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الکتریکی مربعی و گوسی
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(دريافت مقاله 1399/02/11 :؛ دريافت نسخة نهايی)1399/10/19 :

چکیده
در اين مقاله روشی برای توليد پالسهای باند فراپهن ( )UWBکه اساس کار آن ،يك تداخل سنج ماخزندر است با يك تشديدگر حلقهای کوچك
سيليکونی که با قابليت تغيير پيکربندی جفت شده ،گزارش شده است .سيگنالهای باند فراپهن تكچرخهههای و دوتههايی بهها پهنههای زمههانی پههالس
پيکوثانيه توليد میشوند که تشديدگر کوچك حلقهای به ترتيب با پالسهای الکتريکی مربعهی و گوسههی مدولههه میشههود .سيسههت های فوتهونيکی
ريزموج که با اجزای بزرگ نوری کار میکنند از بزرگی حج  ،استفاده زياد از انرژی ،هزينة باال و آسيبپذيری در برابههر اخهتالالت محيطزيسههتی
رنج میبرند .بنابراين ،بسيار مطلوب است که سيست فوتونيکی ريزموج را بر روی يك تراشه جمع کني تا فشردهتر ،ارزانتر و ک مصرفتر شههود.
سيگنالهای باند فراپهن خواص ذاتی از جمله مصونيت در برابر محو شدن در حرکت چند مسيره ،پهنای باند گسترده و چگالی توان طيفی پههايين
دارند .يکی از کاربردهای آن در مخابرات بیسي کوتاهبرد و توان باال برای انتقال بدون تأخير و بیسي دادههای چندرسهانهای حجهي قههرار دارد.
همچنين میتواند در حالت سرعت و توان ک برای کاربردهای اينترنت اشيا مانند موقعيتيابی دقيق داخلی استفاده شود .برخالف تخمين مسافت
وایفای يا بلوتوثی که بر اساس شدت سيگنال کار میکنند ،سيگنال باند فراپهن پهنای پالس بسيار باريکی دارد ،شبيه پههالس رادار ،کههه آن را قههادر
میسازد تا با استفاده از زمان پيشروی پالس و با دقت  10سانتیمتر ،موقعيت را تخمين بزند .با مدوالتور تشديد که بر اساس فوتونيهك سهيليکون
است ،میتوان به توليد سيگنال ريزموج قابل تنظي روی تراشه ،بسيار اميدوار بود.

واژههای كلیدی :پالسهای باند فراپهن ،تشديد ،مدوله کردن ،مدوالتور يکپارچة سيليکونی

 .1مقدمه

راديويی و شکلدهی به پرتو با آرايه فازی نوری می توان اشاره

ريز موجهای فوتونيك در طی ساليان اخير بسيار رشد کرده

کرد] .[7-1کميسيون مخابرات فدرال در سال  2002استفاده از

است .عملکردهای زيادی از جمله توليد سيگنال باند فراپهن،

سيگنال فراپهنباند را به صورت قانونی تصويب کرد و کمپانی

فيلتر بسامد راديويی با وضوح باال و دارای قابليت تغيير

اپل فناوری باند فراپهن را در محصوالت خود مانند آیپاد و

پيکربندی ،تغيير فاز بسامد راديويی ،تبديل باالی بسامدی

آیواچ ،استفاده کرد .بسياری از کمپانیهای ديگر مانند ،NXP
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سامسونگ ،بوش ،سونی و بقيه در يك سازمان با عنوان

است .تأثير پراکندگی و جذب حاملهای آزاد موجود در

کنسرسيوم  FiRaبا ه متحد شدند تا کاربردهای باند فراپهن را

سيليکون بر سيگنالهای باند فراپهن توليد شده ه بررسی شد.

برای استفاده فوقالعاده يك کاربر در شرايطی مثل کنترل

پالسهای تك چرخهای روی يك تراشة فوتونيکی از جنس

دسترسی بدون تماس و سرويسهای مبتنی بر مکان و

سيليکون توليد میشدند .اين روشها يا برای سيست های حجي

سرويسهای دستگاه به دستگاه بهبود بخشند [ .]11-8توليد

هستند که ناپايدار و غير عملی هستند يا تنها زمانی يکنواخت

سنتی پالس باند فراپهن با مدار الکتريکی جهت تبديل انرژی

هستند که شکلموجهای محدود توليد میشوند [.]28-24

الکتريکی به نوری نياز دارد تا بتوان سيگنال الکتريکی را روی

در اينجا ،ما روشی ساده برای توليد پالسهای فراپهنباند

فيبر نوری توزيع کرد .توليد مستقي سيگنالهای باند فراپهن به

پيشنهاد میکني

که از يك تداخلسنج ماخزندر که با يك

صورت نوری به کمك فوتونيك مجتمع ،شايستگیهای زيادی

تشديدگر حلقهای کوچك ،دارای قابليت تغيير پيکربندی جفت

مانند :وزن ک  ،اندازة کوچك ،قابليت تنظي باال و مصونيت در

شده است ،استفاده شود .زمانی که اختالف فاز بين دو بازوی

برابر تداخل الکتريکی [ ]3دارد .روشهای اپتيکی بسياری برای

تداخلسنج ماخزندر تغيير میکند ،طيف تداخلسنج ماخزندر

توليد پالسهای باند فراپهن گزارش شده است .معمولترين آنها

که با يك تشديدگر حلقهای کوچك ترکيب شده است ،طيف

عبارتند از مدوله کردن فاز توسط قطعات پاشنده [ ]12يا

خطهای مختلفی را از خود نشان میدهد .زمانی که قطعه در

تفکيك کنندة بسامدی [ ]13مانند فيلتر عبود دهندة يك نوار

تشديد با شکل خط تشديد نامتقارن کار میکند ،مدوالسيون بر

بسامدی [ ]14يا توری براگ فيبری ) 3[ (FBGو  .]15بعضی از

روی تشديدگر حلقهای کوچك اعمال میشود .پالسهای تك

پالسهای باند فراپهن ديگر را در مراتب مختلف از مشتقات

چرخهای و دوگانه باند فراپهن به ترتيب با استفاده از پالسهای

پالس گوسی به دست میآورند و عوامل مربوط به بازدهی توان

الکتريکی مربعی و گوسی توليد میشوند .زمانی که دامنة

سنجيده میشوند [ 16و  .]17عالوه بر اين ،بسياری از محققان

سيگنال محرک باز ه باال رود ،مراتب باالتری از پالس باند

بر روی جمع کردن همدوس يا ناهمدوس سيگنالهای

فراپهن میتواند توليد شود.

فراپهنباند با مرتبة پايينتر برای به دست آوردن پالس باند
فراپهن با مرتبة باالتر تمرکز میکنند؛ اگرچه همة اين رويکردها

 .2طرحواره و ساختار دستگاه

به سيست های پيچيده و حجي برای توليد سيگنالهای پايدار

شکل  1ساختار طرحوارهای يك تداخلسنج ماخزندر با يك

نياز دارند .جمع خطی از پالسهای دوتايی اصالح شده میتواند

تشديدگر حلقهای را نشان میدهد .جفتشدگی بين تشديدگر

برای توليد باند فراپهن با بازدهی توانی باال به کار رود

حلقهای و تداخلسنج ماخزندر با کمك دو گرمکن خيلی

] .[20-18همچنين رويکردهای ديگری برای توليد سيگنال

کوچك که برای تنظي جفتشدگی ،يکپارچه شدهاند (با کادر

فراپهنباند پيشنهاد شدهاند که به کمك آينههای حلقهای در

نقطهچين نشان داده شده) ،امکانپذير میشود .يك اتصال

حوزة اپتيك غير خطی يا جذب دوفوتونی در يك موجبر

در مسيرحرکت تشديدگر حلقهای برای مدوالسيون سريع

سيليکونی انجام میشوند ] .[23-21ونگ و همکاران ،مانند

يکپارچه شده است .بازوی ديگر تداخلسنج ماخزندر با يك

PN

روش يکپارچه کردن ،برای توليد سيگنالهای دوتايی فراپهنباند

تغيير دهندة فاز ترمواپتيك و يك تضعيف کنندة نوری متغير بر

با استفاده از مدوالتور الکترواپتيکی ه يك روش ساده ارائه

پاية ديود  PINيکپارچه شده است تا به ترتيب فاز و دامنة

کردهاند .همچنين تقويت کنندههای نوری نيمه هادی توانايی

نوری که در اين در اين مسير حرکت میکند را تنظي کنند.

استفاده شدن برای توليد فراپهنباندهای تكچرخهای و دوتايی

شايان ذکر است که اين قطعه کامالً قابليت تغيير شکل دارد و

را دارند اما طول عمر حاملهای آهسته ،آنها را محدود کرده

طيف تشديد میتواند به راحتی مناسبسازی شود.
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شکل  .1ساختار طرحوارة تداخلسنج ماخزندرجفت شده باتشديدگر حلقهای کوچك.

تغيير دهندة فاز به وسيلة يك گرمکن سيليکونی مقاوم کوچك،

ميدانهای  a2و  b2به تشديدگر حلقهای مسير حرکت مربوط

که يك ورقة سيليکونی است که  N++در آن آالييده شده ،فعال

میشوند پس خواهي داشت.

میشود؛ همانطور که در شکل  1مشاهده می شود .بعد از عبور

()2

جريان ،دمای موجبر سيليکونی همسايه باال میرود که به

که

افزايش ضريب شکست موثر و در نتيجة آن به فاز پرتو نوری

هنگام عبور نور از موجبر حلقهای بازخوردی هستند .از

منجر میشود .اختالف فاز بين بازوهای تداخلسنج ماخزندر،

معادالت ( )1و ( ،)2عبور ميدان اپتيکی از بازوی تشديدی

شکل خط تشديد را در يك طول موج خاص تعيين میکند [29

تداخلسنج ماخزندر به شکل معادلة  3نوشته میشود.

و  .]30برای به دست آوردن يك بازده مدوالسيون باال ،پيوند
 PNسطح مقطع  Lشکل دارد تا بره نهی بين مد نوری و ناحية
تخليه پيوند  PNبيشينه شود [.]31

,

و

i Ring

a2 = b2 .aRing .e

به ترتيب عامل اتالف و فاز جمعشده

i

k12 .k21 .aRing .e Ring
b
tb = 1 = t11 +
,
i
a1
1 − t .a
.e Ring

()3

Ring

22

ميدان اپتيکی عبوری از بازوی اصلی تداخلسنج ماخزندر به
صورت معادل 4 Zمحاسبه می شود.

),

(

i.  PS +VOA + wg

 .3مدلسازی و فرمولبندی

()4

ما از روش ماتريس انتقال برای مدلسازی اين طرحواره استفاده

که

میکني  .عبور ميدان نوری از ميان جفت کنندة تداخلسنج

کاهش دهندة نوری و موجبر هستند.

ماخزندر به صورت معادلة  1توصيف میشود:

به ترتيب فازهای تغيير دهندة فاز ،کاهش دهندة نوری و موجبر

 b1  = M .M
 a1 
DC
MZI .M DC .  a 
b2 
2
i1


t i  . e
0  t i   a1 
= i
t   0 ei2  . i t  .  a2 



=  kt11 kt12  .  aa1  ,
 21 22   2 

()1
که در آن

و

به ترتيب نشان دهندة عامل اتالف مربوط به

و ضريب جفتشدگی و

ضريب عبور جدا کننده ورودی و پيونددهنده خروجی
تداخلسنج ماخزندر هستند.

+ t2 =1

 2برای جفتشدگی

فاز بازوی تداخلسنج ماخزندر است.

و

و

ه

هستند .در نهايت تابع انتقال ميدان اپتيکی به صورت معادلة 5
خواهد شد.
()5

(2و )i=1به ترتيب نشان دهنده ميدان نور در

درگاه ورودی و خروجی هستند،

بدون اتالف و

و

tu = aVOA .awg .e

Eout 1
= ( tu + tb ) ,
Ein 2

 .4تشدید و مدوالسیون
بنا به اختالف فاز بين دو بههازوی تداخلسههنج ماخزنههدر ،قطعههه
میتوانههد شههکل خطهههای متفههاوتی را نمههايش دهههد .بههه طههور
خاص اگر  1و  2فاز بازوهای تداخلسنج ماخزندر باشند،
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شکل  .2نمايش اصول کار برای توليد (الف) پالسهای تكچرخهای باند فراپهن و (ب) پالسهای دوتايی باند فراپهن.
تشديدهای زمانی توليد میشوند که فههاز مسههير تشههديد بهها فههاز

بازوی ديگر که مرجع است به انههدازة   2يهها  3  2اخههتالف
دارد؛ يعنی
1 − 2 =  2

بازوهای تداخلسنج ماخزندر ،شکل خط تشديد با توجه به
طول موج تغيير میکند و يك چرخة تکامل تشديد را بين
طولموجهای  1551نانومتر و  1563نانومتر پوشش میدهد.

 3  2يا
در تشديدها ،طيف خروجی شکل خطهای نامتقارن تشديدی را

تشديد متقارن و همچنين نامتقارن را میتوان در طيف مشاهده

نشان میدهد [ 29و  .]30بعههد از اعمههال يههك سههيگنال محههرک

کرد .درتشديد نامتقارن ،تغييرات ضريب خاموشی قله تا دره به

راديويی بر پيوند  ،PNپالسهای باند فراپهن بهها مدولهههکردن در
تشديد به وجود میآيند .همانطور که در شههکل  .2الههف ترسههي

محدودة طيف آزاد تشديد 0/486 ،نانومتر است .شکل خطهای

اندازة بيشتر از  20دسیبل

است.

شدهاست ،طيف تشديد در پاسخ به سيگنال محرک الکتريکی به

 .6تولید پالسهای باند فراپهن

عقب و جلو حرکت میکند .نقطة عملکههرد در طيههف بههه طههور

ما يك سيست تجربی برای توليد پالسهای باند فراپهن مبتنی بر

مؤثر در لبة باال يا پايين رفتن سههيگنال محههرک مربعههی حرکههت

اصول عملکردی که در باال توضيح داده شد ،طراحی و اجرا

میکند .در نتيجه با دنبال کردن شکل خط تشديد ،توان اپتيکههی

کردي که در شکل  4نشان داده شده است .نور از يك ليزر

خروجی ه متعاقبا تغيير کرده و يك جفت پالس بانههد فههراپهن

پيوستة قابل تنظي (( )EXFO T100S-HPدارای توان خروجی

تكچرخهای در قطبهای مخالف در حوزة زمان توليد میکنههد.

بين  10تا  20ميلیوات و طول موج  1240تا  1680نانومتر)

زمانی که سيگنال محرک راديويی يك پالس گوسی باشد ،قطعه

عبور کرده و پيش از اين که با قطعه جفت شود ،وارد يك

يك سيگنال دوتايی بانههد فههراپهن را ماننههد شههکل  .2ب توليههد

کنترل کنندة قطبش میشود .پالسهای مربعی يا گوسی با طول

میکند.

موج راديويی توسط يك مولد شکلموج اختياری (

AWG,

 )SHF 19120 Bتوليد و به کمك يك تقويت کنندة بسامدهای

 .5اندازهگیری و نتایج
ما در ابتدا طيف عبور دستگاه را همان طور که در شکل  3نشان
داده شده است ،اندازهگيری کردي  .به دليل اختالف طول

راديويی ( )SHF 810, Broadband Amplifierتقويت و سپس
از طريق يك سوييدة تی با ولتاژ سوييدة مستقي

ترکيب

میشوند پيش از اين با يك کاوشگر ريزموج  40گيگا هرتزی
برای مدوله سازی الکترواپتيکی به الکترود موجبر قطعه اعمال
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شکل  .3عبور اندازهگيری شدة طيف تداخلسنج ماخزندر با يك تشديدگر حلقهای کوچك در يك چرخة تکامل تشديد .الحاقيات ،طيف تشديد
بزرگنمايی شده در طول موجهای مختلف را نشان میدهند .طيف مدلسازی شده ه نشان داده شده است.

شکل  .4چيدمان تجربی برای توليد و مشخصهيابی سيگنالهای باند فراپهن.
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شکل  .5توليد پالسهای تكچرخهای باند فراپهن( .الف) پالسهای تكچرخهای در طول موج تشديد که برابر  1548/93نانومتر است( ،ب)
طيف الکتريکی آن( .،ج) پالسهای تكچرخهای در طول موج تشديد که برابر  1553/74نانومتر است و (د) طيف الکتريکی آن.

شوند .انتهای ديگر الکترود موجبر با يك مقاومت  50اهمی به

کار میکند تا از بازدهی مدوالسيون باالی آن بهره برده شود.

منظور تطبيق مقاومتی بسته میشود .سپس خروجی سيگنال

سيگنال تكچرخهای باند فراپهن ،طول پالسی به اندازة تقريبی

نوری مدوله شده از قطعه به کمك يك تقويت کنندة فيبری که

 150پيکوثانيه در لبة صعودی سيگنال راديويی دارد .از آنجايی

در آن اربيوم آالييده شده است ،تقويت میشود تا اتالف درون

که به دليل اختالل در شکل موج از مولد موجبر دلخواه ،لبة

قطعه را جبران کند و در ادامه يك فيلتر با پهنای باند  3نانومتر

نزولی سيگنال محرک از لبه صعودی آن آهستهتر است ،يك

قرار داده میشود تا اختالل گذار خودبهخودی تقويت شده را از

پالس تكچرخهای باند فراپهن پهنتر در قطب مخالف توليد

بين ببرد .دست آخر ،سيگنال نوری توسط يك آشکارسازنوری

میکند .شکل  .5ج پالسهای تكچرخهای باند فراپهن حاصل

دريافت میشود و با کمك اسيلوسکوپ و يك تحليلگر طيف

شده را در زمانی که قطعه روی طول موج  1553/74نانومتر

الکتريکی اندازهگيری میشود.

مدوله شده است ،نشان میدهد .طول پالس تقريباً  98پيکوثانيه

شکل  .5الف تكچرخهایهای باند فراپهن را که در طول

است .شکلهای .5ب و  .5د طيفهای بسامد راديويی از شکل

موج  1584/93نانومتر توليد شدهاند ،نشان میدهد .سيگنال

موجهای باند فراپهن را نشان میدهند .خطوط جدا شدة

محرک مربعی بسامد برابر  200مگاهرتز و در حوزة راديويی و

بسامدی به فاصلة  200مگاهرتزی ه قرار دارند که برابر نرخ

چرخة عملکرد  35درصدی دارد .نوسان ولتاژ از  -0/94ولت تا

تکرار پالسهای تكچرخهای است .زمانی که سيگنال محرک

 2/76ولت است .پيوند  PNمعموالً در ناحية سوييده مستقي

راديويی به پالسهای گوسی تغيير پيدا کند ،میتوان پالسهای

جلد  ،21شمارة 1
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شکل  .6توليد پالسهای دوتايی باند فراپهن( .الف) پالسهای دوتايی در طول موج تشديد که برابر  1548/93نانومتر است( ،ب) طيف الکتريکی
آن( ،ج) پالسهای دوتايی در طول موج تشديد که برابر  1553/74نانومتر است و (د) طيف الکتريکی آن.

دوتايی باند فراپهن توليد کرد .بسامد پالسهای گوسی برابر

تداخل بين سيگنالهای باند فراپهن و سيگنالهای بیسي ديگر

 200مگاهرتز و چرخة عملکرد آنها  15درصد است .همچنين

کاهش پيدا میکند [.]18

نوسان ولتاژ آنها از  -1تا  3/7ولت است .شکل  6سيگنالهای
دوتايی باند فراپهن و طيف راديويی مربوط به آنها را نشان

 .7نتیجهگیری

میدهد .شکل  .6الف سيگنال دوتايی باند فراپهن را که در

در اين مطالعه يك قطعه تداخلسنج ماخزندر با يههك تشههديدگر

طول موج  1548/93نانومتر توليد شدهاند ،نشان میدهد و شکل

حلقهای کوچك ،بهها قابليههت تغييههر پيکربرنههدی بههر روی بسههتر

 .6ج پالسهای دوتايی باند فراپهن حاصل شده را در زمانی که

فوتونيك سيليکون ،استفاده شده است .اين قطعه توانههايی ايجههاد

قطعه روی طول موج  1553/74نانومتر مدوله شده است ،نشان

تشديدهايی و بهها شههکلخطهای نامتقههارن را بههه وسههيله تنظههي

میدهد .شکلهای  .6ب و  .6د طيفهای بسامد راديويی از

اختالف فاز مناسب بين دو بازوی تداخل سههنج ماخزنههدر دارد.

شکل موجهای باند فراپهن را نشان میدهند .خطوط جدا شدة

تشديد به وسيلة يك سيگنال راديويی مدوله میشود کههه پيونههد

بسامدی به فاصلة  200مگاهرتزی ه قرار دارند که برابر نرخ

 PNرا در تشديدگر کوچك حلقهای تحريك میکند و منجر بههه

تکرار پالسهای تكچرخهای است .مراتب باالتر پالس باند

توليد سيگنالهای نوری تكچرخهای و سيگنال نههوری دوتههايی

فراپهن پتانسيل بهتری برای کاربردهای مخابراتی دارند زيرا

باند فراپهن میشود .بههرای بههه دسههت آوردن سههيگنالهای بانههد

1  شمارة،21 جلد
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 گيگههی اسههت کههه5 فناوری اميدوار کننده در عصر اينترنت اشيا

 میتوان در تشديد نامتقارن ديگر آنههها،فراپهن در قطب مخالف

، شههبکة حسههگری،کاربردهههای آن شههامل اتوماسههيون صههنعتی

 حتی پالسهای باند فراپهن مراتب باالتر ه قابههل.را مدوله کرد

 محههيط کههار و موقعيتيههابی دقيههق داخلههی/اتوماسههيون منههازل

توليد است؛ اگر سيگنال محرک را با نوسان ولتاژ بيشههتری زيههاد

.میشود

 توانههايی، مصرف تههوان، فناوری باند فراپهن از لحاظ دقت. کني
 ايههن يههك.در اتصال بیسي و امنيت عملکرد بسيار خوبی دارد
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