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طرح های برگزیده شانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی - آذر ماه 1393
The Laureates of 16th Khwarizmi Youth Award

رتبه سوم پژوهش هاي بنیادي

● پژوهشگر:  سید اسماعیل حسینی
● عنوان طرح: تولید نوري نوسان مايكروويو با نويز فاز كم

Franz X. Kaertner اساتید راهنما: دكتر علی بنائی و پروفسور ●
● مؤسسه های همكار: دانشگاه صنعتی شريف،

  )Center for Free-Electron Laser Science )CFEL هامبورگ- آلمان
و مركز تحقیقات مخابرات ايران 

چكیده طرح:
نوسان سـازها در سيسـتم های مخابراتـی نقشـی اساسـی دارنـد به طوری کـه تحقـق يك نوسان سـاز با 
مشـخصه های مطلـوب، می توانـد تأثيـر مهمـی در عملكـرد نهايی يك سيسـتم مخابراتی داشـته باشـد. 
در ايـن طـرح، نوسـان مايكروويـو بـدون شـاخك با نويـز فاز و رانـش فرکانسـی بلندمدت بسـيار کم و با 
قابليـت تنظيـم فرکانس با اسـتفاده از روش های نوری توليد شـده اسـت که آن را نوسان سـاز الكترونوری 
بـا جابه جايـی فرکانسـی می ناميـم. در ايـن طـرح مدوالتـور شـدت نـور ماخ-زنـدر بـا يـك تداخل سـنج 
فيبـری سـگنك، کـه يـك مدوالتـور فـاز و يـك تغييردهنـده فـاز يك طرفـه در درون آن قـرار دارد، 
جايگزيـن شـده اسـت. در ايـن سـاختار به دليل حذف مشـكالت ناشـی از رانـش باياس مدوالتـور ماخ-

زنـدر، پايـداری بلنـد مدت نوسـانگر بهبود يافته اسـت. همچنيـن از روش جابجايی فرکانسـی برای حذف 
شـاخك ها و کاهـش نويز فليكر اسـتفاده شـده اسـت. يـك رويكرد تحليلـی غيرخطی بـرای مطالعه رفتار 
چنـد مـودی، نوسان سـازهای الكترونـوری مايكروويـو ارائـه شـده اسـت. بـا ايـن روش، روابطـی تحليلی 
بـرای پيش بينـی دامنـه نوسـان، سـطح شـاخك هـا، نويـز فـاز و نويز دامنـه اين نوسان سـازها به دسـت 
آمـده اسـت کـه بـا نتايج عـددی و اندازه گيری تطابق خوبی دارد. سـپس با اسـتفاده از ايـن رويكرد، رفتار 
ارتباط مايكروويو نوری، با مدوالسـيون شـدت نور و آشكارسـازی مسـتقيم، موجود در اين نوسان سـازها، 

کـه در رژيـم غيرخطی سـيگنال بـزرگ کار می کند، 
تحليل شـده اسـت و دو مشـخصه مهم ايـن ارتباط، 
يعنـی پديـده تسـخير و عـدد نويـز سـيگنال بزرگ، 

معرفـی و به صورت تحليلی بررسـی شـده اسـت. 




