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- توان و طول فیدبک بر مشخصه هاي دینامیکی پالس ، اثر)DDE(در این تحقیق با استفاده از معادالت دیفرانسیل تاخیري  - چکیده
کمترین عرض پالس و بیشترین پیک توان ، نتایج شبیه سازي شده مطابق. هاي نوري تولید شده توسط لیزر قفل مد بررسی شده است

) نواحی تشدید( یحیدر حالت بدون فیدبک عدد صح ها دهد که نسبت زمان تاخیر فیدبک به زمان تکرار پالسرخ می خروجی در نواحی
  .باشدمیشدید نیز ، عالوه بر افزایش عرض پالس و کاهش توان خروجی، تغییرات این مشخصه ها این محدودهدر خارج از  .باشد

  فیدبک نوري، مدارات مجتمع نوري لیزر قفل مد، -کلید واژه
 

 مقدمه -1

در چندین دهه اخیر منابع نوري مبتنی بر لیزر قفل مد، نقش 
هاي نوري هاي مخابراتی، کالك نوري و مبدلمهمی در سیستم

نویز فاز باال یکی از عوامل محدود . اندآنالوگ به دیجیتال ایفا کرده
یکی از روش هاي کاهش  .]1[کننده کاربردهاي لیزر قفل مد است 

اما  ؛]2[نویز فاز و جیتر زمانی استفاده از قفل مد هیبریدي است 
نیاز به اسیالتورهاي الکتریکی با فرکانس باالي پایدار، هزینه این 

تزریق نور از طریق یک لیزر دیگر با عرض . روش را باال برده است
با این . شدباهاي کاهش نویز فاز میپهناي باند کم نیز یکی از روش

، عرض پهناي باند GHz 10روش توانسته اند براي لیزر قفل مد 
فرکانس رادیویی را از چند صد کیلو هرتز به کمتر از  یک کیلو هرتز 

این روش نیز همانند روش قبلی نیاز به منبع خارجی . ]3[برسانند 
فیدبک . ها را باال برده استدارد که هزینه پیاده سازي این روش

-ه عنوان یک روش ساده و موثر براي کاهش نویز فاز پالسنوري ب
این روش نسبت به دو روش . هاي لیزر قفل مد مطرح شده است

با کمک فیدبک نوري . قبلی نیاز به استفاده از منبع خارجی ندارد
اند عرض پهناي باند فرکانس رادیویی را در یک لیزر قفل مد توانسته

GHz 5,25  ازKHz 46   بهKHz 1,1 4[ برسانند[.  
در چند سال اخیر، پیاده سازي لیزرهاي قفل مد در مدارات 

همچنین با توجه . ]5- 6[مجتمع نوري مورد توجه قرار گرفته است 
به پایین بودن تلفات موجبرهاي سیلیکون فوتونیک، امکان ساخت 

هاي خارجی طویل روي تراشه براي لیزرهاي قفل مد با  کاواك

  . فیدبک نوري فراهم شده است
 هاي پالسنوري عالوه بر کاهش اثرات نویز بر مشخصهفیدبک 

گذارد همچون فرکانس تکرار، پیک و عرض پالس تاثیر می خروجی
تواند و در صورتی که طول و توان فیدبک درست تنظیم نشود می

اي میانی هپالسمنجر به تغییر هارمونیک فرکانس تکرار و ایجاد 
لیزر قفل مد  نوري در ساختارتاثیر فیدبک  در این مقاله. ]7[شود 

به . شودبررسی می) CPMLL(ها با اثر برخورد پالس ]5[سیلیکونی 
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ساختار لیزر قفل مد با اثر برخورد پالس و فیدبک نوري بر بستر ) الف: 1شکل 
 .DDEهاي تاخیر متناظر مورد استفاده در مدل زمان) ، ب]5[ سیلیکون



   
  

     

هاي خروجی این منظور تغییرات فرکانس تکرار، پیک و عرض پالس
 .شوندشبیه سازي می DDEبر حسب توان و طول فیدبک توسط 

  مدل تاخیري لیزر قفل مد با فیدبک نوري  -2
زر کاواك لی. نشان داده شده است الف-1همانطور که در شکل 

است که توسط ناحیه جاذب از  در این ساختار شامل دو بخش بهره
طول کاواك ، ]5[با توجه به ساختار پیشنهادي در . اندهم جدا شده

mm 3,934  است که معادل نرخ تکرار پایهGHz 8,7  در . باشدمی
% 55و % 10هاي حلقوي با بازتابندگی دو طرف کاواك از آیینه

خروجی آیینه حلقوي عقبی وارد خط تاخیري . استفاده شده است
ه حلقوي با فیدبک شده که در انتهاي کاواك فیدبک از آیین

 mmطول کاواك فیدبک . استفاده شده است% 100بازتابندگی 
  .باشداست که دقیقا ده برابر طول کاواك لیزر می 39,343

، در این مقاله از مدل تاخیري ]8[بر اساس مدل پیشنهادي  
، پوش دامنه ) 1(رابطه . شودبراي مطالعه فیدبک نوري استفاده می

در این رابطه اثر فیدبک نوري توسط . کندرا توصیف می) E(میدان 
همچنین اثر . کوپلینگ کاواك لیزر با حلقه فیدبک مدل شده است

ها در ناحیه جاذب اي، که به علت برخورد پالسگریتینگ لحظه
شود، توسط آیینه موثر در مرکز ناحیه جاذب مدل شده ایجاد می

و ) G( بهره) E(هاي نهایی براي پوش دامنه میدان رابطه. است
  :باشندقابل اشباع به قرار زیر می) Q(جذب 
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Jg  وJq طول عمر . ندو جذب اشباع نشده هست به ترتیب بهره
 rs. اندمعرفی شده q/1 و g/1و جاذب با  ها در ناحیه بهرهحامل

به ترتیب  Tfو  T. و جذب است نسبت انرژي اشباع در ناحیه بهره
در . باشندمدت زمان رفت و برگشت کاواك لیزر و فیدبک می

 K. بیان شده است با ) FWHM(معادالت تاخیري پهناي باند لیزر 

فاز  C.  ک استتعداد رفت و برگشت در حلقه فیدب lتوان فیدبک و 
نور است که به علت یک بار رفت و برگشت در حلقه فیدبک ایجاد 

میزان تقویت و تلفات کاواك مربوطه را در یک بار  Ri(t). شده است
بهبود دهنده  عواملیز ن qو  g. کندرفت و برگشت توصیف می

  .و جاذب هستند عرض خط در ناحیه بهره

  نتایج شبیه سازي -3
هاي ، پالس ACPM)(ها متقارن برخورد پالس با توجه به اثر

باشند می GHz 17,4هارمونیک دوم و با نرخ تکرار تولیدي در 
طول هاي مختلف  هاي خروجی را به ازايپالس 2شکل ). 2شکل (

-نشان می و توان فیدبک یکسان است، Jg ،Jqدر حالتی که  فیدبک
توان به دو بخش آهسته را می TISI,H2ها زمان دوره تناوب پالس. دهد

که ناحیه  ايمحدودهبخش آهسته مربوط به . و سریع تقسیم نمود
. در آن کم است )E|2|(شدت میدان و  شوندو جذب بازیابی می بهره
عدد  TISI,H2 که نسبت زمان تاخیر حلقه فیدبک به  شرایطیدر 
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  هارمونیک دوم با نسبت زمانیهاي تولید شده در قطار پالس: 2شکل 
  .Tf/TISI,H2 ≈ 20.4) ب Tf/TISI,H2 ≈ 20) الف 

 



   
  

     

، شدت میدان در بخش آهسته صفر )نواحی تشدید( صحیح است
 باشدپالس کمتر و در نتیجه پیک پالس بیشتر میبوده و عرض 

عالوه بر این، در حالتی که نسبت زمانی عددي غیر  ).الف-2شکل (
گیرد هاي میانی شکل میاست، پالس )نواحی غیر تشدید( صحیح

  .)ب- 2شکل ( باشدکه نا مطلوب می
تغییرات نرخ تکرار، عرض و پیک پالس به ازاي طول و توان  

به این مشخصه ها نسبت . نشان داده شده است 3فیدبک در شکل 
به ازاي افزایش توان فیدبک، . اندحالت بدون فیدبک نرمالیزه شده

شود تغییرات چشمگیري در نرخ تکرار و عرض پالس مشاهده نمی
از طرف دیگر . یابدک افزایش میولی پیک پالس با افزایش توان فیدب

-با تغییر طول فیدبک هر سه مشخصه رفتار تناوبی از خود نشان می

دهد، و در رخ می غیر تشدیددر نواحی تغییرات  بیشترین. دهند
اتفاق  تشدیدعرض پالس در نواحی بیشترین پیک و کمترین مقابل 

  .افتدمی
ها طولها در ي پالسبراي مقایسه بیشتر، رفتار مشخصه

نمایش داده شده  4مختلف و به ازاي توان ثابت فیدبک در شکل 
شود در نسبت زمانی برابر با همانطور که مشاهده می. است

Tf/TISI,H2=20.5 و کمترین پیک ایجاد می بیشترین عرض پالس-
ها به همچنین در این محدوده رفتار صعودي یا نزولی مشخصه. شود

 لیزر براي داشتن عملکرد پایدار رفتار این کند کهیکباره تغییر می
بنابراین نواحی مطلوب براي عملکرد لیزر نواحی . مناسب نیست

تر ا نیز براي تنظیم دقیقباشند که در بعضی ساختارهمی تشدید
-از تنظیم کننده هاي حرارتی استفاده می Tf/TISI,H2نسبت زمانی 

  .]5[ کنند

 

 
)الف(  

 

 
 
)ب(  

ها به ازاي تغییرات و عرض پالس نرخ تکرار) نرخ تکرار و پیک پالس  ب) الف: 4شکل 
 .و توان ثابت طول
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ها به ازاي تغییرات طول و قدرت عرض پالس) پیک ج) نرخ تکرار ب) الف: 3شکل 
 ).ها نسبت به ساختار بدون فیدبک نرمالیزه شده استمشخصه(فیدبک 

 
 



   
  

     

  نتیجه گیري -4
بر دینامیک لیزر قفل مد با اثر در اینجا تاثیر فیدبک نوري 

ایج بدست آمده نت. بررسی شده است) CPMLL(ها برخورد پالس
دهد که براي دستیابی به عملکرد شان میازشبیه سازي عددي ن

پایدار لیزر با کمترین عرض و بیشترین پیک پالس، طول فیدبک 
باید طوري انتخاب شود که نسبت زمان تاخیر حلقه فیدبک به 

TISI,H2 عدد صحیحی باشد.  
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