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Περίληψη 

Στην εργασία αυτή γίνεται ανάπτυξη ενός ηλεκτρικού συστήματος ικανό για παραγωγή 

τετραγωνικών παλμών λέιζερ ελεγχόμενης έντασης και μικρής διάρκειας. Αρχικά γίνεται η 

προσομοίωση του με το πρόγραμμα MultiSIM Blue χρησιμοποιώντας LM317 με τις δύο 

βασικές λειτουργίες του, ως σταθεροποιητής τάσης και ως σταθεροποιητής ρεύματος. Γίνεται 

επίλυση διάφορον προβλημάτων  φτάνοντας κάθε φορά πιο κοντά στο επιθυμητό 

αποτελέσματα. Στη συνέχεια σχεδιάστηκε σε μορφή PCB με τη  βοήθεια τoυ προγράμματος 

DesignSpark. Στο εργαστήριο έγινε συναρμολόγηση του κυκλώματος και εξονυχιστικός έλεγχος 

της συμπεριφοράς του παλμού αλλάζοντας την τάσης τροφοδοσίας, τιμές των αντιστάσεων 

και συχνότητα. Σκοπός του συστήματος αυτού είναι να περιορίσουμε όσο το δυνατόν γίνεται 

τις υπερεκθέσεις δείγματος φωτοευαίσθητου υλικού. Αυτό επιτυγχάνεται παράγοντας 

παλμούς λέιζερ καθορισμένης έντασης και συχνότητας ούτως ώστε να μην ξεπεραστεί η 

ενέργεια  που χρειάζεται το δείγμα για να διεγερθεί. Τελικά το κύκλωμα που αναπτύχθηκε το 

επιτυγχάνει αφού μπορεί να παράγει παλμούς λέιζερ σταθερής έντασης και διάρκειας μικρο-

δευτερολέπτων με ένα εύρος τιμών ρεύματος, που αντιστοιχεί σε ένταση ακτινοβολίας.  
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1. Εισαγωγή 
 

 Σε πειράματα φυσικής ή γενικά σε εργαστήρια, αρκετές φορές υπάρχει η ανάγκη  για 

ένα σύστημα που να παράγει παλμούς λέιζερ. Τα συστήματα παλμών λέιζερ μπορούμε να τα 

χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες, των χαμηλών συχνοτήτων ( μέχρι μερικών δεκάδων ΜHz ) και 

των υψηλών συχνοτήτων ( από 100MHz μέχρι και ΤΗz ). Για ηλεκτρικά συστήματα παλμών 

λέιζερ υψηλών συχνοτήτων απαιτούνται εξιδανικευμένες γνώσεις, εξοπλισμός και περίπλοκα 

ηλεκτρικά κυκλώματα τα οποία βρίσκουν εφαρμογές σε απεικόνιση βιολογικών συστημάτων, 

τη μελέτη γρήγορων χημικών αντιδράσεων και άλλα πολλά.1 Αντίθετα τα συστήματα παλμών 

λέιζερ χαμηλών συχνοτήτων αποτελούνται από απλά κυκλώματα και χαμηλού κόστους 

εξοπλισμό. Ένα τέτοιο σύστημα αναπτύσσεται στα επόμενα κεφάλαια για τις ανάγκες 

συσκευής οπτικής λιθογραφίας η οποία δημιουργήθηκε κατά την περσινή περίοδο από 

μεταπτυχιακό φοιτητή του τμήματος Φυσικής.  

 Η συσκευή σχεδιάστηκε με τη λέιζερ δίοδο να βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία κατά την 

διάρκεια που χαράζεται μια διαδρομή ή ένα σχήμα, με αποτέλεσμα το φωτοευαίσθητο υλικό 

να υπερεκτίθεται. Σκοπός του ηλεκτρικού κυκλώματος που αναπτύσσουμε είναι να 

αποφύγουμε όσο το δυνατό περισσότερο τις υπερεκθέσεις του δείγματος παράγοντας 

παλμούς λέιζερ συγκεκριμένης διάρκειας και έντασης ακτινοβολίας, ούτως ώστε να μην 

ξεπερνιέται η τιμή Ε=61mJ/cm2 που χρειάζεται για διέγερση του δείγματος. 

 Το ηλεκτρικό κύκλωμα θα είναι ικανό να δώσει παλμούς λέιζερ διάρκειας 1μs  

σταθερής έντασης η οποία θα καθορίζεται από το ρεύμα. Το ρεύμα και η τάση θα ρυθμίζονται 

και θα σταθεροποιούνται από τα  δύο LM317 μέσω κάποιων αντιστάσεων. 

Αρχικά σχεδιάστηκε το κύκλωμα, με το πρόγραμμα προσομοίωσης κυκλωμάτων 

MulstiSIM Blue, για να φτάσουμε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα,  και στη συνέχεια 

σχεδιάστηκε η τελική του μορφή του σε  PCB με το πρόγραμμα DesignSpark. Στο εργαστήριο 

συναρμολογήθηκε προσεκτικά και έγιναν οι απαραίτητες μετρήσεις τάσης και έλεγχος για την 

σωστή λειτουργία του  τρανζίστορ και των LM317. Έπειτα έγιναν μετρήσεις σε ένα εύρος τιμών 

του ρεύματος που διαπερνά τη λέιζερ δίοδο  σε διάφορες συχνότητες καθώς και μετρήσεις του 

παλμού από την φωτοδίοδο. 

Στα παρακάτω κεφάλαια εξηγείται με λεπτομέρεια η λειτουργία για το καθένα 

ηλεκτρονικό στοιχείο που χρησιμοποιείται καθώς και ο τρόπος με τον οποίο διατάχθηκαν στο 

κύκλωμα. Επίσης κατά την διάρκεια τόσο της προσομοίωσης όσο και στο εργαστήριο, 
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παρουσιάστηκαν διάφορα προβλήματα για τα οποία έγινε προσπάθεια επίλυσης τους 

φτάνοντας κάθε φορά πιο κοντά στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

  



3 
 

2. Θεωρητικό Υπόβαθρο 
 

2.1 Επαφές p-n και δίοδος5,6,9,17 

 

 Τα ηλεκτρονικά στοιχεία χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τα παθητικά που είναι 

η αντίσταση, ο πυκνωτής και το πηνίο, και τα ενεργά. Όπως η αντίσταση είναι το πιο βασικό 

παθητικό στοιχείο έτσι και η δίοδος είναι το πιο βασικό ενεργό στοιχείο το οποίο αποτελείται 

από μια επαφή p-n. 

 Η επαφή p-n είναι η ένωση δύο ημιαγωγών ίδιας κρυσταλλικής δομής τύπου-n και 

τύπου-p. Όταν φέρουμε σε επαφή τους δύο ημιαγωγούς ηλεκτρόνια από την περιοχή n, που 

είναι φορείς πλειονότητας, διαχέονται στη περιοχή p, στην οποία είναι φορείς μειονότητας, 

όπου επανασυνδέονται με οπές αφήνοντας πίσω θετικά φορτισμένα ιόντα. Αντίστοιχα οπές 

από την περιοχή p διαχέονται στην περιοχή n αφήνοντας πίσω τους αρνητικά φορτισμένα 

ιόντα. Όταν οι ενέργειες Fermi των δύο ημιαγωγών εξισωθούν, το σύστημα φτάσει σε 

ισορροπία, όπου μεταξύ των θετικά και αρνητικά φορτισμένων ιόντων σχηματίζεται διαφορά 

δυναμικού Vbi ( build-in potential ). Η περιοχή αυτή ονομάζεται depletion. 

 

Εικόνα 1: Η περιοχή depletion μεταξύ τν δύο ημιαγωγών 

 

Η δίοδος είναι ένα ηλεκτρονικό στοιχείο δύο ακροδεκτών κατασκευασμένο από μια 

επαφή p-n. Πολώνοντας την ορθά αρχίζει να άγει γύρω στα 0,7v και  αφήνει το ρεύμα να ρέει 

από την άνοδο στη κάθοδο. Αν εφαρμόσουμε ανάστροφη τάση στη δίοδο δεν θα άγει επειδή 

το δυναμικό δεν θα είναι αρκετό για να υπερβεί το κατώφλι και έτσι δεν θα έχουμε ροή 

ρεύματος. Αυτό συμβαίνει λόγω της διαφοράς δυναμικού Vbi στην περιοχή depletion. Ορθή 
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πόλωση εννοούμε όταν το εφαρμοζόμενο δυναμικό είναι ψηλότερο στην περιοχή-p από την 

περιοχή-n. 

.  

Εικόνα 2: Η δίοδος και το σύμβολο απεικόνιση της9 

Επίσης σε αντίθεση με την αντίσταση, που ισχύει ο νόμος του Ohm V=IR, η δίοδος έχει 

εξαιρετικά μη γραμμική σχέση μεταξύ ρεύματος – τάσης όπως φαίνεται από την ακόλουθη 

σχέση.   

 𝜤 = 𝜤𝒔 (𝒆
𝒒𝑽
𝒌𝑩𝑻 − 𝟏) 

(2.1) 

  

Όπου ΙS είναι σταθερά, V το δυναμικό που εφαρμόζεται στη δίοδο, q το φορτίο, kB η σταθερά 

Boltzmann και Τ η θερμοκρασία. 

 

Γράφημα 1: Χαρακτηριστική καμπύλη ρεύματος-τάσης της επαφής pn9 

 

 Οι επαφές p-n είναι πολύ σημαντικές για την κατανόηση και την λειτουργία όλων των 

σύγχρονων ηλεκτρονικών συσκευών.  Σημαντικότερες εφαρμογές των επαφών p-n είναι οι 

LEDs ( Light Emitting Diodes ), οι λέιζερ δίοδοι και τα τρανζίστορ για τα οποία θα αναφερθούμε 

στα επόμενα υποκεφάλαια. 
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2.1.1 Zener Δίοδος 5,6,9,14,17 

 

 Η δίοδος zener, όταν πολώνεται ορθά, συμπεριφέρεται σαν μια κανονική δίοδος και 

έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτή. Ωστόσο, σε αντίθεση με την κανονική δίοδο, η 

δίοδος zener επιτρέπει στο ρεύμα να ρέει αντίστροφα. Αυτό συμβαίνει  όταν η ανάστροφη 

τάση υπερβεί μια προκαθορισμένη τιμή στην οποία συμβαίνει μια διαδικασία λεγόμενη ως      

“ κατάρρευση χιονοστιβάδας“. Πολύ γρήγορα το ρεύμα θα φτάσει στο μέγιστο που του 

επιτρέπει το κύκλωμα και η τάση στα άκρα της διόδου θα πάρει σταθερή τιμή Vz . Η τάση, η 

οποία επιτρέπει στο ρεύμα να ρέει αντίστροφα, μπορεί να καθοριστεί με πολύ μικρό σφάλμα 

ανάλογα από τους ημιαγωγούς. Πιο κάτω φαίνεται η χαρακτηριστική καμπύλη ρεύματος-

τάσης της διόδου zener καθώς και το σύμβολό της στα ηλεκτρικά κυκλώματα. 

 

Γράφημα 2: Χαρακτηριστική καμπύλη ρεύματος-τάσης και το σύμβολο της στο ηλεκτρικό κύκλωμα.14 

Όπως φαίνεται από την γραφική πιο πάνω η Vz παραμένει σχεδόν σταθερή ανεξάρτητα από το 

ρεύμα που την διαρρέει, ακόμα και σε μεγάλες αλλαγές του ρεύματος. Το γεγονός αυτό 

αποτελεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των zener διόδων.  

 Μια βασική εφαρμογή της zener διόδου είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

κύκλωμα ως σταθεροποιητής τάσης, περιορίζοντας διακυμάνσεις της τάσης από τον θόρυβο. 

Επιπρόσθετα, μια άλλη σημαντική εφαρμογή είναι η σύνδεσή της με μια αντίσταση η οποία 

χαμηλώνει την τάση εξόδου του κυκλώματος κατά Vz. Ένα παράδειγμα εφαρμογής της zener 

διόδου εμφανίζεται στο ολοκληρωμένο κύκλωμα του LM317 το οποίο θα εξηγηθεί στη 

συνέχεια.  
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2.2 Τρανζίστορ 
  

 Το τρανζίστορ όπως και η δίοδος είναι ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα ενεργού 

ηλεκτρονικού στοιχείο αποτελούμενο από ημιαγωγούς.  Η ανακάλυψη του το 1947  από τους 

Shockley, Bardeen και Brattain έφερε επανάστασης στον κόσμο των ηλεκτρονικών, το οποίο 

τους έδωσε και το βραβείο Nobel Φυσικής το 1956.  Είναι βασικό στοιχείο  για όλες τις 

μοντέρνες ηλεκτρονικές συσκευές και συστήματα ολοκληρωμένων ηλεκτρικών κυκλωμάτων,  

ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για κατασκευή μικρότερων και φθηνότερων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, ράδιων  και άλλα πολλά.  

 Τα τρανζίστορ είναι ηλεκτρονικά στοιχεία τριών ακροδεκτών τα οποία μπορούν να 

λειτουργούν είτε σαν μονωτές είτε σαν αγωγοί, μόνο με την εφαρμογή μιας μικρής τάσης. Η 

ικανότητα τους να αλαλάζουν μεταξύ αυτών των δύο καταστάσεων τους επιτρέπει να έχουν 

δύο βασικές λειτουργίες. Σαν διακόπτης σε κυκλώματα ψηφιακής λογικής ή σαν ενισχυτής σε 

αναλογικά κυκλώματα. 

 

2.2.1 Διπολικά Τρανζίστορ – BJT3,6,9,14,17 

 

 Το διπολικό τρανζίστορ ή BJT σε συντομία, είναι κατασκευασμένο από τρις στρώσεις 

ημιαγωγών τύπου-n και τύπου-p, δημιουργώντας έτσι δύο επαφές p-n σε σειρά. Η σύνδεση 

των δύο επαφών p-n δημιουργεί ένα ηλεκτρονικό στοιχείο τριών ακροδεκτών, την βάση-Β, τον 

συλλέκτης-C και τον εκπομπό-Ε. Υπάρχουν δύο είδη διπολικών τρανζίστορ, npn και  pnp. Η 

διαφορά μεταξύ των δύο τρανζίστορ είναι στη πολικότητα των επαφών p-n και η αντίθετη 

φορά των ρευμάτων, σε όλες τις περιοχές λειτουργιάς τους. 

 

Εικόνα 3: Μοντέλο κατασκευής pnp και npn τρανζίστορ.14 
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`  

Εικόνα 4: Σύμβολο τρανζίστορ σε ηλεκτρικά κυκλώματα. Στα δεξιά είναι pnp και αριστερά είναι npn14 

Το διπολικό τρανζίστορ έχει τρις περιοχές λειτουργίας: Στην ενεργό περιοχή το 

τρανζίστορ λειτουργεί ως ενισχυτής και η μια από τις δύο επαφές p-n είναι ορθά πολωμένη 

ενώ η άλλη ανάστροφα. Στις περιοχές αποκοπής ( ΙC=0 ) και κορεσμού ( ΙC=Iκορεσμού )  το 

τρανζίστορ λειτουργεί ως διακόπτης, ενώ οι επαφές p-n είναι και δύο ανάστροφα και ορθά 

πολωμένες αντίστοιχα. 

 

Γράφημα 3: Χαρακτηριστική καμπύλη για διπολικό τρανζίστορ που φαίνονται και περιοχές λειτουργίας. 

 Σε ένα npn BJT για παράδειγμα, πολώνοντας ορθά την επαφή p-n βάσης-εκπομπού VBE, 

επιτρέπει στο ρεύμα να περάσει από τον συλλέκτη στον εκπομπό ελεγχόμενο από το μικρό 

ρεύμα στη βάση ΙΒ του τρανζίστορ, όπως φαίνεται και στο πιο πάνω γράφημα. Βασικές σχέσεις 

για την ενεργό περιοχή του τρανζίστορ φαίνονται πι κάτω: 

 
𝑰𝑪 = 𝑰𝑺 (𝒆

𝒒𝑽𝑩𝑬
𝒌𝑩𝑻 ) 

(2.2) 

 

 
𝑰𝑩 =

𝑰𝑪
𝜷

 
(2.3) 
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𝑰𝑬 =

𝑰𝑪
𝜶

 
(2.4) 

 

 𝜤𝜠 = 𝜤𝑪 + 𝑰𝑩 (2.5) 

 

Όπου β είναι μια σταθερά χαρακτηριστική για κάθε τρανζίστορ και 𝜶 =
𝜷

𝜷+𝟏
 . 

Τα διπολικά τρανζίστορ ονομάζονται έτσι επειδή στο ρεύμα λειτουργίας του συνεισφέρουν 

τόσο ηλεκτρόνια από τον ημιαγωγό τύπου-n όσο και οπές από τον ημιαγωγό τύπου-p. 

 Μια πιο ρεαλιστική δομή των διπολικών τρανζίστορ φαίνεται πιο κάτω. 

 

Εικόνα 5: Ένα διπολικό τρανζίστορ npn 

 

2.2.2 Darlington Τρανζίστορ3,14 

 

 Το Darlington τρανζίστορ αποτελείται από δύο npn ή pnp διπολικά τρανζίστορ 

συνδεδεμένα με τέτοιο τρόπο ώστε το ρεύμα από τον εκπομπό του ενός τρανζίστορ ΙΕ, γίνεται 

το ρεύμα βάσης ΙΒ του άλλου τρανζίστορ όπως φαίνεται πιο κάτω. 

 

Εικόνα 6: Βασική συνδεσμολογία Darlington τρανζίστορ npn και pnp.14 

Για παράδειγμα ένα σε npn ζεύγος Darlington, οι συλλέκτες των δύο τρανζίστορ είναι 

συνδεδεμένοι ( ΙC = IC1 + IC2 ) και ο εκπομπός  του πρώτου τρανζίστορ ελέγχει την βάση του 
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δεύτερου τρανζίστορ ( IB2 = IE1 ). Η διαμόρφωση αυτή, με την βοήθεια των εξισώσεων από το 

προηγούμενο υποκεφάλαιο, επιτυγχάνει μεγάλη αύξηση στη συνολική σταθερά β του 

συστήματος έτσι ώστε ΙC = ( β1 + β1β2 +β2 ) ΙΒ . 

Με άλλα λόγια, ένα ζευγάρι διπολικών τρανζίστορ σε συνδεσμολογία Darlington  

μπορεί να θεωρηθεί ως ένα τρανζίστορ με πολύ μεγάλο β και συνεπώς υψηλή αντίσταση 

εισόδου και μικρή αντίσταση εξόδου. 

Ένα από τα μειονεκτήματα του Darlington είναι ότι η ελάχιστη πτώση τάσης VBE όταν 

βρίσκεται σε λειτουργία είναι περίπου 1,4v λόγω του ότι αποτελείται από δύο τρανζίστορ, με 

αποτέλεσμα να θερμαίνεται περισσότερο. Επίσης χρειάζεται περισσότερο χρόνο μέχρι τα 

τρανζίστορ να είναι εντελώς ανοιχτό ή εντελώς κλειστό. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί με 

την πρόσθεση μιας αντίστασης από την βάση του δεύτερου τρανζίστορ στον εκπομπό.  

 

2.2.3 Τρανζίστορ Εγκάρσιου Πεδίου – FET6,9,14 

 

Το τρανζίστορ εγκάρσιου πεδίου ή FET σε συντομία, είναι μια συσκευή τριών 

ακροδεκτών G-gate, S-source και D-drain σε αντιστοιχία με Β-βάση, E-εκπομπό και C-

συλλέκτης ενός BJT. Τα FETs  έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα BJTs, αλλά λόγω του ότι 

μπορούν να είναι πολύ  πιο μικρά και καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, τα κάνει ιδανικά για 

τα ολοκληρωμένα κυκλώματα. Σε αντιστοιχία με τα npn και pnp, τα FETs χωρίζονται επίσης σε 

δύο είδη, το n-channel και p-channel.  Το κύριο κανάλι που διαρρέεται από ρεύμα από το D  

στο S, δεν περιέχει επαφές p-n όπως το BJT, αλλά μόνο από ημιαγωγό τύπου-n ή τύπου-p και 

έτσι το ρεύμα θα είναι  είτε μόνο από ηλεκτρόνια είτε μόνο  από οπές. Στην εσωτερική δομή 

των FETs υπάρχουν ωμικές επαφές στα δύο άκρα του καναλιού D και S, αλλά μέσα στο κανάλι 

υπάρχει επίσης μια επαφή p-n που είναι ο τρίτος ακροδέκτης G. 

 

Εικόνα 7: Δομή n-channel και p-channel αντίστοιχα14 

Όπως είδαμε , το BJT είναι μια συσκευή της οποίας το ρεύμα εξόδου ελέγχεται από ένα 

μικρό ρεύμα που εισέρχεται από τον ακροδέκτη βάσης. Αντίθετα το FET χρησιμοποιεί την τάση 



10 
 

που εφαρμόζεται στον ακροδέκτη G για να ελέγχει το ρεύμα που το διαρρέει. Αυτό συμβαίνει 

λόγω του ηλεκτρικού πεδίου από την περιοχή depletion της επαφής p-n του ακροδέκτη G. 

Όταν εφαρμοστεί τάση VDS μεταξύ των ακροδεκτών D και S, το FET μπορεί να άγει 

ρεύμα ΙDS εξίσου και από τις δύο κατευθύνσεως. Η φυσική αντίσταση που προκύπτει από το  

κανάλι καθώς διαρρέεται από ρεύμα προκαλεί μια πτώση τάσης, λόγω της οποίας το πλάτος 

της περιοχής depletion διαφέρει από το ένα άκρο στ άλλο.  

Το μέγεθος του ρεύματος ΙDS όπως ανάφερα και προηγούμενος ελέγχεται από την τάση 

που εφαρμόζεται στον ακροδέκτη G , του οποίου η επαφή p-n είναι ανάστροφα πολωμένη. Η 

τάση VG στα n-channel είναι αρνητική ενώ στα p-channel θετική. Όπως και το BJT έτσι και το 

FET έχει διαφορές περιοχές λειτουργίας που φαίνονται στην πιο κάτω γραφική. 

 

Γράφημα 4: Χαρακτηριστική καμπύλη ρεύματος τάσης για ένα n-channel FET με τις διάφορες περιοχές λειτουργίας14 

Ωμική περιοχή: Όταν δεν εφαρμόζεται τάση στον ακροδέκτη gate ( VGS=0 ), με μια τάση μεταξύ 

των ακροδεκτών D και S VDS, στο κανάλι θα ρέει μέγιστο ρεύμα ΙDS = Iκορεσμού = ΙDSS καθώς το 

πλάτος της περιοχής depletion θα είναι πολύ μικρό. 

Ενεργός περιοχή: Με αρνητική τάση VGS , το πλάτος της depletion θα αρχίσει να αυξάνετε 

περιορίζοντας το πλάτος του καναλιού και κατά συνέπια το ρεύμα που το διαπερνά. 
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Εικόνα 8: Η δομή ενός n-channel FET, το πλάτος της depletion είναι διαφορετικό λόγω της διαφοράς τάσης στην ενεργό 
περιοχή.14 

Περιοχή Pinched-off: Όσο η VGS γίνεται πιο αρνητική, το πλάτος του καναλιού να μειώνεται 

μέχρι να κλίσει και να μην διαρρέεται από ρεύμα. Η τάση στην οποία το κανάλι κλίνει 

ονομάζεται τάση pinched-off Vp. 

Περιοχή κατάρρευσης: Είναι η περιοχή στην οποία η τάση VDS γίνεται αρκετά μεγάλη με 

αποτέλεσμα το ρεύμα στο κανάλι να μεγαλώσει ανεξέλεγκτα. 

 Γενικά ένα FET συμπεριφέρεται σαν αντίσταση ελεγχόμενη από τάση, με R=0 όταν 

VGS=0 και R=RDS όταν VGS γίνεται αρνητική. Είναι σημαντικό το VGS να μην γίνει θετικό αλλιώς 

θα περάσει από τον ακροδέκτη gate με αποτέλεσα να προκαλέσει ζημιά στο τρανζίστορ. 

 

2.2.4 Metal Oxide Semiconductor FET – MOSFET6, 9, 14 

 

 Το MOSFET είναι ένα συγκεκριμένο είδος τρανζίστορ εγκάρσιου πεδίου του οποίου το 

ρεύμα που το διαρρέει ΙDS ελέγχεται επίσης από την τάση που εφαρμόζεται στον ακροδέκτη 

gate. Η βασική διαφορά του από το FET είναι ότι o μεταλλικός ακροδέκτη G είναι ηλεκτρικά 

μονωμένος από το κανάλι ημιαγωγού που διαρρέεται από ρεύμα. Αυτό γίνεται με ένα πολύ 

λεπτό φύλο μονωτικού υλικού ( συνήθως διοξείδιο πυριτίου ) το οποίο λειτουργεί ως 

πυκνωτής συσσωρεύοντας ηλεκτρικό φορτίο. Εξαιτίας της μόνωσης, η αντίσταση εισόδου του 

MOSFET είναι πολύ μεγάλη, ιδανικά άπειρη, και έτσι δεν περνά ρεύμα από τον ακροδέκτη G. 

Όπως το FET έτσι και το MOSFET λειτουργεί ως μια αντίσταση ελεγχόμενη από τάση, η οποία 

τάση καθορίζει την αγωγιμότητα του καναλιού. 
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 Η κατασκευή του MOSFET είναι διαφορετική από του FET. Ο ακροδέκτης gate είναι 

τοποθετημένος πάνω από λεπτό μονωτικό φύλο και επίσης υπάρχουν δύο μικρές περιοχές 

ημιαγωγού τύπου-n ( αν είναι n-type MOSFET ) κάτω από τους μεταλλικούς ακροδέκτες D και 

S, ενώ το υπόλοιπο είναι ημιαγωγός τύπου-p. 

 

Εικόνα 9: Δομή ενός n-type MOSFET 

Πριν εφαρμοστεί τάση VGS , μεταξύ του μονωτικού υλικού και του ημιαγωγού τύπου-p 

υπάρχει συσσώρευση θετικού φορτίου ( οπές ). Όταν εφαρμοστεί τάση VGS μεγαλύτερη από  

Vth , γίνεται συσσώρευση αρνητικού φορτίου σε μια πολύ λεπτή περιοχή μεταξύ μονωτικού 

υλικού και ημιαγωγού τύπου-p, με αποτέλεσμα να έχουμε επαφή των δυο περιοχών τύπου-n 

κάτω από τους ακροδέκτες D και S  και να έχουμε ροή ρεύματος ΙDS . 

 Σε αντίθεση με το FET που έπρεπε να εφαρμόσουμε αρνητικό VGS, το MOSFET μπορεί 

να λειτουργήσει εφαρμόζοντας είτε θετική είτε αρνητική τάση στο G. Αυτό κάνει τα MOSFETs 

ιδιαίτερα πολύτιμα για ηλεκτρονικούς διακόπτες. 

Όπως και άλλα είδη τρανζίστορ, υπέχουν n-type και p-type MOSFETs τα οποία όμως 

χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, Depletion type και Enhancement type. Τα Depletion 

type είναι λιγότερο χρήσιμα MOSFETs επειδή ακόμα και όταν δεν εφαρμόζεται τάση στο 

ακροδέκτη G, επιτρέπει στο ρεύμα να περάσει. Τα πιο κοινά MOSFETs είναι τα Enhancement 

type  δεν άγουν όταν δεν εφαρμόζεται τάση VGS μεγαλύτερη από την Vth. Στη πιο κάτω 

χαρακτηριστική καμπύλη Ι-V ενός n-type enhancement MOSFET με τις φαίνονται οι περιοχές 

λειτουργίας καθώς και το σύμβολο του για τα ηλεκτρικά κυκλώματα. 

 

Εικόνα 10: Σύμβολο n-type enhancement MOSFET με τη διακεκομμένη γραμμή.14 
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Γράφημα 5: Χαρακτηριστική καμπύλη I-V n-type enhancement MOSFET.14 

Τα enhancement type MOSFETs είναι εξαιρετικοί ηλεκτρονικοί διακόπτες λόγω της πολύ 

μικρής αντίστασης τους όταν εφαρμόζεται τάση VGS (δηλαδή είναι κλειστό κύκλωμα ) και  της 

πολύ μεγάλης αντίστασης  τους όταν δεν εφαρμόζεται. Αυτού του είδους τρανζίστορ θα 

χρησιμοποιήσουμε και για το κύκλωμα μας αφού θέλουμε το τρανζίστορ να ενεργεί σαν 

διακόπτης. 

 

 

2.3 Λέιζερ Δίοδος2,10 

 

 Οι λέιζερ δίοδος και η LED ( Light Emitting Diode ) είναι πολύ σημαντικά ηλεκτρονικά 

στοιχεία τα οποία  έχουν τεράστιο φάσμα εφαρμογών  στην σύγχρονη τεχνολογία και τα 

συναντάμε καθημερινά. Και τα δύο ηλεκτρονικά στοιχεία έχουν αρκετά κοινά μεταξύ τους 

όσον αφορά την λειτουργία τους, ωστόσο η λειτουργία της λέιζερ διόδου εμπεριέχει επιπλέων 

διαδικασίες ούτως ώστε να εκπέμπει φώς σε φάση και ίδιας συχνότητας.  Από την άλλη η LED  

εκπέμπει φώς εκτός φάσης και συγκεκριμένου φάσματος συχνοτήτων. Πιο κάτω γίνεται 

αναφορά σε βασικές ηλεκτρονιακές διεργασίες που υπάρχουν στην φύση και είναι υπεύθυνες 

για την λειτουργία των LEDs και των λέιζερ διόδων.   

 Στη φύση υπάρχουν τρεις βασικές διεργασίες ηλεκτρονιακών μεταβάσεων, η 

απορρόφηση, η αυθόρμητη εκπομπή και η εξαναγκασμένη εκπομπή. 
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Εικόνα 11: Τρεις βασικές ηλεκτρονιακές μεταβάσεις. 

Απορρόφηση7 είναι η διαδικασία κατά την οποία ηλεκτρόνιο που βρίσκεται στην ζώνη 

σθένους του ημιαγωγού απορροφήσει φωτόνιο ενέργειας Εγ = hv = E2 – E1 και μεταβεί στην 

ζώνη αγωγιμότητας, δημιουργώντας έτσι ελεύθερο ηλεκτρόνιο και οπή. 

Αυθόρμητη εκπομπή7 είναι η διαδικασία στην οποία ηλεκτρόνιο που βρίσκεται στην ζώνη 

αγωγιμότητας  επανασυνδέεται με οπή από την ζώνη σθένους εκπέμποντας φωτόνιο τυχαίας 

φάσης και ενέργειας Εγ = Εg = hv= E2 – E1 ( Εg  είναι η ενέργεια χάσματος του ημιαγωγού ) 

δεδομένου φάσματος ανάλογα από τον ημιαγωγό. Η διαδικασία αυτή είναι υπεύθυνη για την 

λειτουργία των LEDs.  

Η τρίτη διαδικασία, η εξαναγκασμένη εκπομπή7 είναι η βασική διεργασία για την λειτουργία 

των λέιζερ διόδων. Όταν φωτόνιο συγκεκριμένης ενέργειας αλληλεπιδράσει με διεγερμένο 

ηλεκτρόνιο στην ζώνη αγωγιμότητας, αντί να διεγερθεί σε μεγαλύτερη ενέργεια, 

αποδιεγείρεται και εκπέμπει επιπλέον φωτόνιο ίδιας ενέργειας και φάσης. 

 Όταν εφαρμόσουμε  DC τάση στα άκρα της επαφής p-n και πολωθεί ορθά, ηλεκτρόνια 

από τον ημιαγωγό τύπου-n και οπές από τον ημιαγωγό τύπου-p επανασυνδέονται 

απελευθερώνοντας ενέργεια υπό μορφή φωτονίων. Τα φωτόνια αυτά δημιουργούν 

περισσότερα φωτόνια  μέσω της διαδικασίας της εξαναγκασμένης εκπομπής τα οποία θα 

κινηθούν παράλληλα της επαφής p-n. Τα δύο άκρα της λέιζερ διόδου μπορούν να ανακλάσουν 

την ακτινοβολία. Το ένα άκρο είναι εντελώς ανακλαστικό, με πολύ μικρό ποσοστό 

ακτινοβολίας να ξεφεύγει,  ενώ το άλλο μερικώς ανακλαστικό, φιλτράροντας και επιτρέποντας 

έτσι ποσοστό ακτινοβολίας ορισμένης συχνότητας να ξεφύγει. Η ανάκλαση τν φωτονίων 

γίνεται αρκετές φορές, επαναλαμβάνοντας το φαινόμενο της εξαναγκασμένης εκπομπής, 

μέχρι να επιτευχθεί αρκετή οπτική ενίσχυση και να έχουμε εκπομπή ακτινοβολία 

συγκεκριμένης συχνότητας σε φάση. 
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Εικόνα 12: Ενδεικτικό δομής λέιζερ διόδου. Παρμένο από http://www.explainthatstuff.com 

 Όταν χρησιμοποιείται μια λέιζερ δίοδος είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε τα 

χαρακτηριστικά της έτσι ώστε να μην καταστραφεί. Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά είναι η 

καμπύλη της ένατης της ακτινοβολίας με το ρεύμα, από την οποία μπορούμε να 

προσδιορίσουμε το ρεύμα που χρειάζεται για συγκεκριμένη ένταση ακτινοβολίας, και η 

καμπύλη της τάσης με το ρεύμα, το οποίο είναι κοινό χαρακτηριστικό με τις  LEDs και γενικά 

των διόδων, όπως είδαμε και στο πρώτο υποκεφάλαιο. 

 

Γράφημα 6: Xχαρακτηριστικές καμπύλες μιας λέιζερ διόδου 

Από το πιο πάνω γράφημα φαίνεται ότι υπάρχει ρεύμα κατωφλίου όπου πιο κάτω από 

αυτό η λέιζερ δίοδος δεν εκπέμπει, ενώ με τη αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνεται και το 

ρεύμα κατωφλίου. Τα χαρακτηριστικά αυτά διαφέρουν ανάλογα από τα υλικά που είναι 

φτιαγμένη η λέιζερ δίοδος και την συχνότητα ακτινοβολίας που θέλουμε να εκπέμπει.  
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2.4 Laser Diode Drivers-LM317 
 

2.4.1 Laser Diode Drivers10 

 

 Τα Laser Diode Drivers είναι ηλεκτρονικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για να 

παρέχουν στις λέιζερ διόδους το αναγκαίο ρεύμα ή τάση λειτουργίας. Σε αρκετές περιπτώσεις 

θέλουμε μια λέιζερ δίοδος να εκπέμπει ακτινοβολία σε σταθερή ένταση. Όπως είδαμε από το 

προηγούμενο υποκεφάλαιο, με την εξαιρετικά μη γραμμική σχέσης τάσης-ρεύματος και της 

ισχυρής εξάρτησης της έντασης ακτινοβολίας από το ρεύμα, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί λόγω του θορύβου που υπάρχει στη τάση. Ένα μικρό spike στην τάση μπορεί να 

δώσει τεράστια στιγμιαία αύξηση στο ρεύμα και αυτό να καταστρέψει την λέιζερ δίοδο. 

Επίσης με την αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνεται και το ρεύμα που διαρρέει την 

λέιζερ δίοδο. Όπως είναι λογικό, καθώς η λέιζερ δίοδος διαρρέεται από ρεύμα μέρος της 

ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε θερμική με αποτέλεσμα να αυξάνεται η θερμοκρασία. Η 

αύξηση της θερμοκρασίας της θα αυξήσει περισσότερο το ρεύμα και αν με κάποιο τρόπο δεν 

περιορίσουμε το ρεύμα θα συνεχίσει να αυξάνεται με αποτέλεσμα να καεί η λέιζερ δίοδος. 

Όπως είδαμε σε κυκλώματα με λέιζερ διόδους είναι απαραίτητη η χρήση τέτοιων 

ηλεκτρονικών στοιχείων για να μπορούμε να ρυθμίζουμε και να σταθεροποιούμε το ρεύμα ή 

την τάση όπου είναι αναγκαίο. Τα Laser Diode Drivers εμπεριέχουν στο ολοκληρωμένο 

κύκλωμα τους σύστημα έλεγχου θερμοκρασίας και ρεύματος. Ένα από αυτά τα Laser Diode 

Drivers είναι το LM317 το οποίο χρησιμοποιούμε και στο δικό μας κύκλωμα. 

 

2.4.2 LM317- Σταθεροποιητής τάσης3,4,8 

 

  Το LM317 είναι ένας ρυθμιζόμενος σταθεροποιητής τάσης τριών ακροδεκτών ( INPUT, 

OUTPUT και ADJUST ) ικανό να τροφοδοτεί μέχρι και 1.5Α ρεύμα για ένα εύρος τάσης εξόδου 

από 1,25V μέχρι 37V. Εμπεριέχει ενσωματωμένο σύστημα περιορισμού ρεύματος και 

προστασίας από ψηλή θερμοκρασία. Για να λειτουργεί σωστά θα πρέπει τουλάχιστον να έχει 

3v διαφορά τάσης από τον ακροδέκτη input στον output. Επίσης στη σωστή περιοχή 

λειτουργίας του, διατηρεί σταθερή διαφορά τάσης Vref=Vout-Vadj=1.25v. 
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  Είναι εξαιρετικά εύκολη η χρήση του αφού μπορεί καθορίσει την τάση εξόδου μόνο με 

την χρήση δύο αντιστάσεων σύμφωνα με την πιο κάτω σχέση. 

 
𝑽𝒐𝒖𝒕 = 𝑽𝒓𝒆𝒇 (𝟏 +

𝑹𝟐

𝑹𝟏
) + 𝑰𝒂𝒅𝒋𝑹𝟐 

(2.6) 

 

Ο όρος ΙadjR2 είναι ένας διορθωτικός όρος αφού το Ιadj είναι 50-100 μA και μπορεί να αμεληθεί. 

Πιο κάτω φαίνεται η συνδεσμολογία με την οποία λειτουργεί ως σταθεροποιητής τάσης. 

  

 

Εικόνα 13: Συνδεσμολογία σταθεροποιητή τάσης. 

  

2.4.3 LM317 – Σταθεροποιητής ρεύματος3,4,8 

 

 Μια άλλη πολύ σημαντική χρήση του LM317 είναι ως σταθεροποιητής ρεύματος, το 

οποίο επιτυγχάνεται με την  πιο κάτω συνδεσμολογία.   
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Εικόνα 14: Συνδεσμολογία σταθεροποίησης ρεύματος 

Έτσι το ρεύμα εξόδου Iout ελέγχεται και σταθεροποιείται από το LM317  σε επίπεδο που 

καθορίζεται από την αντίσταση R1 σύμφωνα με τη σχέση: 

 
𝑰𝒐𝒖𝒕 =

𝑽𝒓𝒆𝒇

𝑹𝟏
+ 𝜤𝒂𝒅𝒋 

(2.7) 

Όπου ο όρος Ιadj είναι 50-100μΑ. 
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3. Simulation και σχεδίαση κυκλώματος 
 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει η ανάπτυξη ενός ιδεατού κυκλώματος με το πρόγραμμα 

προσομοίωσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων MultiSIM Blue για να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο 

κοντά σε επιθυμητά αποτελέσματα.  Στη συνέχεια θα σχεδιαστεί με το πρόγραμμα 

DesignSpark PCB στη τελική του μορφή. 

 

3.1 SPICE Model 
 

 Το SPICE ( Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis ) είναι ένας ισχυρός 

κώδικας προσομοίωσης ηλεκτρονικών στοιχείων που χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη της 

συμπεριφοράς των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 

 Ένα απλό κύκλωμα από διακριτά ηλεκτρονικά στοιχεία, μπορεί αν σχεδιαστεί και να 

δοκιμαστεί εύκολα σε ένα breadboard αφού οι σχέσεις για τη  τάση και το ρεύμα για κάθε 

στοιχείο είναι γνωστά. Ο υπολογισμός του κυκλώματος γίνεται πολύ δύσκολος όσο πιο 

πολύπλοκο γίνεται το κύκλωμα  μέχρι και αδύνατο για ολοκληρωμένα κυκλώματα. 

Τα προγράμματα προσομοίωσης με SPICE model, περιέχουν μαθηματικές σχέσεις που 

περιγράφουν με μεγάλη ακρίβεια την λειτουργία  για κάθε ηλεκτρικό στοιχείο και κατ’ 

επέκταση την συμπεριφορά του κυκλώματος. Επίσης λαμβάνει υπόψη τον θόρυβο, ανάλυση 

των transients, μη γραμμικά φαινόμενα τάσης, και άλλα πολλά. 

 Ο κώδικας του προγράμματος MultiSIM, υπολογίζει την τάσης και το ρεύμα σε όλους 

τους κόμβους που σχηματίζονται μεταξύ των ηλεκτρικών στοιχείων σε κάθε χρονικό βήμα. 

Για τους σχεδιαστές κυκλωμάτων  είναι αναγκαία η χρήση προσομοιωτή ηλεκτρικών 

κυκλωμάτων αφού θα πρέπει να φτάσουν όσο πιο κοντά γίνεται στα πραγματικά 

αποτελέσματα. Είναι σημαντικό να υπολογίζουν κάθε μικρό παράγοντα που επηρεάζει το 

κύκλωμα ή να εντοπίσουν πιθανόν σφάλματα στη λειτουργία πριν γίνει η τελική κατασκευή, 

εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. 
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Για την σχεδίαση του κυκλώματος με το MultiSIM Blue θα χρησιμοποιήσουμε έτοιμα 

μοντέλα SPICE για τα ηλεκτρονικά στοιχεία. Η δημιουργία ενός μοντέλου  θα ήταν αρκετά 

χρονοβόρα και εκτός στόχου για αυτή την εργασία.  

 

3.2 Transients13 

 

Στη φύση υπάρχουν φαινόμενα λεγόμενα ως transients, τα οποία είναι αναπόφευκτα 

και προκαλούνται από ξαφνική αλλαγή μιας κατάστασης. Συγκεκριμένα για τα ηλεκτρικά 

κυκλώματα, τα transients είναι στιγμιαίες αυξομειώσεις της τάσης ή του ρεύματος και 

μπορούν αν διαρκέσουν από μερικά nanoseconds μέχρι και 1ms. 

Κατά την διάρκεια του φαινομένου, ηλεκτρικά στοιχεία του κυκλώματος είναι 

εκτεθειμένα σε ψηλό ρεύμα και τάση που είναι πιθανόν να προκαλέσουν ζημιά. Γι’ αυτό το 

λόγο είναι σημαντικό να τα περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο για να αποφύγουμε 

τυχών ζημιές. 

Τα φαινόμενα αυτά εμφανίζονται και στο δικό μας κύκλωμα λόγω της απότομης 

αλλαγής στη τάση και του ρεύματος όταν ανοίγει ή κλίνει το τρανζίστορ.  Όπως είδαμε, η 

λέιζερ δίοδος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε μικρές αλλαγές της τάσης και έτσι γίνονται 

προσπάθειες για αποφυγή τους. 

 

  

3.3 Προσομοίωση απλών κυκλωμάτων με MultiSIM 
 

Αρχικά σχεδιαστήκαν μερικά πολύ απλά κυκλώματα για να επιβεβαιώσουμε τη σωστή 

λειτουργία των μοντέλων SPICE που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα  προσομοίωσης ηλεκτρικών 

κυκλωμάτων MultiSIM Blue.  

Το πρώτο παράδειγμα προσομοίωσης που κατασκευάστηκε είναι  ένα κύκλωμα δύο 

βρόχων το οποίο απεικονίζεται πιο κάτω. 
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Εικόνα 15: Απλό κύκλωμα δύο βρόχων.  

Η επίλυση του γίνεται μέσω των απλών εξισώσεων που φαίνονται πιο κάτω οι οποίες 

προκύπτουν από τους νόμους Kirchhoff και Ohm  ∑ 𝜤 = 𝟎, ∑𝑽 = 𝟎 και 𝑽 = 𝑰𝑹 . 

 𝑽𝟏 − 𝑰𝟏𝑹𝟏 − 𝑰𝟑𝑹𝟑 = 𝟎 (3.1) 
 𝑽𝟐 − 𝑰𝟐𝑹𝟐 − 𝑰𝟑𝑹𝟑 = 𝟎 (3.2) 
 𝑰𝟐 = 𝑰𝟏 + 𝑰𝟑 (3.3) 

Λύνοντας το σύστημα τριών εξισώσεων και τριών αγνώστων βρίσκουμε ότι I1 = 118mA, 

I2 = 412mA και I3 = 294mA , επιβεβαιώνοντας έτσι ότι σε κάθε κόμβο το ρεύμα που εισέρχεται  

ισούται με το ρεύμα που απομακρύνεται από αυτόν. 

Στο επόμενο παράδειγμα απεικονίζεται ένα  απλό κύκλωμα με ένα MOSFET ως 

διακόπτης. 

 

Εικόνα 16: Απλό κύκλωμα με MOSFET ως διακόπτης. 

 Το τρανζίστορ που επιλέχθηκε είναι ένα power MOSFET το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 

και αργότερα στο simulation του βασικού κυκλώματος που αναπτύξαμε. Τα power MOSFETs 

είναι τα πιο κοινά για τον λόγω ότι ανοίγουν και κλίνουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα και έχουν 

υψηλή αποδοτικότητα σε χαμηλές τάσεις. 
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 Η LED του πιο πάνω κυκλώματος έχει Vth=1,83v, ενώ το ρεύμα που θα διαπερνά την 

LED θα ελέγχεται από την αντίσταση R1.  Η ψηφιακή πηγή δίνει τάση  από 0v σε 5v ακαριαία 

στο Gate του τρανζίστορ με συχνότητα 10Hz.  Κατά την διάρκεια που εφαρμόζεται 5v τάση στο 

Gate, το τρανζίστορ είναι ανοικτό ( κλειστό κύκλωμα ) και η LED εκπέμπει ενώ διαρρέεται από 

ρεύμα 𝐼 =
𝑉𝑐𝑐−𝑉𝑡ℎ

𝑅1
 . 

 

Εικόνα 17: Η LED εκπέμπει όταν εφαρμόζεται 5v στο Gate. 

Η λειτουργία μπορεί να φανεί καλύτερα από την τάση στα άκρα της αντίστασης R1  

συναρτήσει του χρόνου. 

 

Γράφημα 7: Η τάση στα άκρα της αντίστασης συναρτήσει του χρόνου στον παλμογράφο του MultiSIM. 

 Στην πιο πάνω εικόνα φαίνεται ξεκάθαρα η πτώση τάσης στα άκρα της αντίστασης R1 

όταν το κύκλωμα είναι κλειστό και διαρρέεται από ρεύμα. Όταν το κύκλωμα είναι ανοικτό, η 

αντίσταση δεν διαρρέεται από ρεύμα και έτσι δεν έχουμε πτώση τάσης στα άκρα της. Επίσης 

παρατηρούμε ότι στην αρχή του παλμού υπάρχει ένα μικρό transient το οποί προκαλείται από 

την απότομή αλλαγή στη τάση. 
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3.4 Προσομοίωση LM317 με το MultiSIM 
 

Το πιο σημαντικό ηλεκτρονικό στοιχείο του κυκλώματος είναι το LM317 αφού είναι 

απαραίτητο για τη σταθεροποίηση του ρεύματος και της τάσης. Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα 

δούμε την συμπεριφορά του σε προσομοίωση στο MultiSIM, ως σταθεροποιητής τάσης και ως 

σταθεροποιητής ρεύματος. 

 

3.4.1 Προσομοίωση ως σταθεροποιητής τάσης 
 

 Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, το LM317  με την συνδεσμολογία που 

φαίνεται πιο κάτω λειτουργεί ως ρυθμιζόμενος σταθεροποιητής τάσης και μπορούμε να 

καθορίσουμε το Vout με τη χρήση δύο αντιστάσεων, σύμφωνα με την σχέση (2.6). 

 

Εικόνα 18: Βασικό κύκλωμα του LM317 ως σταθεροποιητής τάσης. 

 Ο πυκνωτής C1 χρησιμοποιείται για φιλτράρισμα των ψηλών συχνοτήτων θορύβου 

αλλά δεν είναι απαραίτητος για την σωστή λειτουργία του κυκλώματος. Επίσης προστέθηκε 

μια πηγή εναλλασσόμενης  τάσης 0,5v με συχνότητα 10kHz  για να  δούμε την συμπεριφορά 

του LM317 ως σταθεροποιητής. 

 Με αντιστάσεις R1=200Ω και R2=2000Ω έγιναν μερικές μετρήσεις τάση Vin, Vout καθώς 

και της διακύμανσης της τάσης πριν και μετά το LM317, οι οποίες φαίνονται στον πιο κάτω 

πίνακα. 
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Vin(v) Vout(v) Vref(v) Vppin(v) Vppout(v) Vppout/Vpin*100  
10 7 0.636 1.40 1.38 98.5%  
11 7,98 0,725 1,40 1,38 98.5%  
12 8.97 0.815 1.40 1.38 98.5%  
13 9,96 0,905 1,40 1,38 98.5%  
14 11 0.995 1.40 1.38 98.5%  
15 11,9 1,086 1,40 1,38 98.5%  
16 12.9 1.173 1.40 1.28 91.4%  
17 13,4 1,217 1,40 0,320 22.8%  
18 13.5 1.226 1.40 0.169 12%  
19 13,5 1,231 1,40 0,126 9%  
20 13.6 1.234 1.40 0.087 6.2%  
21 13,6 1,236 1,40 0,046 3.2%  
22 13.6 1.237 1.40 0.043 3%  
23 13,6 1,238 1,40 0,041 2.9%  
24 13.6 1.238 1.40 0.04 2.8%  

 

Πίνακας 1: Πίνακας μετρήσεων τάσης του LM317 ως σταθεροποιητής τάσης. 

 

 Γράφημα 8: Σχέση του Vout με το Vin   

 Από τις μετρήσεις και το γράφημα παρατηρούμε ότι το LM317 με τις συγκεκριμένες 

αντιστάσεις έχει σωστή περιοχή λειτουργίας για τάση εισόδου μεγαλύτερη από 17v. Στη 

περιοχή αυτή η τάση εξόδου Vout  παραμένει σταθερή ανεξάρτητα από την αυξομείωση της 

Vin. Επίσης η τάση διαταραχής V1 μειώνεται μέχρι και στο 2,8% της αρχικής της τιμής, 

επιβεβαιώνοντας έτσι ότι είναι ένας καλός σταθεροποιητής τάσης.  
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 Όπως έχουμε προαναφέρει για την σωστή λειτουργία του LM317 θα πρέπει να πρέπει 

να έχουμε τουλάχιστον 3v διαφορά μεταξύ Vin και Vout. Στη περιοχή κάτω από 17v η διαφορά 

τους να είναι σταθερή στα 3v, γεγονός το οποίο δεν είναι σωστό, αφού όπως θα δούμε 

αργότερα στις μετρήσεις του εργαστηρίου, έπρεπε να είναι λιγότερο από 3v. Φαίνεται ότι στο 

σημείο αυτό το μοντέλο SPICE δεν λειτουργεί αρκετά καλά με αποτέλεσμα να δίνει λίγο πιο 

μικρή τάση Vout από την σωστή για την περιοχή αυτή. Βέβαια αυτό δεν μας απασχολεί και 

ιδιαίτερα αφού στο κύκλωμα μας θέλουμε το LM317 να βρίσκεται στη σωστή περιοχή 

λειτουργίας. 

 

3.4.2 Προσομοίωση ως σταθεροποιητής ρεύματος 

 
 Μια εξίσου σημαντική εφαρμογή του LM317  είναι ως σταθεροποιητής ρεύματος, η 

οποία είναι απαραίτητη στο κύκλωμα μας αφού θα χρησιμοποιούμε λέιζερ δίοδο. Το ρεύμα 

εξόδου Ιout μπορεί να καθοριστεί από τη σχέση (2.7) μόνο με την αντίσταση στον ακροδέκτη 

εξόδου, όπως απεικονίζεται στο πιο κάτω κύκλωμα. 

 

Εικόνα 19: Το βασικό κύκλωμα για το LM317 ως σταθεροποιητής ρεύματος. 

 Όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα ο πυκνωτής C1 χρησιμοποιείται για 

φιλτράρισμα  των ψηλών συχνοτήτων θορύβου, ενώ υπάρχει και πάλι μια εναλλασσόμενη 

τάση V1 στην είσοδο για να μπορέσουμε να δούμε την συμπεριφορά του Iout στην έξοδο. 

Επίσης στο παράδειγμα υπάρχουν δύο αντιστάσεις, μια σταθερή R1=10Ω και μια μεταβλητή 

R2=25Ω.  Με αυτές τις δύο αντιστάσεις μπορούμε να καθορίσουμε το ελάχιστο και το μέγιστο 

ρεύμα που θα διαρρέει την LED , μεταβάλλοντας την R2 από 0Ω σε 25Ω. 

 Πιο κάτω φαίνονται οι μετρήσεις της τάσης Vin με το ρεύμα Ιout καθώς και η 

διακύμανση του ρεύματος πριν και μετά το LM317 όταν η αντίσταση R2=25Ω. 
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Vin(v) Vref(v) Iout(mA) Ippin(mA) Ippout(mA) Ippout/Ippin*100 
5 0.355 10.1 14.2 12.3 86.6% 
5.5 0.647 18.5 23 22 95.6% 
6 0.991 28.3 20 17 85% 
6.5 1.191 34 8.1 4.56 56.3% 
7 1.221 34.9 6.6 0.43 6.5% 
7.5 1.225 35 6.6 0.35 5.3% 
8 1.228 35.1 6.6 0.29 4.4% 
9 1.232 35.2 6.5 0.21 3.1% 
10 1.235 35.3 6.4 0.11 1.6% 
11 1.236 35.3 6.4 0.083 1.25% 
12 1.237 35.3 6.4 0.078 1.18% 
13 1.238 35.4 6.4 0.076 1.15% 

 

Πίνακας 2: Πίνακας μετρήσεων τάσης και ρεύματος. 

 

Γράφημα 9: Σχέση του Iout με το Vin. 

 Εύκολα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι με την συνδεσμολογία αυτή, το LM317 

βρίσκεται στη σωστή περιοχή λειτουργίας  για τάση Vin μεγαλύτερη από 7v. Στη περιοχή αυτή 

το ρεύμα Iout παραμένει σε σταθερή τιμή, ανεξάρτητα από την τάση Vin και με πολύ μικρή 

διακύμανση σε σχέση με το ρεύμα εισόδου. 

Χρησιμοποιήσαμε δύο αντιστάσεις για την περίπτωση που η αντίσταση R2 είναι 0Ω, να 

έχουμε περιορισμό στην μέγιστη τιμή του ρεύματος έτσι ώστε να μην αυξηθεί ανεξέλεγκτα. Οι 

αντιστάσεις R1  και  μέγιστη τιμή της R2, επιλέχθηκαν κατάλληλα έτσι ώστε να δίνουν 

συγκεκριμένη ελάχιστη τιμή στο ρεύμα, Ιth που χρειάζεται η λέιζερ δίοδος για να εκπέμψει. 
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Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται μερικές μετρήσεις του Ιout για διάφορες τιμές της ολικής 

αντίστασης R2, με τάση εισόδου σταθερή Vin=13v. 

R2(Ω) Ιout(mA) Ippin(mA) Ippout(mA) Ippout/Ippin*100 
35 35.4 6.4 0.076 1.18% 
30 41.3 6.4 0.089 1.39% 
25 49.5 6.4 0.107 1.67% 
20 61.9 6.4 0.135 2.1% 
15 82.5 6.4 0.181 2.82% 
10 124 6.5 0.271 4.17% 

Πίνακας 3: Πίνακας μετρήσεων του Iout για διάφορες τιμές της αντίστασης R2. 

  

Γράφημα 10: Σχέση ρεύματος Iout με την αντίσταση R2 

 

3.5 Προσομοίωση ολοκλήρου του κυκλώματος 
 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα δούμε τη προσομοίωση ολόκληρου του κυκλώματος 

φτάνοντας όσο πιο κοντά γίνεται στα επιθυμητά αποτελέσματα τα οποία είναι η παραγωγή 

παλμού λέιζερ ορισμένου εύρους διάρκειας παλμού και έντασης ακτινοβολίας. 
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Εικόνα 20: Προσομοίωση ολόκληρου του κυκλώματος. 

 Λόγω της εξαιρετικά μεγάλης ευαισθησίας της λέιζερ διόδου στις μικρές αλλαγές της 

τάσης και του ρεύματος, η χρήση των LM317 είναι αναγκαία για την σταθεροποίηση τους. Στο 

πιο πάνω κύκλωμα φαίνεται η συνδεσμολογία δύο LM317 σε σειρά, πρώτα ως 

σταθεροποιητής τάσης και μετά ως σταθεροποιητής ρεύματος. Με αυτό τον τρόπο 

πετυχαίνεται η σταθεροποίηση της τάσης σε συγκεκριμένο επίπεδο και ο καθορισμός 

σταθερού ρεύματος ανάλογα με την τιμή της μεταβλητής αντίστασης R3.  Όπως είδαμε από τις 

μετρήσεις στα προηγούμενα υποκεφάλαια, για τάση εισόδου Vin μεγαλύτερη από 17v, τόσο 

το πρώτο όσο και το δεύτερο LM317 βρίσκονται στη σωστή περιοχή λειτουργίας αφού και η 

τάση εισόδου του δεύτερου LM317 είναι 13v. 

Μια λέιζερ δίοδος όταν εκπέμπει ακτινοβολία, παρουσιάζει πτώση τάσης στα άκρα της 

περίπου 4,5 με 5,5v. Δυστυχώς όμως το πρόγραμμα προσομοίωσης που χρησιμοποιούμε δεν 

περιέχει μοντέλο SPICE το οποίο να την περιγράφει σωστά. Μια καλή προσέγγιση της λέιζερ 

διόδου μπορεί να επιτευχθεί με τη σύνδεση LEDs σε σειρά έτσι ώστε να αποφέρουν την ίδια 

πτώση τάσης. 

 Οι δύο LEDs σε σειρά έχουν την ακόλουθη χαρακτηριστική καμπύλη τάσης-ρεύματος 

που μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά κοντά στη ζητούμενη τάση αφού στα 5,4v δίνει 

50mA ρεύμα. 
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Γράφημα 11: Χαρακτηριστική καμπύλη I-V δύο LED σε σειρά. 

Οι δίοδοι  D1 και D2 προστατεύουν τη λέιζερ δίοδο και τα LM317  αντίστοιχα από 

πιθανά transients και αντίθετη ροή ρεύματος που μπορεί να του προκαλέσει ζημιά στα 

στοιχεία αυτά. 

Σημαντικό σημείο του κυκλώματος είναι και η επιλογή του τρανζίστορ που θα 

λειτουργεί ως διακόπτης για να μπορεί να δώσει παλμούς τάσης. Για την προσομοίωση 

επιλέχθηκε ένα power MOSFET τύπου-n ( STB11N65M5 ) με τις ακόλουθες χαρακτηριστικές 

καμπύλες. 

 

 

Γράφημα 72: Χαρακτηριστική καμπύλη ΙD – VDS του τρανζίστορ. 

 



30 
 

Οι πυκνωτές C1 και C2 όπως έχουμε προαναφέρει χρησιμοποιούνται για φιλτράρισμα 

των ψηλών συχνοτήτων θορύβου ενώ ο πυκνωτής C3 χρησιμοποιείται για καλύτερη 

ανταπόκριση στα transients αφού μπορεί να δώσει μεγάλο ρεύμα σε πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα. 

Παίρνοντας μερικές ενδεικτικές μετρήσεις της τάσης συναρτήσει του χρόνου, στον 

παλμογράφο του προγράμματος, από τα άκρα της αντίστασης R6, μπορούμε να συμπεράνομε 

αν το κύκλωμα συμπεριφέρεται σωστά ή χρειάζεται περαιτέρω διορθώσεις. Η πρώτη μέτρηση 

έγινε για τάση εισόδου Vin=24v, R3=0Ω και με συχνότητα 1ΜHz.  

 

 

Γράφημα 83: Παλμός τάσης με R3=0Ω και συχνότητα 1MHz. 

Χρησιμοποιώντας τον νόμο του Ohm βρίσκουμε ότι το ρεύμα που διαπερνά την 

αντίσταση R6 είναι Ι=242mA. Αυτό δεν συμφωνεί με τις μετρήσεις ρεύματος από το  δεύτερο 

LM317, αφού για R3=0Ω το ρεύμα θα έπρεπε να ήταν 124mΑ. Η αιτία του πιο ψηλού ρεύματος 

είναι ο πυκνωτής C3. Την στιγμή που το τρανζίστορ ανοίγει, αρχίσει να αποφορτίζεται 

σύμφωνα με τη σχέση: 

 
𝑰(𝒕) =

𝑽

𝑹
𝒆
−𝒕
𝑹𝑪 

(3.4) 

Τη χρονική στιγμή t=0 δίνει αρκετό ρεύμα και πριν προλάβει να αποφορτιστεί εντελώς , 

το τρανζίστορ κλίνει με αποτέλεσμα ο παλμός να είναι αρκετά πιο μεγάλος από ότι 

περιμέναμε. Αν ο παλμός διαρκούσε πού περισσότερο από 0,5μs, θα βλέπαμε την αποφόρτιση 

του πυκνωτή και την σταθεροποίηση του ρεύματος στα 124mΑ όπως φαίνεται στο πιο κάτω 

γράφημα. 
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Γράφημα 94: Παλμός τάσης με R3=0Ω και συχνότητα 2kHz. 

 Το ίδιο θα συμβαίνει και για τις υπόλοιπες μετρήσεις αφού ο πυκνωτής δεν 

προλαβαίνει να αποφορτιστεί. Αποτέλεσμα του πιο ψηλού ρεύματος είναι η λέιζερ δίοδος να 

εκπέμπει με πολύ μεγαλύτερη ένταση και έτσι να έχουμε μεγαλύτερη υπερέκθεση του υλικού, 

κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Το αν τελικά χρειάζεται ο πυκνωτής θα γίνει φανερό στο επόμενο 

κεφάλαιο που θα έχουμε τις πραγματικές μετρήσεις.  

  Και στα δύο πιο πάνω γραφήματα της τάσης φαίνεται να υπάρχουν transients τα οποία 

είναι ανεπιθύμητα γιατί δίνουν τεράστια αλλαγή του ρεύματος σε πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα που είδαμε το ρεύμα φτάνει μέχρι και Ι = 329mA που 

σίγουρα είναι πολύ μεγάλο και μπορεί να κάψει την λέιζερ δίοδο. 

 Λύση σε αυτό το πρόβλημα μπορεί να δώσει ένα πηνίο επαγωγής 220nF σε σειρά με τις 

LEDs όπως φαίνεται στην εικόνα 23. Για εύκολη σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση, η 

τάση συνάρτηση του χρόνου  στα άκρα της R6 φαίνεται πιο κάτω με Vin=24v, R3=0Ω και 

συχνότητα 1MHz. 
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Γράφημα 105: Παλμός τάσης για R3=0Ω και συχνότητα 1MHz. 

 Είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει transient  και ο παλμός τάσης ανεβαίνει πολύ πιο 

ομαλά. Για μικρότερη τιμή επαγωγής το transient δεν χάνεται εντελώς ενώ για μεγαλύτερη 

μπορεί να χαλάσει και ολόκληρο τν παλμό. 

 Το κύκλωμα που σχεδιάστηκε πιο πάνω είναι μια καλή προσέγγιση που μπορεί να μας 

δώσει αποτελέσματα με σωστή συμπεριφορά αλλά όχι  με ακρίβεια αφού δεν υπολογίζει 

σημαντικούς παράγοντες. Για παράδειγμα δεν υπολογίζει την αντίσταση του καλωδίου αφού 

το SPICE model του προγράμματος δεν υπολογίζει την ύπαρξη πραγματικών διαστάσεων αλλά 

μόνο τους  κόμβους ανάμεσα στα ηλεκτρονικά στοιχεία. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας 

που δεν υπολογίζεται είναι η επαγωγή που δημιουργείται από τους βρόχους του κυκλώματος. 

 

3.6 Σχεδίαση κυκλώματος με DesignSpark 
 

 Προτού πάμε στη σχεδίαση του κυκλώματος, καλό θα ήταν να εξηγήσιμε τι είναι το PCB 

και από τι είναι κατασκευασμένο. Το PCB ( Printed Circuit Board ) είναι μια πλακέτα στην οποία 

τα ηλεκτρονικά στοιχεία συνδέονται με αγώγιμες γραμμές από χαλκό ενώ οι ακροδέκτες των 

ηλεκτρονικών στοιχείων συνδέονται με τον χαλκό μέσω μεταλλικών επαφών ( pads ). 

 Το PCB αποτελείται από διάφορα επίπεδα διαφορετικών υλικών συγκολλημένα μεταξύ 

τους όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. 
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Εικόνα 21: Σύνθεση του PCB12 

 Το υλικό υποστρώματος συνήθως είναι από υαλοβάμβακας ( FR4 ), το οποίο δίνει στη 

πλακέτα το μεγαλύτερο όγκο. Το επόμενο επίπεδο αποτελείται από λεπτό φύλο χαλκού που 

μπορεί να εφαρμοστεί από την μια ή και από τις δύο πλευρές του υποστρώματος, ανάλογα αν 

το PCB  είναι 1-layer ή 2-layer board. Κάθε επίπεδο χαλκού είναι ηλεκτρικά μονωμένο από τα 

άλλα επίπεδα  χαλκού και λειτουργεί ως ξεχωριστή πλακέτα. Με αυτό τον τρόπο είναι σαν να 

έχουμε διαφορετικές πλακέτες συμπιεσμένες σε ένα PCB. Πάνω από το χαλκό μπαίνει το 

soldermask  το οποίο είναι το υλικό που δίνει το πράσινο χρώμα στην πλακέτα. 

Χρησιμοποιείται για απομόνωση των καλωδίων χαλκού από τυχών επαφή με άλλο καλώδιο 

κατά την διάρκεια που γίνεται συγκόλληση των ηλεκτρονικών στοιχείων στα pads. Τέλος το 

silkscreen είναι το υλικό με το οποίο είναι γραμμένα τα ονόματα των στοιχείων πάνω στο 

soldermask.12    

Αφού έγινε η προσομοίωση του κυκλώματος και φτάσαμε σε ικανοποιητικά 

αποτελέσματα, το μόνο που απομένει πριν την κατασκευή του, είναι να σχεδιαστεί σε μορφή 

PCB. Με την βοήθεια του προγράμματος σχεδίασης κυκλωμάτων DesignSpark PCB, 

σχεδιάστηκε η τελική μορφή του κυκλώματος η οποία φαίνεται πιο κάτω. 

 

Εικόνα 22: Τελική μορφή PCB του κυκλώματος. 
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 Τα  περισσότερα ηλεκτρονικά στοιχεία του κυκλώματος είναι through hole ενώ 

υπάρχουν και μερικά surface mount. Έγινε προσπάθεια για συμπύκνωση του κυκλώματος όσο 

περισσότερο γινόταν έτσι ώστε να είναι μικρό και εύχρηστο, γι’ αυτό και η διαφορά στα 

χρώματα των καλωδίων υποδηλώνουν 2-layer board. Αν όλα τα στοιχεία ήταν surface mount  

τότε το κύκλωμα θα ήταν πολύ πιο μικρό, αλλά ταυτόχρονα θα ήταν και πολύ δύσκολη η 

συναρμολόγηση τους στο εργαστήριο.  

Πάνω αριστερά το J1 είναι το connector που θα εφαρμόζεται η τάση Vin και το ground. 

Στη συνέχεια τα U1 και U2 είναι τα δύο LM317 με το πρώτο σε συνδεσμολογία σταθεροποιητή 

τάσης  και το δεύτερο σε συνδεσμολογία σταθεροποιητή ρεύματος. U3 και L1 είναι surface 

mount τρανζίστορ και πηνίο αντίστοιχα. Το Gate του τρανζίστορ συνδέεται με το SMB 

connector ( U6 ) από το οποίο θα είναι η είσοδος του ψηφιακού σήματος που θα έρχεται από 

τo Arduino Due της συσκευή οπτικής λιθογραφίας. Τα SMB connectors είναι κατάλληλα για 

σήματα μεγάλων συχνοτήτων και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται και στο δικό μας 

κύκλωμα. Τέλος, στο δεξιό μέρος φαίνονται τρία pads σε τριγωνική μορφή που είναι για τους 

τρείς ακροδέκτες της λέιζερ διόδου. Λόγω του ότι τα περισσότερα στοιχεία είναι through hole 

και έχουνε συγκεκριμένο μέγεθος, η συνδεσμολογία τν pads με τα καλώδια, έγινε έτσι ώστε η 

λέιζερ δίοδος να είναι από την αντίθετη πλευρά. Πιο κάτω απεικονίζονται οι δύο πλευρές του 

πραγματικού PCB του κυκλώματος. 

 

Εικόνα 23: Πλευρά συγκόλλησης ηλεκτρονικών στοιχείων. 

 

Εικόνα 24: Πλευρά σύνδεσης ηλεκτρονικών στοιχείων. 
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Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη αναφορά σε συγκεκριμένα ηλεκτρονικά στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν και τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά τους. 

 

3.7 Υλικά 
 

3.7.1 Λέιζερ δίοδος – DL-5146–101S15 

 
 Οι λέιζερ δίοδοι ημιαγωγών χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από 

οπτικές τηλεπικοινωνίες μέχρι και αποθήκευση πληροφορίας σε   CD. Με την ανακάλυψη νέων 

ημιαγώγιμων υλικών, επιτεύχθηκε η παραγωγή ακτινοβολίας σε πιο χαμηλά μήκη κύματος 

που επιτρέπει τη εστίαση τη της σε πιο μικρή επιφάνεια, επιτρέποντας έτσι την αύξηση 

χωρητικότητας αποθήκευσης πληροφορίας. 

 Η λέιζερ δίοδος DL-5146-101S που χρησιμοποιείται στο κύκλωμα, εκπέμπει 

ακτινοβολία μήκους κύματος  λ = 405nm με Ιth=35mA και περιοχή λειτουργίας 5,2 με 5,7v. 

Είναι φτιαγμένη από ημιαγωγούς από τις ομάδες III-V του περιοδικού πίνακα με χημικό τύπο 

InxGa1-xN. 

 Όπως έχουμε προαναφέρει, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα βασικά 

χαρακτηριστικά κάποιου στοιχείου προτού το χρησιμοποιήσουμε. Πιο κάτω δίνονται οι 

χαρακτηριστικές καμπύλες της ισχύος ακτινοβολίας – ρεύματος και της τάσης – ρεύματος. 

 

Γράφημα 116: Σχέση οπτικής ισχύος ρεύματος. 
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Γράφημα 127: Χαρακτηριστική καμπύλη τάσης ρεύματος. 

 

 

Εικόνα 25: Λέιζερ DL-5146-101S 

 

3.8  Τρανζίστορ – IRLR024NPBF16 

 

 Το τρανζίστορ IRLR024NPBF, είναι ένα D-pak HEXFET power MOSFET τύπου-n το οποίο 

είναι surface mount και έχει πολύ μικρή αντίσταση όταν είναι ανοικτό. Αυτό το κάνει ιδανικό 
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για εφαρμογές ως διακόπτης. Σε συνδυασμό με το πολύ γρήγορο switching, το τρανζίστορ 

αυτό είναι εξαιρετικά αποδοτικό και έχει ποικιλία εφαρμογών. 

 Το συγκεκριμένο power MOSFET επιλέχθηκε για τους ακόλουθους δύο σημαντικού 

λόγους. Για το ότι έχει πολύ μεγάλη ταχύτητα switching και επίσης ότι έχει αρκετά μικρό 

capacitance ( 480pF σε 25VDS ), για λόγους που θα αναφερθούμε στο επόμενο κεφάλαιο. 

Σημαντικό επίσης είναι να γνωρίζουμε τις μέγιστες τιμές τάσης ( VDS=55v ) και ρεύματος ( IDS = 

17A ) που μπορεί να αντέξει. Πιο κάτω παρουσιάζονται η χαρακτηριστική καμπύλη VDS – IDS. 

 

Γράφημα 18: Χαρακτηριστική καμπύλη τάσης-ρεύματος  
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4. Πειραματική Διαδικασία και Ανάλυση 

Μετρήσεων 
 

 Αφού κατανοούμε πως λειτουργούν τα διάφορα ηλεκτρονικά στοιχεία και πως είναι 

συνδεδεμένα μεταξύ τους, σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται λήψη διάφορων μετρήσεων και 

επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν. Απώτερος σκοπός του κυκλώματος, όπως 

προαναφέρθηκε, είναι η παραγωγή της κατάλληλης ισχύος και διάρκεια παλμού λέιζερ έτσι 

ώστε να μην έχουμε υπερέκθεση του δείγματος φωτοευαίσθητου υλικού. Σε αυτό το 

κεφάλαιο, όλες οι αναφορές που γίνονται σε αντιστάσεις, είναι οι ίδιες με τις εικόνας 

σχεδίασης του κυκλώματος σε PCB του προηγούμενου κεφαλαιου.   

 

4.1 Επιβεβαιωτικές Μετρήσεις  του LM317 
 

 Στο υποκεφάλαιο αυτό γίνονται μερικές επιβεβαιωτικές μετρήσεις για την σωστή 

συμπεριφορά του LM317.  Για τις μετρήσεις αυτές στήθηκε η διάταξη του στο breadboard του 

εργαστηρίου. Όλες οι πιο κάτω μετρήσεις έγιναν με το ψηφιακό πολύμετρο fluke με σφάλμα 

μιας μονάδας στο τελευταίο δεκαδικό  και για αυτό το λόγο δεν φαίνονται τα σφάλματα στη 

γραφική. 

  Αρχικά από το κύκλωμα  του LM317 ως σταθεροποιητής τάσης έγιναν διάφορες 

μετρήσεις τάσης με σταθερές αντιστάσεις R1 = 196.7Ω και R2 = 1991Ω , οι οποίες φαίνονται 

στον πιο κάτω πίνακα. 

Vin(v)±0,01 Vref (v)±0,01 Vout(v)±0,01 Vin-Vout (v)±0,01 

5.01 0.33 3.63 1.37 
6.02 0.41 4.58 1.44 
7.01 0.49 5.54 1.46 
8.04 0.59 6.56 1.48 
9.00 0.67 7.51 1.49 

10.03 0.76 8.53 1.50 
11.00 0.85 9.50 1.50 
12.04 0.94 10.54 1.50 
13.00 1.03 11.49 1.51 
14.00 1.11 12.49 1.52 
15.02 1.20 13.49 1.52 
16.05 1.25 14.04 2.02 
17.09 1.25 14.04 3.05 
18.14 1.25 14.04 4.10 
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19.01 1.25 14.05 4.96 
20.06 1.25 14.04 6.01 
21.11 1.25 14.05 7.06 
22.07 1.25 14.05 8.02 
23.32 1.25 14.05 9.26 
24.12 1.25 14.05 10.09 

Πίνακας 4: Πίνακας μετρήσεων τάσης  με σταθερές τιμές αντιστάσεων R1 και R2. 

Το σφάλμα του Vin-Vout υπολογίστηκε με τη σχέση διάδοσης σφαλμάτων αλλά προέκυψε ότι 

είναι σχεδόν το ίδιο. 

 
Γράφημα 19: Σχέση τάσης  Vout με Vin 

Συγκρίνοντας τις πιο πάνω μετρήσεις με τις μετρήσεις του υποκεφαλαίου 3.4.1 , 

παρατηρούμε ότι  όντως το LM317 έχει σωστή περιοχή λειτουργίας για τάση εισόδου 

μεγαλύτερη από  17v. Στη περιοχή αυτή Vref και το Vout παραμένουν σταθερά ανεξάρτητα 

από την αλλαγή στη τάση εισόδου. Όπως προαναφέρθηκε, για την σωστή λειτουργία του 

LM317 πρέπει τουλάχιστο να έχει διαφορά τάσης Vin-vout=3v.  Για Vin μικρότερη από 17v 

παρατηρούμε ότι η διαφορά τάσης αυτή είναι μικρότερη από 3v, σε αντίθεση με το αντίστοιχο 

κύκλωμα προσομοίωσης που την κρατούσε σταθερή στα 3v.    
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4.2 Συναρμολόγηση Κυκλώματος  
 

 Μετά τον έλεγχο για τη σωστή λειτουργία του LM317, στήθηκε ολόκληρο το κύκλωμα 

στο breadboard για να ελεγχθεί από τυχών προβλήματα που ίσως να προέκυπταν. Στη θέση 

της λέιζερ διόδου βάλαμε LEDs  για ευνόητους λόγους.  Κατά την διάρκεια των μετρήσεων 

διαπιστώσαμε ότι το πηνίο τελικά ήταν αχρείαστο αφού δεν υπήρχαν σημαντικά transients και 

επίσης  χαλούσε τον παλμό ακόμα και σε χαμηλές συχνότητες. Επίσης, λόγω του ότι το Gate 

λειτουργεί σαν μικρός πυκνωτής, σε συνδυασμό με την μεγάλη αντίσταση R7=4.7kΩ, το 

τρανζίστορ καθυστερούσε να  ανοίξει εντελώς. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα  από μια συχνότητα 

και πάνω, το τρανζίστορ να μην προλαβαίνει να  ανοίξει εντελώς και έτσι να μην μπορούμε να 

φτάσουμε στις επιθυμητές συχνότητες. Με την αφαίρεση τη αντίστασης λύθηκε το πρόβλημα, 

αφού όπως φαίνεται από την εξίσωση ( 3,4 ), ο χαρακτηριστικός χρόνος του πυκνωτή 

μειώνεται αρκετά. 

Στη συνέχεια αφού έχει διαπιστωθεί ότι όλα λειτουργούν σωστά, έγινε συγκόλληση του 

κάθε ηλεκτρονικού στοιχείου με καλάι στο PCB. 

 

Εικόνα 46: Τελικό κύκλωμα σε PCB. 

 Από τη πιο πάνω εικόνα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ούτε ο μεγάλος πυκνωτής 

συγκολλήθηκε στο κύκλωμα γιατί όπως είδαμε από το προηγούμενο κεφάλαιο δίνει μεγάλες 
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τιμές ρεύματος, κάτι που ίσως προκαλέσει ζημιά στη λέιζερ δίοδο. Έτσι προτιμήθηκε  να 

προστεθεί μόνο αν και εφόσον χρειαστεί. Διάφορες μετρήσεις να φανούν στο επόμενο 

υποκεφάλαιο όπου εξετάζεται η περίπτωση του πυκνωτή. 

  

  

4.3 Πειραματική διαδικασία 
 

 

Εικόνα 57: Πειραματική διάταξη 

 Στην πιο πάνω εικόνα φαίνεται η πειραματική διάταξη όπου γίνονταν οι μετρήσεις. Το 

κύκλωμα στηρίζεται σε βάση έτσι ώστε η λέιζερ δίοδος να είναι ευθυγραμμισμένη με την 

φωτοδίοδο η οποία με τη σειρά της είναι συνδεδεμένη με τον παλμογράφο. Το σήμα της 

φωτοδιόδου στον παλμογράφο δίνεται σε τάση και έτσι δεν μπορούμε να μετρήσουμε άμεσα 

την ένταση της ακτινοβολίας. Σίγουρα όμως αυξομειώνοντας το ρεύμα μπορούμε να δούμε τη 

σχετική αλλαγή στην ένταση αφού θα αυξομειώνεται και το σήμα στον παλμογράφο. Επίσης 

από τον παλμογράφο μπορούμε να ελέγχουμε την μορφή του παλμού ο οποίος κατά 

προτίμηση θα θέλαμε να είναι τετραγωνικός, για να έχει σταθερή ένταση.  

 Η ένταση της ακτινοβολίας μπορεί να υπολογιστεί έμμεσα αφού μετρηθεί το ρεύμα 

που την διαπερνά και συσχετίζοντας το με τις τιμές από τη χαρακτηριστική καμπύλη έντασης 

ακτινοβολίας-ρεύματος ( Βλέπε 3.7.1 ). Το ρεύμα μπορεί να υπολογιστεί συνδέοντας δύο 
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καλώδια στα δύο άκρα της αντίστασης R3 με τον παλμογράφο μετρώντας τη διαφορά τάσης . 

Γνωρίζοντας την αντίσταση R3=9.9Ω και χρησιμοποιώντας τον νόμο του Ohm μπορούμε 

εύκολα να υπολογίσουμε το ρεύμα που διαπερνά την αντίσταση και κατά συνέπεια την λέιζερ 

δίοδο. 

Στην πειραματική διάταξη υπάρχουν δύο connectors. Το βασικό που είναι συνδεδεμένο 

με το power supply για να τροφοδοτεί το κύκλωμα και το SMB που θα δίνει σήμα τάσης 0 με 

5v από το Arduino Due της συσκευής οπτικής λιθογραφίας για να  ανοιγοκλείνει το τρανζίστορ 

και να παράγονται οι παλμοί.  

 

4.4 Μετρήσεις και ανάλυση 
 

 Αφού έγινε συναρμολόγηση του κυκλώματος με τη λέιζερ δίοδο, σε αυτό το 

υποκεφάλαιο γίνεται λήψη μετρήσεων από τον παλμογράφο. Αρχικά μελετήθηκε η σχετική 

ένταση ακτινοβολίας και μορφή του παλμού σε διάφορες περιπτώσεις. Έπειτα έγιναν 

μετρήσεις για τη συμπεριφορά του ρεύματος και της έντασης της λέιζερ διόδου με πυκνωτή 

2.2μF. Τέλος, έγιναν μετρήσεις του ρεύματος και της διάρκειας του παλμού έτσι ώστε να 

βρούμε το καλύτερο δυνατό εύρος τιμών για να αποφύγουμε τις υπερκθέσεις.  

 Πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο είναι να αναφέρουμε ότι όλες οι πιο κάτω 

μετρήσεις από τον παλμογράφο έγιναν με μέγιστο Duty. Δηλαδή σε χρόνο μιας περιόδου T, η 

γεννήτρια συχνοτήτων θα δίνει +5v μόνο για χρόνο Τ/5 και τον υπόλοιπο χρόνο 4Τ/5 θα δίνει 

0v.  Επίσης το σφάλμα του παλμογράφου για την κλίμακα που γίνονται οι μετρήσεις είναι ±3%. 

 

4.4.1 Μετρήσεις Σχετικής Έντασης σε Διάφορες Παραμέτρους  
 

 Αρχικά κρατώντας σταθερή την ολική αντίσταση εξόδου του LM317, ως σταθεροποιητή 

ρεύματος, Rολ = 36.5±0.1Ω και  μεταβάλλοντας την τάση τροφοδοσίας, πάρθηκαν μετρήσεις 

της σχετικής έντασης ακτινοβολίας από τον παλμογράφο.  

 Για πολύ χαμηλές τάσεις τροφοδοσίας, η λέιζερ δίοδος δεν εκπέμπει ακτινοβολία, κάτι 

το οποίο περιμέναμε  με αφού έχει τάση λειτουργίας 5,2 με 5,7v. Μικρά σήματα ακτινοβολίας 

αρχίζουν να φαίνονται για τάση εισόδου μεγαλύτερη από  8v. 
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Εικόνα 68: Vin=8v, f=1kHz και R=36.5Ω 

Με κίτρινο χρώμα είναι το σήμα από την γεννήτρια συχνοτήτων ενώ με μπλε το σήμα 

από την εκπομπή της λέιζερ διόδου. 

Αυξάνοντας την τάση εισόδου στα 9v παρατηρούμε ότι η ένταση της ακτινοβολίας 

αυξάνεται πολύ γρήγορα αφού αυξάνεται και το ρεύμα του  την διαρρέει. Αυτό συμβαίνει 

επειδή η τάση εισόδου για το δεύτερο LM317 δεν είναι αρκετή για να λειτουργεί σωστά και να 

σταθεροποιεί το ρεύμα.   

 

Εικόνα 79: Vin=9v, f=1kHz και R=36.5Ω 

 

Για τάση Vin=10v, η ένταση ακτινοβολίας αυξάνεται πολύ γρήγορα φτάνοντας σε ένα 

μέγιστο όριο. Όπως φαίνεται από τις δύο παρακάτω εικόνες με τη  περαιτέρω αύξηση της 

τάση εισόδου, δεν αλλάζει η ένταση αφού το LM317 βρίσκεται στη σωστή περιοχή λειτουργίας 

και σταθεροποιεί το ρεύμα. 
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Εικόνα 30: Vin=10v, f=1kHz και R=36.5Ω 

 

Εικόνα 31: Vin=13v, f=1kHz και R=36.5 

Σε όλες τις πιο πάνω μετρήσεις παρατηρούμε ότι ο παλμός λέιζερ είναι τετραγωνικός 

και έχει σταθερή ένταση καθ’ όλη την διάρκεια του. Επίσης όλες οι μετρήσεις έγιναν με 

συχνότητα 1kHz και άρα λόγω του μέγιστου duty η διάρκεια του παλμού είναι 0,2ms.  

 

Στη συνέχεια κρατώντας σταθερή την τάση τροφοδοσίας Vin=20v και για την ίδια 

συχνότητα f=1kHz, πάρθηκαν μετρήσεις της σχετικής έντασης ακτινοβολίας για ολική 

αντίσταση εξόδου του δευτέρου LM317 R=36.5Ω και R=12.8Ω. Στις πιο κάτω μετρήσεις αυτή τη 

φορά με κίτρινο χρώμα είναι σχετική ένταση της ακτινοβολίας ενώ με μπλε χρώμα η τάση μετά 

την αντίσταση R3 σε σχέση με τη γείωση. 
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Εικόνα 32: R=12.8Ω, Vin=20v και f=1kHz 

 

Εικόνα 83: R=36.5Ω, Vin=20v και f=1kHz 

  Στις δύο πιο πάνω μετρήσεις είναι εμφανείς η διαφορά της μέγιστης τιμής του παλμού, 

από 3.84v για R=36.5Ω σε 10.2v για R=12.8Ω. Αυτό είναι αναμενόμενο αποτέλεσμα αφού 

αυξάνεται το ρεύμα που την διαπερνά. Ομοίως με πριν, και στις δύο περιπτώσεις ο παλμός 

είναι τετραγωνικός και σταθερής έντασης καθ’ όλη την διάρκεια του.  

Τέλος για αυτό το υποκεφάλαιο έγινε λήψη μετρήσεων για να δούμε αν υπάρχει 

διαφορά στη μορφή του παλμού καθώς αυξάνουμε την συχνότητα. Στη πιο κάτω εικόνα 

φαίνεται ένα παράδειγμα για σταθερή τάση τροφοδοσίας 20v. 
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Εικόνα 94: Vin=20, R=35.6Ω και f=100kHz 

Στο παράδειγμα αυτό απεικονίζονται δύο παλμοί συχνότητας f=100kHz. Όπως και στη 

προηγούμενη περίπτωση με κίτρινο χρώμα είναι ο παλμός λέιζερ ενώ με μπλε η τάση μετά την 

αντίσταση R3  σε σχέση με τη γείωση.   

Εύκολα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το σήμα από την φωτοδίοδο δεν είναι 

τετραγωνικό και φαίνεται να έχει διαφορά φάσης. Αυτό συμβαίνει επειδή  φτάνουμε στα όρια 

της διακριτικής ικανότητας της φωτοδιόδου η οποία δεν προλαβαίνει να ανταποκριθεί. Ο 

πραγματικός παλμός της λέιζερ διόδου όμως   είναι  σχεδόν τετραγωνικός και αυτό μπορούμε 

να το καταλάβουμε βλέποντας την μορφή του σήματος τάσης τη μπλε καμπύλης. 

 

 

4.4.2  Μετρήσεις Τάσης με Πυκνωτή 2.2μF 

 
 Ο πυκνωτής είναι αναγκαίο ηλεκτρονικό στοιχείο όταν θέλουμε να σχεδιάσουμε ένα 

σύστημα που να παράγει παλμούς λέιζερ μεγάλης συχνότητας, αφού μπορεί να δώσει μεγάλη 

ποσότητα ρεύματος σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Με την αύξηση του ρεύματος όμως θα 

αυξηθεί πολύ και η ένταση ακτινοβολίας της λέιζερ διόδου, και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε 

προσεκτικοί ανάλογα με τον σκοπό που ο χρειαζόμαστε.  

 Στη περίπτωση μας επειδή θέλουμε να περιορίσουμε τις υπερεκθέσεις στο 

φωτοευαίσθητο υλικό, δεν χρειαζόμαστε πυκνωτή. Αν χρησιμοποιούσαμε πυκνωτή θα έπρεπε  

να έχουμε πολύ μικρής διάρκειας παλμό έτσι ώστε να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα.   
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Πιο κάτω φαίνονται δύο ενδεικτικές μετρήσεις της τάσης στα άκρα της αντίστασης R3 

συναρτήσει του χρόνου, με συχνότητα 10kHz και 100kHz αντίστοιχα. Για να πάρουμε την 

μέτρηση αυτή, συνδέσαμε στα άκρα της αντίστασης δύο καλώδια που συνδέονταν με τον 

παλμογράφο. Το κάθε ένα από αυτά μετρά την τάση του σημείου αυτού σε σχέση με τη 

γείωση. Χρησιμοποιώντας το math στον παλμογράφο μπορούμε να τα αφαιρέσουμε και έτσι 

να βρούμε την διαφορά τάσης στην αντίσταση. 

 

Γράφημα 20: Τάση  στα άκρα της αντίσταση R3 συναρτήσει του χρόνου για συχνότητα 10kHz. 

 

 

Γράφημα 21: Τάση  στα άκρα της αντίσταση R3 συναρτήσει του χρόνου για συχνότητα 100kHz. 
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 Από τις πιο πάνω γραφικές παρατηρούμε ότι σε μικρές συχνότητες ο πυκνωτής 

προλαβαίνει να αποφορτιστεί ενώ για πιο μεγάλες συχνότητες δεν προλαβαίνει να  

αποφορτιστεί. Επίσης με γνωστή τη τιμή της αντίστασης R3 = 9,9±0,1Ω μπορούμε να 

υπολογίσουμε το ρεύμα που την διαπερνά με τον νόμο το Ohm. 

 Από την πρώτη γραφική, στο peak της τάσης, το σύστημα διαρρέεται στιγμιαία από 

Ι=3.34/9,9 = 337±10mΑ και από τη δεύτερη γραφική Ι=2,3/9,9=232±7mA, με σχετικό σφάλμα 

2,96% και 3,01% αντίστοιχα. Και στις δύο περιπτώσεις το ρεύμα είναι πολύ μεγάλο και θα 

θέλαμε πολύ μικρής διάρκειας παλμούς. Γι’ αυτό συμπεραίνουμε ότι δεν χιαζόμαστε πυκνωτή 

στο κύκλωμα μας. Όπως προαναφέρθηκε το σφάλμα στη μέτρηση της τάσης από τον 

παλμογράφο είναι ±3%  

4.4.3 Μετρήσεις Τάσης και Έντασης χωρίς  Πυκνωτή 

  
 Όπως και στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, έγινε λήψη μετρήσεων της διαφοράς τάσης 

στα άκρα της αντίστασης R3 για προσδιορισμό του ρεύματος χωρίς την ύπαρξη του πυκνωτή.  

Το ρεύμα που διαπερνά την αντίσταση ισούται με το ρεύμα που διαπερνά την λέιζερ δίοδο, 

αφού είναι συνδεδεμένα σε σειρά. Γνωρίζοντας το ρεύμα, μπορούμε να υπολογίσουμε την 

ένταση ακτινοβολίας της λέιζερ διόδου από την χαρακτηριστική καμπύλη έντασης 

ακτινοβολίας-ρεύμαοτς ( Βλέπε υποκεφάλαιο 3.7.1 ) 

Όλες οι πιο κάτω μετρήσεις έγιναν με σταθερή τάση τροφοδοσίας Vin=20v. Πιο κάτω 

φαίνεται η πρώτη μέτρηση της διαφοράς τάσης για ολική αντίσταση εξόδου του LM317 

R=25,6±0,1Ω και συχνότητα f=1kΗz. 

 

Γράφημα 132: Τάση στα άκρα της αντίστασης R3 συναρτήσει του χρόνου για f=1kHz. 
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 Οι διακυμάνσεις που φαίνονται στη πιο πάνω γραφική είναι κυρίως  λόγω της 

αφαίρεσης των  μη σταθερών σημάτων τάσης στον παλμογράφο. Γενικά όμως μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι οι διακυμάνσεις αυτές έχουν μια σταθερή μέση τιμή. Αν πάρουμε ένα 

μέσο όρο των τιμών διακύμανσης,  βρίσκουμε μια τιμή τάσης V=0.515±0,015v και γνωρίζοντας 

ότι R3=9,9±0,1Ω, μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή του ρεύματος I=52±1,6mΑ με σχετικό 

σφάλμα 3,07%. Το αναμενόμενο ρεύμα από το δεύτερο LM317  δίνεται από 

I=Vref/Rολ=1.25/25.6=48.8±0,2mA. Παρατηρούμε ότι οι δύο τιμές ρεύματος είναι αρκετά 

κοντά με απόκλιση 6,55%.  

 Στη συνέχεια έγινε η ίδια μέτρηση με ολική αντίσταση εξόδου του LM317 R=30.5±01Ω 

και συχνότητας f=1kHz. 

 

Γράφημα 143: Τάση στα άκρα της αντίστασης R3 συναρτήσει του χρόνου για f=1kHz. 

 Όπως και προηγούμενος μπορούμε να βρούμε μια  σταθερή μέση τιμή της τάσης 

V=0,433±0,014v. Το ρεύμα σε αυτή την περίπτωση είναι I=0.433/9.9=43.7±1,5mA με σχετικό 

σφάλμα 3,43%, ενώ το ρεύμα που θα περιμέναμε από το LM317 είναι Ι=1,25/30,5=41±0,13mA  

και έχουν απόκλιση 6,58% από το μετρούμνο. Η μείωση του ρεύματος είναι αναμενόμενη, 

αφού  αυξάνεται η ολική αντίσταση εξόδου του LM317.  

 Πιο κάτω φαίνεται η μέτρηση  της διαφοράς τάσης για αντίσταση R=36±0.1Ω και με 

συχνότητα f=1kHz. 
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Γράφημα 154: Τάση στα άκρα της αντίστασης R3 συναρτήσει του χρόνου για f=1kHz. 

 

 Στη περίπτωση αυτή η μέση τιμή της τάσης είναι V=0.36±0.01v και χρησιμοποιώντας 

τον νόμο του Ohm βρίσκουμε Ι=0,36/9,9=36,3±1mA με σχετικό σφάλμα 2,75%. Η 

αναμενόμενη τιμή του ρεύματος από LM317 είναι Ι=1,25/36=34,7±0.1mA ενώ η απόκλιση των 

δύο τιμών του ρεύματος είναι 4,61% 

 

 Τέλος πιο κάτω φαίνεται η μέτρηση με ολική αντίσταση R=40.5±0.1Ω και με συχνότητα 

f=1kHz. 
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Γράφημα 165: Τάση στα άκρα της αντίστασης R3 συναρτήσει του χρόνου για f=1kHz. 

 Με σταθερή μέση τιμή τάσης V=0.33±0.01v βρίσκουμε το ρεύμα I=0,33/9.9=33,3±1mA,  

με σχετικό σφάλμα 3% ,ενώ το αναμενόμενο ρεύμα από το LM317 είναι 

Ι=1,25/40,5=30,8±0,1mA και απόκλιση μεταξύ τους είναι 8,11% από το μετρούμενο. 

Όλα τα σφάλματα των ρευμάτων πιο πάνω υπολογίστηκαν με την διάδοση σφαλμάτων 

από την ακόλουθη σχέση. 

 

𝝈𝜤 = √(
𝝈𝑽

𝑹
)
𝟐

+ (
𝑽𝝈𝑹

𝑹𝟐
)
𝟐

 

(4,1) 

 

Επίσης το σφάλμα των τιμών τάσης υπολογίστηκε με διάδοση σφαλμάτων 

συνδυάζοντας το σφάλμα του παλμογράφου  και το σφάλμα της μέσης τιμής. 

Στη συνέχεια έγιναν αντίστοιχες μετρήσεις τάσης για διαφορετικές συχνότητες έτσι 

ώστε να ελεγχτεί η διάρκεια του παλμού, κρατώντας σταθερή την τάση τροφοδοσίας Vin=20v 

και ολική αντίσταση του LM317 R=25,2±0,1Ω. Πιο κάτω φαίνονται δύο ενδεικτικές μετρήσεις 

για συχνότητα f=100kHz και f=300kHz αντίστοιχα. 
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Γράφημα 176: Τάση στα άκρα της αντίστασης R3 συναρτήσει του χρόνου για f=300kHz 

 

 

Γράφημα 187: Τάση στα άκρα της αντίστασης R3 συναρτήσει του χρόνου για f=300kHz 
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θόρυβος προέρχεται από το ότι τα δύο σήματα τάσης, δεν ήταν σταθερά στον παλμογράφο 

και κατά την αφαίρεση τους είχαμε αυτά τα μεγάλα σφάλματα. Την μορφή τουπαλμού  

μπορούμε να τον δούμε πιο ξεκάθαρα από την ακόλουθη γραφική της τάσης σε σχέση με την 

γείωση και για τους δύο ακροδέκτες της αντίστασης R3, για την περίπτωση συχνότητας 

f=300kHz. 

 

Γράφημα 198: Τάση στους δύο ακροδέκτες της αντίστασης R3 για f=300kHz. 

Με κόκκινο χρώμα είναι η τάση συναρτήσει του χρόνου μετά την αντίσταση R3 ενώ με 
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4.4.4  Ενέργεια διέγερσης φωτοευαίσθητου δείγματος 
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αποτέλεσμα να έχουμε υπερέκθεση του φωτοευαίσθητου υλικού ma-P1215. Σκοπός αυτού 
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Για να διεγερθεί το φωτοευαίσθητο δείγμα ma-P1215 που χρησιμοποιείται για 

λιθογραφία, χρειάζεται ενέργεια 61mJ/cm2 . Η ενέργεια αυτή υπολογίζεται από την ακόλουθη 

σχέση.  

 
𝜠 =

𝑷𝒅𝒕

𝟓, 𝟐𝟑𝑨
 

(4,2) 

Όπου P η ισχύς της λέιζερ διόδου, dt η διάρκεια του παλμού και Α η επιφάνεια εστίασης του 

λέιζερ στο δείγμα. Ο σταθερός παράγοντας 5,23 προκύπτει από τη μείωση της έντασης του 

λέιζερ  λόγω του ότι η ακτίνα του περνά δύο φορές από τον διαχωριστικό κύβο πριν φτάσει 

στο δείγμα.18 

Η επιφάνεια εστίασης του λέιζερ  θωρείται κυκλική και υπολογίζεται από: 

 𝑨 = 𝝅𝑹𝟐 (4,3) 

Με R την ακτίνα του κύκλου. 

 Πιο κάτω φαίνονται μερικοί υπολογισμοί της διάρκειας dt που χρειάζεται το δείγμα να 

διεγερθεί για διάφορες επιφάνειες εστίασης του λέιζερ και για διάφορες τιμές έντασης. 

 Λύνεται η εξίσωση προς dt: 

 
𝒅𝒕 =

𝟓. 𝟐𝟑 · 𝑬 · 𝑨

𝑷
 

(4,4) 

Για ακτίνα εστίασης R=8μm: 

dt(μs) 128.2 64,1 32,1 21,4 

P(mW) 5 10 20 30 

  

Για ακτίνα εστίασης R=5μm: 

dt(μs) 50.1 25 12.5 8.35 

P(mW) 5 10 20 30 

 

Για ακτίνα εστίασης R=2μm: 

dt(μs) 8 4 2 1.33 

P(mW) 5 10 20 30 

  

  Θεωρώντας θερμοκρασία δωματίου, οι τιμές της  έντασης του λέιζερ από 5mW έως 

30mW αντιστοιχούν σε εύρος ρεύματος από 35mA έως 55mA.  
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Από τους πιο πάνω υπολογισμούς και τα αποτελέσματα από το προηγούμενο 

υποκεφάλαιο παρατηρούμε ότι το κύκλωμα με την ανάλογη τιμή αντίστασης στην έξοδο του 

LM317, μπορεί να δώσει οποιαδήποτε από αυτές τις τιμές. Επιπρόσθετα, ακόμα και στην 

περίπτωση που επιτευχθεί εστίαση του λέιζερ με επιφάνεια με ακτίνα 2μm, το κύκλωμα είναι 

ικανό να παράγει σταθερής έντασης παλμό με διάρκεια 1μs. 
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5. Συμπεράσματα 
 

Κατά τη περσινή περίοδο έγινε δημιουργία μιας συσκευής οπτικής λιθογραφίας της 

οποία το λέιζερ βρισκόταν σε συνεχή λειτουργία κατά την διάρκεια χάραξης, με αποτέλεσμα 

το φωτοευαίσθητο δείγμα να υπερεκτήθεται. Σκοπός του κυκλώματος που αναπτύχθηκε είναι 

ο περιορισμός των υπερεκθέσεων με τη παραγωγή παλμών λέιζερ σταθερής έντασης σε 

μεγάλη συχνότητα. 

Αρχικά στην εργασία αυτή, έγινε αναφορά στον τρόπο λειτουργίας σημαντικών 

ηλεκτρονικών στοιχείων όπως το τρανζίστορ και η λέιζερ δίοδος. Λόγω της μεγάλης 

ευαισθησίας της έντασης ακτινοβολίας της λέιζερ διόδου σε μικρές αλλαγές του ρεύματος, 

είναι αναγκαία η χρήση ενός στοιχείου το οποίο να σταθεροποιεί το ρεύμα και την τάση.  Αυτό 

επιτυγχάνεται με το LM317, το οποίο με συγκεκριμένη συνδεσμολογία, μπορεί να λειτουργεί 

είτε σαν σταθεροποιητής τάσης είτε ως σταθεροποιητής ρεύματος. Ανάλογα με την τιμή των 

αντιστάσεων σε κάθε περίπτωση, μπορούμε να καθορίσουμε σταθερή τάση εξόδου και 

σταθερό επίπεδο ρεύματος αντίστοιχα.  

Η ανάπτυξη του κυκλώματος έγινε με το πρόγραμμα προσομοίωσης ηλεκτρικών 

κυκλωμάτων MultiSIM Blue. Στο κύκλωμα γίνεται χρήση δύο LM317 σε σειρά, πρώτα ως 

σταθεροποιητής τάσης και ακολούθως ως σταθεροποιητής ρεύματος. Για τον σταθεροποιητή 

ρεύματος έγινε κατάλληλη επιλογή αντιστάσεων ούτως ώστε να παρέχει σταθερό ρεύμα με 

εύρος από 35mA μέχρι 125mΑ με σκοπό τη σωστή λειτουργία της λέιζερ διόδου. Κατά την 

διάρκεια εμφανίστηκαν διάφορα προβλήματα, για τα οποία έγινε προσπάθεια επίλυσης τους 

φτάνοντας πιο κοντά στα επιθήματα αποτελέσματα. Ακολούθως το κύκλωμα σχεδιάστηκε σε 

μορφή PCB με τη βοήθεια του προγράμματος DesignSpark.  

Μετά την συναρμολόγηση του  κυκλώματος στο εργαστήριο, έγινε εξονυχιστικός 

έλεγχος της συμπεριφοράς του παλμού  για διάφορες τιμές της τάσης τροφοδοσίας, τιμές 

αντιστάσεων και συχνότητα. Από τις μετρήσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι το κύκλωμα είναι 

ικανό για παραγωγή σταθερών παλμών λέιζερ, ελεγχόμενης έντασης για πολύ μικρή διάρκεια. 

Με γνωστή την ενέργεια διέγερσης του δείγματος ( Ε=61mJ/cm2 ) και για διάφορες 

ακτίνες εστίασης του λέιζερ, έγινε υπολογισμός της έντασης και της διάρκεια του παλμού που 

χρειάζεται το δείγμα ούτως ώστε να μην έχουμε υπερεκθέσεις. Από τις τιμές παρατηρούμε ότι 

ακόμα και για ένταση λέιζερ 30mW με ακτίνα εστίασης 2μm, το κύκλωμα μπορεί να παράγει 

παλμό  σταθερής έντασης και διάρκειας 1μs. Έτσι μπούμε  να έχουμε καλής ποιότητας 

λιθογραφία χωρίς υπερεκθέσεις, πετυχαίνοντας έτσι τον αρχικό μας στόχο. 
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