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Abstract
The phased array radars are a favourable type in the group of radars due to their agility in
scanning the space and their highly flexible radiation patterns. However, due to their
dependence on the phase to frequency shifters, these radars suffer from “beam squint”, which
limits the radar bandwidth. Using the true time delay (TTD) technique is one of the suggested
solutions to this problem. Due to their unique features, the optical circuits have been widely
used for the implementation of the TTD method but these circuits have problems such as high
complexity, high cost, and the large size of structures. For example, fiber delay lines can only
generate a certain and limited amount of delay, they are difficult to maintain, and they take up a
lot of space. Conversely, the delay lines based on ring resonators create continuous delay and
occupy little volume. However, because of the very small size of the rings, these lines face the
challenge of complexity in construction. In this paper, a delay line based on ring resonators and
microcomb laser source, with a new structure is presented that while enjoying the conventional
advantages of these rings, is simpler in structure and requires fewer rings than other
conventional configurations.
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طراحی و تحلیل خط تأخیر اپتیک مبتنی بر تشدیدکنندههای حلقوی
و ریزشانه برای شکلدهی پرتو در رادار آرایه فازی
ایاز قربانی،1اسماعیل زارعزاده

2

 -1استاد -2 ،دانشجوی دکتری ،دانشکده برق مخابرات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(دریافت ،1011/10/13:پذیرش)1011/16/01:

چكيده
رادارهای آرایه فازی بهدلیل چابکی در جاروب فضا و انعطافپذیری باالی الگوی تابش جزو انواع مورد توجه میباشند این رادارها اما بههدلیهل
وابستگی شیفت دهندههای فاز به فرکانس ،با مشکل "لوچی پرتو" روبهرو هستند که منجر به محدودیت پهنای باند رادار میگردد استفاده از
تکنیک ( TTDتأخیر واقعی زمان) یکی از راه حلهای پیشنهادی برای این مشکل است .بهعلت ویژگیهای منحصهر بهه فهرد مهدارات اپتیهک،
روش  TTDبهطور گستردهای در آنها پیاده شدهاست اما مشکالتی همچون پیچیدگی زیاد ،هزینة باال و بزرگی سازه از چالشههای پهیش روی
این مدارها هستند .بهعنوان نمونه خطوط تأخیر فیبری تنها میتوانند مقادیر مشخص و معدودی از تأخیر را ایجهاد نماینهد ،نگههداری از آنهها
مشکل است و فضای زیادی نیز اشغال میکنند در نقطة مقابل ،خطوط تأخیر مبتنی بر حلقههای تشدیدکننده تأخیر پیوسهته ایجهاد کهرده و
حجم کمی اشغال مینمایند اما این خطوط بهدلیل اندازة بسیار کوچک حلقهها با چالش پیچیدگی در ساخت روبهرو هستند .در این مقاله یک
خط تأخیر بر اساس تشدیدکنندههای حلقوی و منبع لیزر ریزشانهای با ساختار جدید ارائه میگردد که ضمن برخورداری از مزایهای متعهارف
این حلقهها ساختار سادهتری داشته و نسبت به پیکربندیهای متعارف دیگر تعداد حلقههای کمتری نیازمند است.
كليد واژهها :آرایه فازی ،تأخير واقعی زمان ،تشدیدكنندههای حلقوی

 -1مقدمه
آنتنهای آرایه فازی بهدلیل عدم نیاز به حرکت مکانیکی ،کنتهرل
مناسب بر روی پرتوی تابش و چابکی و دقت باال هم در مخابرات
بیسیم ( )5 Gو هم در صنایع دفاعی بسیار مهورد توجهه هسهتند.
شاخصترین کارکرد این آنتنها در صهنایع دفهاعی ،سهامانهههای
راداری است .مشکل اصلی رادارهای آرایه فازی ،محدودیت ذاتهی
پهنای باند فرکانسی آنهاست؛ چرا که وجهود فرکهانس ههای بهاال
1
منجر به اعوجها در سهیگنال دریهافتی و لهوچی پرتهوی تهابش
مههیگههردد علههت ایههن موضههوع بههزرن شههدن اخههتالف زمههان
برخورد/دریافت سیگنال بهین آرایههههای آنهتن ،نسهبت بهه عمهر
سیگنال است که باعث خرابی سیگنال میشود .از این رو استفاده
از شیفت دهنده های فاز متعارف برای داشتن بهترین عملکهرد و
دقت در رادار مناسب نخواهد بود؛ چرا که این شیفت دهنهده هها
وابسته به فرکانس هستند .یکهی از روش ههای پیشهنهادی بهرای
مقابله با این مسئله ،استفاده از شکلی دهی پرتو مبتنی بر تهأخیر
زمان حقیقی )TTD( 0است ] . [0،1در این روش با اعمال تهأخیر

در مسیر تغذیهی آرایههای آنتن ،تهالش مهیگهردد سهیگنال بهه
هرکدام از آرایهها با اختالف زمانی متفاوتی برسد ] .[ 8-0این کار
منجر به ثابت باقی ماندن الگوی پرتو نسبت بهه فرکهانس و حهل
شدن مشکل لوچی پرتو میگردد خطوط تأخیر اپتیهک از جملهه
راه حلهای محبوب مبتنی بر روش  TDDهسهتند .از مههمتهرین
مزایای مدارهای اپتیک نسبت به مدارهای الکتریکی میتهوان بهه
حجم و وزن پایین سازه ،افت توان کم و مستقل از فرکانس ،نبود
تداخل فرکانسی و ظرفیت و پهنای باند باال اشاره کرد ].[5-3
به رغم این برتری ،مدارات اپتیک خود بها معضهالتی روبههرو
هستند .در ] [6و ] [11شبکه شکلدهی پرتوی اپتیک به کمهک
مسیر تأخیر مبتنی بر فیبر پیادهسازی شدهاست .منطق اسهتفاده
از فیبر وابستگی ضریب شکست و در نتیجه میزان پراکنش مهاده
به طول مو پرتو است که منجر میشود تمامی طیف نوری مسیر
یکسانی را طی نکند؛ از این رو برخی طهول مهو هها نسهبت بهه
برخی دیگر با تأخیر به مقصد میرسهند .امها ضهریب ایهن تهأخیر
انتشار که با واحد  ps/nm/kmاندازهگیری میشهود ،بسهیار نهاچیز
است .بههمین دلیل در اکثر کاربردها میبایست فیبرههای بسهیار
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بوده و مقیاسپذیری آن بسیار محدود است .عالوه بر آن بههعلهت
سوییچینگ میهان فیبرههای از پهیش بریهده شهده ،تنهها تهأخیر
گسسته میدهند که منجر به ناپیوستگی جاروب پرتهوی رادار در
فضا میگردد .در مدارهای پیادهسازی شده با تهوریههای بهران

شكل ( :)1ساختار کلی تغذیه آرایه فازی با شبکه شکلدهی

فیبری ] [10] - [11با قرار دادن این توریهها در داخهل هسهتة

پرتوی

فیبر یک خط تأخیر ایجاد میگردد هر کدام از توریها بهه طهول

در ایههن مقالههه سههاختاری جدیههد بههرای پیههادهسههازی تههأخیر در
شبکه ههای شهکل دههی پرتهو رادارههای آرایهه فهازی بهه کمهک
تشدیدکنندههای حلقوی ارائه گشته است .ویژگی پیکربندی ارائه
شده انعطاف پهذیری بهاال ،پیچیهدگی کمتهر و اسهتفاده از تعهداد
حلقههای کمتر نسبت به روشهای مرسوم فعلی است .ادامة مقاله
ب هدین صههورت اسههت :در بخههش ( ،)0مههدل ریاضههی حلقههههههای
تشههدیدکننده توضههید داده مههیشههود ،در بخههش ( )8روشهههای
متعارف پیکربنهدی ایهن حلقهههها در خطهوط تهأخیر شهر داده
میشود ،در بخش ( )0ساختار پیشهنهادی مقالهه و در نهایهت در
بخش ( )5و ( )9نتایج ارائه گشته و بحث صورت میگیرد.

مو خاصی حساس است و از این رو تأخیر را فقط به همان طول
مو اعمال میکند .اما این ساختارها نیهز انعطهاف پهذیری کمهی
دارند و با وجود پیوستگی تأخیر ،مشکل بزرگهی سهازه همچنهان
پابرجاست .این راه حلها به لیزرهای قابل تنظیم که غالبها گهران
قیمت هستند نیز احتیا دارند .کریستالهای نهوری نیهز کهه در
] [15]-[17مورد استفاده قرار گرفتهاند منجهر بهه سهاختارهای
حجیم میگردند .در مجموع مهیتهوان نتیجهه گرفهت اسهتفاده از
تجهیزات مرسوم اپتیک با مشکل حجم زیاد روبهرو بهوده و بهرای
پیادهسازیهای سبک و کوچک مناسب نیستند.
همگام با این روشها ،روشه ایی مبتنی بر تشدیدکنندهههای
حلقوی اپتیک برای اعمال تأخیر زمهان حقیقهی نیهز ارائهه شهده
اند] .[13]-[08مزیت این ساختارها اندازه کوچک ،اعمال تهأخیر
پیوسته ،کنترل و تسلط باال در اعمال تأخیر و انعطافپذیری آنهها
در پیادهسازی حالت های مختلف خصوصا برای آرایه ههای بهزرن
است .همانگونهه کهه در بخهش ههای بعهدی بحهث خواههد شهد،
تشدیدکننده های حلقوی قابلیت کار ههم بها سهیگنال ههای تهک
فرکانسی و هم با سیگنالهای چند فرکانسی را دارند .اما بهدلیهل
تنههاوب پاسههک فرکانسههی آنههها ،کههارایی شههان بههرای حالههتهههای

 -2مدلسازی تشدیدكنندههای حلقوی
یک تشدیدکننده حلقوی اپتیک ( )ORR1از یک موجبر حلقوی و
یک موجبر تخت که قادر هستند نور را بین یکدیگر تزویج کننهد
تشکیل شدهاست .این مؤلفه با تابع تبدیل آن بهطور کامهل قابهل
توصیف است که ارتباط میهان دامنهه و فهاز ورودی و خروجهی را
مشخص میکند .یک  ORRرا میتوان مانند شکل ( )0بهصهورت
یک تزویج کنندة  0در  0و یک موجبر فیدبک مدلسازی کهرد.
ضریب تزویج بین دو موجبر و عددی بین صفر و یهک بهوده و
محیط حلقه است.

چندفرکانسی به کیفیت و دقت فواصل فرکانسی حاملها بسهتگی

𝑟𝐿

دارد .در حقیقت ،در حالت چندفرکانسی ،سیگنال بایهد در طیهف
خود نیز متناوب باشد .نزدیک ترین گزینه بهه ایهن حالهت منهابع
لیزر ریزشانهای هستند .این ساختار نهوین در علهم اپتیهک منبهع

خروجی

لیزری است که به کمک پردازش های اپتیک خطهوط فرکانسهی
گسسته و با فاصله یکسانی از هم در طیف پرتوی خروجهی خهود

𝑘

ورودی

شكل ( :)2ساختار یک حلقه تشدیدکننده اپتیک

دارد .ریزشانههای فرکانسی را میتوان با روشهای مختلفی تولید
کرد .یکی از آنها استفاده از تشدیدکنندههای حلقهوی اسهت کهه

منشأ تأخیر در حلقه ،تشدید در فرکانس هایی مشخص است.

نسبت به باقی روشها حجم بسهیار کمهی را اشهغال مهینماینهد،

در یک تشدیدکننده حلقوی ،طول مو ههایی کهه محهیط حلقهه

قابلیت نرخ تکرار در حد تراهرتز دارند و مهیتواننهد پهنهای بانهد

مضارب صحیحی از آنهاست دچار تشدید میشوند:

بسیار بزرگی شامل صدها خط حامل ایجاد نمایند .بههمین دلیل
ریزشانه ها گزینه بسیار مناسب و امیدوارکننده ای بهرای پیشهبرد
مخابرات پهن باند و اپتیک هستند.

() 1
0

شههاخص مههؤثر و  mعضههو مجموعههه اعههداد طبیعههی اسههت
1

Optical Ring Resonator
نسبت سرعت نور در خأل نسبت به سرعت یک مود از پالریزاسیونی Effective Index:
مشخص در جهت انتشار موجبر
2

طراحی و تحليل خط تأخير اپتيک مبتنی بر تشدیدكنندههای حلقوی و ریزشانه برای شكلدهی پرتو در رادار آرایه فازی؛ ایاز قربانی و اسماعیل زارع زاده

طول مو پرتوی تشدیدکننده در مود  mاست.

.

بهفاصلة فرکانسی میان هر دو مود مجاور بازة طیف آزاد میگویند
) بازة طیف آزاد برابر معکهوس تهأخیر گروههی مهوجبر

(

است .بنابراین میتوان نوشت:
این پاسک فرکانسی متناوب موجبر برگشتی است .برای بههدسهت
آوردن تابع تبدیل این ساختار ،مهیبایسهت تهابع تبهدیل مهوجبر

35

از حلقه معادل تأخیر  Tاست .در صورتی که اندازة تابع تبهدیل 1
باشد ،مجموعة حلقه نقش یک فیلتر تمام گذر را ایفا خواهد کرد.
تأخیر گروهی معادل منفهی مشهتق فهاز تهابع تبهدیل نسهبت بهه
فرکانس است .با به دست آوردن بخش حقیقی و موهومی معادلهة
() 0

حلقوی را با تابع تبدیل موجبر تخت ترکیهب نمهود .تهابع تبهدیل

( )5تابع تأخیر گروهی بهصورت زیر بهدست میآید.

یک موجبر حلقوی بهصورت زیر است:

()7

() 8

]

√
√

[

√

]

[

√

کههه در آن  cسرعهههت نههور در خهههأل ،ضهههریب تهضعهههیف،
مؤلفههه افههت دامنههه و عههددی بههین صههفر و یههک و
مؤلفهی فاز اسهت .از آن جهایی کهه
هربار چرخش در موجبر معادل تغییهر فهاز

اسهت ،مهیتهوان

بهدست آورد:

)(8

]

√
√

√

از روابط ( )7و ( )3میتوان دریافت که پاسک فرکانسی یک حلقهه
تشدید کنندة اپتیک با شیفت فاز

()0

√

[

و ضریب تزویج با تغییر فاز

میتوان فرکانس رزونانس حلقه و با ضریر تزویج مهیتهوان شهکل

که در آن

معادل تأخیر گروهی موجبر است .در صورتی که

پاسک تأخیر گروهی را تغییر داد.

را معادل  Ωبگیریم شکل معادله سادهتر میگردد .در این صهورت
 0 ،میگردد .در این حالت در واقع ما به یک

دوره تناوب

معهادل

فیلتر تمام گذر تأخیردهنده رسیدهایم چرا کهه

در تبدیل است که به معنای یک واحد تأخیر زمانی مهیباشهد.
بنابراین در نهایهت تابههع تبهدیل موجهبههر فهیههدبک بههصهورت
قابل نوشتن است .تابع تبهدیل یهک تهزویج
کنندة  0در  0بی اتالف با موجبر جههت دار نیهز بههصهورت زیهر
است:
]

√
√

√

√
[

که در آن ضریب تزویج توان اسهت.

در اینصورت با ترکیب دو مؤلفه تابع تبدیل تشدیدکننده حلقوی
بهصورت زیر خواهد شد:
√

() 5

هنگامی که ضریب تزویج صهفر اسهت ههیو نهوری داخهل حلقهه
نمیرود و هنگامی کهه یهک اسهت تمهام طیهف یکبهار در حلقهه

√

میچرخد و بعد بهطور کامل خار میشود .نور خار شده در این

عبارت معادل زمانی ( )5برابر است با:
()9

شكل ( :)3پاسک تأخیر در مقادیر فاز و ضریب تزویج مختلف.

حالت  0تغییر فاز و به اندازة یهک واحهد تهأخیر حلقهه خواههد
داشت .هنگامی که ضریب تزویج عددی بین صهفر و یهک اسهت،

∑

همواره بخشی از نور ورودی داخل حلقهه مهیشهود و بعهد هربهار

از تحلیل معادلة باال میتوان به این نتیجه رسهید کهه یهک
دارای پاسک ضربة گسسته و بینهایت و یک فیلتر  IIRاسهت کهه
در خروجی نمونهههای تضهعیف شهده و تهأخیر یافتهه بهه انهدازه
مضاربی از  Tرا نشان میدهد؛ چرا کهه همهواره مقهداری از تهوان
خروجی از حلقه دوباره به داخل حلقه باز میگردد و هر بار عبهور
ORR

چرخش بخشی از آن از حلقه خهار شهده و بخشهی دوبهاره وارد
حلقه میشود .از اینرو در این حالت خروجهی ترکیبهی از تعهداد
چرخشهای مختلف است .در این حالهت تغییهر فهاز کهل ورودی
همچنان  0است اما فرکانس های نزدیک به فرکهانس رزونهانس
تغییر فاز شدیدتری خواهند داشت .نکتة اساسی این اسهت کهه
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هر مقدار که باشد ،مساحت زیر نمودار تأخیر مقدار ثابتی خواههد
بود .از آنجایی که تغییر فاز کهل طیهف  0اسهت ،مسهاحت زیهر
نمودار تأخیر (انتگرال تابع تأخیر برابر با تابع فاز است) نیز همواره
 0خواهد بود .این یعنی میهان پهنهای بانهد و میهزان تهأخیر در
فرکانس رزونانس رابطه عکس وجهود دارد .هرچهه میهزان تهأخیر
بیشتر شود ،نمودار جمعتر میگردد و تأخیر محدود بهه فرکهانس
تشدید میگردد از آنجایی که "باند تأخیر" یک تک حلقه اطهراف
فرکانس تشدید آن خواهد بود ،در اکثر مواقع یک تک حلقه برای
رسیدن به تأخیر در کل بازة فرکانس مطلوب نخواهد بود .در ایهن
حالت میبایست از چند حلقه سری شده و مشابه برای رسیدن به
تأخیر در پهنای باند مورد نظر استفاده کرد .تابع تبدیل حلقهة
سری شده با هم برابر ضرب تابع تبدیل تک تک آنهها در یکهدیگر
میباشد .بنابراین تأخیر زمهانی حلقهههها بههصهورت انباشهتی بهه
یکدیگر اضافه میشود .این یعنی در عمل میتهوان از پشهت ههم
قرار دادن چند تک حلقه به یک ابرحلقه با تهأخیر و پهنهای بانهد
بیشتر رسید:
()6

∑

|

∏

|∏

()11

∑
∑

)(11

در حالتهایی تأخیر مجموع بهطور کامل مسطد نمیشود و
دارای پستی بلندیهای مو مانندی خواهد بود .این موضوع
منجر به اعوجا در فرکانسهای مختلف و خرابی پرتوی تابش
آرایه میگردد برای برطرف شدن این مسئله ،میبایست یا تا حد
ممکن فرکانس تشدید حلقههای سری شده را به یکدیگر نزدیک
کرد؛ که با این کار پهنای باند مطلوب کاهش می یابد ،یا تعداد
حلقههای بیشتری بهکار برد؛ که این نیز منجر به افزایش هزینه
و پیچیدگی کار میشود .امّا این هزینهای است که برای عملکرد
صحید سامانه میبایست متقبل شد.

-3پيادهسازی حلقههای تشدیدكننده در خطوط
تأخير اپتيک
 -1-3سيگنال تک فركانسی
در پیههادهسههازی شههبکههههای شههکلدهههی پرتههو دو مسههئله مهههم
میبایست مورد توجه قرار گیرد :مقیاسپذیری و هزینة طراحی و
ساخت .مقیاسپذیری به این معنا که شهبکه بایهد انعطهاف پهذیر
طراحی شود تا برای کاربردهای مختلهف در انهدازهههای مختلهف
انعطافپذیر باشد .همچنین میان پیچیهدگی و هزینهه طراحهی و
ساخت آن نیهز مصهالحه برقهرار شهود .در (مرجهع) سهاختارهای
متعارف برای تحقق یک خط تأخیر با منبع لیزر تک پرتو بررسهی
شده و معایب و مزایای آنها برشمرده شهدهاسهت .در تمهامی ایهن
ساختارها یکی از آرایهها بهعنوان آرایه مرجع انتخاب شده و باقی
مؤلفهها بر اساس زاویه جبهه مو ورودی ،تأخیر مهییابنهد .ایهن
ساختارها بهطور کلی به چهار دسته تقسیم میشوند )1 .سهاختار
موازی متقارن  )0ساختار مهوازی نامتقهارن  )8سهاختار درختهی
متقارن و  )0ساختار درختی نامتقارن .در ساختارهای موازی ههر
مؤلفه آرایه توسط یک خط تأخیر مستقل پشهتیبانی مهیشهود و
خطوط تأخیر با یکدیگر موازی و تهک مرحلههای هسهتند امها در
ساختارهای درختی بهجای اعمال تأخیر در یک مرحله ،سهیگنال
آرایهها در چند مرحله مختلف با هم ترکیب شده و دچهار تهأخیر
میشوند .در این ساختارها مؤلفههههای همسهایه بهه جهز مرحلهه
نهایی ،از مسیرهای مشترکی تغذیهه مهیشهوند .ایهن کهار تعهداد
حلقههای مورد نیاز را نسبت به ساختار موازی کهاهش مهیدههد.
تفاوت ساختارهای متقارن و نامتقهارن در انتخهاب مرجهع زمهانی
است .در ساختارهای متقارن ،زاویه صفر آنهتن بهه عنهوان مرجهع
انتخاب میشود .از اینرو برای یکسان سهازی تهأخیر سهیگنال در
زوایای مثبت و منفی ،میبایست تنها به فاصله از مبدأ توجه کرد.
یعنی هر مؤلفههای کهه از مبهدأ دورتهر اسهت مهیبایسهت تهأخیر
بیشتری را تجربه نماید .از این رو سهاختار متقهارن مهیگهردد در
ساختارهای نامتقارن همواره از یک مؤلفه جانبی به عنوان مرجهع
زمانی اسهتفاده خواههد شهد و میهزان تهأخیر مهورد نیهاز (تعهداد
حلقهها) با دور شدن از آن مرجع بیشتر میشود.

شكل ( :)0مصالحه میان پهنای باند ،تأخیر و اعوجا با تغییر
پارامترهای حلقه های سری.

شكل ( :)5شماتیک ساختار درختی نامتقارن.
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ساختارهای ذکر شده به طور مفصل در ] [05بررسی شدهاند.
مشکل اصلی این ساختارها ،تعداد زیاد حلقههای مورد نیاز بهرای
تغذیه آرایههای با بیش از ده مؤلفه اسهت کهه بها افهزایش تعهداد
مؤلفهها نیز بهصورت تصاعدی افزایش مییابد .همانطهور کهه در
ادامه نشان داده خواهد شد ،استفاده از منابعی که طیهف پرتهوی
تولیدی شان چندفرکانسی است میتوانهد تها حهد قابهل تهوجهی
تعداد حلقههای مورد نیاز را کاهش دهد .این امر موجهب کهاهش
پیچیههدگی سههاخت و کنتههرل و کههاهش حجههم سههازه نسههبت بههه
حالتهای متعارف فعلی میگردد

 -2-3سيگنال چند فركانسی
در ] [05در مورد استفاده از تناوب پاسک فیلترهای حلقوی اپتیک
برای جبران مشکل  chirpمنابع لیزر بحث شدهاست .اما استفاده
از پاسک متناوب تشدیدکنندههای حلقوی برای اعمال تأخیر به
سیگنالهای چند فرکانسی نیز امکانپذیر است .در صورتی که
ساختاری موجود باشد که بتواند حاملهای اپتیک متعددی را با
فاصله فرکانسی یکسان از یکدیگر ایجاد کند ،با تنظیم مناسب
مؤلفههای تشدیدکنندههای حلقوی ،میتوان از پاسک متناوب آنها
برای اعمال تأخیر متفاوت به هر کدام از مؤلفههای آنتن بهره برد.
این ساختار به کمک ریزشانهها قابل تحقق است .در ] [7یک
نمونه از این ساختار شبیهسازی و پیاده شدهاست اما خط تأخیر
مورد استفاده فیبر میباشد ..همانطور که گفته شد ،استفاده از
فیبر حجم زیادی میگیرد ،مقیاسپذیر نیست ،نگهداری آن
مشکل است و تنها تأخیر گسسته میدهد .راه حل ارائه شده کم
حجم و مقیاسپذیر بوده و قابلیت تحقق تأخیر پیوسته را دارد .در
ادامه خط تأخیر فیبری مرجع با خط تأخیر مبتنی بر حلقههای
تشدیدکننده با طراحی جدید جایگزین میگردد .خط طراحی
شده نه تنها نسبت به خط فیبری مزیتهایی چون پیوستگی
تأخیر ،حجم کم و افت توان پایین دارد بلکه نسبت به
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ساختارهای حلقوی پیشین نیز تعداد حلقههای کمتری نیازمند
است.

 -0راه حل ارائه شده
همانطور که از رابطه ( )3قابل مشاهده است ،تابع تأخیر یک
تشدیدکنندة حلقوی پیوسته و متناوب بوده و به کمک ضریب
تزویج  kو فاز و اندازه فیزیکی حلقه که  FSRرا تعیین میکند
قابل کنترل است .از اینرو میتوان شکل تابع تأخیر را بر حسب
نیاز با میزان قابل توجهی از پویایی طراحی نمود .ایدة بهکار رفته
در اینجا یکسان بودن شیب تابع تأخیر مطلوب برای هر زاویه
تابش است .از آنجایی که مؤلفههای همسایهی آنتن ،دو به دو
تأخیر یکسانی نیاز خواهند داشت ،برای اعمال شیب این تأخیر
میتوان از یک خط مشترک برای تمامی آنتنها استفاده نمود.
تنها تفاوت در اعمال تأخیر ثابت برای دستههای مختلف مؤلفهها
میباشد .از اینرو خطوط تأخیر ثابت بهصورت موازی و خط
تأخیر شیب مشترک میباشد .در این حالت ضرب تعداد
حاملهای عبورکننده از خط تأخیر شیب در تعداد خطوط تأخیر
ثابت برابر تعداد مؤلفههای آرایه خواهد بود.
برای مدلسازی مسئله فرض میشود در یک آنتن آرایه
فازی M ،مؤلفه موجود است .منبع فرکانس ریزشانهای برای
تغذیه شبکه شکلدهی پرتو (N≤M) N ،حامل با پهنای باند
یکسان  wو فرکانس

ایجاد می نماید به شکلی که:

()10

فاصله فرکانسی ثابت میان حاملها است .فرض میشود آرایه
مورد نظر میبایست در جهت مثبت و منفی بیشینه زاویه مطلق
را جاروب نماید .در این صورت برای ایجاد صحید الگوی
تابش ،اختالف زمانی میان هر دو مؤلفه میبایست در بازه
( قابل دستیابی باشد .که در آن  dفاصله میان هر
)
دو مؤلفه و  cسرعت نور است .در نتیجه تابع تأخیر گروهی هر
مؤلفه میبایست شرط زیر را ارضا کند:
()18

برای تحقق تأخیر مورد نظر در هر کدام از فرکانسها میبایست
رابطه زیر حل گردد:
()41

یک تابع خطی است که شیب آن توسط زاویه تابش مورد
شكل ( :)6تأثیر  FSRو تناوب یکسان (باال) و
وتناوب متفاوت (پایین) بر تأخیر

نیاز تعیین میشود .هرچقدر زاویه تابش بیشتر باشد ،شیب این
FSR

تابع نیز بیشتر میگردد بهعلت وابستگی تابع تأخیر به چند مؤلفه
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مختلف ،بهجای حهل مسهتقیم معادلهه از روش عهددی اسهتفاده

جاروب در هر دو زاویه منفی و مثبت میباشد .واحدهای مختلهف

میشود .در این روش ابتدا متغیرها از مقادیر اولیه تصهادفی آغهاز

خط تأخیر شیب با نماد

نمایش داده میشوند .هرکدام از ایهن

شده و برای هر کدام به ترتیب مقدار بهینه بهدست میآید .در هر

واحدها با هدف مشخصی بهکار گرفته میشهود .واحهد  T0میهزان

مرحله مقدار بهینه متغیر عددی اسهت کهه اخهتالف میهان تهابع

تههأخیر ثههابتی کههه برابههر عههرض از مبههدأ اولههین دندانهههی حامههل

تأخیر بها مقهدار تهأخیر مطلهوب را کمینهه مهیکنهد .بهه منظهور

ریزشانهای است و واحدهای دیگر هر کدام بخشی از شیب مهورد

اعتبارسنجی ،پس از هر دور بهینه سازی دوباره تمهامی متغیرهها

نیاز بین دندانهها را تأمین میکنند علت اصهلی ایهن کهار امکهان

بازدید می شوند .این روند تا زمانی که دیگهر اخهتالف میهان تهابع

مدیریت حلقههایی با  FSRمتفاوت اسهت .در ایهن صهورت تهابع

تأخیر با تابع هدف تغییر نکند یا از مقدار کمتر باشد ادامه مهی

تأخیر بهصورت زیر خواهد بود:

یابد.

()19
|

()15

|∑

همانطور که در باال توضید داده شد ،اعمال تأخیر مورد نیاز در
دو مرحله کلی انجام خواهد شد )1 .خط تأخیر شیب و  )0خط
تأخیر ثابت .در ابتدا خط تأخیر شیب بهصورت مشترک به تمامی
پرتوها اعمال میشود .برای سادهسازی تحقق این خط ،از چند
واحد تأخیر با  FSRمتفاوت استفاده میشود .تأخیر اعمال شده
بر هر پرتو برابر مجموع تأخیر اعمال شده توسط هرکدام از
واحدها به آن است .ساختار خط تأخیر شیب در شکل ( )7نمایش
داده شدهاست.
T2

T3

∑

که  Bتعداد واحدهای تأخیر بهکار رفته است .بهدلیل محهدودیت
در تغییر  ،FSRهر کدام از ایهن واحهدها  FSRمتفهاوتی خواهنهد
داشت که توسط بیشترین تأخیر مورد نیاز توسط آن واحد تعیین
میشود .میزان تأخیر اعمال شده توسط ههر کهدام از واحهدها بها
افزایش اندیس کاهش مییابد .تعداد واحدهای تأخیر وابسهته بهه
بیشینه شیب مورد نیاز است .طراحی را میتوان براساس حداکثر
تأخیر مورد نیاز انجام داد؛ با این دید که بهرای تأخیرههای کمتهر
میتوان واحدها را از واحدهای فرعهی عبهور داد .شهمایی از ایهن
پیادهسازی در شکل ( )3نشان داده شدهاست.

T1

تغذیه مولفه ها
خط تأخیر ثابت 1

𝒌𝟑𝒅′′ 𝝓𝟑𝒅′′

𝟏𝟑𝝓 𝟏𝟑𝒌

𝒌𝟐𝒅′ 𝝓𝟐𝒅′

𝟏𝟐𝝓 𝟏𝟐𝒌

𝒅𝟏𝝓 𝒅𝟏𝒌

خط تأخیر شیب

𝟏𝟏𝝓 𝟏𝟏𝒌

سوییچ
/دیمالتیپلکسر

ورودی
خط تأخیر ثابت 2

خط تأخیر ثابت N

شكل ( :)8شماتیک ساختار پیشنهادی.
شكل (( :)7باال) ساختار کلی خط تأخیر شیب
(پایین) نحوه چینش زیرحلقه های سازنده ی هر واحد تأخیر.

پرتوها بعد از عبهور از خهط تهأخیر وارد سهوییو  /دیمالتیپلکسهر
میشوند تا به نحو مقتضهی مؤلفهه ههای آرایهه را تغذیهه نماینهد.
استفاده از سوییو در این مرحله به منظور محقهق کهردن امکهان

خط تأخیر طراحی شده معادل همان خط تأخیر مبتنی بهر فیبهر
مرجع ] [5است .فرکانس کاری آرایه مورد نظر  15گیگاهرتز بوده
و زاویه بیشینه و کمینة آن در جههت مثبهت و منفهی  91درجهه
است .همچنین تعداد مؤلفهها  01عدد بوده و فاصلة میان آنهها 1
سانتیمتر بوده که برابر با نصف طول مو است .با توجه بهفاصهلة
آنتنها از یکدیگر بیشینه اختالف زمهانی ههر دو مؤلفهة همسهایه

طراحی و تحليل خط تأخير اپتيک مبتنی بر تشدیدكنندههای حلقوی و ریزشانه برای شكلدهی پرتو در رادار آرایه فازی؛ ایاز قربانی و اسماعیل زارع زاده

برابر خواهد بود با:
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خطای اختالف میان تابع تأخیر هدف و تابع تأخیر بهدست آمده
کمینه گردد .بدین منظور میتوان از

()17

و ( I ،تعداد حلقهها) و

 FSRبرای بهینهسازی استفاده نمود .پس از تعیین  FSRو تعداد
در این حالت بیشترین تأخیر مورد نیاز برابر  1/59نانوثانیه خواهد
بود .تناوب فرکانسی دندانههای ریزشانه  081گیگاهرتز است .با
هدف نشان دادن برتری نسبت به خط تأخیر فیبری 80 ،حالت
مختلف برای تأخیر میان مؤلفهها در نظر گرفته میشود .با توجه
به ساختار مسئله از  0خط تأخیر ثابت و  5حامل ریزشانهای
استفاده میشود .الزم به توضید است که یکی از خطوط تأخیر
ثابت عمال خالی خواهد بود زیرا  5حامل با کمترین فرکانس (5
آرایة اول) نیازی به تأخیر ثابت ندارند .شیب خط الزم برای 80
حالت مختلف تأخیر در جدول ( )1آمده است.
جدول ( :)1مقدار شیب  80حالت مختلف
1/189890

1/757579

1/873733

1

0/951515

0/070707

1/36686

1/515150

0/199997

8/737376

8/016161

8/181818

5/931313

5/81818

0/600000

0/505055

7/16967

9/313130

9/086860

9/191919

3/710101

3/888888

7/650505

7/575753

11/00707

6/303035

6/096967

6/161616

11/70000

11/89890

11/63036

11/91919

به منظور حل راحتتر مسئله ،تابع تأخیر به چند زیرتابع سهازنده
با ضرایب دلخواه تقسیم شده و هر زیر تابع توسط یک واحد حلقه
تأخیر پشتیبانی میشود.

حلقهها ،مقدار

بهدست خواهد آمد .در صورت قابل قبول نبودن دقت برای هر
کدام از خطوط ،یک واحد تأخیر جبرانی به خط شیب اضافه
خواهد شد.
جدول ( :)2مؤلفههای و دقت حاصل چند خط مختلف
شيب خط

دقت

(

(

63/01

35،30،35،36

8/016

63/10

77،73،31،30

5/818

63/86

71،75،75،31

9/086

63/55

91،97،71،73

3/888

67/90

50،90،97،70

11/630

 -5تحليل متریک عملكرد فركانس رادیویی
 ،میدان الکتریکی سیگنال خروجی منبع نهوری متصهل بهه
ورودی ساختار اپتیکی بهصورت معادله زیر نشان داده شدهاست.
)) I i e j (ot  (t

()01

که در آن

شدت میدان الکتریکهی منبهع نهوری،

زاویهای حامل نوری،
می باشد.

) S i (t

Ei (t ) 
o

فرکهانس

تغییهرات فهاز سهیگنال منبهع نهوری

سیگنال منبع نهوری توسهط سهیگنال رادیهویی

مدوله می شود .سپس ،مؤلفهه ههای مختلهف سهاختار اپتیکهی بها

∑

()13

و برای هرکدام از خطوط (شیبهای مختلف)

اسههتفاده از تههأخیر و تغییهر دامنههه سهیگنال مدولههه شههده نههوری
پیاده سازی میشود .شکل ( )6نشان دهنهده یهک سهاختار بهرای

در عمل  Bبا  Kبرابر خواهد بود .یعنی برای هر زیر تابع یک واحد
تأخیر با  FSRمشخص وجود خواهد داشت .هر واحد تأخیر شامل
حلقههایی است کهه مؤلفهههایشهان از الگهوی مشخصهی پیهروی
میکند .این الگو بدین صورت خواهد بود:

تضعیف (یا بهره) مختلف میباشد .تأخیرهها بهه انهدازه  Tبیهانگر

()16

ایجاد خطوط میباشند سیگنال فرکانس رادیویی بهر روی حامهل

پیادهسازی شبکه شکلدهی پرتوی اپتیک بر اسهاس اسهتفاده از
یهک منبههع نههوری و اسههتفاده از مس هیرهای تههأخیر دارای می هزان

نوری مدوله شده و سهپس بهر روی تعهدادی خطهوط تهأخیر دی
∑
()01

)

(

)

)

( ∑

(

که در آن  uتابع پله است .مؤلفههای هر واحد تأخیر و تعداد
واحدهای تأخیر (زیر توابع تأخیر) به گونهای انتخاب میشود که

مالتی پلکس می شهود .خروجهی هها پهس از عبهور از مسهیرهای
تأخیرهای مختلف با هم مالتی پلکس شده و نهایتا جهت تبهدیل
سیگنال نوری به سیگنال الکتریکی از یک دیهود نهوری اسهتفاده
میشود .شکل تابع تبهدیل شهبکه شهکلدههی پرتهوی اپتیهک را
میتوان با تنظیم وزن خطوط کنترل نمود [.]5

نشریه علمی ”رادار “ ،سال نهم ،شماره  ،1بهار و تابستان 1011

61

بیانگر دو باند کناری نوری هستند .میدانهای الکتریکی در دو
Td0

0

Td1

1

)) Eo (t )  Si (t ).e j (ot  (t

)) Ei (t )  Ii e j (ot  (t

خروجی تداخلسنج را بهصورت زیر میتوان نوشت:
eA (t ) =  pn s g A
n

()32
1XN

NX1

) S i (t

N1

)Td(N-1

شكل ( :)9ساختار فوتونیکی مایکروویو بر اساس دی مالتی پلکس
کردن سیگنال نوری مدوله شده و استفاده از مسیر های تأخیر متفاوت.

 
(1   ) M  jnt 
 j 
D e n 

 e 
2
2





 Vrf (1   ) M j (n RF )t 
  j
e


4 2V



 Vrf (1   ) M j (n RF )t 
e
 j

4 2V


eB (t ) =  pn s g A
n

در این قسمت به محاسبه ی جریان نوری خروجی سیگنال رادیهو
فرکانسی از میدان الکتریکی شهانة فرکهانس نهوری مهی پهردازیم،
سپس تابع انتقهال فیلتهر و گهین فرکهانس رادیهویی را محاسهبه
می کنیم .میدان الکتریکی شانة فرکانس نوری ،در خروجی بلهوک
تقویت کننده فیبر دوپ شده با ایریبیوم به قرار زیر هست:
()00

jnt

ecomb (t ) =  pn s g A e
n

 p nو  nبه ترتیب توان نوری و فرکانس زاویهای خط شانهای
nام هسهههههتند .فرکهههههانسههههههای زاویههههههای در رابطهههههة
 n = 0  n صدق میکننهد 0 ،و  بهه ترتیهب
فرکانس زاویه ای کریر نوری و فاصله ی شهانه ای (بهه معنهی نهرخ
تکرار) هستند  s .فاکتور تلف نوری شکل دهندة پهالس اسهت.

 g Aفاکتور گین نهوری  EDFAهسهت .یهک سهیگنال فرکهانس
رادیویی الکتریکی ،بلوک  IMکه در نقطة انتقهال مینهیمم بایهاس
شده است ،را تحریک می کند .سیگنال فرکانس رادیویی الکتریکی

در ورودی بلوک  IMبرابر است با:
()32

)  in (t ) =V rf cos(RF t

 V RFو  RFبه ترتیب ولتاژ فرکانس رادیویی و فرکانس
رادیویی زاویهای هستند .با فرض تقریب سیگنال کوچک ،میدان
الکتریکی در خروجی بلوک  IMبرابر است با:
()32

 Vrf jRF t
 Vrf  jRF t 
e
j
e
2   j

2
V
2V




 M ein (t ) 
2

= ) eIM (t

)  e in (tمیدان الکتریکی در ورودی بلوک  IMاست  M .و  به
ترتیب ،فاکتور تلف نوری و ضریب کاهش  IMهستند .جملة اول
بیانگرحاملهای نوری باقیمانده هست ،که بهدلیل ضریب کاهش
محدود مدوالتور بهصورت ناقص حذف شدهاند .جمالت دیگر

()32

 
(1   ) M  jnt 
 j 
D e n  j
 j
 e 
2
2






V
(1


)

j (  
)t
rf
M



e n RF
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 Vrf (1   ) M j (n RF )t

e


4
2
V




 کسری از توان است ،که به سمت بازوی باالیی (مسیر تأخیر)
تداخل سنج ههدایت مهی شهود  :1   ،نسهبت تقسهیم تهوان
ورودی تهداخلسهنج هسهت  .اخهتالف تهأخیر بهین دو مسهیر
تداخل سنج است  D ،فاکتور تلف نوری خط تأخیر نهوری متغیهر
میباشد .فرض میکنیم ،که یک کوپلر  8دی بی متقارن ،خروجی
تداخل سنج را شکل می دهد .پس از انتشار مهو از طریهق ،DCF
میدانهای الکتریکی در دو ورودی  BPDعبارتند از:
()32
pn s g A F



= ) eBPD  A (t

n
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 j 
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()38
eBPD  B (t ) =  pn s g A F
n
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  Fفاکتور تلف نوری محیط پاشنده هست  ( ) .فاز درجة
دوم 1است ،که توسط معادلة پاشهندگی کروماتیهک زیهر معرفهی

هست T .تأخیر تفاضلی بین تپهای فیلتر است .در مواقعی که

میشود:

اختالف تأخیر بین دو مسیر تداخلسنج تغییر میکند،

()06

2
(  0 ) 2
2

( FSR =1/  2 =1/ Tدر واحد  )Hzمحاسبه میشود ،متناوب

 ( ) =  ( )L =  0  1 (  0 ) 

ضریب پاشندگی   2و پارامتر پاشندگی  Dبهصورت زیر بها ههم
در ارتباط هستند:
D  2L
2 c

()81

= 2

جریان نوری در خروجی  BPDبرابر است با:
()81

  Aو   Bپاسکهای بلوک  BPDهستند ،که در ادامه آنها را

برابر در نظر میگیریم (  )  =  A =  Bو  بیانگر میانگین
روی نوسانات نوری هست .در نهایت ،جریان نوری خروجی
سیگنال فرکانس رادیویی عبارتست از:
n s A

n

()80

Vrf  F  (1   ) D M
2V

= ) iRF (t

 
2 2

 sin  RF t  0  1RF  2 RF  n ( 2RF   )  



 
2 2

 sin  RF t  0  1RF  RF  n ( 2RF   )  
2

 

تابع انتقال فیلتر ،یعنی نسبت ولتاژ فرکانس رادیویی خروجی به
ولتاژ فرکانس رادیویی ورودی را میتوان بهصورت زیر نوشت:

 F s g A R  (1   ) D M
2V
()80

داده میشوند .بنابراین ،بهدلیل اینکه دو باند کناری فیلتر
هیچگونه همپوشانی ندارند ،اتالف توان فرکانس رادیویی هم
وجود ندارد .گین فرکانس رادیویی در فرکانس فرکانس رادیویی
مرکزی باندهای کناری فیلتر ،با بهکارگیری رابطة  33به قرار زیر
است:
()80

i (t ) =  B | e BPD B (t ) |2    A | e BPD A (t ) |2 

p  g

فرکانسهای مرکزی دو باند کناری در جهتهای مخالف شیف

2

  p s  s g A  F  (1   ) D  M R 
P
= out = 



Pin
2V 



 -6پردازش نهایی سيگنال
مقدار و حلقههای خط شیب برای  5خط با شیبهای
مختلف به همراه دقت تابع نهایی در جدول ( )0نمایش داده شده
است .همانطور که مشخص است روش پیشنهادی قادر بوده
شیب خطهای مختلف را با دقت باال محقق نماید .همچنین کل
مجموعه تأخیر طراحی شده از  03حلقه تشدیدکننده تشکیل
شدهاست .این در حالی است که در ساختارهای متعارف درختی و
موازی حداقل به  90حلقه تشدیدکننده نیاز خواهد بود .در نتیجه
میتوان ادعا نمود تعداد حلقههای مورد نیاز  %05کاهش پیدا
کرده است .بهعالوه ،از لحاظ پیچیدگی اتصاالت ،ساختار ارائه
شده فعلی سادهتر و تحقق پذیرتر است .در شکل ( )11نمونهای
از نحوة تقریب تأخیر به یکی از خطوط شیب نشان داده شده
است.

H (RF ) 

2 
 j 0  2 RF


j  n ( 2RF  ) 
2



 e

p
e
n n




 2 

  j 0  22 RF 
j  n ( 2RF  )  
n pne
 e




 Rامپدانس آشکارسازهای نوری است .در این عبارت پیش
فاکتورهای فازی حذف شدهاند .دو جملة داخل کروشه ،دو باند
عبوری مختلف فیلتر را شامل میشوند ،که هر یک از باندهای
کناری مدوالسیون ناشی میشوند .تابع انتقال فیلتر به تبدیل
فوریهی طیف شانة نوری شکل داده شده ،بستگی دارد ،همچنین
تابع انتقال نسبت به رنج طیفی آزاد ( )FSRکه توسط
Quadratic Phase

1

G rf

شكل ( :)11نحوة تقریب تابع تأخیر اصلی به کمک زیر
تابعها.

نشریه علمی ”رادار “ ،سال نهم ،شماره  ،1بهار و تابستان 1011

60

همانطور که گفته شد برای کاهش تعداد حلقههای مورد نیاز به
جای اعمال تأخیر برای زوایای مثبت و منفی ،خط تأخیر تنها
برای یکی از زوایا طراحی میشود و زوایای جهت مخالف به کمک
یک سوییو که مسیر تغذیه مؤلفهها را عکس می نماید تحقق
مییابد (شکل .)11

شکل (( :)13باال) الگوی تابش آرایه و تغییرآن با تأخیر (پایین)
الگوی تابش سه بعدی.
شكل ( :)11نحوة تحقق زاویه جهت مخالف به کمک سوییو

برای نشان دادن آنکه در این روش تعداد حلقههای مورد نیهاز بهه
شکل قابل توجهی کهاهش مهییابهد شهکل ( )10بهرای مقایسهه
روشهای درختی (متقارن و نامتقارن) بها روش پیشهنهادی ارائهه
شدهاست .همانطور که مشخص است روش ارائه شهده از ههر دو
روش درختی به تعداد حلقههههای کمتهری نیهاز خواههد داشهت؛
همچنین اختالف میان روش درختی نامتقارن و روش پیشنهادی،
با افزایش مؤلفههای آرایه افزایش خواهد یافت .یعنی هرچه تعداد
آرایهها بیشهتر باشهد ،روش پیشهنهادی عملکهرد بهتهری خواههد
داشت .و در شکل ( )18و ( )10الگوی انتشار آرایهه نسهبت بهه 8
تأخیر زمانی را ترسیم نمودهاست .همان طور کهه مشهخص اسهت
حلقههای تشدیدکننهده بههدلیهل داشهتن قابلیهت اعمهال تهأخیر
پیوسته ،قادرند دقت جاروب پرتو در فضا را افزایش دهند.

شكل ( :)10مقایسه دقت الگوی تابش حالتهای  19و  80تأخیری.

هرچند این موضوع با فیبر نیز قابل تحقهق اسهت امها نسهبت بهه
حلقههای تشدیدکننده اپتیک گرانتر و سختتر است چرا که بهه
تعداد واحد و طول فیبر بسیار زیهادی نیهاز خواههد بهود .پهس از
تکمیل خط تأخیر ،برای توزیع سیگنالهها ،از روش توضهید داده
شكل ( :)12مقایسه تعداد حلقه های تشدیدکننده مورد نیاز در روش
های درختی و روش ارائه شده.

شده ،احتیا به خطوط تأخیر ثابت و حلقههای بیشهتر بهرای بهه
وجود آوردن الگوی تابش متقارن از بین خواهد رفت .مهیبایسهت
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سیگنالهای اپتیک توزیع شده ،به سیگنال الکتریکی تبدیل شوند

68

افق باشد.

و پس از پردازش های نهایی و تقویت به آرایهههای آنهتن تغذیهه
شوند تا الگوی تابش آرایه آنتن شکل بگیرد.

𝒏𝑨
𝟏

شكل ( :)15ساختار مرحله نهایی شبکه شکل دهی پرتو.

 -7الگوی تابش آنتن آرایه فازی

الف) دامنه یکسان برای همه مؤلفهها منجر به الگوی تابشی شدهاست
که انرژی آن چندان در لوب اصلی متمرکز نیست.

الگوی تابش آرایهای از آنتنها از تجمیهع الگهوی تمهامی آنهها بها
یکدیگر به دست می آید .میدان الکتریکی ایجاد شده توسهط یهک

𝑛

𝑛𝐴

آرایه آنتن در فاصلة دور ،از فرمول زیر بهدست میآید:
()01

∑

که در آن  βثابت فاز قانون ماکسول α ،فهاز سهیگنال تغذیهه ههر
مؤلفه و  dفاصله میان آنتنها است .همچنین  Anدامنهه سهیگنال
مربوط به هرکدام از مؤلفهها است .در صورتی که  Anبرای تمامی
مؤلفهها برابر با  A0باشد خواهیم داشت:
()00

از اینرو با کنترل فاز و دامنه سیگنال آرایهههها مهیتهوان الگهوی
تابش آنتن را کنترل کرد .کنترل فاز در اینجا معادل تنظیم تأخیر
میان آرایهها است که در بخشهای قبلی توضید داده شهد .حهال
برای بررسی تأثیر دامنه سیگنال آرایهها بر روی الگوی آنتن ،چند
حالت کلی بررسی میگردد این حالتها در شکلههای زیهر قابهل
مشاهدهاند .تأخیر میان هر دو مؤلفه همسایه بهه گونههای تنظهیم
شده که تمرکز پرتوی اصلی در اطراف زاویه  81و  151نسبت به

ب) استفاده از توزیع متقارن منجر به تشدید انرژی در لوب اصلی
شدهاست.
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)دامنه تصاعدی از یک مؤلفه تا مؤلفه انتهایی منجر به بزرن شدن
لوب اصلی به شکلی نامطلوب شدهاست.

ه) انتخاب دامنه منفی برای حاملهای کناری میتواند منجر به ایجاد
لوبهای اصلی بیشتر و باریکتر گردد (رهگیری چند هدف)
شكل (:)16حالتهای مختلف الگوی تابش آنتن بر حسب دامنه
حاملهای اپتیک.

همانطور که در شکلهای بهاال قابهل مشهاهده اسهت ،توابهع
متفاوت برای حاملهای اپتیک منجر به ایجاد شکلهای مختلهف
برای الگوی تابش میگردد هر کدام از این الگوها در شرایط خاص
می تواند مفید باشد .بهعنهوان مثهال الگهوی (د) مهیتوانهد بهرای
جلوگیری از اختالل بین رادارهای مختلف و تمهایز میهان اههداف
بهکار برده شود؛ بدین شکل کهه از انتشهار امهوا راداری در یهک
جهت مشخص جلوگیری می نمایهد .همچنهین در الگهوی (د) بها
افزایش تعداد لوب های اصلی و باریک تر شدن آنها ،میتوان اقدام
به رهگیری همزمان و با دقت باالی چند ههدف نمهود .همچنهین
برای نشان دادن اینکه روش تأخیر حقیقهی زمهان ،وابسهتگی بهه
فرکانس را در تعیین فاز مؤلفه ها از بین مهی بهرد ،الگهوی تهابش
آرایه در سه فرکانس مختلف در شکل  17نمایش داده شدهاسهت.
د) با انتخاب ضریب منفی یک الگوی تابش معکوس بهدست آمهده اسهت
و در تمامی زاویه ها غیر از زاویه انتخابی میدان الکتریکی حاضر است.

با وجود تغییر فرکانس ،پدیده لوچی پرتو روی نداده و لوب اصلی
آنتن جابهجا نشدهاست.
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