίστορ  παριστάνουν  τις  

ετεροεπαφές  n-p βάσης  – εκπομπού  (η  οποία  διαρέεται  από  το  ρεύμα  
Ib e i)  και  p-n βάσης  – συλλέκτη  (η  οποία  διαρέεται  από  το  ρεύμα  Ib c i)  .  
Η  χωρητικότητα  Cb c i  αποτελεί  το  άθροισμα  των  χωρητικοτήτων  εκείνων  
που  αντιστοιχούν  σε  φορτίο  χώρου  και  διάχυσης  στην  επαφή  BC και  η  
Cb e   το  αντίστοιχο  άθροισμα  χωρητικοτήτων  της  επαφής  BE. 

Η  βασική  σχέση  του  μοντέλου  αυτού  συνδέει  το  ρεύμα  συλλέκτη  
με  το  δυναμικό  των  επαφών  και  το  φορτίο  φορέων  μειονότητας  στη  
βάση .  
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Sb

Vn
V

S

Sa

Vn
V

S
B

Vn
V

Vn
V

SCC

I
eI

I
eIQ

1)ee(II

Tb

BC

Ta

BE
Tr

BC

Tf

BE

++

−=                  (  1  )  

 
Οι  δύο  όροι  στον  παρονομαστή ,  οι  οποίοι  προστίθενται  στο  φορτίο  QB, 
ερμηνεύουν  την  επίδραση  των  φραγμών  δυναμικού  στις  δύο  
ετεροεπαφές ,  με  na  και  nb  συντελεστές  ιδανικότητας ,  ανεξάρτητους  της  
θερμοκρασίας .  
Οι  παράμετροι  ISa  και  ISb  δίνονται  από  τις  σχέσεις  
 

kt
E

1
Sa

S
a

eK
I
I =      και   kt

Eb

2
Sb

S eK
I
I =    

  
όπου  Ea  και  Eb  είναι  οι  ενεργειακές  τιμές  των  φραγμών  δυναμικού  στις  
δύο  ετεροεπαφές ,  και  Κ1 ,  Κ2 σταθερές .  Το  ΙS  είναι  το  γνωστό  
ανάστροφο  ρεύμα  κόρου  και  δίνεται  από  τη  σχέση  
 

∫
=

BW

0
B

E
2
inB

S

dx)x(N

AnqDI            (  2 ) 

 
Οι  παράγοντες  nf ,  nr  αποτελούν  τους  συντελεστές  ιδανικότητας  

των  διόδων  βάσης-εκπομπού  υπό  ορθή  πόλωση  και  βάσης-συλλέκτη  
υπό  ανάστροφη  πόλωση  αντίστοιχα  (άρα  υπό  συνθήκες  πόλωσης  
ενεργού  περιοχής  λειτουργίας  του  HBT).  
 
Το  φορτίο  που  είναι  αποθηκευμένο  στη  βάση  δίνεται  από  τη  σχέση  
 

)Q411(
2

QQ 2
1

B ++=           (  3 ) 

 
και  εξαρτάται  από  το  φαινόμενο  Early  μέσω  του  παράγοντα   
 

Ar

BE

Af

BC
1

V
V

V
V1

1Q
−−

=            (  4 ) 

 
όπου  VAf,  VAr η  τάση  Early ορθής  και  ανάστροφης  ενεργού  

περιοχής  λειτουργίας  αντίστοιχα ,  
και  από  συνθήκες  υψηλής  έγχυσης  μέσω  του  παράγοντα  
 

)1e(I

IQ

Tf

BE
Vn

V

Kf

S
2

−

=            (  5 )  
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όπου  IKf  το  ευθύ  ρεύμα  γονάτου .  

Στη  σχέση  αυτή  σημειώνουμε  ότι  έχει  αγνοηθεί  η  συνεισφορά  
του  ανάστροφου  ρεύματος  υψηλής  έγχυσης  ως  αμελητέα ,  και  έχει  
ληφθεί  υπόψη  μόνο  εκείνη  του  ευθέως  ρεύματος  γονάτου  IKf  (το  “knee 
current” αποτελεί  μία  χαρακτηριστική  τιμή  του  ρεύματος  συλλέκτη ,  
πάνω  από  την  οποία  ο  “transit  t ime” αυξάνεται  σημαντικά).  
 Όσον  αφορά  την  ενδογενή  επαφή  βάσης  – εκπομπού ,  εμφανίζεται  
το  ρεύμα  ΙBei  ,  το  οποίο  περιέχει  και  τον  παράγοντα  επανασύνδεσης  
 

)1e(III TE

BEi
Vn

V

SE
f

Cf
BEi −+

β
=        (  6.α  )  

 
Στην  εξωγενή  αντίστοιχη  επαφή  εμφανίζεται  το  ρεύμα  IB e x ,  που  

αντιστοιχεί  σε  συνεισφορά  ρεύματος  από  τις  ακμές  του  εκπομπού  
 

)1e(II TEx

BEx
Vn

V

SExBEx −=        (  6.β  )  
 

Στην  ενδογενή  επαφή  βάσης  – συλλέκτη  έχουμε  το  ρεύμα  (που  
επίσης  περιέχει  παράγοντα  επανασύνδεσης) 
 

)1e(I
r

I
I TC

BCi
Vn

V

SC
Cr

BCi −+
β

=        (  7.α  )  

 
αλλά  και  το  ρεύμα  εκείνο  που  οφείλεται  στο  φαινόμενο  χιονοστιβάδας  
που  προκαλεί  την  κατάρρευση  της  επαφής  βάσης  – συλλέκτη  
 

  CffBk I)1M(I −=         (  7.β  )  
 
με  Mf τον  παράγοντα  πολλαπλασιασμού .  

Στην  εξωγενή  επαφή  βάσης  – συλλέκτη  το  ρεύμα  δίνεται  από  τη  
σχέση  
 

      )1e(II TCx

BCx
Vn

V

SExBCx −=         (  7.γ  )  
 
ενώ  στην  επαφή  του  υποστρώματος  με  το  εξωτερικό  μέρος  του  
συλλέκτη  
 

       )1e(II TCs

Cs
Vn

V

CSCs −=
−

           (  8 ) 
 
Αν  δούμε  τα  συνολικά  ρεύματα  βάσης  και  συλλέκτη ,  έχουμε  
 
   Ιb = Ib e i  + Ib e x – Ib k + Ib c x      και      Ic  = Ic c  + Ib k – Ib c i  – Ib c x – Ic s  
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Αποθηκευμένα  φορτία  και  χρόνος  μετάβασης .  
Στην  περιοχή  της  επαφής  βάσης  – εκπομπού  το  συνολικό  φορτίο  

οφείλεται  σε  φορτία  χώρου  και  φορτισμένους  φορείς  διάχυσης  
 

BEdiffBEjBE QQQ +=           (  9 ) 
 

με         
BEi

BEj
BEj dV

dQ
C =                  (  10 ) 

 
Το  φορτίο  QB e d i f f  συνδέεται  με  το  χρόνο  μετάβασης  των  φορέων  μέσω  
της  βάσης ,  ο  οποίος  εξαρτάται  από  

(α) το  φαινόμενο  Early που  επεκτείνει  την  περιοχή  απογύμνωσης  
από  την  πλευρά  της  βάσης  

(β) τη  συγκέντρωση  φορέων  μειονότητας  στα  πηγάδια  δυναμικού  
που  δημιουργούνται  στις  ακμές  των  ενεργειακών  ζωνών .  Το  βάθος  του  
πηγαδιού  αυτού  στην  πλευρά  του  εκπομπού  εξαρτάται  από  την  τιμή  της  
VB E ,  και  στην  πλευρά  του  συλλέκτη  από  την  τιμή  της  VB C, 

και  δίνεται  από  τη  σχέση  
 

 TB

JCBCi

TA

JEBEi
Vn

VV

BCxs
Vn

VV

BExs
AF

bci
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bei
fBtfB ee)

V
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τ+τ+++τ=τ         (  11  )  

 
με  τ f B το  χρόνο  μετάβασης  στην  ενδογενή  περιοχή  της  βάσης ,  τB e x s και  
τB C x s τους  χρόνους  μετάβασης  των  φορέων  από  τις  επαφές  της  βάσης  με  
τον  εκπομπό  και  το  συλλέκτη  αντίστοιχα .  

To QB e d i f f  εξαρτάται ,  όμως ,  και  από  το  φορτίο  Qf d i f f  που  
αποθηκεύεται  στο  συλλέκτη  (και  οφείλεται  σε  διάχυση  φορέων) το  
οποίο  περιέχεται  επίσης  στις  παραμέτρους  του  ισοδύναμου  
κυκλώματος .  Αυτό  προσδιορίζεται  από  τους  ακόλουθους  τρεις  
παράγοντες :  έναν  χρόνο  μετάβασης  που  καθορίζει  η  ταχύτητα  διάδοσης  
των  φορέων ,  το  μέγεθος  της  έντασης  του  ρεύματος  που  φτάνει  στο  
συλλέκτη  και  ένα  επιπλέον  φορτίο  που  οφείλεται  στο  φαινόμενο  Kirk. 

Το  φορτίο  στην  ενδογενή  επαφή  βάσης  – συλλέκτη  Qb c i   
εξαρτάται  από  το  Qb c j ,  από  το  ανάστροφο  ρεύμα  συλλέκτη  και  από  το  
Qf d i f f .  

Για  το  φορτίο  λόγω  διάχυσης  στην  επαφή  βάσης  – συλλέκτη ,  το  
οποίο  παρατηρείται  στην  ανάστροφη  περιοχή  λειτουργίας  έχουμε  τη  
σχέση  
 

bci

bci
RiBCRdiff dV

dI
C τ=  ,  με  τR i  τον  “reverse transit t ime” 

 
Αντίστοιχες  σχέσεις  ισχύουν  για  την  εξωγενή  επαφή  βάσης  – συλλέκτη   
(Qb c x και  Qb c x x) και  για  την  επαφή  του  συλλέκτη  με  το  υπόστρωμα  
(Qc s).  
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4.3 Ισοδύναμο  μοντέλο  του  ΗΒΤ   στο  πεδίο  υψηλών  συχνοτήτων  

4.3.1  Το  βελτιωμένο  μοντέλο  Gummel-Poon 
Το  μοντέλο  που  χρησιμοποιούμε  για  την  εξαγωγή  μερικών  

χρήσιμων  συμπερασμάτων  στην  περίπτωση   που  μελετάμε ,  αποτελεί  μία  
επέκταση  του  κλασσικού  Gummel – Poon που  παρουσιάστηκε .  
Επικεντρώνεται  στον  προσδιορισμό  των  παραμέτρων  που  καθορίζουν  
τη  λειτουργία  του  τρανζίστορ  σε  υψηλές  συχνότητες  και  τις  
χρησιμοποιεί  ως  βασικές  μεταβλητές  ανάλυσης  της  απόκρισης  του  HBT 
ως  διακόπτη .  Οι  παράμετροι  αυτές  είναι  το  φορτίο ,  QB ,  που  είναι  
αποθηκευμένο  στο  τρανζίστορ  (σχεδόν  εξ’ολοκλήρου  στη  βάση) και  ο  
χρόνος  μετάβασης  των  φορέων ,  τ f ,  που  μπορεί  να  προσδιοριστεί  από  
την  εξάρτηση  της  συχνότητας  αποκοπής  f t  από  το  ρεύμα  στο  συλλέκτη  
ΙC, με  παράμετρο  την  τάση  VC E. 

Το  ισοδύναμο  κύκλωμα  στο  οποίο  βασίζεται  το  μοντέλο  είναι  μία  
παραλλαγή  του  κυκλώματος  που  παριστάνει  το  ενδογενές  τρανζίστορ ,  
που  παρουσιάστηκε  κατά  την  ανάλυση  του  Gummel – Poon [11].  

Σχ .  27.  Το  βελτιωμένο  μοντέλο  Gummel-Poon 
 
Για  την  τιμή  της  τάσης  μεταξύ  συλλέκτη  και  εκπομπού  (στο  ενδογενές  
πάντα  τρανζίστορ),  επιλέγουμε  

 
         CEsati,CE VV65.0V ≥≥                    (  1  )  
 

ώστε  το  τρανζίστορ  να  βρίσκεται  είτε  στην  ενεργό  περιοχή ,  είτε  σε  
αυτήν  της  αποκοπής ,  γιατί  το  μοντέλο  αυτό  εφαρμόζεται  για  
τρανζίστορ  που  δεν  εισέρχονται  στην  περιοχή  κόρου .  
• Cj e και  Cjc  είναι  οι  χωρητικότητες  των  περιοχών  απογύμνωσης ,  
• Cd c η  χωρητικότητα  διάχυσης  στην  περιοχή  του  συλλέκτη  και  Cd e

* η  
τροποποιημένη  χωρητικότητα  διάχυσης  περιοχής  εκπομπού .  
 Η  χωρητικότητα  Cd c μπορεί  να  αγνοηθεί  γιατί  είναι  πολύ  μικρή  
σε  σχέση  με  την  Cd e

* ,  λόγω  της  (1).  
 Στο  παραπάνω  κύκλωμα  έχει  αγνοηθεί  η  εσωτερική  εν  σειρά  
αντίσταση  του  συλλέκτη  rC i ,  η  οποία  εξαρτάται  από  τις  τιμές  ICi  και  
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VB C , i .  Η  επίδρασή  της ,  όμως ,  στην  απόκριση  του  τρανζίστορ  ως  
διακόπτη  λαμβάνεται  υπόψη  μέσω  μίας  σταθεράς  χρόνου  τC i  = rC i ⋅Cjc , I  
την  οποία  προσθέτουμε  στον  ενδογενή  χρόνο  μετάβασης  τ f  :  

 
     τ f

*  = τ f  + τC i            (  2 ) 
 

Ο  ορισμός  του  τροποποιημένου  αυτού  χρόνου  μετάβασης  αντιστοιχεί  σε  
μία  αυξημένη  χωρητικότητα  διάχυσης  εκπομπού  

 

     Cd e
* = τ f

*
const

i,BE

Ci
i,BC

i
=υϑυ

ϑ           (  3 ) 

 
Στην  περίπτωση  που  το  ΙC έχει  μεγάλη  τιμή ,  το  τCi είναι  αμελητέο ,  άρα  
Cd e

* = Cd e 
 

4.3.2 Η  σχέση  ελέγχου  φορτίου  
Η  σχέση  από  την  οποία  υπολογίζεται  το  ρεύμα  συλλέκτη  είναι  η  

ίδια   με  την  (*).  Η  σχέση  για  το  συνολικό  φορτίο  μπορεί  να  γραφτεί  ως  
εξής  
 

     QB = QB o + QE + QC + Qf
*             (  4 ) 

 
με   QB o = QB (υB E , I  = υB C , I  = 0) το  φορτίο  στην  αποκοπή  (steady – 
state).  

Τα  φορτία  χώρου  στις  δύο  επαφές  είναι  
 

       ∫
υ

υ=
i,BE

0
i,jeE dCQ    ( 6 )      και  ∫

υ

υ=
i,BC

0
i,jcC dCQ  ( 7 ) 

    
και  με  Qf θα  συμβολίσουμε  το  φορτίο  των  φορέων  πλειονότητας  που  
βρίσκονται  στη  βάση  (λόγω  διάχυσης),  το  οποίο  επισημαίνουμε  ότι  
είναι  ίσο  με  το  συνολικό  φορτίο  φορέων  μειονότητας  σε  όλο  τον  όγκο  
του  τρανζίστορ  
  

      ∫∫ τ=υ=
υ Cii,BE i

0
f

0
def didCQ            (  8 ) 

 
Με  Qf

* συμβολίζουμε  το  φορτίο  που  προκύπτει  από  το  άθροισμα  του  
Qf

* και  του  επιπλέον  φορτίου  χώρου  που  προκαλεί  η  rC i  
 

      ∫∫ τ=υ=
υ Cii,BE i

0

*
f

0

*
de

*
f didCQ            (  9 ) 
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4.3.3 Προσδιορισμός  του  τ f
*  

Μία  πρώτη  εκτίμηση  του  τ f  μπορεί  να  γίνει   από  την  καμπύλη     

f t  (IC),  απ’όπου  προσδιορίζεται  ένας  μέσος  χρόνος  f
~
τ .  Τότε  το  τ f

*  
δίνεται  από  τη  σχέση  

   τ f
*  = f

~
τ  -  rC o ( Cj C , o + CjC, i  )         (  10 ) 

 
και  η  γραφική  του  παράσταση  συναρτήσει  του  αντίστροφου  ρεύματος  
DC πόλωσης  του  συλλέκτη  φαίνεται  στο  παρακάτω  σχήμα  

Σχ .  28.  Γραφική  παράσταση  του  χρόνου  μετάβασης  των  φορέων  συναρτήσει  του  
αντίστροφου  ρεύματος  διαρροής  του  συλλέκτη ,  με  παράμετρο  την  τάση  VC E , I  [11] .  
 
Ο  χρόνος  αυτός ,  όμως , ,  μπορεί  να  υπολογιστεί  και  αναλυτικά  από  τη  
σχέση  
 

      fCfEfB
C

fcfefb

C

f

Ci

f
f dI

)QQQ(d
dI
dQ

di
dQ τ+τ+τ=++===τ       (  11  )  

 
Στη  γραφική  παράσταση  που  ακολουθεί  παρατηρείται  η  αύξηση  του  τ f  
από  μία  τιμή  του  ΙC και  πάνω ,  η  οποία  ονομάζεται  τιμή  ρεύματος  
γόνατου  ΙCK ,  όπως  έχει  προαναφερθεί .  Το  γεγονός  αυτό  οφείλεται  στο  
φαινόμενο  Kirk. Η  τιμή  αυτή  μεγαλώνει  (άρα  η  ανεπιθύμητη  αύξηση  
του  τ f  έρχεται  αργότερα) με  την  αύξηση  της  VC E , i  .  
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Σχ .  29.  Στη  γραφική  παράσταση  του  τροποποιημένου  χρόνου  τ f
*  συναρτήσει  του  IC  

επισημαίνεται  η  αύξηση  του  χρόνου  αυτού  μετά  την  χαρακτηριστική  τιμή  του  
ρεύματος  γονάτου  (για  κάθε  τιμή  της  παραμέτρου  VC E , I )  [11] ,  [12].  
 
Το  IC K δίνεται  από  τη  σχέση  
 

        














>>
−

+

<<
+

=

limC
PT

limC

o,Ci

lim

limC
2

lim

Co,Ci

C

CK

VV),
V

VV
1(

r
V

VV,
)

V
V

(1

1
r
V

I        (  12 )  

 
με  VC = VC E , I  -  VC E S a t  ,  
 

Cno

C
o,Ci NAq

w
r

µ
=  την  αντίσταση  της  περιοχής  του  συλλέκτη  κάτω  από  

τον  εκπομπό  (σε  μηδενικό  ηλεκτρικό  πεδίο) 
 

no

CS
lim

w
V

µ
υ

=     την  πτώση  τάσης  κατά  μήκος  αυτής  της  περιοχής ,  

όσο  η  ευκινησία  παραμένει  ανεξάρτητη  του  πεδίου  
 
και  
 

2
C

C
PT w

2
qN

V
ε

=  την  τάση  “punchthrough” του  συλλέκτη ,  όπου  

 
wC και  NC το  πάχος  και  η  συγκέντρωση  προσμίξεων  στον  επιταξιακό             

συλλέκτη     
μn o  η  ευκινησία  των  ηλεκτρονίων  στο  συλλέκτη  σε  χαμηλό  

ηλεκτρικό  πεδίο  
υS  η  ταχύτητα  κόρου  των  ηλεκτρονίων .  
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5 Το διαφορικό ζεύγος 
 

5.1  Γενική  περιγραφή  
Ο  διαφορικός  ενισχυτής  είναι  το  πιο  διαδεδομένο  δομικό  

στοιχείο  στα  αναλογικά  ολοκληρωμένα  κυκλώματα .  Στο  κύκλωμα  του  
Οδηγού  της  Διόδου  Λέιζερ  (Laser Diode Driver ή  LDD) που  
σχεδιάζεται ,  έχει  επιλεχθεί  αυτή  η  διάταξη  για  την  οδήγηση  του  
παλμού  στο  λέιζερ .  Τα  πλεονεκτήματα  που  προσφέρει  το  διαφορικό  
ζεύγος  για  το  σκοπό  αυτό  είναι  αρκετά  και  εκτενής  αναφορά  γίνεται  
στη  συνέχεια .  Σημαντικότερο  αυτών  είναι  η  ικανότητα  γρήγορης  
απόκρισης  του  σε  παλμούς  χρονικά  στενούς  που  καθιστούν  δυνατή  την  
επίτευξη  μεγάλου  ρυθμού  μεταφοράς  δεδομένων .  
 Στο  σχήμα  30 παρουσιάζεται  η  βασική  δομή  ενός  διαφορικού  
ζεύγους  με  HBT.  
 

 
Σχ .  30.  Η  δομή  του  διαφορικού  ζεύγους  με  διπολικά  τρανζίστορ  ετεροεπαφής .  
 

Αποτελείται  από  δύο  ταιριασμένα1 (και  όμοια) τρανζίστορ  Q1  και  
Q2 ,  οι  εκπομποί  των  οποίων  είναι  ενωμένοι .  Τα  τρανζίστορ  
πολώνονται  από  μία  σταθερή  πηγή  ρεύματος  Ι .  Η  τελευταία  υλοποιείται  
από  καθρέπτες  ρεύματος  για  καλύτερο  έλεγχο  του  ρεύματος  πόλωσης .  
Οι  υπόλοιπες  πολώσεις  σε  συλλέκτη  και  βάση ,  αλλά  και  οι  αντιστάσεις  
που  παρεμβάλλονται ,  επιλέγονται  έτσι  ώστε  τα  τρανζίστορ  να  μην  
βρεθούν  ποτέ  στον  κόρο .  
 Εξετάζοντας  τη  λειτουργία  του  διαφορικού  ζεύγους ,  θεωρούμε  
την  περίπτωση  που  οι  δύο  βάσεις  ενώνονται  σε  κοινή  τάση  (τάση  
κοινού  σήματος).  Αφού  τα  Q1  και  Q2 είναι  ταιριασμένα  και  υπάρχει  
συμμετρία ,  το  ρεύμα  Ι  διαιρείται  σε  δύο  ίσα  ρεύματα  που  διαρρέουν  τα  
δύο  τρανζίστορ .  Άρα ,  iE1  = iE2 = I/2 και  η  τάση  στον  κόμβο  των  
                                                  
1 matched 
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εκπομπών  είναι  υC M – VB E ,  όπου  VB E   το  δυναμικό  επαφής  βάσης  – 
εκπομπού  κάθε  τρανζίστορ ,  που  έχει  τιμή  0.9V για  τα  εν  λόγω  HBT 
(και  απαιτείται  για  να  έχουμε  ρεύμα  εκπομπού  Ι/2). Η  τάση  κάθε  
συλλέκτη  είναι  VC C – (1 /2)αIRC , ενώ  η  διαφορά  μεταξύ  των  τάσεων  
στους  συλλέκτες  μηδενική .  Εάν  μεταβάλλουμε  την  τιμή  της  υC M , όσο  
τα  Q1  και  Q2 παραμένουν  στην  ενεργό  περιοχή ,  το  ρεύμα  Ι  θα  
ισοκατανέμεται  και  η  τάση  στους  συλλέκτες  δεν  θα  αλλάζει  (σχ .  31).  
Το  συμπέρασμα  είναι  ότι  το  διαφορικό  ζεύγος  απορρίπτει  το  κοινό  
σήμα  που  εμφανίζεται  στην  είσοδο .  

 
Σχ .  31 .  Το  διαφορικό  ζεύγος  με  κοινό  σήμα  εισόδου .  

 
 Όταν ,  όμως  το  διαφορικό  ζεύγος  πρέπει  να  οδηγήσει  ψηφιακό  
σήμα ,  απαιτούνται  δύο  ευδιάκριτες  καταστάσεις  λειτουργίας  στην  
έξοδο  από  το  συλλέκτη  του  ενός  τρανζίστορ  ή  και  των  δύο .  Αυτό  
μπορεί  να  παρατηρηθεί  αν ,  για  παράδειγμα ,  η  τάση  υΒ1  γίνει  1V και  η  
βάση  του  Q2 γειωθεί .  Τότε  το  Q1  άγει  όλο  το  ρεύμα ,  ενώ  το  Q2 είναι  
“off”. Για  να  άγει  το  Q1  πρέπει  η  τάση  στον  κόμβο  των  εκπομπών  να  
είναι  περίπου  0.1V, οπότε  η  ένωση  βάσης  – εκπομπού  του  Q2 είναι  
ανάστροφα  πολωμένη  και  οι  τάσεις  στους  συλλέκτες  είναι  υC1  = VC C – 
αIRC και  υC 2 = VC C. (σχ .  32). 
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Σχ .  32.  Το  διαφορικό  ζεύγος  με  μεγάλο  διαφορικό  σήμα  εισόδου .  
 
 Αν  η  υΒ1  γίνει  –1V , τότε  το  Q2  άγει  όλο  το  ρεύμα  και  το  Q1  είναι  
“off”. Η  τάση  στον  κόμβο  των  εκπομπών  είναι  –0.9V , άρα  η  ένωση  
βάσης  – εκπομπού  του  Q1  είναι  κατά  0.1V ανάστροφα  πολωμένη .  Οι  
τάσεις  στους  συλλέκτες  είναι  υC 2 = VC C – αIRC και  υC1  = VC C (σχ .  33). 
 

 
Σχ .  33.  Το  διαφορικό  ζεύγος  με  μεγάλο  διαφορικό  σήμα  εισόδου  και  αντί8ετη  
πολικότητα  από  εκείνη  του  σχ .  32.  
 
 Είναι  φανερό  ότι  το  διαφορικό  ζεύγος  αποκρίνεται  σε  διαφορές  
τάσεων  ή  αλλιώς  διαφορικά  σήματα .  Ακόμα  και  με  μικρές  διαφορές  
τάσεων  το  ρεύμα  μπορεί  να  οδηγηθεί  από  τη  μία  πλευρά  του  ζεύγους  
στην  άλλη ,  κάτι  που  φαίνεται  πιο  καθαρά  στην  ανάλυση  που  ακολουθεί .  
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5.2 Ανάλυση  μεγάλου  σήματος  για  το  διαφορικό  ζεύγος  
 
 Η  γενικευμένη  ανάλυση  του  διαφορικού  ζεύγους  που  
παρουσιάζεται ,  αναφέρεται  στο  σχ .  30. Ορίζουμε  την  τάση  στον  κοινό  
κόμβο  εκπομπών  υΕ .  Τότε ,  η  εκθετική  σχέση  τάσης  – ρεύματος  για  κάθε  
τρανζίστορ  γράφεται  [13] :  
 

            T

E1B
VS

1E e
I

i
υ−υ

α
=     (  1α  )         και          T

E2B
VS

2E e
I

i
υ−υ

α
=        (  1β  )                        

 
Συνδυάζοντας  τις  δύο  αυτές  εξισώσεις  έχουμε  
 

T

2B1B
V

2E

1E e
i
i

υ−υ

=   (  2 )           από  την  οποία  προκύπτουν  οι                                             

 

T

1B2B
V

2E1E

1E

e1

1
ii

i
υ−υ

+

=
+

     (  3α  )       και      

T

2B1B
V

2E1E

2E

e1

1
ii

i
υ−υ

+

=
+

     (  3β  )                         

 
Αλλά  από  το  κύκλωμα  ισχύει  ότι     Iii 2E1E =+          (  4 ) 
 
Άρα ,  βάσει  των  (3α),  (3β) και  (4) προκύπτουν  οι  
 

T

1B2B
V

1E

e1

Ii
υ−υ

+

=          (  5α  )          και            

T

2B1B
V

2E

e1

Ii
υ−υ

+

=        (  5β  )                         

 
Παρατηρούμε  ότι  ακόμα  και  μία  πολύ  μικρή  διαφορά  τάσεων  

(4VT = 100mV) στις  δύο  βάσεις  μπορεί  να  φέρει  το  ρεύμα  σε  ένα  μόνο  
από  τα  δύο  τρανζίστορ ,  κάτι  που  φαίνεται  στην  ακόλουθη  γραφική  
παράσταση .  
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 



���

  Ανάλυση μεγάλου σήματος 
   

 52 

 
Σχ .  34.  Συνάρτηση  μεταφοράς  του  HBT διαφορικού  ζεύγους  του  σχήματος  30 
θεωρώντας  το  α  περίπου  ίσο  με  1 .  
 

Τα  ρεύματα  των  συλλεκτών  είναι  εκείνα  των  εκπομπών  επί  α  και  
οι  τάση  σε  κάθε  συλλέκτη  είναι1 
 
υC1  = VC C – iC1RC    (  6α  )           και           υC 2 = VC C – iC 2RC       (  6β  )                         
 
άρα  
 

C

V

CC1C R

e1

IV

T

1B2B υ−υ

+

α−=υ  (  7α  )   και  C

V

CC2C R

e1

IV

T

2B1B υ−υ

+

α−=υ  (  7β  )                        

 
Για  υΒ1  > υΒ2 :   υC1  = VC C - αΙRC 
    υC 2 = VC C  
 
ενώ  για  υΒ2 > υΒ1  :  υC1  = VC C 
    υC 2 = VC C - αΙRC  
 
Άρα ,  το  εύρος  της  τάσης  εξόδου  είναι           Vs w i n g = αΙRC   (  8 )
   
και  προφανώς  του  ρεύματος  (παλμού) εξόδου  :     Ι s w i n g = αΙ            (  9 ) 
 
  
 
 

                                                  
1Στο κύκλωμα που παρουσιάζεται στη συνέχεια, η έξοδος λαμβάνεται από το συλλέκτη του Q2 μόνο, 
άρα και οι “on” και “off” καταστάσεις της εξόδου  
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5.3 Διακοπτική  λειτουργία  του  διαφορικού  ζεύγους  
 

Στην  ενότητα  αυτή  γίνεται  μελέτη  της  απόκρισης  του  διαφορικού  
ζεύγους ,  όταν  σε  αυτό  εφαρμόζεται  μεγάλο  σήμα  που  το  οδηγεί  σε  
διαδοχικές  μεταβάσεις  μεταξύ  της  περιοχής  αποκοπής  και  της  ενεργού  
περιοχής  λειτουργίας .  Η  θεωρητική  πρόβλεψη  της  απόκρισης  του  
διαφορικού  ζεύγους  σε  παλμό  αποτελεί  πολύπλοκη  διαδικασία  και  η  
ακριβής  πρόβλεψη  αυτής  της  απόκρισης  μπορεί  να  γίνει  μόνο  μέσω  
προγραμμάτων  προσομοίωσης .  Τα  σχόλια  που  ακολουθούν  βασίζονται  
σε  προσεγγίσεις   και  αποσκοπούν  απλώς  στη  γενικότερη  κατανόηση  
των  βασικών  αρχών  λειτουργίας  του  διαφορικού  ζεύγους  ως  διακόπτη  
ρεύματος .  
 Η  βασική  ιδέα  στην  οποία  θα  βασιστεί  η  θεωρητική  ανάλυση  έχει  
ήδη  αναφερθεί .  Είχαμε  δει  προηγούμενα  ότι  η  απόκριση  ενός  διπολικού  
τρανζίστορ  σε  παλμό  εξαρτάται  από  το  φορτίο  που  αποθηκεύεται  στη  
βάση  εξαιτίας  των  δύο  χωρητικών  φαινομένων ,  λόγω  διάχυσης  στην  
περιοχή  της  και  απογύμνωσης  στις  επαφές  της  με  τον  εκπομπό  και  το  
συλλέκτη .  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  το  διαφορικό  ζεύγος .  Ο  χρόνος  
μετάβασης ,  και  για  τα  δύο  τρανζίστορ ,  από  τη  μία  περιοχή  λειτουργίας  
στην  άλλη  εξαρτάται  σημαντικά  από  την  τιμή  του  ρεύματος  πόλωσης  
των  εκπομπών  από  την  πηγή  ρεύματος ,  όταν  αυτή  έχει  μεγάλες  τιμές ,  
κάτι  που  σημαίνει  ότι  το  φορτίο  της  χωρητικότητας  διάχυσης  της  βάσης  
είναι  ο  κυρίαρχος  παράγοντας  στην  περίπτωση  αυτή .  Αντίθετα ,  η  
καθυστέρηση  εξαρτάται  λιγότερο  από  το  ρεύμα  αυτό ,  όταν  η  τιμή  του  
είναι  μικρότερη .  Αυτό  σημαίνει  ότι  το  φορτίο  λόγω  χωρητικοτήτων  
απογύμνωσης  των  επαφών  βάσης  – εκπομπού  και  βάσης  – συλλέκτη  
είναι  ο  καθοριστικός  παράγοντας  τώρα .  Έτσι ,  η  θεωρητική  ανάλυση  
μπορεί  να  χωριστεί  αρχικά  σε  δύο  μέρη  :  (α) τη  μελέτη  της  φόρτισης  
και  εκφόρτισης  των  χωρητικοτήτων  απογύμνωσης  (φορτία  χώρου),  και  
(β) τη  μελέτη  της  φόρτισης  και  εκφόρτισης  της  χωρητικότητας  
διάχυσης  (φορτίο  βάσης).  Επίσης ,  την  καθυστέρηση  διάδοσης  του  
παλμού  αυξάνουν  η  αντίσταση  RC και  η  χωρητικότητα  CC του  συλλέκτη  
από  τον  οποίο  παίρνουμε  την  έξοδο ,  μέσω  της  σταθεράς  χρόνου  RCCC, 
καθώς  και  η  χωρητικότητα  της  επαφής  του  συλλέκτη  με  το  υπόστρωμα .  

Για  το  αρχικό  μέρος  της  ανάλυσης  αναφερόμαστε  στο  ακόλουθο  
κύκλωμα  
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Σχ .  35.  Εφαρμογή  μεγάλου  σήματος  στο  διαφορικό  ζεύγος  (διακοπτική  λειτουργία)   
 
 

5.3.1  (Εκ)φόρτιση  των  χωρητικοτήτων  απογύμνωσης  
Μία  χωρητικότητα  απογύμνωσης  δίνεται  γενικά  από  τη  σχέση   

 

     
D

j
j dV

dQ
C =            (  1  )  

 
όπου  Qj το  φορτίο  χώρου  και  VD η  εφαρμοζόμενη  στην  επαφή  τάση .  
Επειδή  στο  ψηφιακό  σήμα ,  η  τάση  αυτή  μεταβάλλεται  μεταξύ  τιμών  
που  απέχουν  αρκετά  Volt μεταξύ  τους  και  μάλιστα  αρκετά  γρήγορα ,  
αντικαθιστούμε  αυτή  τη  μη  γραμμική ,  εξαρτώμενη  από  την  τάση  
χωρητικότητα ,  με  μία   ισοδύναμη  γραμμική  χωρητικότητα  Ce q.  Αυτή  
ορίζεται  έτσι  ώστε  για  μεταβολή  της  τάσης  από  Vh i g h σε  Vlow ,  η  
μεταφορά  φορτίου  να  είναι  ίση  με  εκείνη  που  προβλέπεται  από  το  μη  
γραμμικό  μοντέλο  [14]. Τότε  ισχύει  ότι  
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όπου  Cj o  η  χωρητικότητα  απογύμνωσης  μιας  επαφής  p – n χωρίς  
πόλωση ,  η  οποία  δίνεται  από  τη  σχέση  
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με  Α  τη  διατομή  και  Vb i  το  δυναμικό  της  επαφής ,  η  οποία  συνδέεται  με  
την  Cj υπό  πόλωση  VD με  τη  σχέση  
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με  m τον  “grading coefficient” (με  m=1/2 για  απότομη  επαφή  και  1 /3 
για  γραμμικό  προφίλ  του  “doping”). 
Από  την  (4) και  τη  (2) προκύπτει  ότι  
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Για  την  επαφή  βάσης  – εκπομπού  γνωρίζουμε  ότι  Vb i  = VB E = 0.9V   
και  για  την  επαφή  βάσης  – συλλέκτη  VB C = 0.8V. Οι  μεταβολές  των  
τάσεων  στους  ακροδέκτες  του  Q1  είναι  οι  ακόλουθες  
 
Βάση  :    από   VI  H I G H    σε   VI  L OW 
Εκπομπός  :            από     VI  H I G H – VB E ( o n )    σε   VB 2 – VB E ( o n )  
 
Συλλέκτης  :      VC C σταθερή  
 
Άρα ,   
  Κe q ,  b e   = Ke q ( V1 ,  V2 ) = Ke q ( VB E ( o n ) ,  VI  L O W - VB 2 – VB E ( o n )  )      (  6 ) 
  
    Κe q ,  bc   = Ke q ( V1 ,  V2 ) = Ke q ( VI  H I G H - VC C, VI  L O W - VC C )       (  7 ) 
 
 Η  μεταβολή  στην  τάση  που  υφίσταται  η  χωρητικότητα  Cb c κατά  
τη  μετάβαση  καθενός  τρανζίστορ  από  την  ενεργό  περιοχή  στην  
αποκοπή  είναι  Vs w i n g ,  ενώ  εκείνη  της  Cb e καθορίζεται  από  την  τιμή  που  
θα  έχει  η  υΒ2 ,  γιατί  αν  αυτή  είναι  μεγαλύτερη   από  την  υΒ1  ,  τότε  ο  
κόμβος  των  εκπομπών  είναι  0.9V κάτω  από  την  υΒ2 και  αντίστροφα  (ο  
εκπομπός  ακολουθεί  τη  βάση  του  ανοιχτού  τρανζίστορ).  Η  μεταβολή  
στην  τάση  που  έχει  η  Cb e είναι  μικρότερη ,  ανάλογα  με  το  πόσο  απέχει  
από  το  Vs w i n g η  υΒ2.  Αν  υΒ2/Vs w i n g = α ,  0 < α  < 1 ,  τότε  η  χωρητικότητα  
εισόδου  λόγω  περιοχών  απογύμνωσης  είναι  
 
   Ci n ,  j  = Κe q ,  b c  Cbc  1  + Κe q ,  be  Cb e  1/α          (  8 ) 
 
Όπως  είναι  φανερό  και  από  το  κύκλωμα  η  (εκ)φόρτιση  των  
χωρητικοτήτων  απογύμνωσης  εξαρτάται  από  τη  σταθερά  χρόνου  rBCi n ,  j .  
Το  90% της  τελικής  τιμής  απαιτεί  περίπου  2.2 σταθερές  χρόνου  για  
εκθετικά  προσεγγιζόμενη  κυματομορφή  στη  βάση .  Άρα ,  ο  χρόνος  για  
να  αλλάξει  το  φορτίο  στη  βάση  είναι  
 

t s p a c e  = 2.2rBCi n ,  j            (  9 ) 
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5.3.2 (Εκ)φόρτιση  της  χωρητικότητας  διάχυσης  
 
 Η  χωρητικότητα  διάχυσης  CD αντιστοιχεί  στο  επιπλέον  φορτίο  
ΔQF φορέων  μειονότητας  που  αποθηκεύεται  στη  βάση  
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Σε  μία  μετάβαση ,  το  ρεύμα  στο  Q1  από  0 γίνεται  ΙΕ ,  άρα  ΔQF = QF = 
τFIE. Η  μεταβολή  της  τάσης  είναι  Vs w i n g στο  διάστημα  αυτό .  Άρα  
 

C

F

EC

EF

swing

EFF
1D RIR

I
V

I
V

Q
C

τ
=

τ
=

τ
=

∆
∆

=        (  11  )  

 
Μία  ακριβής  έκφραση  του  χρόνου  φόρτισης  είναι  δύσκολο  να  δοθεί ,  
κυρίως  λόγω  της  επίδρασης  κοινών  εκπομπών  αλλά  και  λόγω  των  
αντιστάσεων  των  εκπομπών ,  πάντως  είναι  ανάλογος  της  σταθεράς  rBCD1  
 

tb a se  = arBCD1          (  12 ) 
 
με  a εμπειρικό  παράγοντα  (2 και  5 για  τα  σημεία  ανόδου  του  ρεύματος  
κατά  50% και  90% αντίστοιχα).  Άρα ,  ο  συνολικός  χρόνος  tdp που  
απαιτείται  για  τη  φόρτιση  ή  την  εκφόρτιση   του  διαφορικού  ζεύγους  
δίνεται ,  αθροίζοντας  τις  (9) και  (12), από  τη  σχέση  (13) 
 

td p = ts p a c e  + tb a se  = rB ( 2.2Ci n ,  j  + aCDi )       (  13 )
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5.4 Πόλωση  του  διαφορικού  ζεύγους  με  σταθερό  ρεύμα  
 

5.4.1  Καθρέπτες  ρεύματος  
 Σε  όσα  αναφέρθηκαν  προηγούμενα  φάνηκε  πόσο  σημαντικό  ρόλο  
παίζει  η  τιμή  του  ρεύματος  ΙΕ  με  το  οποίο  τροφοδοτείται  το  διαφορικό  
ζεύγος  στον  κόμβο  κοινών  εκπομπών  του .  Η  ανάγκη  ελέγχου  και  
σταθερότητας  της  τιμής  αυτού  του  ρεύματος  οδηγεί  στη  χρήση  ενός  
κυκλώματος  γνωστού  ως  καθρέπτη  ρεύματος  για  την  παροχή  του .  Η  
απλούστερη  μορφή  ενός  καθρέπτη  ρεύματος  φαίνεται  στο  ακόλουθο  
σχήμα  

 
 

  Σχ .  36.  Ο  βασικός  καθρέπτης  ρεύματος  διπολικών  τρανζίστορ .  
 

Χαρακτηριστικό  του  είναι  η  αποφυγή  χρήσης  πολλών  
αντιστάσεων  και  πυκνωτών ,  κάτι  πολύ  σημαντικό  στην  τεχνολογία  
κατασκευής  ολοκληρωμένων  κυκλωμάτων ,  στην  οποία  η  κατασκευή  
μεγάλων  αντιστάσεων  και  πυκνωτών  είναι  αντιοικονομική  και  πολύ  
συχνά  αδύνατη .  Ο  καθρέπτης  του  σχήματος  αποτελείται  από  δύο  
ταιριασμένα  τρανζίστορ  Q1  και  Q2 με  τις  βάσεις  και  τους  εκπομπούς  
τους  κοινά  συνδεμένους ,  έχοντας  έτσι  την  ίδια  υΒΕ .  Επιπλέον  το  Q1  
συνδέεται  ως  δίοδος  με  βραχυκυκλωμένο  συλλέκτη  και  βάση .  Ο  
καθρέπτης   τροφοδοτείται  από  πηγή  ρεύματος  αναφοράς  ΙR E F και  το  
ρεύμα  εξόδου  παίρνεται  από  το  συλλέκτη  του  Q2. Μία  σημαντική  
παρατήρηση  στο  σημείο  αυτό  αποτελεί  το  σημείο  ότι  το  
τροφοδοτούμενο  από  το  συλλέκτη  του  Q2 κύκλωμα  θα  πρέπει  να  
εξασφαλίζει  τη  λειτουργία  του  Q2 στην  ενεργό  περιοχή  (διατηρώντας  
την  τάση  συλλέκτη  μεγαλύτερη  από  αυτήν  της  βάσης).  Θεωρώντας  ότι  
τα  τρανζίστορ  έχουν  μεγάλο  β  ώστε  τα  ρεύματα  βάσης  τους  να  είναι  
αμελητέα ,  παρατηρούμε  ότι  το  ρεύμα  εισόδου  ΙR E F ρέει  διαμέσου  του  
συνδεδεμένου  ως  διόδου  τρανζίστορ  Q1  και  δημιουργεί  μία  πτώση  
τάσης  σε  αυτό  αντίστοιχη  της  τιμής  ΙR E F. Αυτή  η  τάση  με  τη  σειρά  της  
εμφανίζεται  μεταξύ  της  βάσης  και  του  εκπομπού  του  Q2. Αφού  το  Q2 
είναι  όμοιο  με  το  Q1 ,  το  ρεύμα  εκπομπού  του  Q2 θα  πρέπει  να  είναι  ίσο  
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με  ΙRE F. Έτσι ,  όσο  το  Q2 παραμένει  στην  ενεργό  περιοχή ,  το  ρεύμα  
συλλέκτη  Ιο  θα  είναι  κατά  προσέγγιση  ίσο  με  το  ΙR E F. 

Εάν  λάβουμε  υπόψη  και  την  επίδραση  του  πεπερασμένου  β  στη  
λειτουργία  του  καθρέπτη  ρεύματος ,  παρατηρούμε  ότι  αφού  τα  Q1  και  
Q2 είναι  ταιριασμένα  και  έχουν  ίσες  υΒΕ  ,  θα  έχουν  και  ίσα  ρεύματα  
εκπομπού .  Απ’ότι  φαίνεται  στο  σχήμα  37 
 

 
Σχ .  37.  Ανάλυση  του  καθρέπτη  ρεύματος  λαμβάνοντας  υπόψη  το  πεπερασμένο  β  
των  HBT. 
 

Eo I
1

I
+β
β=     (  1  )    και      EREF I

1
2I

+β
+β=               (  2 ) 

 
Έτσι ,  το  κέρδος  ρεύματος  του  καθρέπτη  δίνεται  από  τη  σχέση  
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που  για  β  >> 1  προσεγγίζει  τη  μονάδα .  
Η  απόκλιση  αυτή  μπορεί  να  είναι  σχετικά  υψηλή  (για  β  = 100 το  
σφάλμα  είναι  2%). Ένας  άλλος  παράγοντας  που  κάνει  το  Ιο  διαφορετικό  
από  το  ΙR E F είναι  η  γραμμική  εξάρτηση  του  ρεύματος  συλλέκτη  του  Q2 
από  την  τάση  του  συλλέκτη  του .  Όταν  η  τάση  συλλέκτη  αυξάνεται ,  
αυξάνεται  και  το  Ιο .  Αφού  το  Q2 λειτουργεί  με  σταθερή  υΒΕ   (όπως  
προσδιορίζεται  από  το  ΙR E F),  η  εξάρτηση  του  Ιο  από  την  τάση  συλλέκτη  
προσδιορίζεται  από  την  ro του  Q2. Με  άλλα  λόγια  η  αντίσταση  εξόδου  
του  καθρέπτη  ρεύματος  είναι  ίση  με  ro (η  οποία  οφείλεται  στο  
φαινόμενο  Early). Έτσι ,  αν  ληφθεί  υπόψη  και  το  φαινόμενο  Early [13] 
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Για  τους  παραπάνω  λόγους  παρουσιάζεται  ένα  βελτιωμένο  
κύκλωμα  καθρέπτη  ρεύματος ,  το  οποίο  περιλαμβάνει  και  ένα  τρίτο  
τρανζίστορ  Q3, του  οποίου  ο  εκπομπός  τροφοδοτεί  τα  ρεύματα  βάσης  
των  Q1  και  Q2. Το  άθροισμα  των  ρευμάτων  βάσης  διαιρείται  με  το  
(β+1) του  Q3, με  αποτέλεσμα   ένα  μικρό  ρεύμα  που  πρέπει  να  δοθεί  από  
την  ΙRE F. Η  ανάλυση  που  φαίνεται  στο  σχήμα  που  ακολουθεί  βασίζεται  
στην  παραδοχή  πως  τα  Q1  και  Q2 είναι  ταιριασμένα  κι  έτσι  έχουν  ίσα  
ρεύματα  εκπομπού  ΙΕ . .  Η  εξίσωση  κόμβου  που  σημειώνεται  με  x δίνει   
 

 
   Σχ .  38.  Καθρέπτης  ρεύματος  με  αντιστάθμιση  ρεύματος  βάσης .  
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απ’όπου  φαίνεται  ότι  το  σφάλμα   μειώνεται  από  2/β  σε  2/β2.  Το  ΙRE F 
δίνεται  από  μία  πηγή  τάσης  σε  σειρά  με  μία  αντίσταση  R 
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όπως  φαίνεται  και  στο  σχήμα  39 
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Σχ .  39.  Το  ρεύμα  αναφοράς  ( IR E F)  του  καθρέπτη  παρέχεται  από  μία  DC πηγή  
(τροφοδοσία)  που  συνδέεται  σε  σειρά  με  μία  αντίσταση  R.  
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5.4.2 Πόλωση  του  διαφορικού  ζεύγους  του  LDD  
 
Το  κύκλωμα  που  χρησιμοποιούμε  λοιπόν  για  να  πολώσουμε  το  

διαφορικό  ζεύγος  με  σταθερό  ρεύμα  ΙΕ  είναι  αυτό  του  ακόλουθου  
σχήματος ,  στο  οποίο  φαίνεται  και  το  διαφορικό  ζεύγος  ως  φορτίο  στην  
έξοδο  του  καθρέπτη .  
 

 
         Σχ .  40.  Κύκλωμα  πόλωσης  του  διαφορικού  ζεύγους .  
 
Στο  κύκλωμα  του  σχ .  40 συνδέθηκε  σε  σειρά  με  τη  μεταβλητή  πηγή  
τάσης  η  αντίσταση  Rpoly2 της  AMS (κατασκευασμένη  από  το  
polysilicon poly2), η  οποία  έχει  επιλεχθεί  να  έχει  τιμή  150Ω .  Η  τιμή  
της  ορίζεται  γενικά  από  τη  σχέση  
 

  
72Poly

102W
L75R

−⋅−
=    σε  Ohm  

 
με  L το  μήκος  και  W το  πλάτος  της  σε  m, τα  οποία  εδώ  έχουν  επιλεχθεί  
ίσα  με  40μm και  20.2μm αντίστοιχα .  

Για  να  ελέγξουμε ,  όμως ,  το  κέρδος  ρεύματος  του  καθρέπτη ,  αντί  
της  μεταβλητής  πηγής  τάσης  και  της  αντίστασης  Rpoly2, 
χρησιμοποιούμε  μία  μεταβλητή  πηγή  ρεύματος ,  άρα  το  ακόλουθο  
κύκλωμα  
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Σχ .  41 .  Κύκλωμα  για  τον  έλεγχο  του  κέρδους  ρεύματος  του  καθρέπτη  πόλωσης  του  
διαφορικού  ζεύγους .  
 
Το  αποτέλεσμα  φαίνεται  στη  γραφική  παράσταση  του  σχήματος  42. 
 

 
Σχ .  42.  Ρεύμα  εξόδου  συναρτήσει  του  ρεύματος  εισόδου  του  καθρέπτη  πόλωσης  
του      διαφορικού  ζεύγους  (στο  γράφημα  αντιπαρατίθεται  και  το  ίδ ιο  το  ρεύμα  
εισόδου ) .  
 
Παρατηρούμε  ότι  το  κέρδος  ρεύματος  είναι  μονάδα  μέχρι  την  τιμή  του  
ρεύματος  εισόδου  2 mA ενώ  το  ρεύμα  εξόδου  είναι  μικρότερο  από  το  
αντίστοιχο  εισόδου  κατά  0.5 mA το  πολύ  μέχρι  τα  7 mA πόλωσης ,  κάτι  
που  οφείλεται  στη  μικρότερη  τιμή  της  τάσης  VC E στο  HBT εξόδου  από  
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εκείνη  στο  HBT εισόδου  του  καθρέπτη .  Η  διαφορά  αυτή  αρχίζει  να  
γίνεται  σημαντική  μετά  τα  9mA πόλωσης .  Το  μέγιστο  δυνατό  ρεύμα  
εξόδου  δεν  ξεπερνά  και  αυτό  τα  9 mA, λόγω  του  πεπερασμένου  
κέρδους  ρεύματος  του  τρανζίστορ .  Όλες  οι  παρατηρήσεις  που  
προηγήθηκαν  ισχύουν  για  το  συγκεκριμένο  φορτίο  στο  συλλέκτη  του  Q2 
και  την  τροφοδοσία  του  συλλέκτη  του  Q3 στα  5V. 
 Τώρα  μπορούμε  να  προσδιορίσουμε  και  τη  μέγιστη  τιμή  της  
τροφοδοσίας  VC S για  την  οποία  το  κέρδος  ρεύματος  του  καθρέπτη  δεν  
αποκλίνει  σημαντικά  από  τη  μονάδα ,  αν  σε  σειρά  με  αυτή  συνδεθεί  η  
Rpoly2 = 150Ω .  Αυτό  γίνεται  από  τη  γραφική  παράσταση  IC Q 2(VC S) του  
αντίστοιχου  κυκλώματος ,  ελέγχοντας  για  ποια  τιμή  της  VC S είναι  IC Q 2 = 
6 mA, αφού  για  την  τιμή  αυτή  του  IC Q 2 ισχύει  IC S = IC Q 2. 
 

 
Σχ .  43.  Ρεύμα  εξόδου  του  καθρέπτη  συναρτήσει  της  πόλωσής  του  VC S  ,  όταν  αυτή  
συνδέεται  σε  σειρά  με  αντίσταση  150 Ω .  
 
Παρατηρούμε  ότι  η  τιμή  αυτή  είναι  VC S = 2.781  mA. 
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6 Το κύκλωμα του LDD 
 

H τελική  μορφή  του  κυκλώματος  που  θα  οδηγήσει  τον  παλμό  στο  
λέιζερ  έχει  προσεγγιστεί  ως  τώρα  στο  βαθμό  που  δικαιολογεί  την  
επιλογή  του  διαφορικού  ζεύγους  και  του  βελτιωμένου  καθρέπτη  
ρεύματος  για  την  πόλωσή  του .  Όμως ,  ο  λόγος  για  τον  οποίο  επιλέγουμε  
ως  βασικό  δομικό  στοιχείο  του  LDD το  διαφορικό  ζεύγος  και  όχι  
κάποια  άλλη  τοπολογία ,  παίζει  ρόλο  καθοριστικό  στο  αποτέλεσμα  και  
αξίζει  σχολιασμού .  
Τα  βασικά  πλεονεκτήματα  που  προσφέρει  το  διαφορικό  ζεύγος  στη  

μετάδοση  του  ψηφιακού  σήματος  είναι   
1 . Αύξηση  του  κέρδους  τάσης  άρα   

(α) δυνατότητα  ανάκτησης  της  αρχικής  μορφής   του  παλμού  [15] και  
(β) μείωση  της  απαίτησης  για  ακριβείς  τάσεις  αναφοράς .  

2. Μείωση  του  “crosstalk” και  άλλων  παρεμβολών  μέσα  στο  κύκλωμα .  
Αποτέλεσμα  των  παραπάνω  είναι  ο  παλμός  εξόδου  να  παρουσιάζει  

μικρό  “time jitter” και  “ringing” (συνολικά  δηλαδή  μικρότερη  
παραμόρφωση) [15], [16]. 
Η  διαφορική  τοπολογία  μπορεί  να  δώσει  πιο  συμμετρικό  παλμού  

εξόδου  βελτιώνοντας  μερικές  λεπτομέρειες  στους  κόμβους  εισόδου  και  
εξόδου  της  :  
1 . Ο  παλμός  εισόδου  διέρχεται ,  πριν  το  στάδιο  του  διαφορικού  
ζεύγους ,  από  δύο  ακόλουθους  εκπομπού  (“buffers”) που  έχουν  ως  
αποτέλεσμα  την  προσαρμογή  του  σήματος  στη  μεγάλη  εμπέδηση  κάθε  
βάσης  των  δύο  τρανζίστορ  του  διαφορικού  ζεύγους  αλλά  και  τη  
μετατροπή  του  επιπέδου  του  (“level conversion”). Το  αποτέλεσμα  είναι  
η  μείωση  των  ανακλάσεων  στην  είσοδο  κάθε  βάσης  και  τελικά  της  
παραμόρφωσης  του  παλμού  που  παίρνουμε  στην  έξοδο .  Το  γεγονός  
αυτό  οφείλεται  στη  μικρή  εμπέδηση  εξόδου  που  παρουσιάζει  ένα  
τρανζίστορ  όταν  συνδεθεί  σε  τοπολογία  κοινού  συλλέκτη .  Όμως ,  η  
τεχνική  αυτή  αξιοποιείται  πλήρως  και  δίνει  το  καλύτερο  δυνατό  
αποτέλεσμα ,  μόνο  αν  το  σήμα  περάσει  από  ένα  ακόμη  διαφορικό  ζεύγος  
αρχικά  και  στη  συνέχεια  από  τους  “buffers”, που  συχνά  είναι  
απαραίτητο  να  συνδέονται  σειριακά  σε  ζεύγη  [17]. 
2. Η  έξοδος  είναι  καλύτερο  να  προέρχεται  από  ανοιχτό  συλλέκτη  
(χωρίς  φορτίο) [15] γιατί  έτσι  ο  παλμός  είναι  πιο  απότομος ,  αλλά  και  
να  συνδέεται  πηνίο  στην  έξοδο  του  συλλέκτη .  Η  σύνδεση  ενός  πηνίου  
κατάλληλης  τιμής  επαγωγής  ακυρώνει  τις  χωρητικότητες  στην  έξοδο  
του  συλλέκτη  (χωρητικότητα  απογύμνωσης  επαφής  συλλέκτη  – βάσης ,  
και  επαφής  συλλέκτη  με  το  υπόστρωμα) και  μειώνει  τις  ανακλάσεις  του  
σήματος  στην  έξοδο  [18], [19]. Σε  μια  πρώτη  προσέγγιση ,  λοιπόν ,  της  
απόκρισης  του  διαφορικού  ζεύγους  στη  μετάδοση  παλμού ,  σχεδιάζουμε  
το  ακόλουθο  κύκλωμα   
 
 
 
 



���

  Το κύκλωμα του LDD 
   

 65 

 
 
Σχ .  44.  Αρχική  προσέγγιση  της  τοπολογίας  του  LDD. 

 
Το  τρανζίστορ  που  χρησιμοποιούμε  είναι  το  διπολικό  

ετεροεπαφής  NPN121  με  γεωμετρία  εκπομπού  (0.8μm) x (3μm) (πλάτος  
x μήκος  ) ,  άρα  επιφάνεια  εκπομπού  2.4μm2 (αφού  το  NPN121  έχει  1  
emitter finger).  Η  αντίσταση  στην  πόλωση  κάθε  καθρέπτη  είναι  η  
Rpoly2 με  τιμή  150Ω .  Η  συγκεκριμένη  τοπολογία  και  οι  τιμές  των  
στοιχείων  που  χρησιμοποιήθηκαν  δικαιολογούνται  ως  εξής  
 

• Η  γεννήτρια  παλμών  Vp u l s e  ως  σήμα  εισόδου  στη  βάση  του  
αριστερού  HBT του  διαφορικού  ζεύγους  έχει  επιλεχθεί  δίνει  “logic 
high” τιμή  ίση  με  4 Volt ενώ  η  “logic low” τιμή  της  είναι  0 Volt, ώστε  
το  τρανζίστορ  που  οδηγεί  να  είναι  “fully turned – on” (αρκετά  μέσα  
στην  ενεργό  περιοχή  λειτουργίας) για  την  “logic high” τιμή  της ,  και  
κατά  αυτό  τον  τρόπο  η  “on” και  η  “off- state” του  τρανζίστορ  να  
διαχωρίζονται  αρκετά  μεταξύ  τους ,  έτσι  ώστε  να  αποφεύγεται  κατά  το  
δυνατό  η  πιθανότητα  σύγχυσης  μεταξύ  λογικά  υψηλού  και  χαμηλού  
επιπέδου  του  παλμού  εξόδου .  Για  να  επιτύχουμε  το  αποτέλεσμα  αυτό  
λαμβάνουμε  υπόψη  και  την  τάση  τροφοδοσίας  του  συλλέκτη  στο  
αριστερό  HBT, η  οποία  είναι  5 Volt και  η  “logic high” είσοδος  πρέπει  
να  κρατηθεί  κάτω  από  αυτήν  για  να  μην  εισέλθει  στην  περιοχή  κόρου  
το  HBT. 

• Η  πόλωση  στη  βάση  Q2 είναι  2 Volt για  να  παραμένει  “off” 
στην  “logic high” είσοδο  και  να  γλιτώνει  έτσι  το  χρόνο  μιας  επιπλέον  
φόρτισης ,  που  καθυστερεί  τη  διάδοση  των  φορέων  και  κάνει  τον  παλμό  
εξόδου  λιγότερο  απότομο  ή  ακόμα  και  εντελώς  παραμορφωμένο  
(εμφάνιση  απότομων  “spikes”). Η  τιμή  των  2V  βρίσκεται  στο  μέσο  της  
μεταβολής  στην  τάση  της  βάσης  του  Q1  (0-4V), κρατώντας  σταθερή  τη  
διαφορά  VB1  – VB 2 κατά  τη  μετάπτωση  κάθε  τρανζίστορ  μεταξύ  “on” 
και  “off” κατάστασης .  Έτσι ,  η  φόρτιση  και  εκφόρτιση  του  Q2 γίνεται  
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για  την  ίδια  ποσότητα  φορτίου ,  διατηρώντας  συμμετρικό  τον  παλμό  
εξόδου  κατά  την  άνοδο  και  κάθοδό  του  αντίστοιχα .  

• Η  αντίσταση  φορτίου  (Rl a s e r)  στο  συλλέκτη  του  Q2, καθώς  
επιλέγουμε  απλή  έξοδο  σήματος  από  το  διαφορικό  ζεύγος ,  είναι  ίση  με  
10Ω ,  και  αντιστοιχεί  στην  αντίσταση  επαφής  του  διοδικού  λέιζερ .  Η  
πόλωση  του  λέιζερ  επιλέγεται  στα  4 Volt.  Η  πόλωση  αυτή  “ανοίγει” το  
λέιζερ ,  αλλά  επιτρέπει  και  στον  DC καθρέπτη  ρεύματος  να  
λειτουργήσει  κρατώντας  το  τρανζίστορ  εξόδου  του  στην  ενεργό  
περιοχή  (ο  συλλέκτης  του  βρίσκεται  ψηλότερα  από  τη  βάση),  κάτι  που  
γίνεται  και  για  το  τρανζίστορ  του  διαφορικού  ζεύγους  εξόδου  που  
παρέχει  τον  “καθαρό1” παλμό  ρεύματος .  
 

6.1  Επιλογή  της  τιμής  του  DC ρεύματος  πόλωσης  του  λέιζερ  

 • Ο  DC καθρέπτης  πόλωσης  του  λέιζερ  φροντίζει  ώστε  αυτό  να  
είναι  πάνω  από  το  κατώφλι  της  καμπύλης  ρεύμα  πόλωσης– φωτεινή  
ισχύς  εξόδου  του  λέιζερ .  Η  τιμή  αυτή  για  το  λέιζερ  που  πρόκειται  να  
χρησιμοποιηθεί  είναι  5mA (είναι  ένα  ημιαγωγικό  λέιζερ  που  έχει  
αρκετά  χαμηλή  τιμή  ρεύματος  κατωφλίου .  Εκτενέστερη  αναφορά  
γίνεται  παρακάτω  όπου  παρουσιάζεται  και  το  ισοδύναμο  μοντέλο  του).  
Η  τιμή  της  τάσης  πόλωσης  θα  επιλεχθεί  ώστε  ο  συγκεκριμένος  
καθρέπτης  με  το  φορτίο  των  10Ω  της  Rl a s e r  και  την  πόλωση  συλλέκτη  
4Volt να  δίνει  ρεύμα  εξόδου  6mA, ώστε  να  υπάρχει  μία  απόσταση  
ασφάλειας  1mA από  το  “threshold” του  λέιζερ .  Επομένως ,  είναι  
απαραίτητος  ο  DC χαρακτηρισμός  του  καθρέπτη  αυτού .  Αρχικά  
σχεδιάζουμε  το  κύκλωμα  που  φαίνεται  στο  σχήμα  45 για  τον  έλεγχο  του  
κέρδους  ρεύματος .  

 

 
 
Σχ .  45.  Έλεγχος  του  κέρδους  ρεύματος  του  DC καθρέπτη  πόλωσης  του  διοδικού  
λέιζερ .   
 

                                                  
1 Χωρίς την DC στάθμη που προέρχεται από τον DC καθρέπτη πόλωσης του λέιζερ 
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Η  γραφική  παράσταση  του  ρεύματος  εξόδου  IC Q1  συναρτήσει  του  
ρεύματος  εισόδου  IDC φαίνεται  στο  σχήμα  που  ακολουθεί  

 

 
Σχ .  46.  Ρεύμα  εξόδου  συναρτήσει  του  ρεύματος  εισόδου  του  καθρέπτη  DC 
πόλωσης  του  λέιζερ  (στο  γράφημα  αντιπαρατίθεται  και  το  ίδ ιο  το  ρεύμα  εισόδου) .  
 
Παρατηρούμε  ότι  το  κέρδος  ρεύματος  είναι  μονάδα  μέχρι  την  τιμή  του  
ρεύματος  εισόδου  4 mA ενώ  το  ρεύμα  εξόδου  είναι  μικρότερο  από  το  
αντίστοιχο  εισόδου  κατά  0.5 mA το  πολύ  μέχρι  τα  4.5 mA πόλωσης ,  
κάτι  που  οφείλεται  στη  μεγαλύτερη  τιμή  της  VC E στο  HBT εξόδου  από  
εκείνη  του  HBT εισόδου  του  καθρέπτη .  Η  διαφορά  αυτή  αρχίζει  να  
γίνεται  σημαντική  μετά  τα  5 mA πόλωσης .  Όλες  οι  παρατηρήσεις  που  
προηγήθηκαν  ισχύουν  για  το  φορτίο  των  10Ω  της  αντίστασης  του  
λέιζερ  στο  συλλέκτη  του  Q1  και  την  τροφοδοσία  του  στα  4 Volt,  ενώ  
εκείνη  στο  συλλέκτη  του  Q3 βρίσκεται  στα  5V. 

Τώρα  μπορούμε  να  προσδιορίσουμε  την  τιμή  της  τροφοδοσίας  
VDC για  την  οποία  το  ρεύμα  εξόδου  του  καθρέπτη  έχει  την  τιμή  των  6 
mA, αν  σε  σειρά  με  αυτή  συνδεθεί  η  Rpoly2 = 150Ω .  Αυτό  γίνεται  από  
τη  γραφική  παράσταση  IC Q1(VDC) του  αντίστοιχου  κυκλώματος ,  
ελέγχοντας  για  ποια  τιμή  της  VDC είναι  IC Q1  = 6 mA. 
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Σχ .  47 Τροφοδοσία  του  καθρέπτη  DC πόλωσης  του  λέιζερ  με  πηγή  τάσης  σε  σειρά  
με  την   Rpoly2.  

 
Το  αποτέλεσμα  που  παίρνουμε  φαίνεται  παρακάτω  

Σχ .  48.  Ρεύμα  εξόδου  του  DC καθρέπτη  συναρτήσει  της  τάσης  πόλωσής  του .  
 
Παρατηρούμε  ότι  η  τιμή  αυτή  είναι  VDC = 2.537 Volt .  Για  τιμές  της  
VDC πάνω  από  τα  4.67 Volt,  το  ρεύμα  εξόδου  του  καθρέπτη  δεν  
ξεπερνά  τα  14 mA, λόγω  του  πεπερασμένου  κέρδους  του  τρανζίστορ  
στην  παραπάνω  τοπολογία .  
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6.2 Επιλογή  της  τιμής  του  ρεύματος  πόλωσης  του  διαφορικού  ζεύγους  

•Η  επόμενη  παρατήρηση  αφορά  την  επιλογή  της  τιμής  πόλωσης  
του  καθρέπτη  που  τροφοδοτεί  το  διαφορικό  ζεύγος  ,  ο  DC 
χαρακτηρισμός  του  οποίου  έγινε  στην  προηγούμενη  ενότητα  (σχήματα  
41-43). 

Όπως  έχει  αναφερθεί  νωρίτερα ,  η  παράμετρος  εκείνη  που  αυξάνει  
την  καθυστέρηση  και  περιορίζει  την  ταχύτητα  διάδοσης  του  παλμού ,  
είναι  ο  χρόνος  που  χρειάζονται  οι  φορείς  μειονότητας  για  να  περάσουν  
τη  βάση ,  κατά  τη  φόρτιση  και  εκφόρτιση  της  χωρητικότητας  διάχυσης  
(“transit time”). Αυτός  συνδέεται  με  μια  πρώτη  εκτίμηση  με  τη  
συχνότητα  αποκοπής  f t  του  τρανζίστορ  μέσω  της  σχέσης   
 

F
t 2

1f
πτ

=  ,  άρα  όσο  μεγαλύτερη  είναι  η  f t  ενός  τρανζίστορ  τόσο  

μικρότερο  χρόνο  διάδοσης  του  παλμού  παρουσιάζει  αυτό ,  και  τότε  
μπορούμε  να  πετύχουμε  μεγαλύτερες  ταχύτητες  μετάδοσης  δεδομένων .  
Η  f t  όμως ,  εξαρτάται  από  το  ρεύμα  IC για  διάφορες  τιμές  της  υC E. Το  
ίδιο  ισχύει  για  την  fma x που  χαρακτηρίζει  το  τρανζίστορ  λαμβάνοντας  
υπόψη  και  την  επίδραση  των  παρασιτικών  rB (αντίσταση  βάσης) και  
CC B (χωρητικότητα  επαφής  συλλέκτη-βάσης),  μέσω  της  σχέσης  

 

   
CBB

t
max Cr8

f
f

π
=  

 
Για  το  NPN 121 ,  η  fma x δίνεται  από  την  καμπύλη  του  σχήματος  49 

 

 
       Σχ .  49.  Καμπύλη  fm a x  ( IC)  με  παράμετρο  την  τάση  VC E [20] .  
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Για  μήκος  εκπομπού  3μm η  fma x αποκτά  τη  μέγιστη  τιμή  της  που  είναι  
34GHz (ή  32GHz) όταν  IC = 1 .5mA και  υC E = 3 Volt (ή  2 Volt 
αντίστοιχα).  Αυτή  είναι  και  η  επιδιωκόμενη  τιμή  ρεύματος  πόλωσης  
που  πρέπει  να  δώσει  ο  καθρέπτης  ρεύματος  στον  κόμβο  των  εκπομπών  
του  διαφορικού  ζεύγους ,  γιατί  το  ρεύμα  αυτό  δεν  πρόκειται  να  
μοιραστεί  στα  δύο  τρανζίστορ ,  αλλά  λόγω  των  μεγάλων  διαφορών  
τάσης  μεταξύ  των  δύο  βάσεων ,  πάντα  το  ένα  από  τα  δύο  τρανζίστορ  θα  
παίρνει  όλο  το  ρεύμα  πόλωσης  και  θα  το  παρέχει  στο  συλλέκτη  του .  
Βάσει  των  παραπάνω  και  της  γραφικής  παράστασης  ρεύματος  εξόδου  
του  καθρέπτη  συναρτήσει  της  τάσης  πόλωσής  του  (σχ .  43), η  VCS  θα  
είναι  ίση  με  1 .875 Volt  (σε  σειρά  με  την  150Ω  Rpoly2)1.  
 
-Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  παραπάνω  παρατηρήσεις ,  ας  δούμε  σε  μία  
πρώτη  πρόχειρη  προσέγγιση  τη  μορφή  που  παίρνει  ο  παλμός  εξόδου  του  
κυκλώματος  LDD του  σχ .  44, αν  στην  είσοδο  έχει  εύρος  0.1  nsec 
δηλαδή  ο  ρυθμός  εισόδου  δεδομένων  είναι  10 Gbps. 
 

 
Σχ .  50.  Παλμός  εξόδου  για  το  κύκλωμα  του  σχήματος  44.  

 
Ο  παλμός  εξόδου  είναι  αρκετά  παραμορφωμένος .  Βασικό  του  
μειονέκτημα  αποτελεί  το  γεγονός  ότι  το  εύρος  του  έχει  περιοριστεί  από  
100psec που  ήταν  στην  είσοδο  σε  λιγότερο  από  το  μισό ,  κάτι  που  
σημαίνει  πολύ  μεγάλο  ποσοστό  απώλειας  πληροφορίας .  Το  εύρος  του  
υπολογίζεται  αφαιρώντας  το  χρόνο  στον  οποίο  ο  παλμός  αποκτά  το  
μισό  της  μέγιστης  τιμής  του ,  κατά  την  άνοδό  του ,  από  τον  αντίστοιχο  
χρόνο  κατά  την  κάθοδο  του  παλμού .  Άρα ,  από  το  σχήμα  502 
 
 
 

                                                  
1Ο παραπάνω υπολογισμός είναι ακριβέστερος αν υπολογιστεί το ρεύμα γονάτου και κρατηθεί το ΙC 
κάτω από αυτό (και ακόμη καλύτερα κοντά σε αυτό, για να γίνει μικρότερη η σταθερά χρόνου του 
φόρτου στο συλλέκτη εξόδου)  
2 H Imax τιμή υπολογίζεται μόλις πριν ο παλμός αρχίζει να παίρνει την ανεπιθύμητη κλίση στο “logic 
high level” η οποία στην ιδανική περίπτωση θα ήταν επίπεδη. 
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Im i n = 6.029mA 

   ΔΙ= 1 .264mA   άρα  mA632.0
2

=∆Ι   που  σημαίνει  ότι  

Ima x = 7.293mA  
 
 
 
      t r i s e  5 0 % = 957.6psec 
    
Ι5 0 % = 6.661mA      ⇒  Pulse Width = 49.4psec 
       

   t f a l l  5 0 % = 1007psec 
 
Η  σχετική  απώλεια  ή  αλλιώς  μεταβολή  του  “duty cycle” του  παλμού  

είναι  %6.50
4.49

4.49100
t
t

in

out =−=
∆

 

Η  αποκατάστασή  του  θα  έρθει  μέσω  των  παρατηρήσεων  που  έγιναν  
αρχικά  για  την  ορθότερη  λειτουργία  του  διαφορικού  ζεύγους .  
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6.3 Βελτιώσεις  του  κυκλώματος  του  LDD 
 
Στον  παλμό  εξόδου  που  πήραμε  από  το  κύκλωμα  του  διαφορικού  

ζεύγους  επίσης  υπήρχε  ένα ,  όχι  τόσο  ψηλό ,  αλλά  αρκετά  σημαντικό  
επίπεδο  θορύβου  στο  λογικά  χαμηλό  επίπεδο .  Σημαντικότερο ,  όμως  
πρόβλημα  αποτελούσε  η  ασυμμετρία  του  παλμού:  η  διάρκεια  του  “logic 
high” επιπέδου  εξόδου  ήταν  πολύ  μικρότερη  εκείνης  του  “logic low”. Η  
απώλεια  αυτή  πληροφορίας  οφείλεται  σε  ανακλάσεις  του  σήματος  λόγω  
υψηλής  τιμής  της  rB  του  NPN121  αλλά  και  στη  χωρητική  σύζευξη  
μεταξύ  βάσης  και  εκπομπού  του  HBT. 

 Η  χρήση  του  διαφορικού  ζεύγους  δίνει  τη  δυνατότητα  λύσης  
αυτών  των  προβλημάτων ,  αρκεί  οι  εμπεδήσεις  εισόδου  των  δύο  βάσεων  
του  διαφορικού  ζεύγους  να  προσαρμοστούν  στις  μικρές  εμπεδήσεις  
εξόδου  δύο  ακόλουθων  εκπομπού  κι  έτσι  να  περιοριστεί  η  απώλεια   
σήματος  λόγω  ανακλάσεων .  Η  συνδεσμολογία  αυτή  περιορίζει  την  
επίδραση  του  φαινομένου  Miller  στα  HBT του  διαφορικού  ζεύγους ,  
γιατί  η  εμπέδηση  που  φαίνεται  από  τη  χωρητικότητα  μεταξύ  βάσης  και  
εκπομπού  τους  είναι  πολύ  μικρή ,  λόγω  ακριβώς  της  πολύ  μικρής  
εμπέδησης  εξόδου  των  ακολούθων  εκπομπού  (ή  “buffers”). 

Για  να  πετύχουμε  έναν  όσο  το  δυνατό  συμμετρικότερο  παλμό  
εξόδου ,  είναι  χρήσιμο  να  εφαρμόσουμε  αρχικά  το  σήμα  σε  άλλο  ένα  
διαφορικό  ζεύγος ,  βάσει  όμως  της  λογικής  του  αρχικού  πλέον  
κυκλώματος .  Αυτό  σημαίνει  ότι  η  είσοδός  μας  θα  είναι  απλή  (και  όχι  
διαφορική) σε  αυτό  το  πρώτο  στάδιο ,  ώστε  η  βάση  του  δεξιού  HBT 
(του  πρώτου  αυτού  διαφορικού  ζεύγους) να  πολωθεί  σε  σταθερή  τάση  
αναφοράς  για  να  είναι  “off” στη  “logic high” είσοδο  κι  έτσι  να  
μειώνεται  η  καθυστέρηση  για  τη  μετάβασή  του  από  την  αποκοπή  στην  
ενεργό  περιοχή .  
 Άρα ,  το  κύκλωμα  που  σχεδιάζουμε  είναι  το  ακόλουθο  

Σχ .  54.  Κύκλωμα  του  LDD που  εκμεταλλεύεται  τη  χρήση  “buffers”  στη  οδήγηση  
του  παλμού .  
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Για  το  κύκλωμα  του  σχ .  54 ισχύουν  τα  ακόλουθα  
 
•  Ο  παλμός  εισόδου  έχει  πλάτος  3Volt.  
•  Η  καθρέπτης  ρεύματος  που  πολώνει  το  διαφορικό  ζεύγος  εισόδου  
έχει  τιμή  παρέχει  3 mA. 
• Οι  αντιστάσεις  μεταξύ  τροφοδοσίας  και  βάσεων  των  “buffers” έχουν  
τιμές  94Ω  η  κάθε  μία .  
• Η  τιμή  της  εξωτερικής  DC πόλωσης  του  λέιζερ  έχει  ανέβει  από  τα  
4Volt στα  4.3Volt,  έτσι  ώστε  το  HBT από  το  συλλέκτη  του  οποίου  
παίρνουμε  την  έξοδο  να  βρίσκεται  στην  ενεργό  περιοχή  λειτουργίας  και  
όχι  στον  κόρο .  
 Η  απόκριση  που  παίρνουμε  φαίνεται  στο  σχήμα  55. 
 
 

 
Σχ .  55.  Παλμός  εξόδου  του  σχήματος  54.   
 

Παρατηρήσεις  
1 . Η  συμμετρία  του  παλμού  έχει  αποκατασταθεί  σε  σημαντικό  βαθμό .  
2. Παρατηρούνται ,  όμως ,  μικρά  “spikes” που  προκαλούν  θόρυβο .  
 

-Το  επόμενο  βήμα  είναι  η  σύνδεση  πηνίου  σε  σειρά  στο  συλλέκτη  
εξόδου  για  την  ακύρωση  ή  κατά  το  δυνατό  μείωση  της  χωρητικότητας  
εξόδου  του  συλλέκτη ,  γεγονός  που  θα  μειώσει  τους  χρόνους  ανόδου  και  
πτώσης  του  παλμού  μέσω  της  μείωσης  των  αντίστοιχων  χρόνων  
φόρτισης  και  εκφόρτισης  της  χωρητικότητας  αυτής .  Η  τιμή  της  
επαγωγής  αυτής  είναι  0.1  nH και  το  αποτέλεσμα  που  παίρνουμε  
φαίνεται  στο  σχήμα  56. 
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Σχ .  56.  Παλμός  εξόδου  αν  στο  κύκλωμα  του  σχήματος  54 συνδεθεί  πηνίο  επαγωγής  
0 .1nH πριν  την  Rlaser .  
 
Παρατηρούμε  ότι  η  συμμετρία  του  παλμού  αποκαθίσταται  με  τη  μείωση  
των  χρόνων  ανόδου  και  πτώσης ,  που  προκαλούν  την  ανεπιθύμητη  κλίση  
κατά  την  άνοδο  και  κάθοδο  της  καμπύλης  του  παλμού .  
 

Στη  συνέχεια  βελτιώνουμε  το  αποτέλεσμα  με  μία  ακόμη  
προσθήκη  στο  κύκλωμα ,  συνδέοντας  μία  αντίσταση  στον  εκπομπό  του  
HBT εξόδου .  Η  πρόσθεση  της  αντίστασης   αυτής  ελαττώνει  το  ρεύμα  
που  διέρχεται  από  το  εν  λόγω  τρανζίστορ  παρέχοντάς  του  τη  
δυνατότητα  γρηγορότερης  εκφόρτισης ,  κάτι  που  συνεπάγεται  μικρότερο  
χρόνο  πτώσης  του  παλμού .  Η  τιμή  που  επιλέγουμε  είναι  94Ω .  
 

 
Σχ .  57.  Παλμός  εξόδου  αν  εκτός  από  την  επαγωγή  πριν  την  Rlaser ,  στο  κύκλωμα  
του  σχήματος  54 συνδεθεί  και  μία  αντίσταση  94Ω  στον  εκπομπό  του  δεξιού  HBT 
του  διαφορικού  ζεύγους  εξόδου .  
 
 Παρατηρούμε  ότι  η  μέγιστη  τιμή  του  ρεύματος  μειώθηκε  κατά  
0.25 mA γιατί  η  αντίσταση  στον  εκπομπό  του  ΗΒΤ  από  το  οποίο  
παίρνουμε  την  έξοδο  μείωσε  το  ρεύμα  που  περνάει  από  αυτό .  Όμως ,  το  
πλεονέκτημα  είναι  ότι  το  λογικά  υψηλό  επίπεδου  εξόδου  έγινε  
περισσότερο  “flat” παράλληλα  με  τη  μείωση  του  χρόνου  πτώσης ,  χωρίς  
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αυτή  η  χρονική  διαφορά  να  αντισταθμιστεί  από  την  αύξηση  στο  χρόνο  
ανόδου .  

Τα  μέχρι  στιγμής  αποτελέσματα  αναφέρονται  σε  ρυθμό  
μετάδοσης  δεδομένων  εισόδου  ίσο  με  10Gbps. Ο  παλμός  εισόδου  έχει  
χρόνο  ανόδου  tRISE = 5psec και  χρόνο  καθόδου  tF A L L  = 5psec. Ο  
μέγιστος  επιτρεπόμενος  ρυθμός  μετάδοσης  του  παλμού  εξόδου  
υπολογίζεται  ως  εξής   
 

OUTPUT RATE = 
)tt(4.1

1

FALLRISE +
 

 
Ο  παραπάνω  τύπος  έχει  τη  μορφή  αυτή  γιατί  οι  χρόνοι  tR I S E και  tF A L L 
υπολογίζονται  ως  οι  χρονικές  διαφορές  μεταξύ  του  20% και  του  80% 
της  τιμής  ρεύματος  κατά  την  άνοδο  και  πτώση  της  καμπύλης  που  έχει  ο  
παλμός  εξόδου .  Ο  συντελεστής  1 .4 προκύπτει  από  την  πρόσθεση  των  
επιπλέον  χρονικών  διαφορών  (0.4)tRI SE και  (0.4)tF A L L που  προκαλεί  η  
κλίση  της  καμπύλης  στους  χρόνους  ανόδου  και  πτώσης  του  παλμού  σε  
σύγκριση  με  τις  αντίστοιχες  κατακόρυφες  (στην  ιδανική  περίπτωση  που  
ο  παλμός  εξόδου  ήταν  τέλειο  τετράγωνο).  Για  την  τελευταία  περίπτωση  
ισχύουν  τα  ακόλουθα ,  αν  οι  υπολογισμοί  γίνουν  για  τον  πέμπτο  στη  
σειρά  παλμό  
 
Ιm i n = 6.103 mA 
      ΔIC = 1 .15 mA άρα   IR  2 0 % = 6.333 mA    
    
Ima x = 7.253 mA    και    IR  8 0 % = 7.023 mA 
 
με   
t r  80% = 829 psec  
          ⇒  tR I SE = 20.8 psec 
 
t r  20%  = 849.8 psec 
 

Για  τον  υπολογισμό  του  χρόνου  πτώσης  του  πέμπτου  παλμού  
μετράμε  τη  διαφορά  από  το  επίπεδο  της  κορυφής  του  παλμού  
(αγνοώντας  το  μικρό  “overshoot”, το  οποίο  θα  έδινε  μία  αύξηση  του  
χρόνου  μόλις  κατά  1psec) μέχρι  το  σημείο  από  το  οποίο  ξεκινήσαμε  να  
μετράμε  για  τη  διαφορά  στο  ρεύμα  κατά  την  άνοδο  (κατώτερο  επίπεδο),  
άρα  βρισκόμαστε  μεταξύ  των  ίδιων  ορίων  κι  έτσι  το  ΔΙC είναι  ίδιο .  Η  
μειωμένη  κατά  20% τιμή  της  καμπύλης  πτώσης  του  ρεύματος  είναι  ίση  
με  την  τιμή  ΙR  8 0 % και  η  κατά  80% μειωμένη  ίση  με  την  IR  20%. Άρα  
 
t f  80%  = 940.8 psec 
        ⇒  tF A L L = 14.4 psec  και  τελικά  
t f  20% = 926.4 psec 
 

OUTPUT RATE = 
secp)4.148.20(4.1

1
+

 = 20.03 Gbps 
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6.4 Έλεγχος  της  καθυστέρησης  του  παλμού  εξόδου  
 
 -Στο  σημείο  αυτό  είναι  χρήσιμο  να  ελέγξουμε  το  αποτέλεσμα  
βάσει  ενός  ακόμη  σημαντικού  κριτηρίου ,  του  χρόνου  καθυστέρησης  
(“latency”) του  σήματος  από  τη  στιγμή  που  εφαρμόζεται  στην  είσοδο  
του  κυκλώματος  μέχρι  να  εμφανιστεί  στην  έξοδο .  Παρατηρούμε  ότι  το  
κύκλωμα  του  σχήματος  54 αποτελείται  από  δύο  επιπλέον  στάδια  
οδήγησης  του  παλμού  στο  διαφορικό  ζεύγος  εξόδου  σε  σύγκριση  με  
εκείνο  του  σχήματος  44, στο  οποίο  ο  παλμός  εφαρμόζεται  απευθείας  
στο  διαφορικό  ζεύγος  από  το  οποίο  παίρνουμε  την  έξοδο .  Είναι  
επομένως  αναμενόμενο  το  αρχικό  κύκλωμα  να  παρουσιάζει  μικρότερο  
“latency”. Η  χρονική  αυτή  καθυστέρηση  μπορεί  να  υπολογιστεί  για  
κάθε  κύκλωμα  από  τα  ακόλουθα  γραφήματα  
 

 
Σχ .  58.  Τάση  εισόδου  και  ρεύμα  εξόδου  συναρτήσει  του  χρόνου  στο  κύκλωμα  του  
σχήματος  44 (η  κλίμακα  της  V i n  είναι  πολύ  μεγαλύτερη  από  εκείνη  του  ρεύματος)  
 

Ο  LDD αποτελεί  έναν  μετατροπέα  τάσης  σε  ρεύμα .  Επομένως ,  ο  
“παλμός  εισόδου” στην  περίπτωση  υπολογισμού  της  “latency” είναι  
σήμα  τάσης  και  ο  “παλμός  εξόδου” σήμα  ρεύματος .  Το  διαφορικό  
ζεύγος  λειτουργεί  ως  αντιστροφέας :  όταν  το  τρανζίστορ  στο  οποίο  
εφαρμόζεται  η  είσοδος  είναι  “on”, το  τρανζίστορ  από  οποίο  παίρνουμε  
την  έξοδο  είναι  “off” και  αντίστροφα .  Άρα ,  η  “latency” υπολογίζεται  
αφαιρώντας  το  χρόνο  στον  οποίο  ο  παλμός  εξόδου  έχει  ανέβει  στο  μισό  
της  μέγιστης  τιμής  του  από  το  χρόνο  στον  οποίο  ο  παλμός  εισόδου  έχει  
πέσει  στο  μισό  της  μέγιστης  τιμής  του .  Αν  οι  υπολογισμοί  γίνουν  για  
τον  πέμπτο  στη  σειρά  παλμό  του  σχήματος  58, παίρνουμε  ότι  
 
Ι r i s e  5 0 % = 6.661mA ⇒  t r i s e  5 0 % = 957.6psec 
         ⇒  latency = 50.1psec  
Vf a l l  5 0 % = 2V ⇒  t f a l l  5 0 % = 907.5psec1 
 
 

                                                  
1 Γιατί trise = tfall = 5psec 
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Σχ .  59.  Τάση  εισόδου  και  ρεύμα  εξόδου  συναρτήσει  του  χρόνου  στο  κύκλωμα  του  
σχήματος  54.  
 

Στην  περίπτωση  αυτή  ο  παλμός  διέρχεται  από  3 στάδια:  το  
διαφορικό  ζεύγος  εισόδου  (πρώτος  αντιστροφέας),  τον  ακόλουθο  
εκπομπού  και  το  διαφορικό  ζεύγος  εξόδου  (δεύτερος  αντιστροφέας).  Ο  
δεύτερος  αντιστροφέας  αναιρεί  τη  δράση  του  πρώτου ,  άρα  η  “latency” 
υπολογίζεται  αφαιρώντας  το  χρόνο  στον  οποίο  ο  παλμός  εξόδου  έχει  
ανέβει  στο  μισό  της  μέγιστης  τιμής  του  από  το  χρόνο  στον  οποίο  ο  
παλμός  εισόδου  έχει  επίσης  ανέβει  στο  μισό  της  μέγιστης  τιμής  του .  
Κάνοντας  και  πάλι  τους  υπολογισμούς  για  τον  πέμπτο  στη  σειρά  παλμό  
του  σχήματος  59, παίρνουμε  
 
Ι r i s e  5 0 % = 6.8055mA ⇒  t r i s e  50% = 835.8psec 
         ⇒  latency = 33.3psec  
Vr i s e  5 0 % = 2V ⇒  t r i s e  5 0 % = 802.5psec1 
 

Η  σύγκριση  των  δύο  παραπάνω  αποτελεσμάτων  προκαλεί  αρχικά  
μία  αντίφαση:  ενώ  στην  τελευταία  περίπτωση  το  σήμα  διέρχεται  από  3 
στάδια ,  η  καθυστέρησή  του  μέχρι  να  φτάσει  στην  έξοδο  είναι  
μικρότερη  από  την  περίπτωση  εκείνη  στην  οποία  διέρχεται  από  ένα  και  
μόνο  στάδιο .  Η  παραπάνω  αντίφαση  αίρεται  κάνοντας  την  ακόλουθη  
παρατήρηση:  στην  περίπτωση  του  κυκλώματος  του  σχ .  44, το  σήμα  
εφαρμόζεται  στο  ίδιο  διαφορικό  ζεύγος  από  το  οποίο  παίρνουμε  την  
έξοδο  απαιτώντας  από  αυτό  να  αποκριθεί  απευθείας  στη  σημαντική  
μεταβολή  τάσης  0-4Volt.  Η  αδυναμία  φόρτισης  και  εκφόρτισης  των  
χωρητικοτήτων  στις  επαφές  των  τρανζίστορ  στο  στενό  χρονικό  
περιθώριο  που  επιβάλλει  το  εύρος  των  100psec του  παλμού  εισόδου ,  
προκαλεί  τη  μείωση  του  εύρους  του  παλμού  με  αποτέλεσμα  την   
απώλεια  μεγάλου  ποσοστού  της  μεταδιδόμενης  πληροφορίας ,  αλλά  και  
την  αύξηση  της  “latency” όπως  παρατηρήθηκε  παραπάνω .  Στην  
περίπτωση  του  κυκλώματος  του  σχ .  54, η  μέγιστη  μεταβολή  της  τάσης  
στη  βάση  του  ενός  τρανζίστορ  του  διαφορικού  ζεύγους  εξόδου  από  το  

                                                  
1 Γιατί trise = 5psec 
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άλλο  δεν  ξεπερνά  τα  300mV, κάτι  που  αυξάνει  ασύγκριτα  την  ταχύτητα  
απόκρισής  του  στο  στενό  χρονικά  παλμό .  Αυτή  η  μετατροπή  στάθμης  
του  σήματος  (“level conversion”) προήλθε  από  την  παρεμβολή  του  
σταδίου  των  ακολούθων  εκπομπού  (“buffers”) μεταξύ  βαθμίδας  
εισόδου  και  εξόδου .  

Παρόλα  αυτά ,  χρήσιμος  είναι  ο  έλεγχος  του  αποτελέσματος  για  
το  κύκλωμα  ενός  σταδίου ,  εάν  προστεθούν  και  οι  δύο  τελευταίες  
βελτιώσεις  (πηνίο  στο  συλλέκτη  και  αντίσταση  στον  εκπομπό) και  ο  
παλμός  εισόδου  μεταβαίνει  από  0 σε  3Volt για  το  λόγο  που  
προαναφέρθηκε ,  οπότε  αναφερόμαστε  στο  κύκλωμα  του  σχήματος  60 
 

 
 
Σχ .  60.  Αρχική  μορφή  του  LDD με  τις  προσθήκες  πηνίου  στον  κόμβο  συλλέκτη  
εξόδου  και  αντίστασης  στον  εκπομπό  του  ίδ ιου  HBT.   
 
και  το  αποτέλεσμα  είναι  το  ακόλουθο  
 

 
Σχ .  61 .  Παλμός  εξόδου  του  κυκλώματος  του  σχ .60.  
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Παρατηρούμε  ότι  το  πλάτος  του  παλμού  εξόδου  είναι  πολύ  κοντά  σε  
αυτό  της  εισόδου .  Ο  υπολογισμός  από  το  παραπάνω  σχήμα  δίνει  
 
 Im i n = 6.005mA 

   ⇒  ΔΙ= 1 .382mA   άρα  mA691.0
2

=∆Ι   που  σημαίνει   

Ima x = 7.387mA 
 
      t r i s e  5 0 % = 929.3psec 
    
Ι5 0 % = 6.696mA       ⇒  Pulse Width = 78.7psec  
       

   t f a l l  5 0 % = 1008psec 
 
 
Υπολογίζοντας  τη  “latency” 
 
Ι r i s e  5 0 % = 6.696mA ⇒  t r i s e  5 0 % = 929.3psec 
         ⇒  latency = 21 .8psec  
Vf a l l  5 0 % = 2V ⇒  t f a l l  5 0 % = 907.5psec1 
 
τιμή  η  οποία  είναι  η  μικρότερη  από  τις  προηγούμενες  που  
υπολογίστηκαν .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
1 Γιατί trise = tfall = 5psec 
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6.5 Σύνδεση  σταθεροποιητή  τάσης  στο  κύκλωμα  του  LDD 
 

- Στη  συνέχεια  εισάγουμε  μία  ακόμα  βελτίωση  στο  κύκλωμα  του  
LDD. Το  ζευγάρι  του  HBT του  διαφορικού  ζεύγους  στο  οποίο  
εφαρμόζουμε  τον  παλμό ,  έχει  πολωθεί  ως  τώρα  σε  μία  DC τάση  των  2 
Volt,  λίγο  πάνω  από  το  μέσο  της  λογικής  διακύμανσης ,  δηλαδή  το  1 .5 
Volt.  Σκοπός  είναι  αυτή  η  τάση  αναφοράς  να  παραμένει  ανεξάρτητη  
από  τη  θερμοκρασία  λειτουργίας ,  ώστε  να  αποφεύγονται  περαιτέρω  
μεταβολές  τάσης  στα  ακόλουθα  στάδια  του  κυκλώματος .  Είναι  γνωστό  
ότι  η  πτώση  τάσης  VB E μιας  ορθά  πολωμένης  διόδου  μεταβάλλεται  
σημαντικά  με  τη  θερμοκρασία .  Τυπικά  ισχύει  ότι  ΔVB E = -kΔT με  το  k 
περίπου  ίσο  με  1 .5mV/ oK [14]. Το  γεγονός  αυτό  μπορεί  να  προκαλέσει  
την  ανεπιθύμητη  αποκοπή  κάποιου  τρανζίστορ  κατά  τον  κύκλο  του  
παλμού  και  επομένως  την  αλλοίωση  του  αποτελέσματος .  Για  το  λόγο  
αυτό  χρησιμοποιείται  αντί  της  DC πηγής  πόλωσης  το  ακόλουθο  
κύκλωμα ,  γνωστό  και  ως  σταθεροποιητής  τάσης ,  την  έξοδο  του  οποίου  
παίρνουμε  από  τον  κόμβο  που  σημειώνεται  στο  σχήμα  62  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  Σχ .62.Σταθεροποιητής  τάσης  2  Volt  σε  τροφοδοσία  των  5  Volt .  
 

Το  τρανζίστορ  Q στο  σχ .  62 συνδέεται  ως  ακόλουθος  εκπομπού  
για  την  ελάττωση  της  εμπέδησης  εξόδου  του  σταθεροποιητή .  Οι  
μεταβολές  στη  θερμοκρασία  αλλάζουν  τη  VB E του  Q, η  οποία  
αναιρείται  από  την  αντίθετη  μεταβολή  στην  πτώση  τάσης  κατά  μήκος  
των  διόδων1.  Η  τιμή  της  τάσης  στην  έξοδο  του  σταθεροποιητή  
εξαρτάται  από  τον  αριθμό  των  διόδων  του  βρόχου  μεταξύ  βάσης  και  
εκπομπού  του  Q και  το  λόγο  των  αντίστοιχων  αντιστάσεων  R1  και  R2, 
αρκεί  η  τιμή  της  R3 να  είναι  αρκετά  μεγάλη  ώστε  το  δυναμικό  στη  

                                                  
1 Κάθε δίοδος είναι ένα HBT NPN 121 στο οποίο έχει βραχυκυκλωθεί η βάση με το συλλέκτη 
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βάση  του  Q να  εξαρτάται  μόνο  από  την  πτώση  τάσης  που  προκαλούν  οι  
δίοδοι  που  συνδέονται  από  το  σημείο  αυτό  μέχρι  τη  γη .  Τότε ,  
θεωρώντας  αμελητέα  τα  ρεύματα  που  εισέρχονται  στις  βάσεις  των  δύο  
τρανζίστορ  του  σχήματος  62, ισχύει  ότι  
 
         BEB VV α=            (  1  )  
 
όπου  α  ο  αριθμός  των  διόδων  που  συνδέονται .  Από  το  κύκλωμα  του  
σχήματος  62 είναι  ακόμη  φανερό  ότι  
 

    E
21

2
ref V

RR
RV
+

=                    (  2 ) 

 
Αλλά         BEBE VVV −=            (  3 ) 
 
Άρα  οι  (1),  (2) και  (3) δίνουν  τη  σχέση  
 

      )VV(
RR

RV BEBE
21

2
ref −α

+
=           (  4 ) 

 
η  οποία  μετά  από  πράξεις  γράφεται  
 

    1
V
V)1(

R
R

ref

BE

2

1 −−α=            (  5 ) 

 
Στην  περίπτωση  που  μελετάμε  VB E = 0.856 Volt και  η  τιμή  της  Vr e f  που  
δίνει  το  συμμετρικότερο  παλμό  εξόδου  βρίσκεται  λίγο  πάνω  από  το  
μέσο  επίπεδο  τάσεων  εισόδου ,  το  οποίο  είναι  1 .5 Volt,  δηλαδή  στα  2 
Volt. Επομένως ,  η  κατάλληλη  επιλογή  των  α  και  του  λόγου  R1/R2, θα  
δώσει  στη  Vr e f  την  τιμή  των  2 Volt.  Επιλέγοντας  α=4 και  
αντικαθιστώντας  τις  τιμές  των  τάσεων  στην  (5),  βρίσκουμε  ότι  πρέπει  
 

        284.0
R
R

2

1 =  

 
Η  τιμή  του  λόγου  αυτού  επιλέγεται  να  είναι  ίση  με  0.25 (με  R1=0.5KΩ  
και  R2=2.5ΚΩ),  γιατί  ο  έλεγχος  του  θεωρητικού  αποτελέσματος  με  την  
προσομοίωση  του  κυκλώματος  δίνει  συμμετρικότερο  παλμό  για  την  
τιμή  αυτή .  Η  απόκλιση  από  τη  θεωρητική  πρόβλεψη  οφείλεται  στο  
γεγονός  ότι  αγνοήθηκαν  τα ,  έστω  και  αμελητέα  συγκρινόμενα  με  τα  
υπόλοιπα ,  ρεύματα  εισόδου  στις  βάσεις  των  τρανζίστορ1.  Συνδέοντας  
και  το  σταθεροποιητή ,  έχουμε  το  κύκλωμα  του  LDD που  φαίνεται  στο  
σχ .  63. Η  απόκριση  που  παίρνουμε  είναι  η  ακόλουθη  
 

 

                                                  
1 Εάν οι τιμές των R1 = 0.5ΚΩ και R2 = 2.5ΚΩ αντικατασταθούν στην (4), η τιμή της Vref προκύπτει 
ίση με 2.14 Volt, ενώ η αντίστοιχη της προσομοίωσης είναι 1.994 Volt. 
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Σχ .  63.  Το  κύκλωμα  του  LDD με  την  αντικατάσταση  της  DC πηγής  τάσης  2Volt  
από  έναν  σταθεροποιητή  τάσης  που  πολώνει  στην  ίδ ια  τιμή  το  δεξί  HBT στο  
διαφορικό  ζεύγος  εισόδου .  
 
 
Η  απόκριση  που  παίρνουμε  είναι  η  ακόλουθη  
 

 
      Σχ .  64.  Παλμός  εξόδου  του  σχήματος  63.  
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Η  μέτρηση  του  OUTPUT RATE  δίνει  
 
Ιm i n = 6.082 mA 
      ΔIC = 1 .41  mA άρα   IR  2 0 % = 6.364 mA    
    
Ima x = 7.492 mA    και    IR  8 0 % = 7.21  mA 
 
με   
t r  80% = 832.7 psec  
          ⇒  tR I SE = 18.9 psec  και  
 
t r  20%  = 851 .6 psec 
 
t f  80%  = 957.1  psec 
          ⇒  tF A L L = 28.6 psec  και  τελικά  
t f  20% = 928.5 psec 
 

OUTPUT RATE = 
secp)6.289.18(4.1

1
+

 = 15.04 Gbps 

 
•  Ο  ρυθμός  μετάδοσης  έχει  πέσει  σε  σημαντικό  βαθμό .  Στο  

κύκλωμα  του  σχ .  63 παρατηρούμε  ότι  η  αντίσταση  Re στον  εκπομπό  
του  HBT εξόδου  έχει  αφαιρεθεί  γιατί  ελαττώνει  τη  μέγιστη  τιμή  του  
ρεύματος  εξόδου  στα  7.28mA, δηλαδή  το  “swing” του  παλμού  στα  
1 .28mA, ενώ  πρόθεσή  μας  είναι  να  διατηρηθεί  κοντά  στο  1 .5mA. Η  
πτώση  στο  ρυθμό  εξόδου  σημαίνει  ότι  η  αλλαγή  που  έγινε  στο  κύκλωμα  
μεταβάλλει  πλέον  την  τιμή  της  τάσης  αναφοράς  Vr e f  καθώς  η  τιμή  του  
παλμού  εισόδου  μεταβάλλεται  μεταξύ  0 και  3 Volt συναρτήσει  του  
χρόνου ,  ενώ  έχει  επιτευχθεί  η  σταθεροποίησή  της  συναρτήσει  της  
ενδεχόμενης  θερμοκρασιακής  μεταβολής .   Αλλαγές  στο  κύκλωμα  για  τη  
βελτίωση  του  ρυθμού  μετάδοσης  θα  γίνουν  μετά  το  επόμενο  σημαντικό  
βήμα .  
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6.6 Σύνδεση  του  μοντέλου  λέιζερ  στην  έξοδο  
 

Το  επόμενο  βήμα  είναι  η  σύνδεση  ως  φορτίου  στην  έξοδο  του  
ισοδύναμου  κυκλωματικού  μοντέλου  του  λέιζερ  που  πρόκειται  να  
οδηγήσει  ο  LDD. Το  λέιζερ  αυτό  είναι  ένα  ημιαγωγικό  “Vertical Cavity 
Surface Emitting Laser” (VCSEL1).  Στην  κατασκευή  οπτοηλεκτρονικών  
διατάξεων  επιλέγονται  ημιαγωγοί  άμεσου  χάσματος  της  κατηγορίας  III-
V, καθώς  οι  φορείς  παρουσιάζουν  ταχύτερες  οπτικές  μεταβάσεις  λόγω  
της  αμεσότητας  του  χάσματος  και  της  μεγαλύτερης  ευκινησίας  τους  σε  
σύγκριση  με  οπτικές  διατάξεις  βασισμένες  στο  πυρίτιο .  Έτσι ,  είναι  
δυνατή  η  απόκρισή  τους  στις  μικροκυματικές  συχνότητες  που  απαιτεί  η  
εν  λόγω  εφαρμογή .  Επιπλέον ,  ένα  “VCSEL” έχει  τη  δυνατότητα  να  
αποδίδει  φωτεινή  ισχύ  σε  αρκετά  χαμηλά  ρεύματα  κατωφλίου  λόγω  της  
κατασκευής  του .  Το   VCSΕL που  εξετάζουμε  αποτελείται  από  
διαδοχικά  στρώματα  GaAs/AlGaAs/AlAs  στη  διάταξη  που  φαίνεται  
στο  σχήμα  65 

 
               Σχ .  65.  Σχηματική  δομή  του  VCSΕL [21] .  
 
Οι  καμπύλες  οπτικής  ισχύος-ρεύματος  πόλωσης ,  για  10, 40 και  70 οΚ ,  
παριστάνονται  παρακάτω  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
1 Λέιζερ κατακόρυφης κοιλότητας επιφανειακής εκπομπής. 



���

                                                                                                Σύνδεση του ισοδύναμου μοντέλου VCSEL 
   

 85 

 

 
         Σχ .  66.  Καμπύλες  L-I  για  10,  40 και  70 οΚ  [21 ] .  
 

Παρατηρούμε  ότι  ακόμα  και  για  θερμοκρασία  λειτουργίας  70 oC, 
το  ρεύμα  κατωφλίου  του  λέιζερ  δεν  ξεπερνά  τα  5 mA. Έτσι  
δικαιολογείται  και  η  αρχική  επιλογή  πόλωσης  μέσω  του  DC καθρέπτη  
στα  6 mA για  λόγους  ασφάλειας .  

Η  δίοδος  του  λέιζερ  είναι  μία  επαφή  p-n η  οποία  μοντελοποιείται  
με  τον  απλούστερο  τρόπο  σε  ένα  RC παράλληλο  κύκλωμα ,  με  R την  
αντίσταση  της  διόδου  και  C τη  χωρητικότητά  της .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχ .  67.  Το  απλούστερο  ισοδύναμο  κύκλωμα  της  διόδου  λέιζερ .   
 

Το  χαρακτηριστικό  εκείνο  μέγεθος  που  θα  καθορίσει  τις  τιμές  
της  αντίστασης  και  της  χωρητικότητας  της  διόδου  είναι  ο  χρόνος  ζωής  
των  φορέων  μέσα  στην  κοιλότητα  που  δημιουργείται  από  τα  τοιχώματα  
του  ημιαγωγού  που  έχουν  το  ρόλο  των  καθρεπτών  ανάκλασης .  Ο  χρόνος  
αυτός  θα  δίνεται  από  τη  σχέση   τd = RC. Η  τιμή  του  συναρτήσει  του  
ρεύματος  πόλωσης  δίνεται  από  την  ακόλουθη  καμπύλη ,  
προσεγγιζόμενος  από  τη  σχέση  
 

    
3d

I
85.16033.0 +≅τ  με  τd σε  nsec και  Ι  το  εισερχόμενο  ρεύμα  σε  μΑ  
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     Σχ .  68.  Χρόνος  ζωής  των  φορέων  συναρτήσει  του  ρεύματος  πόλωσης  [21 ] .   
 

Η  επιλογή  που  γίνεται  για  το  μέγεθος  αυτό  είναι  1 .75 nsec ώστε  
να  περιοριστεί  κατά  το  δυνατό  η  αλλοίωση  του  αποτελέσματος  από  
πιθανά  σφάλματα  της  εφαρμογής  του  μοντέλου  με  το  οποίο  έγινε  η  
εκτίμηση  του  τd.    

Στο  ισοδύναμο  κύκλωμα  που  σχεδιάζουμε  περιλαμβάνεται  εκτός  
της  διόδου  και  μία  επαγωγή  Lb λόγω  του  καλωδίου  σύνδεσης ,  μία  
χωρητικότητα  Cp από  το  “VCSEL chip” και  μία  αντίσταση  Rs 
προερχόμενη  από  τις  μεταλλικές  επαφές  και  το  “Bragg mirror stack”. 
Επιλέγοντας  Rs = 35 Ω  και  χαμηλές  τιμές  επαγωγής  και  χωρητικότητας  
(0.1  nH και  0.1pF αντίστοιχα),  το  πλήρες  ισοδύναμο  κύκλωμα  φαίνεται  
στο  σχήμα  69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Σχ .  69.  Ισοδύναμο  κύκλωμα  του  VCSEL. 
 
Το  κύκλωμα  αυτό  συνδέεται  στην  έξοδο  του  LDD, οπότε  η  
προσομοίωση  γίνεται  πλέον  στο  ακόλουθο  κύκλωμα  
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     Σχ .  70.  Κύκλωμα  του  LDD με  φορτίο  το  VCSEL. 
 
Η  απόκριση  φαίνεται  στη  συνέχεια  
 

                            
Σχ .  71 .  Απόκριση  του  κυκλώματος  του  σχ .  70.  
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Η  μέτρηση  του  OUTPUT RATE  δίνει  
 
Ιm i n = 6.03 mA 
      ΔIC = 1 .574 mA άρα   IR  2 0 % = 6.3448 mA   
     
Ima x = 7.604 mA    και    IR  8 0 % = 7.2892 mA 
 
με   
t r  80% = 848.4 psec  
          ⇒  tR I SE = 17.8 psec  και  
 
t r  20%  = 866.2 psec 
 
t f  80%  = 957.9 psec 
          ⇒  tF A L L = 24.3 psec  και  τελικά  
t f  20% = 933.6 psec 
 

OUTPUT RATE = 
secp)3.248.17(4.1

1
+

 = 16.97 Gbps 

 
 

•  Η  αντίσταση  του  καθρέπτη  που  πολώνει  το  διαφορικό  ζεύγος  
εισόδου  έχει  μειωθεί  από  1350Ω  σε  750Ω  για  την  αποκατάσταση  των  
επιπέδων  ρεύματος  του  παλμού  εξόδου  από  το  εύρος  (swing) των  
1 .3mA σε  εκείνο  των  1 .5mA. 

•  Στο  κύκλωμα  αυτό  εκμεταλλευόμαστε  τη  θετική  επίδραση  των  
παρασιτικών:  η  επαγωγή  του  καλωδίου  σύνδεσης  (“bond inductance”) 
σε  παράλληλη  σύνδεση  με  τη  χωρητικότητα  του  “chip” του  “VCSEL” 
ακυρώνουν  τη  χωρητικότητα  εξόδου  του  HBT ο  συλλέκτης  του  οποίου  
παρέχει  τον  παλμό  ρεύματος ,  καθώς  σχηματίζουν  ένα  “L-matching 
network”. 
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6.7 Τελική  μορφή  του  κυκλώματος  
 

Η  τελική  μορφή  του  κυκλώματος  προς  προσομοίωση  θα  προέλθει  
από  δύο  ακόμη  παρατηρήσεις :  η  τροφοδοσία  παρέχεται  στο  κύκλωμα  
μέσω  καλωδίου  που  παρουσιάζει  επαγωγή .  Άρα ,  η  παρασιτική  αυτή  
επαγωγή  πρέπει  να  ακυρωθεί  και  η  απάντηση  είναι  η  παράλληλη  
σύνδεση  σε  αυτήν  μίας  αρκετά  μεγάλης  χωρητικότητας .  Για  τιμή  της  
επαγωγής  1nH, η  χωρητικότητα  που  χρησιμοποιούμε  έχει  τιμή  50pF. Ο  
πυκνωτής  αυτός  συνδέεται  “off-chip”. Με  τον  ίδιο  τρόπο  συνδέεται  και  
μία  επίσης  μεγάλη  χωρητικότητα  (200pF) παράλληλα  στην  έξοδο  του  
σταθεροποιητή  για  τον  περιορισμό  του  σημαντικού  θορύβου  στην  DC 
πόλωση  του  Q12 ο  οποίος  περιορίζει  το  ρυθμό  μετάδοσης  του  σήματος ,  
κάτι  που  φάνηκε  στην  ενότητα  6.5. 

 

        Σχ .  72.  Τελική  μορφή  του  κυκλώματος  προς  προσομοίωση .  
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Ο  ηλεκτρικός  παλμός  που  εισέρχεται  στο  λέιζερ  έχει  τότε  τη  μορφή  
 

 
      Σχ .  73.  Απόκριση  του  κυκλώματος  του  σχήματος  72.  
 
Η  μέτρηση  του  OUTPUT RATE  δίνει  
 
Ιm i n = 6.026 mA 
      ΔIC = 1 .522 mA άρα   IR  2 0 % = 6.3304 mA   
     
Ima x = 7.548 mA    και    IR  8 0 % = 7.2436 mA 
 
με   
t r  80% = 834.8 psec  
          ⇒  tR I SE = 14.9 psec  και  
 
t r  20%  = 849.7 psec 
 
t f  80%  = 944.1  psec 
          ⇒  tF A L L = 16.2 psec  και  τελικά  
t f  20% = 927.9 psec 
 

OUTPUT RATE = 
secp)2.169.14(4.1

1
+

 = 23.97 Gbps 

 
 -  Ο  ρυθμός  μετάδοσης  στην  έξοδο  μπορεί  να  αυξηθεί  λίγο  
περισσότερο ,  αν  γίνουν  οι  δύο  ακόλουθες  αλλαγές  στο  κύκλωμα  του  
σχήματος  72: 

•  Αυξάνοντας  την  τιμή  της  εξωτερικής  τάσης  πόλωσης  του  λέιζερ  
από  τα  4.3 V στα  4.5 V, το  δεξί  HBT του  διαφορικού  ζεύγους  εξόδου  
εξακολουθεί  να  λειτουργεί  στην  ενεργό  περιοχή ,  αλλά  πιο  μακριά  
πλέον  από  το  σημείο  εκείνο  στο  οποίο  εισέρχεται  στην  περιοχή  
κορεσμού .  Το  αποτέλεσμα  είναι  η  αποθήκευση  λιγότερου  φορτίου  στη  
βάση  του  HBT, άρα  η  δυνατότητα  ταχύτερης  εκφόρτισής  του .  Αυτό  
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φαίνεται  αν  γίνει  σύγκριση  της  μορφής  που  παρουσιάζει  η  καμπύλη  του  
παλμού  εξόδου  κατά  την  πτώση  της ,  από  τα  σχήματα  73 και  74. Το  
“spike” που  παρατηρείται  (στη  δεξιά  κορυφή  ενός  παλμού) μόλις  
αρχίζει  η  πτώση  του ,  εμφανίζεται  χρονικά  νωρίτερα1 στην  
κυματομορφή  του  σχ .  74 απ’ότι  σε  εκείνη  του  σχ .  73. Το  γεγονός  αυτό  
ελαττώνει  το  χρόνο  καθόδου ,  αυξάνοντας  έτσι  το  ρυθμό  μετάδοσης .  

•  ‘Όμως ,  η  αποθήκευση  λιγότερου  φορτίου  στη  βάση ,  που  
επιτύχαμε  με  την  προηγούμενη  κίνηση ,  συνεπάγεται  μεγαλύτερο  χρόνο  
ανόδου  του  παλμού  (“weaker drive”). Για  το  λόγο  αυτό  η  τιμή  της  
αντίστασης  του  καθρέπτη  ρεύματος  που  πολώνει  το  διαφορικό  ζεύγος  
εισόδου  έχει  ελαττωθεί  από  τα  750Ω  στα  700Ω .  Το  αποτέλεσμα  της  
αλλαγής  αυτής  είναι  το  ακόλουθο :  παρατηρώντας  το  σχ .  72 εξετάζουμε  
την  περίπτωση  στην  οποία  η  είσοδος  βρίσκεται  στη  λογικά  υψηλή  τιμή  
της  (3 Volt).  Τότε   

 
     VB Q11  = 3 V>2V = VB Q12           (  * ) 
 

άρα  το  Q11  είναι  “on” και  το  Q12 “off”. Η  μείωση  της  αντίστασης  των  
750Ω  σε  700Ω  προκαλεί  τη  ροή  περισσότερου  ρεύματος  από  το  Q13 
άρα  και  από  το  Q14 του  καθρέπτη  ρεύματος ,  το  οποίο  διέρχεται  
εξολοκλήρου  από  το  Q11  λόγω  της  (*).  Το  αποτέλεσμα  είναι  η  μείωση  
της  VC Q11  (γιατί  η  αυξημένη  τιμή  του  ρεύματος  προκαλεί  μεγαλύτερη  
πτώση  τάσης  στο  συλλέκτη) άρα  και  της  VB Q 9 του  “buffer”, επομένως  
και  της  VB Q1 .  Με  τιμή  τάσης  εισόδου  ίση  με  3Volt,  το  Q1  είναι  “off” 
και  το  Q2 “on”. H VB Q 2 δεν  επηρεάζεται  γιατί  οι  τάσεις  στους  
ακροδέκτες  του  Q10 που  το  πολώνει  δεν  αλλάζουν ,  αφού  το  Q12 είναι  
“off”. Άρα  
 
       ΩΩ −>− 7501BQ2BQ7001BQ2BQ )VV()VV(        (  ** ) 
 
δηλαδή  η  διαφορά  των  τάσεων  στις  βάσεις  των  HBT του  διαφορικού  
ζεύγους  εξόδου  είναι  μεγαλύτερη  (“stronger drive”) αν  
χρησιμοποιήσουμε  αντίσταση  700Ω  αντί  για  750Ω  στον  καθρέπτη  
ρεύματος  που  πολώνει  το  διαφορικό  ζεύγος  εισόδου .  Το  γεγονός  αυτό  
δικαιολογεί  τη  μείωση  του  χρόνου  ανόδου  (φόρτισης  του  HBT που  
είναι  “on”) από  14.9psec στην  περίπτωση  του  σχ .73 σε  12.9psec σε  
εκείνη  του  σχ .74 που  ακολουθεί ,  αντισταθμίζοντας  έτσι  το  μειονέκτημα  
που  προκαλεί  η  προηγούμενη  κίνηση  με  την  αλλαγή  της  πόλωσης  του  
λέιζερ  από  4.3V σε  4.5V. 
 

                                                  
1 Η οπτική εντύπωση είναι ότι το “spike” έχει ανέβει ψηλότερα 
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      Σχ .  74.  Βελτιστοποίηση  της  απόδοσης  του  LDD. 
 
Η  μέτρηση  του  OUTPUT RATE  δίνει  
 
Ιm i n = 6.036 mA 
      ΔIC = 1 .401  mA άρα   IR  2 0 % = 6.3162 mA   
     
Ima x = 7.437 mA    και    IR  8 0 % = 7.1568 mA 
 
με   
t r  80% = 837.5 psec  
          ⇒  tR I SE = 12.9 psec  και  
 
t r  20%  = 850.4 psec 
 
t f  80%  = 942.5 psec 
          ⇒  tF A L L = 15.6 psec  και  τελικά  
t f  20% = 926.9 psec 
 

   OUTPUT RATE = 
secp)6.159.12(4.1

1
+

 = 25.063 Gbps  
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Για  τον  υπολογισμό  της  καθυστέρησης  του  παλμού  (latency)  μέχρι  να  
φτάσει  στην  έξοδο ,  παίρνουμε  από  το  σχήμα  75 
 

                    
Σχ .  75.  Έλεγχος  της  καθυστέρησης  του  παλμού  εξόδου .  

 
Ι r i s e  5 0 % = 6.736mA→ t r i s e  5 0 % = 843.4psec 
         ⇒  latency = 40.9psec  
Vr i s e  5 0 % = 1 .5V→ t r i s e  50% = 802.5psec1 
 
-  Όπως  αναφέρθηκε  στην  ενότητα  6.6, το  “VCSEL” που  οδηγεί  ο  LDD 
προσομοιώθηκε  από  το  απλούστερο  ισοδύναμο  κύκλωμά  του ,  το  οποίο  
αντιστοιχεί  την  εν  λόγω  δίοδο  σε  έναν  παράλληλο  συνδυασμό  R-C. Σε  
DC συνθήκες  πόλωσης ,  η  απόκριση  του  κυκλώματος  αυτού  είναι  
γραμμική .  Στην  πραγματικότητα ,  όμως ,  ένα  διοδικό  λέιζερ  παρουσιάζει  
μη  γραμμική  πτώση  τάσης  στις  διάφορες  τιμές  ρεύματος  πόλωσής  του .  
Το  γεγονός  αυτό  λαμβάνεται  υπόψη  αν  το  κυκλωματικό  μοντέλο  του  
“VCSEL” αποτελείται  από  μία  πηγή  τάσης  εξαρτώμενη  από  ρεύμα ,  η  
οποία  συνδέεται  παράλληλα  σε  μία  χωρητικότητα  που  παριστάνει  τη  
χωρητικότητα  της  διόδου ,  όπως  φαίνεται  στο  σχήμα  76.  

   
      Σχ .  76.  Απλουστευμένο  μη  γραμμικό  μοντέλο  ενός  “VCSEL”.   

 

                                                  
1 Γιατί trise = 5psec 
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 Το  μοντέλο  που  χρησιμοποιείται  είναι  ένα  “bottom-emitting1” 
863-nm VCSEL με  διάμετρο  16mm [27].  Η  διάταξη  έχει  αναπτυχθεί  
πάνω  σε  υπόστρωμα  Al0 .1Ga0 . 9As και  περιλαμβάνει  έναν  n-τύπου  
προσμίξεων  Si DBR2, έξι  κβαντικά  πηγάδια  και  έναν  p-τύπου  
προσμίξεων  C DBR. Η  τιμή  της  εξαρτώμενης  από  ρεύμα  πηγής  τάσης  
δίνεται  από  τη  σχέση  
 

V = 1 .721  + 275I – 2.439x104 I2 + 1 .338x106 I3 – 4.154x107 I4 + 
6.683x108  I5 – 4.296x109 I6 

 
η  οποία  παριστάνεται  γραφικά  στο  σχήμα  77 σε  αντιπαράθεση  με  τις  
πειραματικές  μετρήσεις  

Σχ .  77.  Σύγκριση  πειραματικών  (σημεία)  και  προερχόμενων  από  την  προσομοίωση  
(γραμμή )  I -V καμπύλων  του  “VCSEL” σε  θερμοκρασία  δωματίου  [27] .  
 

Η  τιμή  της  χωρητικότητας  Cj της  επαφής  της  διόδου  είναι  ίση  με  
300fF. Η  μικρή  αυτή  τιμή  είναι  ενδεικτική  της  χωρητικότητας  τάξης  
μεγέθους  των  εκατοντάδων  fF που  είναι  δυνατό  να  επιτευχθεί  για  ένα  
“VCSEL” της  τεχνολογίας  αυτής ,  και  θα  μπορούσε  να  θεωρηθεί  ακόμα  
μικρότερη .  Στο  σχήμα  78 παρατίθεται  το  διάγραμμα  ρεύματος  
πόλωσης-φωτεινής  ισχύος  προερχόμενο  από  προσομοίωση  και  
πειραματικές  μετρήσεις  σε  περιβάλλουσες  θερμοκρασίες  20 έως  και  
130ο  C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
1 Η εκπομπή του φωτός γίνεται από την κάτω επιφάνεια ανάπτυξης του λέιζερ 
2 Distributed Bragg Reflector 
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Σχ .  78.  Σύγκριση  πειραματικών  (σημεία)  και  προερχόμενων  από  την  προσομοίωση  
(γραμμή )  L-I  καμπύλων  του  “VCSEL” σε  περιβάλλουσες  θερμοκρασίες  20 έως      
130ο  C [27] .  
 
 Παρατηρούμε  ότι  το  ρεύμα  κατωφλίου  του  λέιζερ  είναι  2.5mA σε  
θερμοκρασίες  μεταξύ  20 και  40ο  C. Συνδέοντας  το  ισοδύναμο  μοντέλο  
του  σχ .  76 στην  έξοδο  του  LDD, γίνεται  προσπάθεια  μετάδοσης  παλμού  
μεγαλύτερης  διαφοράς  λογικών  επιπέδων  ρεύματος ,  δηλαδή  
μεγαλύτερου  “swing”, ώστε  αυτά  να  διακρίνονται  καθαρότερα .  Την  
τιμή  αυτού  του  “swing” ελέγχει  ο  καθρέπτης  πόλωσης  του  διαφορικού  
ζεύγους  εξόδου .  Η  επίτευξη  μίας  τιμής  “swing” ίσης  με  3mA, απαιτεί  
αύξηση  της  τροφοδοσίας  VC S του  καθρέπτη  αυτού  από  τα  1 .875V στα  
2.18V, αν  ανατρέξουμε  στο  σχ .  72. Όμως ,  τα  αποτελέσματα  της  
προσομοίωσης  φανερώνουν  ότι  ο  παλμός  εξόδου  παρουσιάζει  μία  μικρή  
αλλά  συνεχή  αύξηση  της  DC στάθμης  του ,  μετά  την  αλλαγή  αυτή .  Αυτό  
οφείλεται  στην  αύξηση  του  ρεύματος  συλλέκτη1 του  HBT από  το  οποίο  
παίρνουμε  την  έξοδο ,  το  οποίο  δεν  προλαβαίνει  να  εκφορτιστεί  καθώς  
το  διαφορικό  ζεύγος  στο  οποίο  βρίσκεται  πολώνεται  στα  3mA αντί  των  
1 .5mA που  πολώθηκε  προηγουμένως .  Η  επίδραση  αυτή  αντισταθμίζεται  
με  τη  μείωση  της  διαφοράς  τάσης  ΔVB μεταξύ  των  βάσεων  των  HBT 
του  διαφορικού  ζεύγους  εξόδου ,  μέσω  της  αύξησης  των  αντιστάσεων  
που  συνδέονται  μεταξύ  βάσης  και  συλλέκτη  των  “buffers” (βλ .  Σχ .  72). 
Η  τιμή  αυτή  αυξάνεται  στα  250Ω  για  κάθε  μία  από  τις  δύο  αυτές  
αντιστάσεις ,  από  τα  94Ω  που  βρίσκονταν  προηγουμένως .  Κατά  αυτό  
τον  τρόπο ,  το  ΔVB γίνεται  250mV, ενώ  πριν  ήταν  300mV. Τότε ,  το  
διαφορικό  ζεύγος  αποκρίνεται  ευκολότερα  στα  στενά  χρονικά  
περιθώρια  μεταφοράς  φορτίου  που  επιβάλλει  ο  γρήγορος  ρυθμός  
μετάδοσης  του  σήματος .  
 Αν  απαιτείται  η  “on-on2” λειτουργία  του  λέιζερ ,  το  DC ρεύμα  
πόλωσής  του  πρέπει  να  υπερβαίνει  τα  2.5mA, κάτι  που  επιτυγχάνεται  

                                                  
1 Η αύξηση είναι της τάξης των 100μΑ για την τιμή των 3mA πόλωσης 
2 Λειτουργία κατά την οποία το λέιζερ εκπέμπει σε χαμηλό αλλά και υψηλό λογικό επίπεδο πόλωσής 
του. 
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με  μία  τιμή  DC τροφοδοσίας  του  αντίστοιχου  καθρέπτη  ίση  με  2.05V. 
H επιλογή  αυτή  δεν  είναι  απαραίτητη  γιατί  το  μη  γραμμικό  μοντέλο  του  
λέιζερ  που  έχει  επιλεγεί  καλύπτει  και  την  “on-off1’ λειτουργία  του ,  
κάτι  που  αγνοούσε  το  γραμμικό  μοντέλο  που  χρησιμοποιήθηκε  στην  
ενότητα  6.6. 
 Η  επιλογή  τιμής  DC τροφοδοσίας  του  λέιζερ  (“supply” στο  σχ .  
76) γίνεται  έτσι  ώστε  τα  HBT εξόδου  του  DC καθρέπτη  πόλωσης  και  
του  διαφορικού  ζεύγους  εξόδου  να  βρίσκονται  στην  ενεργό  περιοχή  
λειτουργίας .  Η  τάση  στη  βάση  του  Q2 (βλ .  Σχ .  72) είναι  ίση  με  4.1V 
στο  χρονικό  διάστημα  της  “logic high input”, άρα  πρέπει  να  
εξασφαλιστεί  ότι  ο  συλλέκτης  του  θα  βρίσκεται  σε  υψηλότερο  
δυναμικό .  Επιλέγοντας  μέγιστο  ρεύμα  εισόδου  7mA στο  λέιζερ  και   
παρατηρώντας  την  IV καμπύλη  του  σχ .  77, είναι  φανερό  ότι  η  πτώση  
τάσης  στα  άκρα  της  ελεγχόμενης  πηγής  τάσης  είναι  2.8V. Επομένως ,  η  
DC τροφοδοσία  του  λέιζερ  επιλέγεται  στα  7V. Αυξάνοντας  το  ρυθμό  
εισόδου  του  σήματος  στα  12Gbps, παίρνουμε  τον  ακόλουθο  παλμό  στην  
έξοδο  του  λέιζερ ,  όπου  επιβεβαιώνονται  οι  παραπάνω  ισχυρισμοί .  

 
Σχ .  79.  Παλμός  στην  έξοδο  του  μη  γραμμικού  μοντέλου  “VCSEL”.  

 
Η  προσπάθεια  μετάδοσης  ενός  παλμού  με  ακόμα  μεγαλύτερο  

“swing”, θέτει  ένα  ικανοποιητικό  άνω  όριο  στην  τιμή  των  4.4mA, υπό  
την  προϋπόθεση ,  όμως ,  μίας  ακόμα  παρέμβασης  στο  κύκλωμα  του  
LDD. Η  απαίτηση  οδήγησης  της  τιμής  ρεύματος  που  θα  φτάνει  τα  
6.9mA (εάν  διατηρηθεί  η  DC στάθμη  του  στα  2.5mA) επιβάλλει  τη  
διευκόλυνση  της  εκφόρτισης  των  HBT του  διαφορικού  ζεύγους  εξόδου .  
Αυτό  επιτυγχάνεται  με  τη  σύνδεση  δύο  όμοιων  αντιστάσεων  από  τον  
εκπομπό  κάθε  “buffer” στη  γη .  Η  τιμή  που  επιλέγεται  είναι  1 .5ΚΩ ,  έτσι  
ώστε  η  απώλεια  ρεύματος  μέσω  των  αντιστάσεων  αυτών  να  
περιορίζεται  κατά  το  δυνατό .  Για  την  επίτευξη  του  “swing” των  4.4mA, 
η  τιμή  της  VC S γίνεται  2.34V. Η  εφαρμογή  ενός  σήματος  εισόδου  
ρυθμού  15Gbps δίνει  το  αποτέλεσμα  του  σχήματος  80 

                                                  
1 Λειτουργία κατά την οποία το λέιζερ εκπέμπει κατά το λογικά υψηλό επίπεδο ρεύματος ρεύματος 
πόλωσής του, ενώ κατά το λογικά χαμηλό είναι κλειστό. 
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Σχ .  80.  Μετάδοση  παλμού  “swing” 4.4mA. 
 
 Ανεβάζοντας  το  ρυθμό  εισόδου  στα  20Gbps αλλά  και  τις  τιμές  
των  αντιστάσεων  στους  εκπομπούς  των  “buffers” στα  2ΚΩ ,  παίρνουμε  
το  ακόλουθο  αποτέλεσμα  

 
Σχ .  81 .  Απόκριση  στην  έξοδο  του  “VCSEL” σε  ρυθμό  εισόδου  20Gbps.  

 
 Εάν ,  στα  σχήματα  80 και  81 ,  γίνει  προσδιορισμός  του  ρυθμού  

εξόδου  του  σήματος  βάσει  της  σχέσης  
)tt(4.1

1

fallrise +
 ,  η  εκτίμηση  που  θα  

προκύψει  για  το  μέγιστο  ρυθμό  εξόδου  θα  είναι  πολύ  μεγαλύτερη  (της  
τάξης  των  30Gbps) από  οποιoδήποτε  αποτέλεσμα  έχει  αναφερθεί  ως  
τώρα .  Έτσι ,  αν  επιχειρηθεί  η  μετάδοση  σήματος  ρυθμού  25 ή  28 Gbps, 
παίρνουμε  τα  σήματα  εξόδου  των  σχημάτων  82 και  83. 
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Σχ .  82.  Απόκριση  στην  έξοδο  του  “VCSEL” σε  ρυθμό  εισόδου  25Gbps.  μετά  την  
αύξηση  των  αντιστάσεων  που  συνδέονται  μεταξύ  βάσης  και  συλλέκτη  των  
“buffers”  στα  300Ω .  Παρατηρείται  η  μείωση  της  τ ιμής  του  “swing” στα  4 .1mA. 

 
 

 
Σχ .  83.  Απόκριση  στην  έξοδο  του  “VCSEL” σε  ρυθμό  εισόδου  28Gbps,  μετά  τη  
μείωση  των  αντιστάσεων  στους  εκπομπούς  των  “buffers”  στο  1 .5ΚΩ ,  και  την  
αύξηση  των  αντιστάσεων  που  συνδέονται  μεταξύ  βάσης  και  συλλέκτη  των  
“buffers”  στα  385Ω .  Παρατηρείται  η  μείωση  της  τ ιμής  του  “swing” στα  3 .85mA. 
 
 Το  συμπέρασμα  που  προκύπτει  από  τα  σχήματα  82 και  83 είναι  
ότι  μπορεί  να  επιτευχθεί  με  ασφάλεια  η  μετάδοση  ενός  παλμού  με  
απόσταση  λογικών  επιπέδων  4mA σε  έναν  ρυθμό  μεταξύ  20 και  
25Gbps. 
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7 Παρουσίαση της υλοποιήσιμης  μορφής (“layout”) του LDD 
 

7.1  Η  εξέλιξη  της  τεχνολογίας  κατασκευής  ολοκληρωμένων  κυκλωμάτων  
πυριτίου  
 

Η  εξέλιξη  της  τεχνολογίας  ολοκληρωμένων  κυκλωμάτων  Si πέρασε  
διάφορες  φάσεις  ξεκινώντας  από  τη  διπολική  στα  μέσα  του  1950 και  1960, 
στην  NMOS τη  δεκαετία  του  1970 μέχρι  το  1980, όταν  η  CMOS έγινε  η  
κυρίαρχη  τεχνολογία  [8]. Η  απαίτηση  για  την  καλύτερη  απόδοση  των  
κυκλωμάτων  οδήγησε  στην  τεχνολογία  BiCMOS, μέσω  της  οποίας  η  
διπολική  και  η  CMOS αλληλοσυμπληρώνονται  και  πρόσφατα  στην  HBT-
BiCMOS με  τη  χρήση  του  κράματος  SiGe και  την  ετεροεπαφή  του  με  το  
Si.  Με  την  τελευταία  αυτή  εξέλιξη  σημειώθηκε  σημαντική  αύξηση  της  
ταχύτητας  λειτουργίας  των  κυκλωμάτων ,  ακριβώς  λόγω  της  δυνατότητας  
αυτής  που  διαθέτει  ένα  HBT έναντι  ενός  BJT. 

Τα  κύρια  πλεονεκτήματα  που  παρουσιάζει  η  CMOS είναι  η  χαμηλή  
κατανάλωση  ισχύος ,  η  δυνατότητα  ολοκλήρωσης  σε  μικρότερες  
διαστάσεις  καθώς  και  το  χαμηλό  κόστος  ολοκλήρωσης  που  επιτρέπει  η  
χρήση  περιορισμένου  αριθμού  μασκών .  Το  μειονέκτημά  της ,  όμως ,  είναι  
ότι  η  ταχύτητα  λειτουργίας  είναι  αρκετά  μικρότερη  από  εκείνη  της  
διπολικής ,  λόγω  χωρητικών  φαινομένων .  Αντίθετα ,  τα  διπολικά  
ολοκληρωμένα  κυκλώματα  (ECL) λειτουργούν  ταχύτερα  αλλά  έχουν  πολύ  
υψηλότερη  κατανάλωση  ισχύος .  Με  την  τεχνολογία  BiCMOS 
επιτυγχάνεται  η  υψηλή  ταχύτητα  λειτουργίας  της  διπολικής  σε  συνδυασμό  
με  τη  χαμηλή  κατανάλωση  ισχύος  της  CMOS και  με  την  HBT-BiCMOS 
ακόμη  μεγαλύτερη  ταχύτητα  λειτουργίας  και  λίγο  πιο  χαμηλή  κατανάλωση  
ισχύος  λόγω  της  ετεροεπαφής  Si-SiGe. Χαρακτηριστικό  των  δυνατοτήτων  
κάθε  τεχνολογίας  είναι  το  διάγραμμα  του  σχήματος  76 σε  μία  
αντιπαράθεση  της  καθυστέρησης  με  την  ισχύ .  

 
D 
 
 
e 
 
 
l  
 
 
a 
 
 
y 

 
  P    o    w    e    r  

    Σχ .  84.  Σύγκριση  των  τεχνολογιών  S i  βάσει  της  καθυστέρησης  και  της  ισχύος .     

 
 
 
 
 
 

BiCMOS 
 
     

     HBT-BiCMOS 

 
    CMOS 

     
      ECL 
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7.2 Βήματα  κατασκευής  ενός  ολοκληρωμένου  κυκλώματος  βάσει  της  
διαδικασίας  0.8 μm HBT-BiCMOS  
 
Η  διαδικασία  κατασκευής  ενός  ολοκληρωμένου  κυκλώματος  βάσει  της  
τεχνολογίας  0.8μm HBT-BiCMOS της  AMS περιλαμβάνει  τα  ακόλουθα  
βήματα  
  
 -Το  δισκίο  του  πυριτίου1 αποτελείται  από  ένα  στρώμα  χαμηλών  P 
προσμίξεων  που  είναι  το  κοινό  υπόστρωμα2 ενεργών  και  παθητικών  
διατάξεων  που  θα  κατασκευαστούν .  Το  στρώμα  αυτό  καλύπτεται  από  το  
μονωτικό  διοξείδιο  του  πυριτίου  (SiO2) πάνω  από  το  οποίο  επικάθεται  ένα  
στρώμα  νιτριδίου  του  πυριτίου  (Si3N4).  
 
 
 
 
 
                Si3N4 
                SiO2 
                Si 
 
      Σχ .  85.  Κατακόρυφη  τομή  της  αρχικής  μορφής  του  δείγματος  πυριτ ίου .  
 
1.  Η  πρώτη  μάσκα  που  χρησιμοποιείται  είναι  η  NBUR  βάσει  της  
ορολογίας  της  AMS και  έχει  ως  στόχο  την  οριοθέτηση  των  “N+ buried 
layers” μέσω  της  διαδικασίας  της  λιθογραφίας .  Έτσι ,  η  δομή  που  
περιγράφτηκε  πιο  πάνω ,  καλύπτεται  από  φωτοευαίσθητη  ρητίνη  
(“photoresist”) της  οποίας  μόνο  οι  περιοχές  εκείνες  στις  οποίες  θα  γίνει  η  
εμφύτευση  του  “N-dopant” εκτίθενται  σε  ακτινοβολία  μικρού  μήκους  
κύματος  (UV). Η  εμφάνιση  της  ρητίνης  με  κατάλληλο  χημικό  υγρό  
(“developer”) προκαλεί  την  απομάκρυνση  εκείνων  των  περιοχών  της  που  
εκτέθηκαν  προηγούμενα  στην  ακτινοβολία .  Κατά  αυτό  τον  τρόπο ,  ο  “wet 
etchant3” θα  “διώξει” τα  SiO2 και  Si3N4 μόνο  από  τις  περιοχές  που  δεν  
καλύπτονται  από  ρητίνη4.   

•Ακολουθεί  η  εμφύτευση  ιόντων  αντιμονίου  (Sb) 
(προσμίξεων  1015 cm-2)5,  τα  οποία  εισέρχονται  στο  Si μεταξύ  των  
κατακόρυφων  των  “παραθύρων” που  έχουν  δημιουργηθεί .  Ακολουθεί  

                                                  
1 Si wafer 
2 P- Si substrate 
3 Υγρό διάλυμα χημικής χάραξης 
4 Ο “wet etchant” δεν αντιδρά με τη ρητίνη 
5 Το χημικό στοιχείο που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία προσμίξεων n- ή p- τύπου, καθώς και η 
ακριβής συγκέντρωση των προσμίξεων αυτών, επιλέγονται προαιρετικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
εκάστοτε “processing”. Τα χημικά στοιχεία και οι συγκεντρώσεις προσμίξεων που αναφέρονται είναι 
απλώς ενδεικτικές.  

     
    P-  substrate 
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θερμική  ανόπτηση1 για  τη  διάχυση  των  προσμίξεων  Ν-τύπου  στο  Si και  
την  αφαίρεση  ατελειών ,  με  την  ταυτόχρονη  ανάπτυξη  οξειδίου  πάνω  από  
τις  περιοχές  με  προσμίξεις  Ν  τύπου .   
 
         

 A n t  i  m o n y 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

N+Buried           
layer 

 
Σχ .  86.  Δημιουργία  του  Ν+  “θαμμένου” στρώματος .  

 
-Στη  συνέχεια  αφαιρείται  το  Si3N4 που  έχει  παραμείνει  στην  

υπόλοιπη  επιφάνεια  του  δείγματος  και  γίνεται  εμφύτευση  Βορίου  
(συγκέντρωσης  1015 cm- 2) με  αποτέλεσμα  τη  δημιουργία  του  “P-buried” 
στρώματος  αλλά  και  το  διαχωρισμό  των  “N+ buried” περιοχών  [22].  

 
Boron 

 
 

 
 
 
 
 

P Buried   
layer 

 
Σχ .87.  Δημιουργία  του  P  “θαμμένου” στρώματος .  

 
-Αφαιρείται  το  SiO2 απ’όλη  την  επιφάνεια  στην  οποία  πλέον  

αναπτύσσεται  ένα  επιταξιακό  στρώμα  καθαρού  πυριτίου  (intrinsic-Si). 
 
 

 
 

                                                  
1 RTA: Rapid Thermal Annealing σε υψηλή θερμοκρασία 

     
     

P- substrate 

     
     

P-  substrate 
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             i-Si 
 

 
     Σχ .88.  Εναπόθεση  επιταξιακού  στρώματος  καθαρού  πυριτ ίου .  

 
-  Καθαρισμός  της  ρητίνης .  
-Εναποτίθεται  ισοθερμικά  SiO2 (“pad oxide”) και  Si3N4 (“nitride 

buffer”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχ .89.  Εναπόθεση  οξειδίου  και  νιτριδ ίου  του  πυριτ ίου  πάνω  από  το  επιταξιακό  
στρώμα  καθαρού  πυριτ ίου .  
 
2.  Η  επόμενη  μάσκα  που  χρησιμοποιείται  είναι  η  NTUB με  σκοπό  τη  
δημιουργία  του  πηγαδιού  Ν-προσμίξεων  (N-well) για  το  PMOS και  του  Ν  
τύπου  συλλέκτη  για  το  HBT. Έτσι ,  το  δείγμα  καλύπτεται  και  πάλι  με  
φωτορητίνη  και  εκτίθενται  οι  περιοχές  ακριβώς  πάνω  από  τα  “N+ buried” 
στρώματα .  Μετά  την  απομάκρυνση  της  ρητίνης  από  εκεί ,  χαράσσεται  
χημικά  και  το  Si3N4.  

• Εμφύτευση  προσμίξεων  Ν -  τύπου  (2*1012 cm- 2) στις  
“ανοιχτές” περιοχές .  

 
 
 
 
 
 
 
 
              N- layer 
 

 
  Σχ .90.  Δημιουργία  του  πηγαδιού  Ν-τύπου  προσμίξεων  για  το  PMOS και  το  συλλέκτη  
του  HBT.  

     
     

P-  substrate 

     
     

P-  substrate 

     
     

P- substrate 
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-  Οξείδωση  της  επιφάνειας  και  αφαίρεση  της  ρητίνης  και  του  Si3N4 

που  έχει  απομείνει  πάνω  από  τις  P τύπου  περιοχές .  
• Εμφύτευση  Βορίου  (8*1012 cm- 2) στην  καλυμμένη  με  λεπτό  

στρώμα  οξειδίου  επιφάνεια  (ανοιχτές  P περιοχές) και  δημιουργία  του  P-
well για  το  NMOS. 
 

Boron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχ .91 .  Δημιουργία  του  πηγαδιού  P-τύπου  προσμίξεων  για  το  NMOS. 
 

-  Διάχυση  των  προσμίξεων  των  δύο  πηγαδιών1 [22].  
-  Ισοτροπική  χάραξη  του  δείγματος ,  εναπόθεση  SiO2 (pad oxide), 
εναπόθεση  polySi (poly buffer),  εναπόθεση  Si3N4 (nitride buffer).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχ .92.  Ταυτόχρονη  “διε ίσδυση” των  Ν  και  P  πηγαδιών ,  ισοτροπική  χάραξη  και  
εναπόθεση  οξειδίου  και  νιτριδίου  του  πυριτ ίου .    
 
3.  Η  μάσκα  που  χρησιμοποιείται  στη  συνέχεια  είναι  η  DIFF .  Σκοπός  της  ο  
διαχωρισμός  των  στρωμάτων  των  ενεργών  διατάξεων  (κάτι  που  γίνεται  
με  την  ανάπτυξη  οξειδίου  μεταξύ  τους) αλλά  και  ο  διαχωρισμός  της  
περιοχής  του  “collector sinker”. Η  ρητίνη  που  αφαιρείται  είναι  πάνω  από  
τις  διαχωριστικές  περιοχές  αρχής  και  τέλους  του  P-well  του  NMOS, του  
N-well του  PMOS αλλά  και  πάνω  από  την  αρχή  και  το  τέλος  της  περιοχής  

                                                  
1 Twin-well drive in (diffusion) 

     
     

P- substrate 

     
     

P- substrate 
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εκείνης  στην  οποία  θα  διαχυθούν  Ν+ προσμίξεις  για  την  επαφή  του  
συλλέκτη  με  το  “N+ buried” στρώμα  .  

-  Χάραξη  του  Si3N4 και  χάραξη  με  πλάσμα  του  SiO2 και  μέρους  του  
ημιαγωγού  των  “ανοιχτών” περιοχών .  
   • Εμφύτευση  Βορίου  (2*1013 cm- 2) στις  ανοιχτές  περιοχές  με  
αποτέλεσμα  τη  δημιουργία  των  “channel stoppers1”, με  σκοπό  την  αύξηση  
της  τάσης  κατωφλίου  των  MOSFETs και  την  αποφυγή  της  ανάπτυξης  του  
στρώματος  αναστροφής  κάτω  από  το  SiO2 που  θα  αναπτυχθεί  στη  
συνέχεια  πάνω  από  τις  περιοχές  αυτές .  
 
     B o r o n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Σχ .93.  Διαχωρισμός  των  στρωμάτων  των  ενεργών  διατάξεων  και  δημιουργία  των  
“channel  s toppers”.    
 
 -  Χάραξη  του  ημιαγωγού  στις  ανοιχτές  περιοχές .  
 -  Εναπόθεση  οξειδίου  και  επίτευξη  ηλεκτρικής  απομόνωσης  μεταξύ  
ενεργών  στρωμάτων .  Για  το  HBT έχουν  ως  αποτέλεσμα  και  τη  μείωση  της  
παρασιτικής  χωρητικότητας  του  συλλέκτη  με  το  υπόστρωμα .  

-  Αφαίρεση  Si3N4 που  έχει  απομείνει  πάνω  από  τις  ενεργές  
περιοχές .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχ .94.  Ανάπτυξη  οξειδίου  και  επίτευξη  ηλεκτρικής  απομόνωσης  των  ενεργών  
στρωμάτων  (LOCOS: Local  Oxidat ion of  Si l icon) .  
  

                                                  
1 Διαχωριστικές περιοχές μεταξύ των καναλιών των MOSFETs  αποτελούμενες από P προσμίξεις, πάνω 
από τις οποίες αναπτύσσεται SiO2 (FOX: Field Oxide) 

     
     

P- substrate 

     
     

P- substrate 
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4.  Χρήση  της  μάσκας  FIMP  με  σκοπό  την  προσαρμογή  της  Vt h r e s h o l d  στις  
πύλες  των  MOSFET. Για  δεδομένο  πάχος  οξειδίου  πύλης ,  η  τάση  
κατωφλίου  πρέπει  να  είναι  αρκετά  χαμηλή  ώστε  να  μην  εμποδίζεται  η  ροή  
του  ρεύματος ,  αλλά  και  τόσο  υψηλή  ώστε  να  αποφεύγεται  η  διαρροή  
ρεύματος  όταν  η  πόλωση  που  εφαρμόζεται  στο  MOSFET το  οδηγεί  στην  
περιοχή  λειτουργίας  κάτω  από  το  κατώφλι1.  Εκτίθεται  η  ρητίνη  πάνω  από  
τις  ενεργές  περιοχές  μόνο  και  στη  συνέχεια  αφαιρείται .  

• Εμφύτευση  προσμίξεων  Ν -  τύπου  ( ιόντα  χαμηλής  ενέργειας ,  
π .χ .  30-50 KeV) στις  ενεργές  περιοχές .  

-  Απόθεση  οξειδίου  πάνω  από  τις  ενεργές  περιοχές .  
 
5.  Χρήση  της  μάσκας  COLL  για  την  οριοθέτηση  της  περιοχής  του  
“sinker”. Έκθεση  ρητίνης  υπερκείμενης  αυτής  της  περιοχής .  

 • Εμφύτευση  P (2*1015 cm- 2) στο  “παράθυρο” του  sinker, με  
αποτέλεσμα  τη  δημιουργία  Ν+ στρώματος  που  “βυθίζεται” μέχρι  το  Ν+ 
buried στρώμα .  (Τα  στρώματα  των  διατάξεων  PMOS και  NMOS 
προστατεύονται  από  τη  ρητίνη).  Κατά  αυτό  τον  τρόπο  πετυχαίνουμε  τη  
δημιουργία  ενός  “μονοπατιού” χαμηλής  αντίστασης ,  λόγω  του  υψηλού  
του  doping, για  το  ρεύμα  του  συλλέκτη ,  άρα  και  χαμηλότερη  εν  σειρά  
αντίσταση  συλλέκτη .  

 
        Phosphorus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Σχ .95.  Δημιουργία  και  Ν+  εμπλουτισμός  της  περιοχής  “s inker” του  συλλέκτη .  
 

-  Καθαρισμός  της  ρητίνης .  
 

6.  Χρήση  της  μάσκας  HBT  για  τον  περιορισμό  του  SiGe στην  περιοχή  της  
βάσης  του  HBT [23]. Έκθεση  της  ρητίνης  μόνο  πάνω  από  την  ενεργό  
περιοχή  της  βάσης  του  HBT και  αφαίρεσή  της  από  εκεί .  

-  Χάραξη  του  SiO2 (πάνω  από  την  ενεργό  περιοχή  της  βάσης  μόνο ,  
αφού  η  υπόλοιπη  επιφάνεια  προστατεύεται  από  τη  ρητίνη).  

-  Εναπόθεση  επιταξιακού  στρώματος  SiGe [24]. 
                                                  
1 “subthreshold region” 

     
     

P- substrate 
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 -  Καθαρισμός  της  ρητίνης .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            SiGe 
 

      Σχ .96 .  Εναπόθεση  επιταξιακού  στρώματος  S iGe στην  περιοχή  της  βάσης  του  HBT. 
 
-Εναποτίθεται  ισοθερμικά  SiO2 (pad oxide) και  Si3N4 (nitride 

buffer).  
 

7.  Χρήση  της  μάσκας  BPOLY  για  τον  προσδιορισμό  της  ευρύτερης  
περιοχής  (πέραν  της  περιοχής  που  έχει  καλυφθεί  με  SiGe) της  βάσης  του  
HBT. Η  ρητίνη  αφαιρείται  πάνω  από  τις  περιοχές  αυτές .  
    • Εμφύτευση  Β  (2*1013 cm- 2) στα  “παράθυρα” της  βάσης  με  
αποτέλεσμα  τη  δημιουργία  της  p+ περιοχής  της  βάσης .  Το  SiGe που  
δέχεται  τις  προσμίξεις  Βορίου  P+ γίνεται  τελικά  P+ polySi,  καθώς  οι  
εισερχόμενες  ατέλειες  καταστρέφουν  τη  μονοκρυσταλλικότητα  του  SiGe, 
και  το  ποσοστό  του  Ge συγκρινόμενο  με  εκείνο  των  προσμίξεων  Βορίου  
είναι  αμελητέο  [25]. Με  την  P+ εμφύτευση  πετυχαίνουμε  χαμηλότερη  
αντίσταση  βάσης ,  επίσης  χαμηλότερη  χωρητικότητα  επαφής  βάσης-
συλλέκτη  και  επομένως  υψηλότερη  τιμή  συχνότητας  αποκοπής  για  το  HBT 
[26]. 
 
             B o r o n 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 P+layer 
 
       Σχ .97.  P + εμπλουτισμός  ενός  τμήματος  του  επιταξιακού  στρώματος  SiGe.  
 

     
     

P- substrate 

     
     

P-  substrate 
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 -  Ισοθερμική  εναπόθεση  επιπλέον  SiO2 πάνω  από  την  ενδογενή  
βάση  για  την  επίτευξη  χαμηλότερης  χωρητικότητας  επαφής  βάσης-
εκπομπού .   

-  Καθαρισμός  ρητίνης .  
-  Ισοθερμική  χάραξη  επιφάνειας  οξειδίου  (καθαρισμός) 
-  Ισοθερμική  εναπόθεση  SiO2 (gate oxide). 
-  Ισοθερμική  εναπόθεση  polySi POLY1  σε  όλη  την  επιφάνεια .  

  • Εμφύτευση  As (2*1016 cm- 2) για  τον  Ν+ εμπλουτισμό  του  
POLY1 .   

 
       A        r         s        e        n        i         c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ν+ 
polySi 

 
 
Σχ .98.  Ισοθερμική  εναπόθεση  polySi  POLY1  και  N+ εμπλουτισμός  του .   

         
8.  Χρήση  της  μάσκας  POLY1  για  τον  περιορισμό  του  polySi POLY1  στην  
περιοχή  των  πυλών  των  NMOS και  PMOS και  μόνο1.  Εκτίθεται  και  
αφαιρείται  η  ρητίνη  σε  όλη  την  επιφάνεια  εκτός  των  “παραθύρων” των  
πυλών .  

-  Αφαίρεση  του  POLY1  από  όλη  την  επιφάνεια  (εκτός  των  
ανοιγμάτων  των  πυλών ,  που  προφυλάσσονται  από  τη  ρητίνη).  

-  Καθαρισμός  της  ρητίνης .  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
1 Στην περίπτωση που η διαδικασία περιλαμβάνει και την κατασκευή πυκνωτών τύπου POLY1-BPOLY, 
ακολουθεί η εναπόθεση οξειδίου (capacitor oxide),  BPOLY και εμπλουτισμός του, χρήση της μάσκας 
BPOLY για αφαίρεσή του, αφαίρεση του οξειδίου, και η μάσκα POLY1 χρησιμοποιείται στη συνέχεια για 
την αφαίρεση του POLY1. 
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Σχ .99.  Περιορισμός  του  POLY1  πάνω  από  τ ις  πύλες  των  Ν -  και  P-MOS. 
 

9.  Χρήση  της  μάσκας  EMITT  για  τον  προσδιορισμό  του  “ανοίγματος” του  
εκπομπού ,  το  οποίο  είναι  στενότερο  και  περιέχεται  στην  προηγούμενα  
καθορισμένη  περιοχή  της  βάσης .  Έκθεση  και  αφαίρεση  ρητίνης  πάνω  από  
αυτό  το  άνοιγμα .  

-  Αφαίρεση  με  πλάσμα  του  “gate-oxide” που  βρίσκεται  στο  “emitter 
opening”. 

-  Καθαρισμός  ρητίνης  από  όλη  την  επιφάνεια .  
-  Ισοθερμική  εναπόθεση  polySi POLY2 σε  όλη  την  επιφάνεια .  

   
10.  Χρήση  της  μάσκας  POLY2  για  τον  περιορισμό  του  polySi POLY2 
στην  περιοχή  του  εκπομπού  και  μόνο1.  Εκτίθεται  και  αφαιρείται  η  ρητίνη  
σε  όλη  την  επιφάνεια  εκτός  του  “παραθύρου” του  εκπομπού .  

-  Αφαίρεση  του  POLY2 από  όλη  την  επιφάνεια  (εκτός  του  
ανοίγματος  εκπομπού).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ν+ 
polySi 

              (POLY2) 
Σχ .100.  Σχηματισμός  του  polySi  POLY2 εκπομπού  του  HBT.  

   

                                                  
1 Για την κατασκευή πυκνωτών POLY1-BPOLY χρησιμοποιείται επιπλέον η μάσκα CAPLAY και η 
μάσκα BPOLY επιτρέπει την παραμονή του BPOLY και στην περιοχή πάνω από το POLY1 του πυκνωτή 
(διαχωριζόμενα μεταξύ τους με οξείδιο). 
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11.  Χρήση  μάσκας  N-LDD  με  σκοπό  τον  προσδιορισμό  των  περιοχών  
εκατέρωθεν  της  πύλης  κάθε  MOS, οι  οποίες  θα  είναι  χαμηλών  προσμίξεων  
(Ν -  για  το  NMOS και  P- για  το  PMOS) για  τον  περιορισμό  της  γένεσης  
θερμών  φορέων1.  Εκτίθενται  οι  περιοχές  της  ρητίνης  πάνω  από  το  ενεργό  
στρώμα  του  NMOS (που  καθορίζεται  από  τα  FOX).   

     • Εμφύτευση  P (3*1013 cm-2) με  αποτέλεσμα  τη  δημιουργία  
λεπτού  επιφανειακού  στρώματος  Ν -  προσμίξεων  στις  “ανοιχτές” περιοχές .  
Η  χαμηλή  συγκέντρωση  προσμίξεων  στις  περιοχές  αυτές  συνεπάγεται  τη  
χαμηλή  τιμή  του  ηλεκτρικού  πεδίου ,  άρα  και  την  αποφυγή  της  γένεσης  
θερμών  φορέων .  
 
   Phosphorus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Σχ .101 .  Δημιουργία  των  “Ν - l ight ly  doped” περιοχών  της  πηγής  και  του  απαγωγού  του  
N-MOS. 
 

-  Καθαρισμός  της  ρητίνης .  
 
12.  Χρήση  μάσκας  P-LDD  με  σκοπό  τον  προσδιορισμό  των  περιοχών  
εκατέρωθεν  της  πύλης  κάθε  MOS, οι  οποίες  θα  είναι  χαμηλών  προσμίξεων  
(Ν -  για  το  NMOS και  P- για  το  PMOS) για  τον  περιορισμό  της  γένεσης  
“hot carriers”. Εκτίθενται  οι  περιοχές  της  ρητίνης  πάνω  από  το  ενεργό  
στρώμα  του  NMOS (που  καθορίζεται  από  τα  FOX).   
     • Εμφύτευση  B (3*1013 cm- 2 )με  αποτέλεσμα  τη  δημιουργία  
λεπτού  επιφανειακού  στρώματος  P- προσμίξεων  στις  “ανοιχτές” περιοχές .  
    
 
 
 
 
 
 
  

                                                  
1 “hot carriers” : φορείς υψηλής ενέργειας. 
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             B o r o n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Σχ .102.  Δημιουργία  των  “P-l ight ly  doped” περιοχών  της  πηγής  και  του  απαγωγού  του  
P-MOS. 
 
 -  Ισοτροπική  εναπόθεση  SiO2. 

-  Ανισοτροπική  χάραξη  προς  τα  πίσω  του  SiO2 με  αποτέλεσμα  τη  
δημιουργία  του  “sidewall spacer oxide” στα  τοιχώματα  του  POLY1  πάνω  
από  την  πύλη  κάθε  MOS, και  στα  τοιχώματα  του  POLY2 πάνω  από  τον  
εκπομπό  του  HBT. (Σκοπός  είναι  η  προστασία  των  μικρών  Ν -  περιοχών  
εκατέρωθεν  των  πυλών  από  περαιτέρω  εμφυτεύσεις).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχ .103.  Δημιουργία  του  “s idewall -spacer  oxide” στις  πύλες  των  MOSFET και  στον  
εκπομπό  του  HBT.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     

P-  substrate 

     
     

P- substrate 



���

  Ροή διαδικασίας 0.8μm HBT-BiCMOS 

 111 

12.  Χρήση  μάσκας  NPLUS  με  σκοπό  τον  προσδιορισμό  των  περιοχών  
πηγής  και  απαγωγού  του  NMOS. Εκτός  από  τις  περιοχές  αυτές  εκτίθεται  
και  η  περιοχή  του  εκπομπού  του  HBT1.  
     • Εμφύτευση  P (4*1015 cm-2) με  αποτέλεσμα  τη  δημιουργία  
της  Ν+ πηγής  και  απαγωγού  του  NMOS (και  τον  εμπλουτισμό  του  poly2 
του  εκπομπού  σε  N+). 

-  Καθαρισμός  της  ρητίνης .       
          Phosphorus 
 

   Phosphorus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Σχ .104.  Δημιουργία  των  Ν+  source και  drain  του  N-MOS και  Ν+  εμπλουτισμός  του  
POLY2 εκπομπού  του  HBT.  

 
13.  Χρήση  της  μάσκας  PPLUS  με  σκοπό  τον  προσδιορισμό  των  περιοχών  
πηγής  και  απαγωγού  του  PMOS. Εκτίθενται  οι  περιοχές  εκατέρωθεν  της  
πύλης  του  PMOS και  μία  μικρή  αριστερά  του  FOX που  απομονώνει  τα  δύο  
MOS. Η  μάσκα  αυτή  χρησιμοποιείται  και  για  το  χωρικό  προσδιορισμό  της  
επαφής  του  υποστρώματος2 (που  αποτελεί  το  “δρόμο” προς  την  κοινή  
γείωση  των  στρωμάτων).  
     • Εμφύτευση  Β  (3*1015) cm- 2 με  αποτέλεσμα  τη  δημιουργία  
των  P+ “source” και  “drain” του  PMOS. 
 -  Καθαρισμός  της  ρητίνης .  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
1 Με τη χρήση της μάσκας αυτής Εκτίθενται και εκείνες οι περιοχές του wafer στις οποίες έχει αποτεθεί 
polySi POLY2 για τη δημιουργία των αντιστάσεων RPOLY2, ώστε να ακολουθήσει ο εμπλουτισμός του 
POLY2 των αντιστάσεων με προσμίξεις n-τύπου. 
2 “substrate contact” 
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        B o r o n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Σχ .105.  Δημιουργία  των  P+  source και  drain  του  P-MOS.  
     
 

-  Εναπόθεση  SiO2 (BPSG1) σε  όλη  την  επιφάνεια  του  δείγματος .  
 
14.  Χρήση  μάσκας  CONT  με  σκοπό  τον  καθορισμό  των  περιοχών  στις  
οποίες  θα  εναποτεθεί  MET1  για  τη  σύνδεση  των  ακροδεκτών  ενεργών  και  
παθητικών  στοιχείων  μεταξύ  τους  ή  με  το  υπόστρωμα .  Αν  αναφερόμαστε  
στο  HBT NPN121  που  χρησιμοποιούμε  για  την  κατασκευή  του  LDD2, οι  
περιοχές  που  Εκτίθενται  είναι  οι  υπερκείμενες  του  “sinker” (N+ στρώμα) 
για  την  επαφή  του  συλλέκτη ,  του  POLY2 για  την  επαφή  του  εκπομπού  και  
δύο  περιοχές  συμμετρικά  εκατέρωθεν  του  POLY2 και  πάνω  από  το  
BPOLY για  τις  αντίστοιχες  επαφές  της  βάσης .  Για  τα  NMOS και  PMOS οι  
εκτιθέμενες  περιοχές  είναι  μεταξύ  των  “FOX” και  του  “gate oxide” για  τις  
επαφές  των  “source” και  “drain”. Ακόμη  θα  εκτεθούν  οι  περιοχές  πάνω  
από  το  PPLUS για  τη  δημιουργία  της  “substrate contact” και  πάνω  από  το  
POLY2 της  αντίστασης  RPOLY2 για  την  επαφή  των  ακροδεκτών  της  
αντίστασης .  Η  αφαίρεση  της  ρητίνης  από  τις  περιοχές  αυτές  αποκαλύπτει  
το  στρώμα  του  οξειδίου  που  τις  καλύπτει .  

-  Στη  συνέχεια  γίνεται  η  επιλεκτική  χάραξη  του  οξειδίου  των  εν  
λόγω  περιοχών .  Για  την  επαφή  του  συλλέκτη  αφαιρείται  το  οξείδιο  μέχρι  
το  Ν+ στρώμα  του  “sinker”, για  τον  εκπομπό  μέχρι  το  POLY2, για  τις  δύο  
επαφές  της  βάσης  μέχρι  το  BPOLY. Για  τις  επαφές  των  “source” και  
“drain” η  χάραξη  του  οξειδίου  γίνεται  μέχρι  τα  εμφυτευμένα  P+ και  N+ 
στρώματα ,  για  το  PMOS και  NMOS αντίστοιχα .  Για  την  επαφή  του  
υποστρώματος  χαράσσεται  το  οξείδιο  μέχρι  το  εμφυτευμένο  P-PLUS 
στρώμα  και  για  τις  αντιστάσεις  μέχρι  το  BPOLY (P+ στρώμα).  
 
 
 

                                                  
1 Borophosphosilicate glass: Οξείδιο του πυριτίου εμπλουτισμένο με προσμίξεις Βορίου και Φωσφόρου 
που χρησιμοποιείται για την παθητικοποίηση (“passivation”) ενεργών περιοχών του δείγματος. 
2 Η συντομογραφία LDD σημαίνει στο σημείο αυτό Laser Diode Driver και δεν πρέπει να συγχέεται με την 
Lightly Doped Drain που αναφέρθηκε νωρίτερα. 
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Σχ .106.  Σχηματισμός  των  “contacts”  οι  οποίες  στη  συνέχεια  θα  γεμίσουν  με  μέταλλο  
τύπου  1  για  την  ηλεκτρική  σύνδεση  των  ακροδεκτών  των  ενεργών  διατάξεων  προς  
διάφορα  σημεία  του  κυκλώματος .  
 

-  Εναπόθεση  μετάλλου  τύπου  1  (MET1) σε  όλη  την  επιφάνεια ,  
οπότε  οι  τρύπες  που  έχουν  ανοιχτεί  γεμίζουν  με  το  μέταλλο  και  οι  
ακροδέκτες  κάθε  στοιχείου  μπορούν  να  συνδεθούν  αγώγιμα  προς  
οποιαδήποτε  κατεύθυνση .  
 -  Καθαρισμός  της  ρητίνης .  
 
15.  Χρήση  μάσκας  MET1  για  τον  προσδιορισμό  των  αγώγιμων  “δρόμων” 
που  θα  αποτελέσουν  τις  ενώσεις  μεταξύ  ακροδεκτών  ή  υποστρώματος  με  
μέταλλο  1 .  Εκτίθενται  οι  περιοχές  από  τις  οποίες  θα  αφαιρεθεί  στη  
συνέχεια  το  μέταλλο  1 .  

-  Χάραξη  του  μετάλλου  τύπου  1  από  τις  “ανοιχτές” περιοχές .  
-  Καθαρισμός  της  ρητίνης .  
-  “Planarization”. 
-  Εναπόθεση  SiO2 σε  όλη  την  επιφάνεια  του  δείγματος .  

 
16.  Χρήση  της  μάσκας  VIA  για  τον  καθορισμό  των  περιοχών  στις  οποίες  
θα  γίνουν  τρύπες  για  την  εναπόθεση  μετάλλου  τύπου  2 (MET2) και  τη  
σύνδεση  του  μετάλλου  αυτού  με  το  μέταλλο  τύπου  1  (οι  μεγαλύτερες  σε  
επιφάνεια  από  αυτές  είναι  εκείνες  των  PADs). Εκτίθενται  οι  περιοχές  
πάνω  από  τις  οποίες  θα  γίνει  η  χάραξη .  
 -  Χάραξη  του  SiO2  από  τις  “ανοιχτές” περιοχές .  
 -  Εναπόθεση  μετάλλου  τύπου  2 σε  όλη  την  επιφάνεια  με  αποτέλεσμα  
οι  τρύπες  που  έχουν  ανοιχτεί  να  γεμίσουν  με  μέταλλο  τύπου  2. 
 -  Καθαρισμός  της  ρητίνης .  
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17.  Χρήση  μάσκας  MET2  για  τον  προσδιορισμό  των  αγώγιμων  “δρόμων” 
που  θα  αποτελέσουν  τις  ενώσεις  μεταξύ  ακροδεκτών .  Εκτίθενται  οι  
περιοχές  από  τις  οποίες  θα  αφαιρεθεί  στη  συνέχεια  το  μέταλλο  2. 
 -  Χάραξη  του  μετάλλου  τύπου  2 από  τις  “ανοιχτές” περιοχές .  

-  Καθαρισμός  της  ρητίνης .  
-  “Planarization”. 
-  Εναπόθεση  pad oxide σε  όλη  την  επιφάνεια .  

 
18.  Χρήση  της  μάσκας  PAD  για  τον  καθορισμό  των  περιοχών  εναπόθεσης  
του  pad oxide. Εκτίθενται  οι  περιοχές  από  τις  οποίες  θα  αφαιρεθεί  το  
οξείδιο  αυτό .  

-  Χάραξη  του  pad oxide από  τις  ανοιχτές  περιοχές .  
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7.3 To “layout” του  LDD 
 
 Η  χρήση  των  παραπάνω  μασκών  σε  συνδυασμό  με  τις  ηλεκτρικές  
συνδέσεις1 μεταξύ  των  ακροδεκτών  των  ενεργών  διατάξεων2,  των  
αντιστάσεων ,  των  επαφών  του  υποστρώματος  και  των  “PADs”, αλλά  και  
την  παράλληλη  τήρηση  των  σχεδιαστικών  κανόνων3 της  τεχνολογίας  BYQ 
της  AMS, οδηγεί  στη  μορφή  του  LDD που  παριστάνεται  στο  σχήμα  99. 
 

       
Σχ .  107.  Το  “ layout”  του  LDD.  

 
Τα  δύο  PADs στο  αριστερό  μέρος  του  κυκλώματος  

χρησιμοποιούνται ,  το  πάνω  για  την  εφαρμογή  του  σήματος  εισόδου  (IN) 
και  το  κάτω  για  τη  γείωση  και  τα  αντίστοιχα  δεξιά  για  τη  μέτρηση  του  
σήματος  εξόδου  (OUT) και  την  παροχή  γείωσης .  Στο  PAD με  το  
χαρακτηρισμό  VCC παρέχεται  η  κοινή  τροφοδοσία  VCC, ενώ  στο  VD C η  
εφαρμόζεται  η  ανεξάρτητη  πόλωση  VD C του  καθρέπτη  ρεύματος  DC 
τροφοδοσίας  του  λέιζερ .  Στο  κάτω  μέρος ,  στο  PAD VC S εφαρμόζεται  η  

                                                  
1 “routing” 
2 Η ενεργός διάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τη σχεδίαση του εν λόγω LDD είναι το HBT NPN 121 
3 “Design Rules” 
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πόλωση  VCS του  καθρέπτη  ρεύματος  που  τροφοδοτεί  το  διαφορικό  ζεύγος  
εξόδου ,  ενώ  άλλο  ένα  PAD αριστερά  του  χρησιμοποιείται  για  την  παροχή  
γείωσης .   
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Συμπεράσματα 
  

Η  ανάλυση  που  προηγήθηκε  οδηγεί  στην  εξαγωγή  ορισμένων  
συμπερασμάτων .  Το  πρώτο  από  αυτά  αφορά  την  επαλήθευση  των  
δυνατοτήτων  της  τεχνολογίας  0.8μm SiGe HBT-BiCMOS. Τα  
αποτελέσματα  των  προσομοιώσεων  του  LDD που  υλοποιήθηκε  βάσει  της  
τεχνολογίας  αυτής ,  καταδείχνουν  τη  δυνατότητα  χρήσης  της  στη  σχεδίαση  
αναλογικών  κυκλωμάτων  αυτού  του  είδους ,  τα  οποία  θα  μπορούν  να  
μεταφέρουν  πληροφορία  σε  ρυθμό  της  τάξης  των  20 Gbps. Επίσης ,  μπορεί  
να  παρατηρηθεί  ότι  λαμβάνοντας  υπόψη  την  απόκριση  των  τρανζίστορ  
στις  μεταβολές  του  μεγάλου  σήματος  που  τα  οδηγεί  σε  διακοπτική  
λειτουργία ,  και  σχεδιάζοντας  βάσει  των  δεδομένων  αυτών ,  η  ταχύτητα  
λειτουργίας  του  κυκλώματος  βελτιώνεται  ακόμα  περισσότερο .   

Η  σύνδεση  ενός  μη  γραμμικού  ισοδύναμου  μοντέλου  του  λέιζερ  που  
οδηγεί  ο  LDD, και  η  παράλληλη  προσπάθεια  μετάδοσης  παλμού  ευρύτερου  
“swing” στον  ίδιο  αλλά  και  ακόμα  γρηγορότερο  ρυθμό ,  απαιτεί  
προσεκτικότερη  σχεδίαση  και  βελτιώσεις  στην  ήδη  υπάρχουσα  τοπολογία .  
Το  αποτέλεσμα  της  προσπάθειας  αυτής  φανερώνει  ότι  είναι  δυνατή  η  
πραγματοποίηση  ενός  LDD με  ταχύτητα  λειτουργίας  κυμαινόμενη  στην  
περιοχή  των  25 έως  28 Gbps. Τέλος ,  η  σχεδίαση  του  “layout” του  
κυκλώματος  σε  επιφανειακή  διάσταση  640x340 μm2, με  τρόπο  που  
εξασφαλίζει  την  ανεξάρτητη  μεταβολή  DC στάθμης  και  “swing” του  
παλμού  εξόδου ,  εξασφαλίζει  την  κατασκευή  ενός  ολοκληρωμένου  
κυκλώματος  σημαντικά  μικρών  διαστάσεων ,  ικανού  να  οδηγήσει  λέιζερ  
διαφορετικών  απαιτήσεων  και  εφαρμογών .  Το  γεγονός  αυτό ,  σε  
συνδυασμό  με  τη  δυνατότητα  απόκρισης  του  σε  ρυθμούς  της  τάξης  των  25 
Gbps, καθιστά  εφικτή  τη  χρησιμοποίησή  του  σε  μία  αναβαθμισμένης  
ταχύτητας  οπτική  διασύνδεση .  
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