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5G ile beraber telsiz haberleşme sistemlerinde köklü bir değişiklikler
planlanıyor. Bu sayede sadece iletişim hızının artması değil, aynı
zamanda daha fazla kullanıcıya daha kaliteli haberleşme hizmeti
verebilmek amaçlanıyor. Bu gelişmelerin temelinde de haberleşme
işaretinin bant genişliğinin arttırılması yatıyor. Geniş bantlı ve
karmaşık modülasyonlu işaretleri üretmek günümüzün sayısal işaret
işleyicileri ve sayısal-analog dönüştürücüleri için zor değil. Ancak
üretilen geniş bantlı işaretin frekansının yükseltilip, yeterli güce
çıkartılıp antenden çıkıncaya kadar kullanılan bütün alt sistemlerin
birbirleriyle daha uyumlu çalışması gerekmekte. Özetle 5G
sistemlerinde her alt devrenin kendi başarımı değil, bütün sistemin
başarımının birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Bu da mikrodalga/RF
tasarım mühendislerinin sistem tasarımcıları ve sayısal tasarımcılarla
birlikte bütünsel bir yaklaşımla hareket etmeleri anlamına geliyor.
Bu seminerde ilk olarak 5G teknolojilerinde kullanılanması planlanan
bantlar, bant genişlikleri ve modülasyonlar kısaca anlatılacaktır. Bu
tanımlar çerçevesinde kullanılması planlanan ya da araştırılmaya
devam eden yarıiletken teknolojileri ve devre mimarileri kısaca
anlatılacaktır. Daha sonra tasarımın ilk adımı olan model hazırlama
ve transistör karakterizasyonuyla ilgili son gelişmeler özetlenecektir.
Yeni nesil güç kuvvetlendirici yapıları da karşılaştırmalı olarak
sunulacaktır.
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