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Önsöz
Kablosuz ses ve veri iletişim talebi her geçen gün artmaktadır. Bu talebi karşılamak
için anten dizilerini içeren alıcı/verici sistemleri önem kazanmıştır. Anten dizilerinin
yüksek yöneticilik ve kazanç, huzme şekillendirme ve huzme tarama gibi özellikleri,
toplam sistem güç tüketiminin ve iletişim hızının önem kazandığı günümüzde,
anten dizilerini çok çekici hale getirmiştir. Örneğin, yeni nesil LTE-A iletişim
altyapısında anten dizileri ve huzme yönlendirmesi teknikleri kullanılarak talebin
fazla olduğu bölgelere servis gücünün artırılması planlanmaktadır. Anten dizi
sentezinde, arzu edilen diyagramı en iyi yaklaşıklık ile üretmek için dizi
elemanlarının uyarım genlikleri, uyarım fazları ve pozisyonları en uygun şekilde
belirlenmelidir. Çoğu uygulamada, dizi elemanlarının genlik uyarım değerleri için
sayısal zayıflatıcılar, faz uyarım değerleri için de sayısal faz kaydırıcılar kullanılır.
Bu gibi sistemlerde genlik ve faz uyarım değerlerinin birbirlerinden bağımsız olarak
hassas kontrolü yan lobların ve sıfır noktalarının doğru ayarlanması ve takip
hatalarının azaltılması için çok önemlidir. Piyasada hâlihazırda değişik bant ve
uygulamaları destekleyen sayısal zayıflatıcılar bulunmaktadır. Fakat piyasadaki
tüm bu sayısal zayıflatıcılar, zayıflatma seviyesi ve frekansa bağlı olan bir faz
kayması yaratırlar. İstenmeyen bu faz kayması, anten dizilerinde düzeltilmesi zor
problemler yaratmaktadır. Bu nedenle faz uyumlu sayısal zayıflatıcıların
geliştirilmesi gelecek nesil kablosuz iletişim sistemleri için zaruridir.
TÜBİTAK 1001 projeleri kapsamında Nisan 2015 - Nisan 2018 tarihleri arasında
desteklenen bu projede faz-uyumlu (düşük faz kaymalı) tümleşik sayısal
zayıflatıcısı gerçeklenmiştir. Proje kapsamında standart sinyal zayıflatıcı
topolojilerinin faz kayma sebepleri incelenmiş ve bu istenmeyen faz kaymasının
azaltılabilmesi için özgün devre teknikleri bulunmuştur. Bu tekniklerde devrenin
doğrusallığının (P1dB bastırma noktası) ve hassasiyetinin (adım ve durum hatası)
etkilenmemesi amaçlanmış ve böylece piyasadaki mevcut ürünlere benzer
derecede hata payı ve doğrusallık sunan, bununla birlikte çok daha düşük seviyede
faz kayması yaratan sayısal sinyal zayıflatıcıları tasarlanmıştır.
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Özet
Bu projede literatürde sunulan ve piyasada bulunan tümleşik sayısal sinyal
zayıflatıcıların en büyük sorunlarından biri olan zayıflatma derecesine ve frekansa
bağlı, istenmeyen faz kaymalarının azaltılması hedeflenmiştir.

Bu hedef

gerçeklenirken mevcut sinyal zayıflatıcıların adım hatası (step error), durum hatası
(state error), doğrusallık gibi özelliklerden ödün verilmemiştir. Proje sonunda
literatürde ve piyasada sunulan sayısal zayıflatıcılara benzer hata payları ve
doğrusallık sunabilen ve aynı zamanda düşük faz kayması yaratan sayısal sinyal
zayıflatıcılar gerçeklenmiştir.
Proje kapsamında sayısal sinyal zayıflatıcıların faz kayması sebepleri incelenmiş,
istenmeyen bu faz kaymasının önlenebilmesi için anahtarlanabilir çeşitli faz
kompansazyon elemanları standart sinyal zayıflatıcı bloklarına eklenmiştir.
Paketlemeden kaynaklanan lehim teli etkisi üç boyutlu elektro-manyetik
benzetimlerle araştırılmış ve devrenin paket içinde yüksek performans vermesi için
gerekli optimizasyonlar yapılmıştır.
Yüksek doğrusallıktaki sinyal zayıflatıcıların ölçülebilmesi için gerekli büyük işaret
ölçüm düzeneği geliştirilmiştir. Aynı zamanda sinyal zayıflatıcının 64 durumdaki
ölçümünün hızlı ve kolaylıkla yapılabilmesi için otomatik test programı yazılmıştır.
Tasarlanan sayısal zinyal zayıflatıcıları IBM tarafından sunulan yalıtkan üzerinde
silisyum (SOI) taban üzerinde iki fasılada üretilmiştir. Birinci üretimde uygulanan
özgün teknikler sayesinde 2.5 GHz frekansına kadar çalışan ve literatürdeki en
düşük, faz kaymasını sunabilen sinyal zayıflatıcılar elde edilmiş böylece teklif
edilen devre tekniklerinin doğrulanması sağlanmıştır. Bu üretiminden alınan
sonuçlar kullanılarak bir adet konferans bildirisi yayınlamış, aynı zamanda bir adet
patent basşvurusunda bulunulmuştur. İkinci üretimde ilk üretimde görülen
rezonansların çözümüne yönelik devre çözümleri sisteme eklenmiş, böylece
tasarlanan sistemin daha yüksek frekanslarda da çalışması sağlanmıştır.
Sonuç olarak, bu çalışmanın sonucunda 400 MHz - 4000 MHz frekans bandında
çalışan, 6-bit paralel girdi ile kontrol edilebilen, yüksek doğrusallık (P1dB > 30
dBm), düşük adım ve durum hatası sunan (< 0,5 db) ve aynı zamanda düşük faz
kayması yaratan (< 10 derece) tümleşik sinyal zayıflatıcıları gerçeklenmesi
sağlanmış ve böylece yeni nesil iletişim altyapılarında kullanılabilecek sinyal
zayıflatıcılar literatüre sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sayısal zayıflatıcı, faz-uyumlu sayısal zayıflatıcı, SOI, yüksek
güç ve çok doğrusal zayıflatıcı, diferansiyel zayıflatıcı
vi

Abstract
This project aimed to develop phase-coherent integrated digital step attenutors
(DSA) that can provide very low phase shifts while achieving linearity and accuracy
values on-par with the state-of-the-art DSAs available on the market.
Within the project, the fundamental reason behind the inherent phase shift of DSAs
is investigated. Switchable compensation elements have been developed to
compensate for this inherent phase shift.
Within the scope of this project, a measurement setup to measure very large
linearity values has been developed. Moreover, an automated test setup has been
developed to ease the measurement of 64 states of a 6-bit DSA.
In order to verify the functionality of the techniques developed, the designed DSAs
has been fabricated on an SOI process offered by IBM. Thanks to the novel
techniques employed in the design, a DSA that can work up to 2.5 GHz, while
presenting the lowest phase-shift ever reported has been developed. The findings
of this first silicon has been presented as a conference paper. A patent application
has also been started to protect the intellectual property of the the developed
technique. A second spin of the silicon was fabricated in an effort to increase the
operational bandwidth. By empolying some resonance supressing elements, the
operational bandwitdh was successfully improved in the second iteration.
As a summary, with the conclusion of thie project, a 6-bit DSA, that can operate
between 400 MHz and 4 GHz has been developed. The DSA is very linear,
achieving a P1dB value of more than 30 dBm. It has very good accuracy with step
errors lower than 0.5 dB. Moreover, the DSA can achieve very low phase-shift (<
10 degrees), enabling its use in next generation communication systems where
very low phase shift is required.
Keywords: Digital Step Attenuator, Phase Coherent Attenuator, SOI, high power
and high linearity attenuator, differential attenuator
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Giriş
Kablosuz ses ve veri iletişim talebi her geçen gün artmaktadır. Bu talebi karşılamak
için anten dizilerini içeren alıcı/verici sistemleri önem kazanmıştır. Anten dizilerinin
yüksek yöneticilik (directivity) ve kazanç, huzme şekillendirme (beam forming) ve
huzme tarama (beam streering) gibi özellikleri, sistemde harcanan toplam güç
miktarının önem kazandığı uygulamalarda, anten dizilerini çok çekici hale
getirmiştir. Örneğin, yeni nesil LTE-A ve TD-LTE iletişim altyapısında anten dizileri
ve huzme yönlendirmesi teknikleri kullanılarak talebin fazla olduğu bölgelere servis
gücünün artırılması ve böylece sabit baz istasyonu kullanılarak talebe göre
şekillenebilen ana omurga yapıları planlanmaktadır [1], [2]. Anten dizi sentezinde,
arzu edilen diyagramı en iyi yaklaşıklık ile üretmek için dizi elemanlarının uyarım
genlikleri ve uyarım fazları birbirlerinden bağımsız olarak en uygun şekilde
belirlenmelidir. Çoğu uygulamada, dizi elemanlarının genlik uyarım değerleri için
sayısal zayıflatıcılar, faz uyarım değerleri için de sayısal faz kaydırıcılar kullanılır.
Bu gibi sistemlerde genlik ve faz uyarım değerlerinin hassas kontrolü yan
topuzların (side-lobe) ve sıfır noktalarının (nulling points) doğru ayarlanması için
çok önemlidir.
Piyasada hâlihazırda değişik bant ve uygulamaları destekleyen sayısal
zayıflatıcılar bulunmaktadır. Bu ürünler çoğunlukla Galyum-Arsenit (GaAs) ve son
zamanlarda artan sıklıkta yalıtkan SOI tabanda üretilmektedir. Fakat kullanılan
teknolojiden bağımsız olarak, piyasadaki tüm sayısal zayıflatıcılar, zayıflatma
seviyesi ve frekansa bağlı olan bir faz kayması yaratırlar.

Şekil 1: HMC542ALP4 faz kayması

Şekil 2: PE43704ds faz kayması

Şekil 1 ve Şekil 2’de iki öncü firmanın piyasaya sunduğu ürünlerin faz kayması
grafikleri verilmiştir. Şekil 1’da görüldüğü üzere Hittite Microwave firmasının GaAs
tabanda ürettiği zayıflatıcının 4 GHz frekansındaki faz kayması 70°’nin üzerindedir
1

[3]. Şekil 2’de Peregrine Semiconductor firmasının SOI tabanda üretilmiş
zayıflatıcısının faz kayma performansı verilmiştir. Şekilde görüleceği üzere bu
ürünün faz kayması 4 GHz frekansında 30°’nin üzerindedir [4]. Bu denli yüksek
derecede faz kayması genliğin ve fazın birbirinden bağımsız olarak kontrol
edilmesi gereken yukardaki uygulamalar için problemler yaratmaktadır.
Bu projenin amacı düşük faz kaymalı sayısal zayıflatıcıların SOI tabanda
gerçeklenmesidir. Bu iş yapılırken, literatürdeki tüm akademik çalışmalarda göz
ardı edilen endüstriyel paketin ve lehim telinin etkisi de dikkate alınmıştır.
Prototipin geliştirilmesi sırasında aşağıdaki tasarım parametreleri ve çalışma
koşulları göz önünde bulundurulmuştur:
1.

Sinyal

zayıflatıcının

özellikle

baz

istasyonlarında

kullanılacağı

öngörüldüğünden sistemin doğrusallığı çok önemli olacaktır. Sistemin faz kayması
düşük seviyelerde tutulurken sistemin doğrusallığı, zayıflatma değerlerinin
hassasiyeti, giriş çıkış geri dönüş kaybının değeri gibi tasarım ölçütlerinden feragat
edilmeyecektir. Hedef sistemin 1 dB sıkıştırma değerinin (P1dB) 30 dBm olmasıdır.
2.

Sinyal zayıflatıcının hata payı düşük olmalıdır. Devrenin tüm frekans

bandında sorunsuz olarak kullanılabilmesi için GSM bantlarını kapsayan 800 MHz
2.5 GHz bant aralığı öncelikli olmak kaydıyla, DC – 6 GHz bandında adım hatası
(step error) ve durum hatası (state error) ±0,5 dB altında tutulmaya çalışılmıştır.
3.

Üretilen kırmık (die) yüksek frekans uygulamalarına uygun QFN (quad-flat

no pins) pakette paketlenmiştir.
5.

Yonganın (chip) sayısal kontrol sistemi paralel girdi kabul edecek şekilde

tasarlanmış ve zayıflatıcı ile aynı taban üzerinde tümleşik olarak üretilmiştir.
Üretilen zayıflatıcılar 0,5 dB adım büyülüğü ve 31,5 dB dinamik alana sahiptir.
Sistemin GSM bantlarında adım hatası ±0,5 dB ve altındadır. Geliştirilen sistem
benzerlerine kıyasla en az 4 kat düşük faz kayması sunduğundan özgün bir
çalışma olarak literatürde yerini almıştır. Geliştirilen tekniklerin fikri mülkiyet
haklarının korunması için patent başvurusunda bulunulmuştur.

2

1. Zayıflatıcılar Hakkında Genel Bilgi:
Zayıflatıcılar birçok alıcı/verici sistemin önemli yapı taşlarından biridir ve alıcı
sistemlerinde genellikle bant seçici filtre (band-select filter) ve düşük gürültülü
yükselteçten (LNA) sonra ve analog-sayısal (ADC) çeviriciden önce kullanılırlar
(Şekil 3). Zayıflatıcıyı takip eden bir sürücü yükselteç (driver amplifier) ile birlikte
bir değişken kazançlı yükselteç (VGA) oluştururlar. VGA’nın alıcı sistemlerde
kullanılma amacı ADC’yi en iyi sinyal-gürültü-oranı (SNR) ve doğrusallık girişinde
kullanmaktır. Eğer alıcıdan gelen güç çok yüksekse zayıflatıcının zayıflatma oranı
arttırılır. Eğer gelen güç düşükse, VGA’nın çıkış gücü zayıflatıcının zayıflatma
oranı düşürülerek yükseltilir.
Zayıflatıcılar aynı zamanda verici sistemlerinde de antene bağlı olan güç
yükselticisine (PA) gerektiği kadar güç uygulanması için PA’dan hemen önce
kullanılır.

Her

iki

kullanım

durumunda

da

zayıflatıcılar

sinyal

yolunda

kullanıldığından doğrusallık özelliklerinin iyi olması gerekir.
Mikser

Anten

PLL

ADC

PA

Zayıflatıcı

Temel Bant

DAC

VGA

Circulator

Zayıflatıcı
VGA

Mikser

LNA

Şekil 3: Tipik bir alıcı/verici blok şeması

Kontrol özelliklerine göre analog kontrollü ve sayısal kontrollü olmak üzere iki tip
sinyal zayıflatıcı bulunur. Analog kontrollü sinyal zayıflatıcılarda zayıflatma değeri
kontrol noktasına uygulanan analog bir voltaj ile ayarlanır. Bu tip zayıflatıcılar p-i-n
diyotlarla yapılabildiği gibi [5] özellikle tümleşik devrelerde transistörler kullanılarak
tasarlanabilir [6].
Sayısal kontrollü sinyal zayıflatıcıların zayıflatma değeri kontrol noktalarına sayısal
işaretler verilerek ayarlanır. Kontrol kelimesi uzunluğuna göre sınıflandırılan bu
zayıflatıcılar hâlihazırda 1-bit uzunluktan 7-bit uzunluğa kadar bulunmaktadır. Bu
tip zayıflatıcılar genellikle alan etkili (MOS) veya yüksek elektron mobiliteli (HEMT)
transistörlerle yapılır. Transistörler zayıflatıcı devreyi sinyal yoluna sokan veya
sinyal yolundan ayıran anahtarlama işlemi için kullanılır. Şekil 4’de 4 dB zayıflatma
gücünde sabit bir zayıflatıcının anahtarlar kullanılarak nasıl ayarlanabilir bir
zayıflatıcıya dönüştürülebileceği gösterilmiştir.
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Şekil 4: Ayarlanabilir zayıflatıcı yapısı

Alıcı/verici sistemlerinde genellikle sayısal sinyal zayıflatıcılar analog sinyal
zayıflatıcılara göre tercih edilir. Bunun çeşitli sebepleri vardır:
1.

Sayısal zayıflatıcılarda kullanılan transistörler doğrusallıklarının en yüksek

olduğu lineer bölgede veya kapalı (cut-off) bölgede çalışırlar. Analog zayıflatıcılar
ise transistörleri değişken direnç olarak, en az doğrusal oldukları doygun bölgede
de kullanırlar. Bu nedenle, transistörün doğrusallığının en düşük olduğu kapıkaynak (VGS) geriliminin eşik değerine (VTH) yakın olduğu bölgelerde analog
kontrollü zayıflatıcılar çok düşük doğrusallık sunarlar. Bu sebeple sayısal
zayıflatıcılar analog zayıflatıcılarla karşılaştırıldığında sabit (zayıflatma değerinden
bağımsız) ve yüksek doğrusallık sağlarlar.
2.

Özellikle p-i-n diyot bazlı analog kontrollü zayıflatıcıların kontrol voltajına

bağlı zayıflatma değeri formüllerinin doğrusal olmaması kontrol sisteminde
problemlere, bu eğrinin fonksiyonun eğiminin yüksek olduğu veya ters olduğu
yerlerde sistem kararsızlığına yol açar.
3.

Sayısal zayıflatıcılar mikro-denetleyici veya temel bant işlemcisinden gelen

kontrol sinyalini herhangi bir sayısal-analog değişime ihtiyaç duymaksızın
kullanabilir.
Sayısal zayıflatıcılar genellikle değişik değerdeki anahtarlanabilir sayısal
zayıflatıcıların arka arkaya dizilmesi ile oluşturulur. Şekil 5’de 6-bit 0,5 dB adımlı
bir zayıflatıcının 0,5 dB’den 16 dB zayıflatma düzeyindeki anahtarlanabilir
zayıflatıcılar kullanılarak nasıl yapılabileceği gösterilmiştir. Bu gibi dizilmiş
zayıflatıcılar 6-bit gelen kodun 64 olasılığına göre 0,5 dB zayıflatma değerinden
31,5 dB zayıflatma değerine kadar programlanabilir.
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Şekil 5: 6-bit kontrollü 0,5 dB adımlı sayısal sinyal zayıflatıcı blok şeması

Yukarıda görülen her bir zayıflatıcı bloğu çeşitli zayıflatıcı topolojileri ile
tasarlanabilir. En çok kullanılan üç çeşit zayıflatıcı topolojisi sırasıyla Pİ, T, ve
Köprü-T tiptedir. Şekil 6’de bu üç çeşit zayıflatıcının devre şemaları verilmiştir. Bu
zayıflatıcılar transistörün anahtar şeklinde kullanımı ile sinyal yoluna sokulup, giren
sinyalin zayıflatılması için kullanılırlar; ya da devreden aynı şekilde transistörlerin
anahtarlama işlemi ile çıkartılıp etkileri sıfırlanır.
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Şekil 6: Çeşitli zayıflatıcı topolojileri

Şekil 7’de örnek olarak köprü-T ve pi tipinde sinyal zayıflatıcıların transistörler
kullanılarak nasıl anahtarlanabilen zayıflatıcılara dönüştürülebileceği gösterilmiştir.
Aynı

sistemin

diğer

topolojilere

uygulanması

açık

olduğundan

burada

anlatılmamaktadır. Gösterilen her iki topolojide de M1 transistörleri açık, M2
transistörleri kapalıyken zayıflatıcı sinyal yoluna eklenir ve gelen sinyal direnç
oranlarına göre zayıflatılır. M1 transistörleri kapalı M2 transistörleri açıkken,
zayıflatıcı sinyal yolundan çıkartılır. Çoğu tümleşik sayısal zayıflatıcıda köprü-T ve
pi yapıları diğer topolojilere nazaran tercih edilir. Bunun en önemli sebebi köprü-T
yapısının sadece iki anahtarlama elemanına ihtiyaç duyması ve pi yapılarının
direnç oranlarının özellikle yüksek zayıflatma değerleri için çok yüksek
olmamasıdır.
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Şekil 7: Transistörlü zayıflatıcı şemaları

2. Gerçek Bir Transistörün Zayıflatma Değerine Etkisi:
Gerçek bir transistörün zayıflatma üzerine etkisinin incelenebilmesi köprü-T
yapısındaki bir sinyal zayıflatıcı kullanılabilir. Şekil 8’de transistörler kullanılarak
anahtarlanan tipik bir zayıflatıcı şeması gösterilmiştir.
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çıkış
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Şekil 8: Transistörle anahtarlanan köprü-T yapısındaki sinyal zayıflatıcı şeması

Sayısal zayıflatıcılarda MOSFET transistör bir anahtar görevi gördüğünden iki
işleyiş rejiminde kullanılırlar, kapalı ve lineer. Kapalı durumda transistör sinyal
geçirmez ve açık devreyi yakınsarken, lineer işleyiş durumunda ise giriş ve çıkışı
(savak ve kaynak) birbirine bağlayarak ideal olarak bir kısa devreyi yakınsar. Bir
transistörün ideal bir anahtarı ne kadar iyi yakınsayabildiği kapalı durumdayken
etkin olan asalak kondansatör değeri ile (Coff) açık durumdaki kanal direnç (Ron)
değerinin çarpımı ile ölçülür. Transistör sadece iki işleyiş durumunda kullanıldığı
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için devre içinde açık ve kapalı olarak iki ayrı devre şeması ile modellenebilir. Şekil
9’de bu her iki durumu modelleyen zayıflatıcı şemaları verilmiştir.
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Şekil 9: Sinyal zayıflatıcının (a) açık ve (b) kapalı durum modelleri

Bu devrede R0 değeri sistemde istenilen karakteristik empedans değerine eşittir
(bu projede sistem empedansı 50 Ω değerine uyumlanmıştır). R1 ve R2 değerleri
ise istenilen zayıflatma oranına göre (1) ve (2) de verilen formüllere göre
hesaplanabilir. Her iki formülde de “A” değeri dB cinsinden istenilen zayıflatma
oranıdır.

𝑅1 =

𝑅0
𝐴
10 20

𝑅2 = 𝑅0 × 10𝐴

−1

20

−1

(1)
(2)

Transistörlerin açık durumdaki kanal direnci ve kapalı durumdaki asalak
kondansatör değerleri göz önüne alınarak R1, ve R2 değerleri her bir zayıflatma
bloğu için ayarlanmıştır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken konu asalak
kondansatörün empedans değerinin frekansla azalmasıdır. Empedansın azalması,
frekansla birlikte girişten çıkışa Coff1 kondansatörü üzerinden daha çok sinyal
kaçağı sağlamakta ve dolayısıyla zayıflatma değeri düşmektedir. Bu etki Şekil
10’da göreceli zayıflatma değeri 8 dB olarak tasarlanmış zayıflatma bloğunun
benzetimleriyle gösterilmiştir. Şekil 10’da görülebileceği üzere referans zayıflatma
değeri frekansla birlikte asalak etkilerden dolayı artarken, 8 dB zayıflatma değeri
Coff1 asalak kondansatörü nedeniyle azalmaktadır.
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Şekil 10: Gerçek bir zayıflatıcı bloğunun frekansa bağlı zayıflatma karakteristiği

Benzetimler sırasında asalak kondansatörlerin sadece görece zayıflatma değerini
bozmadığını aynı zamanda iki durum arasında yüksek bir faz kayması yarattığı
gözlemlenmiştir. Bu etki zayıflatıcının zayıflatma durumunda yüksek geçirgen bir
filtre, referans durumunda ise düşük geçirgen bir filtre olarak çalışmasındandır.
Şekil 11’de 8 dB zayıflatıcı bloğunun iki durumdaki faz kayması benzetim sonuçları
verilmiştir.
Bu istenmeyen etkinin ortadan kaldırılması için yapılacak şey zayıflatma bloğunun
zayıflatma durumunda da alçak geçirgen bir filtre olarak davranmasını sağlamak
olacaktır. Bunun sağlanması için R2 direncine paralel bir kompanzasyon
kondansatörü bağlanmıştır. Kompanzasyonu sağlanmış zayıflatma bloğunun
şematiği Şekil 12’de verilmiştir. Ccomp, R2 paralel devresinin empedansı frekansla
birlikte düşecek ve böylece zayıflatıcının zayıflatma değeri de frekansla birlikte
artacaktır. Ccomp kondansatörünün değeri her bir zayıflatıcı bloğu için benzetimlerle
optimize edilmiştir.

8

Şekil 11: Gerçek bir zayıflatıcı bloğunun frekansa bağlı faz kayması
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Şekil 12: Kompanse edilmiş zayıflatıcı bloğu

Tasarlanan bu devrenin zayıflatma ve faz kayması sonuçları Şekil 13 ve Şekil
14’da verilmiştir. Şekillerden görülebileceği üzere eklenen kompanzasyon
kondansatörü zayıflatma hatasını düzeltmiş bununla birlikte faz kaymasını da yarı
yarıya indirmiştir. Faz kaymasının sıfıra indirilebilmesi Ccomp değerinin artırılması
ile mümkündür. Fakat bu sistemin zayıflatma hatasını artıracaktır. Bir zayıflatıcının
en önemli özelliği olan zayıflatma hassasiyetinin bozulması istenmediğinden
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sistemde oluşan faz kaymasının düzeltilebilmesi için başka yöntemler geliştirilmesi
gerekmektedir. Sinyal zayıflatıcılarının faz kaymasının düzeltilmesi için literatürde
çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Alt başlıkta detaylı bir literatür özeti sunulmuştur.

Şekil 13: Kompanse edilmiş zayıflatıcı bloğunun zayıflatma hassasiyeti

Şekil 14: Kompanse edilmiş zayıflatıcı bloğunun faz kayması

3. Literatür Özeti
Literatürde sinyal zayıflatıcılar üzerine birçok patent, makale ve tez vardır. Bu
çalışmalar değişik tabanlar üzerinde (CMOS, GaAs, SOI, baskı dizin kartı) yapılan
değişik uygulama ve frekans bantları için örnekleri içermektedir. Örneğin, Doğan
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[7] tarafından 2008 yılında gerçekleştirilen çalışmada düşük maliyetli CMOS taban
üzerinde üretilen zayıflatıcı devrelerinin detaylı analizi ve optimizasyonu
yapılmıştır. Yapılan çalışmada 0.13 µm CMOS teknolojisinde DC-2,5 GHz bant
aralığında çalışan bir devre tasarlanmıştır. Çalışma devrenin doğrusallığı, dinamik
alanı ve geri dönüş kaybının optimizasyonu üzerinde durmuştur. Fakat çalışma baz
istasyonu için gerekli doğrusallık ve frekans mertebelerine CMOS tabanın
sınırlamalarından dolayı çıkamamıştır.
GaAs tabanlar yüksek frekansa uygunlukları nedeniyle özellikle endüstride bu tip
uygulamalar için çoğunlukla kullanılmaktadır. GaAs taban üzerinde zayıflatıcı
üreten firmalar arasında Hittite Microwave, RFMD, Skyworks ve M/A-COM gibi
uluslararası firmalar bulunmaktadır. Son zamanlarda SOI tabanlarda yapılan
çalışmalar da literatüre girmeye başlamıştır. Örneğin Jeong [8] yüksek rezistanslı
SOI tabanda yüksek güce dayanıklı bir zayıflatıcı tasarlamıştır. Fakat bu ve benzeri
çalışmalarda faz kayması sistem için bir tasarım ölçütü olmamış ve yayınlarda bu
değerden bahsedilmemiştir. Faz kayması değerlerinin belirtildiği endüstriyel
ürünlerde ise daha önce de belirtildiği üzere faz kayması değerleri çok yüksektir.
Literatürde sinyal zayıflatıcılarda giriş çıkış arasındaki faz farkının sabit
tutulabilmesi üzerine bazı çalışmalar da mevcuttur. Ku [9] çalışmalarında faz
kaymasını sabit tutmak için zayıflatıcı sistemine paralel bir düşük geçirgen filtre
koymayı önermiştir. Fakat bu çalışmanın çok önemli eksikleri vardır. Öncelikle,
yazarlar sistemlerini endüstriyel bir paketin içinde test etmemişlerdir. Tasarladıkları
sistem kalibre edilmiş bir prob istasyonunda ölçülmüş, bu nedenle de lehim
tellerinin etkileri hesaba katılmamıştır. Açıktır ki, böyle bir sistemin sahada
kullanılması mümkün değildir. Yazarların matematiksel modellemeleri her ne kadar
kapsamlı olsa da lehim tellerinin etkisi katılmadığından ve sistem için ideal toprak
kullanıldığından uygulanabilir değeri düşüktür. Aynı şekilde kullanılan düşük
geçirgen filtre yapısının toprağı ideal alındığından lehim teli etkisinin olacağı
gerçek uygulamalarda sistem bir düşük geçirgen filtre olarak çalışmayacak ve
önerilen kompanzasyonu sağlamayacaktır.
Benzer bir çalışma 2008 yılında Ciccognani [10] tarafından yapılmıştır. Yazarlar
faz kompanzasyonunu paralel bir düşük geçirgen filtre yerine, şönt yola seri
eklenen bir faz ayarlama devresi ile yapmayı denemişlerdir. Önerilen devrenin
yapısından dolayı sistem çok dar bantlı olmuştur ve gerçeklenen faz kayması
değeri bu bantta ±10º olarak raporlanmıştır.
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2007 yılında Dai [11] probleme oldukça değişik bir tasarımla yaklaşmıştır. Sistem
değişik zayıflatma devrelerinin ardışık dizilimine dayanmaz. Aksine tüm zayıflatma
değerleri tek bir devrede direnç oranları değiştirilerek yapılır. Devredeki MESFET
transistörler en doğrusal oldukları kapalı veya lineer bölgede değil tüm operasyonel
bölgede kullanılmışlardır. Bu nedenle sistemin doğrusallığı düşük olacaktır.
Makalede doğrusallık değerlerinden bahsedilmemektedir. Bununla birlikte yazarlar
tasarımlarını prob istasyonunda ölçmüş olduklarından tasarladıkları devrede lehim
teli etkisi yoktur.
Wanger [6] probleme genelde pek tercih edilmeyen X-tip zayıflatıcı topolojisi
kullanarak yaklaşmıştır. Devre lehim telinin etkisini azaltmak için diferansiyel olarak
tasarlanmıştır. Fakat X-tip zayıflatıcısı transistörlerin değişken direnç olarak
kullanılması prensibine dayalı olduğundan bu tip bir devre yüksek doğrusallık
sağlamayacaktır. Yazarlar tasarımları için bir doğrusallık değeri vermemektedir.
Walker [12] ve Stoukatch [5], düşük faz kayımlı sistemlerini p-i-n diyotlarla baskı
devre kartı üzerinde yapmışlardır. Açıktır ki, bu yapılar tümleşik devre tasarımına
uygun değildirler. Aynı zamanda bu tasarımlar analog kontrollü olduklarından
doğrusallıkları düşük ve kontrol sistem tasarımları zordur. Literatürde bu çalışma
benzeri analog kontrollü sinyal zayıflatıcıların faz kompanzasyonu üzerine çeşitli
çalışmalar da vardır [13], [14]. Fakat tüm bu çalışmalar analog kontrollü
olduklarından doğrusallık problemleri mevcuttur.

Uygulanan Yöntem ve Bulgular
1. Lehim Tellerinin Zayıflatıcıya Etkisi:
Yukarda sunulan literatür özetinden de görelebileceği gibi, sinyal zayıflatıcılarının
faz kaymasının düzeltilmesi için literatürde çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Fakat
bu çalışmaların tamamında tümleşik devre sonda istasyonunda ölçülmüş ve lehim
telleri (bondwires) etkileri ihmal edilmiştir. Fakat, kırmıklar genellikle plastik
paketlerin içinde piyasaya sunulurlar. Yüksek frekansta çalışan devreler bu
frekansları destekleyebilecek, asalak etkileri az olan paketlere konulur. En sık
kullanılan paket tiplerinden birisi QFN (quad flat no leads) pakettir.
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Lehim telinin bağlandığı
paket pini

Lehim telleri

Plastik kalıp
(plastic mold)
Yonga
Paket pini
Şekil 15: QFN (Quad Flat No-lead) paketin yapısı

Şekil 15’de üç boyutlu çizimi verilen pakette yonganın oturduğu yerde geniş bir
metal bağlantısı vardır. Bu metal bağlantı paketin altından dizgi baskı kartının
(PCB) toprağına bağlanıp yongaya çok iyi bir topraklama imkânı sunar. Bununla
birlikte kırmığın toprak bağlantıları gerektiğinde bu metal plakaya lehim telleri ile
bağlanabilir.
Lehim telleri genellikle 10 mil genişliğinde alüminyum veya altından yapılırlar.
Lehim telleri çok ince olduğundan 1 mm uzunluk başına yaklaşık olarak 1 nH
endüktif etki yaratırlar. Bu değer düşük frekans uygulamalarında ihmal edilebilir.
Fakat frekansla birlikte lehim telinin empedansı artacak ve yüksek frekanslı
devrenin işleyişinde problemler yaratmaya başlayacaktır. Bu nedenle yüksek
frekans devre tasarımında lehim telinin etkisi her zaman benzetimlere ilk adım
olarak eklenmelidir. Daha önce yapılan çalışmalarda bu etki ihmal edildiği için
sunulan çözümler

endüstriyel bir

pakette çalışmayacak

çözümlerdir

ve

uygulanabilirlikleri sınırlıdır.
Bu çalışmada ise yapılan tümleşik devre ticari bir QFN paket içine yerleştirilmiştir.
Bu bağlamda özellikle toprağa bağlı lehim tellerinin zayıflatma ve faz kaymasına
etkisi incelenmiştir. Bu benzetimler için kullanılan zayıflatıcı şeması Şekil 16’da
verilmiştir.
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Şekil 16: Toprağa bağlı lehim teli etkisi eklenmiş sinyal zayıflatıcı

Şekildeki Lgnd indüktansı her bir zayıflatma bloğunu toprağa bağlayan lehim telini
modellemek için kullanılmıştır. Paketleme sırasında kullanılacak 10 mil çapındaki
altın lehim telinin yaklaşık olarak 1 milimetrede 1 nH indüktif etki verdiği
bilinmektedir. Toprağa bağlı olacak olan lehim tellerinin de yaklaşık 0,4 mm
uzunlukta olacağı varsayımı kullanılarak Şekil 17 ve Şekil 18’de verilen benzetim
sonuçlarına ulaşılmıştır. Benzetim sonuçlarından da görülebileceği gibi lehim teli
etkisi eklenmiş zayıflatıcının zayıflatma hassasiyetinin sağlandığı kompanzasyon
değerinde sistem çok daha yüksek bir faz kayması sunmaktadır.
Bu projenin nihai amacı tümleşik zayıflatma değeri ve frekansa bağlı faz kayması
çok düşük olan sayısal zayıflatıcılar tasarlamak için bilgi birikimi oluşturmak ve bu
bilgiyi 6-bit zayıflatıcılar geliştirmek için kullanmaktır.
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Şekil 17: Lehim teli etkisi eklenmiş ve kompanse edilmiş zayıflatıcı bloğunun zayıflatma
hassasiyeti

Şekil 18: Lehim teli etkisi eklenmiş ve kompanse edilmiş zayıflatıcı bloğunun faz kayması
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2. İdeal Sinyal Zayıflatıcı Tasarımı:
Projede ilk olarak devre eleman boyutlarının belirlenmesi için Şekil 16’daki köprüT yapsındaki sinyal zayıflatıcı ve ideal komponentler kullanılarak ideal bir sinyal
zayıflatıcı tasarlanmıştır. Tasarlanan ideal zayıflatıcı bloklarının (0,5 dB, 1 dB, 2
dB, 4 dB, 8 dB ve 16 dB) kaskad bağlantısı ile gerçeklenen sayısal zayıflatıcının
Cadence ortamında yapılan benzetim sonuçları Şekil 19’da verilmiştir.

Şekil 19: 6-bit kontrollü 0,5 dB adımlı köprü-T tipi ideal sayısal sinyal zayıflatıcı benzetim
sonuçları

Bu ön çalışmada üç şey hedeflenmiştir:
1. Bursiyer öğrencinin sinyal zayıflatıcının çalışma prensiplerini öğrenmesi ve
Cadence ortamında gerekli benzetim düzeneklerini kurması. Kurulan
benzetim düzenekleri rapor içinde daha sonra gösterileceği gibi adım
hatası ve durum hatası gibi görece karmaşık benzetim sonuçlarının basit
ve anlaşılabilir bir şekilde sunulmasında kullanılmıştır.
2. Her bir zayıflatıcı bloğunda kullanılan dirençlerin değişik zayıflatma
durumlarında üzerinden geçen en yüksek akım bulunmuştur. Bu akım
değerleri tasarlanacak sinyal zayıflatıcıda kullanılacak tümleşik dirençlerin
genişliklerinin seçilmesinde en önemli kıstas olmuştur. Bu bulgular
teknolojinin izin verdiği eklem sıcaklığının ve akım yoğunluğunun
geçilmemesi için çok önemlidir.
3. Her bir zayıflatıcı bloğunda kullanılan anahtarların üzerindeki en yüksek
voltaj düşüşü bulunmuştur. Bu bulgu her bir anahtar yapısında kaç adet seri
transistör

kullanılması

gerektiğinin

hesaplanması

için

önemlidir.

Teknolojinin izin verdiği transistör başına kaynak-savak voltaj düşüşü en
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yüksek 2,5 V olması gerektiğinden, örneğin, 5 V voltaj düşüşü beklenen
anahtar yapılarında 2 adet seri transistör kullanılması planlanmıştır.
Bu benzetimlerde sistemde 30 dBm giriş 1 dB bastırma noktası (iP1dB)
hedeflendiğinden gerilim

hesaplamaları için

30

dBm

giriş gücü,

akım

hesaplamaları içinse 25 dBm giriş gücü kullanılmıştır.
Bu benzetimler sonucunda
Tablo 1’de özet halinde listelenen tasarım gereksinimlerine ulaşılmıştır. Tek bir
zayıflatma bloğunda 16 dB gibi yüksek bir zayıflatma değeri sağlamak zor
olacağından 16 dB bloğu iki 8 adet 8 dB zayıflatma sağlayan bloğun kaskad
bağlantısı ile gerçeklenmiştir.
Tablo 1: 6-bit kontrollü 0,5 dB adımlı köprü-T tipi ideal sayısal sinyal zayıflatıcı benzetim sonuçları
8 dB (16/2)

8 dB (16/2)

8 dB

4 dB

2 dB

1 dB

0,5 dB

3

1

3

2

1

1

1

# Seri transistör
# Şönt transistör

6

6

6

6

6

6

6

R1 genişliği (μm)

94

25

84

133

160

167

160

R2 genişliği (μm)

148

40

139

82

40

20

9

R0 genişliği (μm)

160

43

154

76

34

17

10

3. Faz kayması kompanzasyonu, birinci nesil tasarım:
Projenin hedefleri doğrultusunda lehim tellerinin etkisini bastırabilecek özgün bir
sinyal zayıflatma bloğu tasarım çalışmaları neticesinde ve çeşitli iterasyonlar
sonucunda Şekil 20’de gösterilen devreye ulaşılmıştır. Geliştirme adımları şu
şekilde özetlenebilir:
1. Zayıflatma durumunda devrenin fazı referans değerine göre geridedir. Bu
gecikme devreye anahtarlanabilir şönt bir kondansatör bağlanarak
düzeltilebilir. Bu teknik X1 bloğu ile uygulanmıştır. Fakat burada dikkat
edilmesi gereken nokta, bağlanan şönt kondansatörün (Cp) toprak
bağlantısının da bir lehim teli ile toprağa bağlanacak olmasıdır. Bu nedenle
X1 bloğu tek başına istenen etkiyi sağlamamaktadır. Aynı zamanda X1
bloğunun referans durumda eklediği asalak kondansatör referans durumun
frekans ekseninde bozulmasına yol açmakta ve bu nedenle zayıflatma
hassasiyetini eklemektedir.
2. Devreye anahtarlanabilir L1 ve L2 indüktörleri eklenmiştir (X2 ve X3 blokları).
Bu indüktörler devreye sırasıyla referans durumda ve zayıflatma
durumunda seri olarak eklenecek ve X1 bloğunun eklenmesinden doğan
zayıflatma hatasını düzeltirken düzeltilmiş olan faz kaymasına etki
etmeyecektir.
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A

X3

A
X2

M1

A

L2
giriş

M3

R0

R1

R0

çıkış

L1
R2

Ccomp
A

M2

Cp
A

Lgnd

X1

M4
Lgnd
Lehim teli

Şekil 20: Tasarlanan düşük faz kayması sunan zayıflatıcı bloğu

Uygulanan bu teknikler her bir zayıflatma bloğu için devre benzetimleri ile optimize
edilmiştir. Şekil 21 ve Şekil 22’de devrenin bu optimizasyon sonucunda elde edilen
zayıflatma ve faz kayması benzetim sonuçları gösterilmiştir.
Şekil 21’de mavi çizgilerle gösterilen benzetim sonuçları faz kayması
düzeltilmemiş, piyasada sunulan ürünlere benzer hassasiyet ve doğrusallık sunan
bir sinyal zayıflatıcının zayıflatma karakteristiğini göstermektedir. Şekildeki kırmızı
çizgiler ise tasarlanan düşük faz kayması sunan sinyal zayıflatıcının zayıflatma
karakteristiğini göstermektedir. Şekilden de görülebileceği gibi frekans ekseninde
araya girme kaybı yapılan düzeltme çalışmalarında yükselmiştir. Bu da beklenen
bir durumdur.
Şekil 22’de yeşil çizgilerle gösterilen faz kayması değerleri standart bir sinyal
zayıflatıcı benzetim sonuçlarıdır. Burada dikkat edilmesi gereken şey sistemin
sunduğu toplam faz kayması değil, durumlar arasında yarattığı faz kayması
farkıdır. Standart bir zayıflatıcı 4 GHz’de 30º civarında bir faz kayması farkı
yaratmaktadır. Tasarlanan düşük faz kayması sunan zayıflatıcının benzetim
sonuçları kırmızı çizgilerle gösterilmiştir. Şekilden de görülebileceği üzere sistemin
faz kayması 4 GHz’de 5 º altında tutulabilmiştir.
Bu tip bir optimizasyon çalışmasını hızlandırmak için proje dahilinde kullanışlı bir
kullanıcı arayüzü olan bir MATLAB programı geliştirilmiştir. Bu programın kullanıcı
arayüzü ve kodu ekler bölümünde sunulmuştur.
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Şekil 21: Tasarlanan düşük faz kayması sunan zayıflatıcının zayıflatma karakteristiğinin standart
bir zayıflatıcı ile karşılaştırılması

Şekil 22: Tasarlanan düşük faz kayması sunan zayıflatıcının faz kaymasının standart bir
zayıflatıcı ile karşılaştırılması

4. Sayısal Kontrol Devresi Tasarımı:
Projenin gerçeklenmesi için daha önce de bahsedildiği gibi IBM firmasının sunduğu
0,18 μm SOI CMOS teknolojisi seçilmiştir. Bu teknolojide her bir anahtarlama
transistörü kendi silisyum oksit adacığında olduğunda her bir transistörün vücut
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bağlantısı ayrıca ayarlanabilmektedir. Bu projede bu önemli özellik kullanarak
transistörlerin sadece kapı gerilimleri ile değil aynı zamanda vücut gerilimleri ile de
kontrol edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu teknik şöyle özetlenebilir:
1. Transistörün açık duruma getirilmesi için kapıya 2,5 V, vücuda ise 0 V
gerilim uygulanır. Böylece 2,5 V yığılma gerilimi olan transistörler sağlıklı
bir şekilde çalıştırılır.
2. Kapalı durumda kapıya -2,5 V gerilim uygulanır. Böylece 0 V etrafında
salınım yapan giriş RF gücü transistörü açamaz. Vücut bağlantısı da aynı
şekilde -2,5 volta çekilerek asalak diyotların açılması engellenir.
Özetle kapı gerilimi 2,5 V ve -2,5 V arasında değiştirilirken, vücut gerilimi 0 V ve 2,5 V değiştirilir. Teknoloji sadece 2,5 V transistörler sunduğu için 5 V değişim
sağlayan sayısal kapıların 2,5 V transistörlerle tasarlanması gerekmektedir. Bu iş
için aşağıda detaylandırılan devreler kullanılmıştır. Şekil 23’de tümleşik devre
dışından 0-2,5 V aralığında uygulanan sayısal kodu kapı ve vücuda uygulanmak
üzere yukarda verilen gerilim değerlerine çeviren devrenin blok şeması verilmiştir.
Devre girişinde kullanılan giriş sürücüsü kullanıcı tarafından dışardan verilen 0-2,5
V aralığındaki sayısal kodu güçlendirir ve tamamlayıcısını (complement) yaratır.
Bu devre içinde standart evirici ve tampon yapıları kullanılmıştır. Yaratılan
tamamlayıcılı kod (X ve X’in tersi), tasarlanan kontrol devresine uygulanır. Şekil
24’de kontrol devresinin şeması verilmiştir.

2,5 V
kapı

X

giriş

Giriş
Sürücüsü

Kontrol
Devresi

X

kapı
vücut
vücut

GND
-2,5 V
Şekil 23: Sayısal voltaj çevirici blok şeması

Şekil 24’de kullanılan seviye kaydırıcı ve tampon devrelerinin şeması sırasıyla
Şekil 25 ve Şekil 26’de verilmiştir. Bu tasarımda önemli olan 0-2,5 V aralığında
uygulanan giriş voltajının devrede kullanılan transistörlerin üzerinde oluşan gerilimi
herhangi bir durumda 2,5 V seviyesinin üzerine çıkartmamasıdır. Şekil 27’de bu
devre için yapılan transient benzetim sonuçları gösterilmiştir. Tasarlanan devre
sinyal zayıflatıcı ile aynı taban üzerine entegre edilmiştir.
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2,5 V

2,5 V

X

A

Seviye
Kaydırıcı

Tampon

A

Y

-2,5 V

-2,5 V
2,5 V

X

Tampon

vücut

-2,5 V

2,5 V

Seviye
Kaydırıcı

Y

kapı

A

Tampon

kapı

-2,5 V

-2,5 V

Tampon

vücut

-2,5 V

Şekil 24: Kontrol devresi blok şeması

2,5 V

Pozitif çıkış

Evirici

X

Evirici

Voltaj
Bölücü

Evirici

Y

çıkış

Evirici

Negatif çıkış

Evirici

-2,5 V

Şekil 25: Seviye kaydırıcı blok şeması

Yüksek Voltaj

Pozitif giriş

Evirici

GND

Negatif giriş

Evirici

Evirici

Düşük Voltaj

Şekil 26: Tampon blok şeması
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çıkış

Şekil 27: Kontrol devresinin benzetim sonuçları

Tasarlanan bu tümleşik devrenin serimi 950 μm * 1950 μm boyutunda olacak
şekilde tamamlanmıştır. Serimi tamamlanan devrenin görüntüsü Şekil 28’de
görülebilir. Kırmık boyutu devrenin QFN 4*4 mm paketine tam olarak sığabilmesi
için özel olarak seçilmiştir. Devrenin güvenirliği için tüm sayısal girişlerde Class-2
mertebesine dayanacak ESD koruma devreleri kullanılmıştır.

Şekil 28: Tasarlanan düşük faz kayması sunan birinci nesil zayıflatıcının serimi

22

Tasarlanan devrenin diğer önemli benzetim sonuçları Şekil 29, Şekil 30, Error!
Reference source not found.’da verilmiştir.

Şekil 29: Sinyal zayıflatıcının majör bloklarının toplam zayıflatma hatası (state error)

Şekil 30: Sinyal zayıflatıcının tüm durumlarının adım hatası (step error)
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Şekil 32: Üretilen ve paketlenen birinci nesil tümleşik devre

Şekil 31: Sinyal zayıflatıcının tüm durumlarının toplam zayıflatma hatası (state error)

5. Birinci Nesil Üretim ve Ölçümler

Tasarlanan tümleşik devreler ABD merkezli MOSIS firmasına (IBM alt yüklenicisi)
üretim için yollanmıştır. Üretim, paketleme dahil yaklaşık olarak 4 ay sürmüştür.
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Şekil 32’de tarafımıza gönderilen tümleşik devrenin fotoğrafları görülebilir. Üretilen
tümleşik devre fotoğrafta gösterildiği gibi ticari bir paketin içine MOSIS tarafından
yerleştirilmiştir. Fotoğrafta gösterilen tümleşik devrenin ölçülebilmesi için RF
tasarım kuralları uygulanan ve 50 Ω sistem empedansına uyumlu baskı devre kartı
tasarlanmıştır. Tasarlanan ve üretilen kartın serimi Şekil 33’de görülebilir.

Şekil 33: Baskı devre kartı serimi

Şekil 34’de üretilen baskı devre kartının üretilen tümleşik devre ve gerekli diğer
komponentler lehimlenmiş durumdaki fotoğrafı görülebilir.

Şekil 34: Ölçümlere hazır baskı devre kartı (birinci nesil)

6-bit kontrol kapasitesine sahip bir sinyal zayıflatıcının toplam 64 (26) durumu
vardır. Bu tip bir sinyal zayıflatıcının her durumdaki performansını manuel olarak
ölçmek zor ve zahmetli olduğundan ölçümün otomatikleştirme çalışmaları
yapılmıştır.
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Şekil 35: Otomatik küçük işaret ölçüm düzeneği

Geliştirilen bu otomatik ölçüm sisteminin fotoğrafı Şekil 35’da gösterilmiştir. Bu
ölçüm sistemi şu şekilde çalışmaktadır: Ardunio Mega mikro-bilgisayarı sayısal
sinyal zayıflatıcının durum değiştirmesi için gerekli 26 bit kontrol kodunu
000000’dan başlayarak yaratır. Ardunio çıkış voltajı 5 V, gerçeklenen sayısal
zayıflatıcının giriş voltajı 2,5 V olduğundan Ardunio ve sinyal zayıflatıcı arasında
bir seviye kaydırıcı kartı kullanılmıştır. Ardunio’dan gelen kontrol bilgisine göre
durumu ayarlanan sinyal zayıflatıcı yine Ardunio’dan gelen ölçme komutu ile ölçüm
yapan ağ analizörü vasıtasıyla ölçülür. Ölçüm sonucunda elde edilen S parametre
dosyaları bilgisayara aktarılır. Programın çalışması için geliştirilen kod ekler
bölümünde sunulmuştur.

26

Şekil 36: Birinci nesil 100 MHz- 6 GHz arası S21 ölçüm sonucu

Bu ölçüm düzeneği kullanılarak alınan ölçüm sonuçları Şekil 36, Şekil 37, Şekil 38,
Şekil 39, Şekil 40 ve Şekil 41’da sunulmuştur. Şekil 36’de her durum için sistemin
100 MHz, 6 GHz arasındaki S21 parametresi verilmektedir. Bu ölçümde her bir
renk ayrı bir durumu göstermektedir ve ideal olarak her bir adımın bir birinden 0,5
dB ayrılmış durumda olması gerekmektedir. İlk olarak şekilden de görülebileceği
üzere özellikle yüksek zayıflatma durumunda 2,7 GHz üstünde rezonans
görülmektedir. Bu rezonansın sebebi daha sonra da açıklanacağı üzere ikinci nesil
tasarımda bulunmuş ve gerekli devre teknikleriyle ötelenmiştir.

Şekil 37: Birinci nesil 100 MHz- 2,7 GHz arası S21 ölçüm sonucu
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Şekil 38’de devrenin ana durumlar için (0 dB, 0,5 dB, 1 dB, 2 dB, 4 dB, 8 dB, 16
dB ve 31,5 dB) giriş ve çıkış geri dönüş kaybı verilmiştir. Şekillerden görülebileceği
üzere en kötü durum geri dönüş kaybı -15 dBm’den iyidir.
Şekil 39’de devrenin adım hatası verilmiştir. Bu grafik her bir durumunun bir önceki
duruma göre 0,5 dB olan ideal adım aralığından ne kadar saptığını göstermektedir.
Şekilden de görülebileceği üzere adım hatası en kötü durumda bile 0,5 dB’den
küçük kalmış ve böylece monotonluk korunabilmiştir. Şekil 40’de devrenin toplam
zayıflatma hatası verilmiştir. Bu grafik her durumun araya girme kaybı ile
karşılaştırıldığında (0 dB durumu) ideal zayıflatma değerinden ne kadar saptığını
göstermektedir. Şekilden de görülebileceği üzere toplam zayıflatma hatası en kötü
durumda 1,3 dB’den küçüktür.

(a)

(b)

Şekil 38: Birinci nesil devrenin ana durumlardaki (a) giriş ve (b) çıkış geri dönüş kaybı

Şekil 39: Birinci nesil devrenin adım hatası
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Şekil 40: Birinci nesil devrenin toplam zayıflatma hatası

Yukarda verilen değerler daha sonra karşılaştırma tablosunda belirtileceği üzere
ticari ürünlerle benzer mertebelerdedir. Hatırlanacağı gibi, projenin asıl amacı
piyasada bulunan sayısal sinyal zayıflatıcılar mertebesinde hassas olan fakat aynı
zamanda çok düşük faz kayması sunan sayısal sinyal zayıflatıcılar geliştirmektir.
Şekil 41’de gerçeklenen tümleşik devrenin tüm durumlar için görece faz kayması
ölçüm sonucu verilmiştir.

Şekil 41: Birinci nesil devrenin tüm durumlar için görece faz kayması

Şekil 41’den de görülebileceği gibi elde edilen maksimum faz kayması 5 derecenin
biraz üstündedir. Bu değer piyasadaki ürünlerin sunduğu faz kayma değerlerine
göre en az 4 kat bir iyileşme anlamına gelmektedir ve projenin nihai hedefleriyle
örtüşmektedir.
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Projenin bir başka önemli amacı ise yukarda sunulan küçük işaret iyileştirmeleri
yapılırken devrenin doğrusallığının yüksek olması ve piyasadaki ürünler
mertebesinde P1dB ve IP3 değerleri sunmasıdır. Üretilen tümleşik devre bu
ölçümlerin yapılabilmesi için Şekil 42’de blok şeması ve Şekil 43’de fotoğrafı
gösterilen düzenekle ölçülmüştür.

Sinyal Üreteci
f1 frekansında

Güç Yükseltici
İzolatör

Zayıflatıcı
10 dB

Sinyal Üreteci
f1+1 MHz frekansında

Yonga
Rezistif
Birleştirici

Spektrum Analizörü

DUT

Güç Yükseltici

Zayıflatıcı
10 dB

İzolatör

Şekil 42: Doğrusallık ölçüm düzeneği blok şeması

Şekil 43: Doğrusallık ölçüm düzeneği fotoğrafı

Şekil 44’de birinci nesil devrenin 2,5 GHz’de ölçülen giriş P1dB değeri ana
durumlar için verilmiştir. Şekilden görülebileceği gibi devre piyasadaki benzer
ürünlerden daha yüksek P1dB değeri sunmaktadır. Şekil 45’da çeşitli frekanslarda
ana durumlar için giriş IP3 değerleri verilmiştir. Bu değerler benzetim
sonuçlarından düşük olmakla birlikte, proje hedeflerini karşılamaktadır.
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Şekil 44: Birinci nesil devrenin ana durumları için P1dB ölçümü

Şekil 45: Birinci nesil devrenin ana durumlar için IP3 ölçümü

Tablo 2’de üretilen tümleşik devrenin piyasadaki lider ürünlerle karşılaştırma
tablosu verilmiştir. Tablo’dan görülebileceği gibi üretilen tümleşik devre hemen
hemen tüm özelliklerde en az piyasadaki ürünler kadar performans sergilemiştir.
Bununla birlikte üretilen sayısal zayıflatıcı benzer ürünlerle karşılaştırıldığında en
az 4 kat daha iyi faz kayması sunmaktadır.
Tablo 2: Üretilen tümleşik devrenin piyasadaki ürünlerle karşılaştırma tablosu
Sayıflatma değeri

HMC273A
HMC424A
PE4312
PE4314
Bu
çalışma

Araya
giriş
kaybı
(dB)

Zayıflatma
hassasiyeti
(dB)

P1dB

IP3

(dBm)

(dBm)

Görece faz
kayması

± (0.5 + 5%
Atten. Setting)

26

45

35°

± (0.5 + 5%
Atten. Setting)

27

34

25°

> 10

± (0.15 + 8%
Atten. Setting)

30

59

< 20°

1 – 1.9

> 14

± (0.15 + 8%
Atten. Setting)

30

55

< 20°

1.7 – 3.2

> 15

– (0.3 + 3%
Atten. Setting)

35

45 – 52

< 5.2°

Geri
dönüş
kaybı
(dB)

Teknoloji

Frekans
(GHz)

GaAs

0.7 – 3.8

31 dB, 5-bit, LSB=1

1.8 – 3.5

> 10

GaAs

DC – 3

31.5 dB, 6-bit,
LSB=0.5

3

> 12

SOS

0.01 – 4

31.5 dB, 6-bit,
LSB=0.5

1.3 – 2.3

SOS

0.01 – 2.5

31.5 dB, 6-bit,
LSB=0.5

SOI

0.1 – 2.7

31.5 dB, 6-bit,
LSB=0.5
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6. İkinci nesil tasarım, üretim ve ölçümler:
Yukarda belirtildiği gibi birinci nesil devre beklenildiği gibi çalışmakla birlikte,
sistemin sağladığı en yüksek çalışma frekansı çeşitli rezonanslar yüzünden
istenilen düzeyde değildir. Bu rezonansların bastırılabilmesi için ölçüm geri
besleme ve benzetim çalışmaları yapılmıştır.
Araştırmalarımız sonucunda bu rezonansın giriş lehim teli ile sayısal kontrol lehim
telinin elektro-manyetik etkileşiminden olacağı olduğu anlaşılmıştır. Şekil 46’de
üretilen devrenin sadeleştirilmiş çizimi gösterilmiştir. Bu çizime göre RF girişe bağlı
lehim teli (1), sayısal kontrol girişine bağlı lehim teli ile (3) etkileşime geçmekte ve
istenmeyen rezonanslara sebep olmaktadır. Bu etki özellikle baskı devre kartının
üzerindeki iletim hatları da benzetim düzeneğine eklendiğinde ortaya çıkmaktadır.
Bu etki benzer bir devrede Analog Devices tarafından da gözlemlenmiş ve
problemin

ortadan kaldırılması

için

lehim

tellerinin

yüksek

Q

değerini

sönümleyecek bir RC devrenin eklenmesi hakkında bir patent firma tarafından
yakın zamanda alınmıştır [15]. Aynı teknik kullanılarak, ilk üretimde oluşan
rezonasları sönümleyecek bir RC devre Şekil 46’da gösterildiği gibi sayısal girişlere
paralel olarak eklenmiştir.
Şekil 47’de sistemin sönümleme devresi olmadan (kırmızı) ve sönümleme devresi
eklendikten sonra (siyah) benzetim sonuçları verilmiştir. Şekilden de görülebileceği
üzere devreye eklenen bu sönümleme elemanları rezonansları başarı ile ortadan
kaldırmıştır.
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Şekil 46: Rezonansa yola açan elektro-manyetik etkileşim ve sönümleme devresi
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Şekil 47: Sönümleme devresi eklenmemiş (kırmızı) ve eklenmiş (siyah) devrenin benzetimi
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8

Şekil 48: İkinci üretim için hazırlanan sinyal zayıflatıcı

Yukarda bahsedilen değişikliklerin yapıldığı ikinci nesil devreler Şekil 48’de
tamamlandığı şekliyle üretime yollanmıştır. Üretim ilk üretime benzer bir şekilde 4
ay sürmüş ve MOSIS firması tarafımıza paketlenmiş devreleri yollamıştır.
Üretimden gelen devrenin fotoğrafı Şekil 49’da görülebilir. İkinci nesil devrenin
ölçümler için PCB üzerine lehimlenmiş fotoğrafı Şekil 50’de görülebilir.

Şekil 49: Üretimden gelen ikinci nesil devre fotoğrafı
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Şekil 50: İkinci nesil devre ve PCB'nin fotoğrafı

İkinci nesil devrede rezonansı sönümlemek için kullanılan devre oluşan rezonansı
başarı Şekil 51’de görülebileceği gibi tamamen bastırmasa da frekans ekseninde
başarı ile ötelemiş ve devrenin 4 GHz frekansına kadar çalışabilmesine olanak
sağlamıştır. Daha yüksek frekansdaki rezonansların detaylı analizlerle iyi bir PCB
tasarımı ile daha çok sönümlenebileceğini düşünülmektedir.

Şekil 51: İkinci nesil 100 MHz- 4 GHz arası S21 ölçüm sonucu
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Şekil 52: İkinci nesil 100 MHz- 5.9 GHz arası adım hatası

İkinci nesil devrenin adım ve durum hata grafikleri Şekil 52 ve Şekil 53’de
verilmiştir. Şekillerden de görülebileceği üzere devre 100 MHz 4 GHz arasında
hassas sinyal zayıflaması sağlamaktadır.

Şekil 53: İkinci nesil 100 MHz- 5.9 GHz arası durum hatası

İkinci nesil devrenin görece faz kaymasının en yüksek değeri Şekil 54’de
göülebileceği üzere, 4 GHz frekansında 7 derece olarak ölçülmüştür. Bu değer
piyasanın lider ürünlerinden 5-8 kat daha düşüktür ve aynı zamanda proje
hedefleriyle örtüşmektedir.
36

Şekil 54: İkinci nesil 100 MHz- 4 GHz arası faz kayması

İkinci nesil devrenin doğrusallık ölçümleri birinci nesil için kullanılan test düzneği
kullanılarak yapılmıştır. İkinci nesil sinyal zayıflatıcı devreye uygulayabileceğimiz
maximum 35 dBm seviyesine kadar 1 dB bastırma noktasına girmemiştir. Bu
nedenle 1 dB bastırma noktası 35 dBm’nin üzerindedir ve proje hedeflerini
aşmaktadır. İkinci nesil devrenin IIP3 ölçüm sonuçları Şekil 55’da verilmiştir.
Şekilden de görülebileceği üzere devre yüksek IIP3 değeri sağlayabilmektedir.
Fakat benzetimlerde elde edilen değerler elde edilememiştir.
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Şekil 55: İkinci nesil devrenin ana durumlar için IP3 ölçümü

Proje başarı kıstaslarından birisi olan en az 60 dBm IIP3 ölçüm yapabilen ölçüm
düzeneğinin geliştirilmesidir. Bu hedefin testi için geliştirilen ölçüm düzeneğinde
limit testi yapılmıştır.

Bu teste sinyal zayıflatıcı devre ölçüm düzeneğinden

çıkartılmış yerine bir konnektör bağlanmıştır (through ölçüm). Bu şekilde ölçüm
düzeneğinde kullanılan yükselteç, izolatör, birleştirici ve spektrum analizörünün
ölçümü limitleyip limitlemediği test edilmiştir. Yapılan ölçümde kullanılan spektrum
analizörünün ekran görüntüleri Şekil 56 ve Şekil 57’de verilmiştir. Şekil 56’da
görüldüğü gibi sisteme 14 dBm gücünde ve 1.799 GHz ve 1.801 GHz
frekanslarında iki ton verilmiştir. Şekil 57’de görülebileceği üzere sistemin yarattığı
üçüncü iç girişim (IM3) 1.802 GHz frekansında ve -83 dBm gücündedir. Burdan
sistemin ölçüm limitinin 62.5 dBm olduğu hesaplanabilir (14-(-83))/2+14=62.5
dBm).
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Şekil 56: Ölçüm düzeneği doğrusallık limiti testinde uygulanan ana tonlar

Geliştirilen ölçüm düzeneği proje hedefleri doğrultusunda 60 dBm üstünde
doğrusallık ölçüm limiti sağlayabildiği için geliştirilen devrelerin ölçülen IIP3
değerlerini limitlemeyecektir. Bu nedenle geliştirilen sinyal zayıflatıcıların
beklenenden düşük IIP3 değeri sunmasının sebebinin fabrika tarafından sağlanan
transistör modellerinin hatasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Şekil 57: Ölçüm düzeneği doğrusallık limiti testinde ölçülen üçüncü iç girişim tonu
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Sonuç
TÜBİTAK 1001 projeleri kapsamında Nisan 2015 - Nisan 2018 tarihleri arasında
desteklenen bu projede faz-uyumlu (düşük faz kaymalı) tümleşik sayısal
zayıflatıcıları gerçeklenmiştir. Bu proje kapsamında standart sinyal zayıflatıcı
topolojilerinin faz kayma sebepleri incelenmiş ve bu istenmeyen faz kaymasının
azaltılabilmesi için özgün devre teknikleri bulunmuştur.
Literatürdeki çalışmalardan faklı olarak, geliştirilen teknikler endüstriyel paket ve
lehim teli etkilerini de göz önüne aldığından düşük faz kayması sunan ticari sinyal
zayıflatıcılarının geliştirilmesine olanak sağlayabilmektedir.
Aynı zamanda bu teknikler geliştirilirken devrenin doğrusallığının (P1dB bastırma
noktası) ve hassasiyetinin (adım ve durum hatası) etkilenmemesi amaçlanmış ve
böylece piyasadaki mevcut ürünlere benzer derecede hata payı ve doğrusallık
sunan, bununla birlikte çok daha düşük seviyede faz kayması yaratan sayısal
sinyal zayıflatıcıları tasarlanmıştır.
Geliştirilen tekniklerin doğrulanması için 6-bit kontrol kapasitesi olan sayısal sinyal
zayıflatıcısı IBM firmasının sunduğu 7RF SOI teknolojisinde üretilmiştir. Üretilen ilk
nesil devre literatürde ve piyasada bulunan sinyal zayıflatıcılarla benzer doğrusallık
ve hassasiyet değerleri sunarken, piyasanın lider sinyal zayıflatıcıları ile
karşılaştırıldığında en az 4 kat daha düşük faz kayması yaratmıştır. Bu sayede
projenin hedeflerinin büyük çoğunluğu birinci nesil devre ile sağlanmıştır. Birinci
nesil devrenin sonuçlarından bir yüksek lisans tezi [16] (ve bu teze verilen ODTÜ
yılın tezi ödülü), bir konferans bildirisi [17] ve bir ulusal patent başvurusu [18]
çıktıları alınmıştır. Birinci nesil devrenin özellikleri Tablo 3’deki gibi sıralanabilir.
Tablo 3: Birinci nesil devrenin özellikleri

Çalışma Bandı (GHz)

Ölçüm Sonucu

Proje Hedefi

Yorum

0,1-2,7

0,1 – 6

Rezonans problemi nedeniyle
çalışma bandı limitlenmiştir

Zayıflatma değeri

31.5 dB, 6-bit

31.5 dB, 6-bit

Adım Hatası (dB)

< 0.5

< 0.5

IP1dB (dBm)
IIP3 (dBm)

35

> 30

> 45

> 50

Transistör modelleri nedeniyle
beklenenden düşük çıkmıştır.

Faz Kayması (derece)

0-5 arası

±3
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2,5 GHz’de ölçülmüştür

Birinci nesil devrede görülen rezonansların çözümü için araştırmalar yapılmış ve
rezonansın kontrol lehim telleri ile RF lehim tellerinin elektro-manyetik
etkileşiminden olduğu anlaşılmıştır. Bu rezonansın bastırılabilmesi için rezonans
sönümleme devrelerinin eklendiği ikinci nesil sayısal sinyal zayıflatıcılar IBM
firmasına üretime yollanmıştır. İkinci nesil devrede yapılan değişikliklerin rezonansı
başarı ile 4 GHz ötesine taşıdığı ölçümlerle görülmüştür. İkinci nesil devrenin
özellikleri Tablo 4’de sıralanmıştır. Tablolardan da görülebileceği üzere proje
hedeflerin tamamına yakını (IIP3 hariç) başarı ile tutturulmuş ve geçilmiştir.
Tablo 4: İkinci nesil devrenin özellikleri
Ölçüm Sonucu

Proje Hedefi

Yorum

0,1-5.9

0,1 – 6

Rezonans problemi nedeniyle
çalışma bandı limitlenmiştir

Zayıflatma değeri

31.5 dB, 6-bit

31.5 dB, 6-bit

Adım Hatası (dB)

< 0.5

< 0.5

Çalışma Bandı (GHz)

IP1dB (dBm)

35

> 30

> 42

> 50

0-7 arası

±3

IIP3 (dBm)
Faz Kayması (derece)

Transistör modelleri nedeniyle
beklenenden düşük çıkmıştır.
4 GHz’de ölçülmüştür

Tablo 5: Proje tekifi başarı ölçütleri tablosu
Başarı
Ölçütü

Projenin
Başarısındaki
Önemi (%)**

İP

İş Paketi Hedefi

1

Zayıflatıcının düşük faz kayması, yüksek
doğrusallık
sağlayacak
şekilde
modellenmesi ve tasarlanması, üretime
yollanıp ölçümlerinin yapılması.

2

Küçük işaret ve büyük işaret ölçümlerinin
yapılabilmesi için ölçüm düzeneğinin
ayarlanması. Burada dikkat edilmesi
gerek husus yongaların yüksek değerdeki
doğrusallık değerlerinin ölçümündeki
zorluklardır. Bu sebeple başarı kıstasımız
ölçüm düzeneğimizin IIP3 değerinin
60dBm seviyelerinde olmasıdır. Sayısal
zayıflatıcının toplam 64 durumu olduğu
için ölçümlerin otomatik bir sistemde
yapılabilmesi de önemli olacaktır (eğer
zaman yeterse).

%80

%20

3

Diferansiyel bir zayıflatıcının düşük faz
kayması, yüksek doğrusallık sağlayacak
şekilde modellenmesi ve tasarlanması,
geniş bantlı balun yapısının modellenip
tasarlanması ve bu iki bloğun üretime
yollanıp ölçümlerinin yapılması.

%100

%30

(%, sayı,
ifade,
vb.)

Proje
Sonundaki
Durum
%90

%100

%50

(IP3 değeri
beklenenden
düşüktür)

%100
(otomatik ölçüm
düzeneği de
geliştirilmiştir)

%100
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(gerek
kalmamıştır)

Proje önerisinde teklif edilen başarı ölçütleri Tablo 5’de verilimiştir. İş paketlerinin
başarı yüzdesi şu şekilde özetlenebilir:
İP1: Yüksek hassasiyet ve düşük faz kayması sunan 6-bit sayısal zayıflatıcı
gerçeklenmiştir. Üretilen sinyal zayıflatıcılar 35 dBm gibi piyasadaki ürünlerden çok
daha yüksek doğrusallık sunarken beklenenden daha düşük IP3 değerleri
sağlayabilmektedir.
İP2: Yüksek güçlü yükselteçler, izolatörler ve birleştiriciler kullanılarak 60 dBm
üzeri ölçüm kapasitesi olan IP3 ölçüm düzeneği geliştirilmiştir. Sinyal zayıflatıcı
testlerinin daha kolay yapılabilmesi için otomatik test programı yazılmıştır.
Programın kodu ekler bölümüne eklenmiştir.
İP3: Bu iş paketi standart sinyal zayıflatıcının faz kaymasının herhangı bir metot ile
engellenememesi durumuna karşı yazılmıştır. İlk iterasyonda kullanılan faz
kayması bastırma devresinin beklendiği gibi çalıştığı görüldüğünden bu iş paketine
gerek kalmamıştır.
Proje çıktıları gibi aşağıda gibidir:


Bir adet yüksek lisans tezi [16]



ODTÜ Fen Bilimleri Enstütisi 2015-2016 Yılı En İyi Tez Ödülü



Bir adet uluslar arası konferans bildirisi [17]



Bir adet ulusal patent başvurusu [18]

Öneriler


Bu projede geliştirilen faz bastırma tekniği projede kullanılan frekans ile
sınırlı değildir. Daha yüksek frekanslarda kullanılabilmesi için ikinci nesilde
başarı ile ötelenmiş rezonansların tamamen ortadan kaldırılması için
bilimsel araştırma yapılabilir.



Projede kullanılan transistörler beklenildiği gibi yüksek P1dB değeri
sunmuştur. Fakat IP3 değeri beklenenin altında gelmiştir. Üretici firma ile
görüşülüp modellerin doğruluğu sorgulanabilir ve IP3 değerlerinin
iyileştirilmesi için çalışmalar yapılabilir.



Projede

kullanılan

SOI

teknolojisinin

radyasyona

karşı

latch-up

dayanıklılığı olduğundan bu teknoloji Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu’nun kabul ettiği 2011-2016 Ulusal Bilim, Teknoloji ve
Yenilik Stratejisi dokümanında ivme kazanmamız gereken alanlardan biri
olarak listelenen uzay uygulamaları için de uygundur. Yapılan bu çalışma
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ileride aynı teknoloji üzerinde yapılacak çalışmalar için önemli bir başlangıç
noktası olmuştur ve Türkiye’ye önemli bilgi birikimi kazandırmıştır. Bu
teknolojide edinilen bilgi birikimi savunma ve uzay sanayii için önem
taşımaktadır.


Projede geliştirilen sinyal zayıflatıcı topolojisi yeni nesil (5G) haberleşme alt
yapısında kullanılabilir. Bu nedenle bu konuda araştırma yapan
araştırmacılarla çıktılar paylaşılabilir.



Projede geliştirilen sinyal zayıflatıcı topolojisi faz dizili sistem kullanan her
sistemde kullanılabilir. Örneğin RADAR uygulamalarında kalibrasyonu
azaltacağından sistem maaliyetinin azaltılmasında kullanılabilir.
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Bu projede literatürde sunulan ve piyasada bulunan tümleşik sayısal sinyal zayıflatıcıların en
büyük sorunlarından biri olan zayıflatma derecesine ve frekansa bağlı, istenmeyen faz
kaymalarının azaltılması hedeflenmiştir. Bu hedef gerçeklenirken mevcut sinyal
zayıflatıcıların adım hatası (step error), durum hatası (state error), doğrusallık gibi
özelliklerden ödün verilmemiştir. Proje sonunda literatürde ve piyasada sunulan sayısal
zayıflatıcılara benzer hata payları ve doğrusallık sunabilen ve aynı zamanda düşük faz
kayması yaratan sayısal sinyal zayıflatıcılar gerçeklenmiştir.
Proje kapsamında sayısal sinyal zayıflatıcıların faz kayması sebepleri incelenmiş, istenmeyen
bu faz kaymasının önlenebilmesi için anahtarlanabilir çeşitli faz kompansazyon elemanları
standart sinyal zayıflatıcı bloklarına eklenmiştir. Paketlemeden kaynaklanan lehim teli etkisi
üç boyutlu elektro-manyetik benzetimlerle araştırılmış ve devrenin paket içinde yüksek
performans vermesi için gerekli optimizasyonlar yapılmıştır.
Yüksek doğrusallıktaki sinyal zayıflatıcıların ölçülebilmesi için gerekli büyük işaret ölçüm
düzeneği geliştirilmiştir. Aynı zamanda sinyal zayıflatıcının 64 durumdaki ölçümünün hızlı ve
kolaylıkla yapılabilmesi için otomatik test programı yazılmıştır.
Tasarlanan sayısal zinyal zayıflatıcıları IBM tarafından sunulan yalıtkan üzerinde silisyum
(SOI) taban üzerinde iki fasılada üretilmiştir. Birinci üretimde uygulanan özgün teknikler
sayesinde 2.5 GHz frekansına kadar çalışan ve literatürdeki en düşük, faz kaymasını
sunabilen sinyal zayıflatıcılar elde edilmiş böylece teklif edilen devre tekniklerinin
doğrulanması sağlanmıştır. Bu üretiminden alınan sonuçlar kullanılarak bir adet konferans
bildirisi yayınlamış, aynı zamanda bir adet patent basşvurusunda bulunulmuştur. İkinci
üretimde ilk üretimde görülen rezonansların çözümüne yönelik devre çözümleri sisteme
eklenmiş, böylece tasarlanan sistemin daha yüksek frekanslarda da çalışması sağlanmıştır.
Sonuç olarak, bu çalışmanın sonucunda 400 MHz - 4000 MHz frekans bandında çalışan, 6-bit
paralel girdi ile kontrol edilebilen, yüksek doğrusallık, düşük adım ve durum hatası sunan ve
aynı zamanda düşük faz kayması yaratan tümleşik sinyal zayıflatıcıları gerçeklenmesi
sağlanmış ve böylece yeni nesil iletişim altyapılarında kullanılabilecek sinyal zayıflatıcılar
literatüre sunulmuştur.
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