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نئون بر اساس منطق فازي با عملکرد بهینه و  - لیزر گازي هلیومي فرکانس و توان کنندهسازي کنترلدر این مقاله، طراحی و شبیه -  چکیده

اساس طراحی این سیستم کنترلی فازي، روش . انجام و نتایج به دست آمده بیان شده است MATLAB/SIMULINKافزار مطلوب با استفاده از نرم
دهد که نوسانات فرکانسی سازي نشان مینتایج شبیه. باال بردترکیبی تعادل توان و قفل فرکانسی است تا هر چه بیشتر بتوان پایداري سیستم را 

همچنین، میزان خطاي . نانومتر است 06/0جایی برابر با گیري جابهپذیري اندازهتفکیک .رسدمی ±1/0%و  10-11و توان خروجی لیزر به ترتیب به 
IAE  هاي مرسوم بهبود یافته استهکنندکاهش یافته و عملکرد سیستم در مقایسه با سایر کنترل 557/6به.  

  هاي حرارتی، منطق فازي، ناپایداريHe-Neي لیزر، لیزر گازي کنندهطول کاواك، کنترل -کلید واژه
 
  

 مقدمه -1

بر نوري اسـت کـه توسـط آینـه یـا دیوارهـاي       لیزر یک موج
 ،لیـزر . بازتابگر به شکل یک کاواك تشدیدگر محدود شـده باشـد  

 مـوج طـول را به صورت پرتوهاي مـوازي بسـیار بـاریکی کـه      نور
ترین لیزرهـاي مـورد   یکی از رایج .کند ساطع می ،مشخصی دارند

. نئون است -هلیوم گازي ي نانومترولوژي، لیزراستفاده در سامانه
نئون معمولی با تک رنگی بـاال، فقـط یـک تـک      -لیزرهاي هلیوم

در این لیزرها، تعـداد متعـددي   . کنندفرکانس از نور را تولید نمی
هاي متفاوت فعال فرکانس نزدیک به هم به طور همزمان و شدت

بردها ممکن است که ایـن موضـوع از   براي بسیاري از کار. هستند
گیري ابعاد بـا دقـت   اهمیت باالیی برخوردار نباشد اما براي اندازه
-سـنجی در تـداخل . باال از اهمیت و جایگاه باالیی برخوردار است

ي نـوري بـا پهنـاي فرکـانس     یک چشمه هاي بسیار دقیق، وجود
انشـی  براي مثال، در آشکارسازي امـواج گر . مورد نیاز استباریک 

سنجی که امـروزه مـورد توجـه نظـري و تجربـی      از طریق تداخل
بسیاري در جهان قرار گرفته است، تغییر فرکانس یک هرتـز هـم   

 یکـ یزیف تیهر کم يرگیدر اندازه یکل ربه طو .]1-2[زیاد است 
فرکـانس   رییـ تغ رد،یـ صـورت بگ  سـنجی که با استفاده از تـداخل 

و در  شـود یاز ناخواسته مـ اختالف ف ریینور موجب تغ يناخواسته
   ياریلذا، در موارد بس. کندیرا محدود م يرگیدقت اندازه جهینت

  
  
 يامـر  دار،یـ بـاال و فرکـانس پا   ینور با تکفام يچشمه کیوجود 
   .است يضرور

نئـون، فرکـانس نـور     -در لیزرهاي گازي به ویژه لیزر هلیوم
ك خروجی بـه سـبب تغییـر دمـا و در نتیجـه تغییـر طـول کـاوا        

توانـد  هاي آکوستیکی نیـز مـی  گرچه ارتعاش. تشدید، متغیر است
موجب ناپایـداري فرکانسـی شـود، ولـی در تقریـب اول از آن در      

در اثر تغییر طول لیـزر،  . نظر کردتوان صرفمقایسه با اثر دما می
کنـد و موجـب   ي لیزر حرکت میفرکانس هر مود روي خط بهره

ستاي تثبیت نگه داشتن طـول  در را. شودتغییر شدت هر مود می
ي لیـزر و یـا اسـتفاده از یـک     کاواك، روش کنترل جریان تخلیـه 

-شود، به کار مـی ي لیزر پیچیده میپیچ حرارتی که دور لولهسیم
  . رود

هاي نور از نظـر تکفـامی،   ، بهترین چشمه1961قبل از سال 
در ایـن  . ]3[ي عناصر کادمیوم و سـزیوم بودنـد   هاي تخلیهالمپ

 ي علـی جـوان و  نئـون بـه وسـیله    -ل بـا کشـف لیـزر هلیـوم    سا
بـا  . همکارانش، معلوم شد که تکفامی نور لیزر بسیار بیشتر اسـت 

 گذشت زمان، محققان متوجه شدند که فرکانس نوسـان لیـزر در  
مختلفی به ویژه دمـا ثابـت نیسـت و بـا سـپري شـدن        اثر عوامل

ترتیب بـا توجـه    به این. کندزمان، به طور قابل توجهی تغییر می
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نئون، از آن زمـان تـا    -ي پایدارسازي لیزر هلیومبه اهمیت مساله
و همکارانش در  بالهورن. کنون بسیار مورد توجه قرار گرفته است

از اولین کسانی بودند که فرکـانس ایـن نـوع لیـزر را      1972سال 
ها با توجه به تغییراتی که در شدت هر یـک  آن. ]4[پایدار کردند 

شـد، بـا اسـتفاده از یـک سیسـتم      هاي لیـزر مشـاهده مـی   از مود
ي لیزر را در جهت تثبیـت  الکترونیکی سعی کردند تا ولتاژ تغدیه

ها توانستند افـت  در این تالش، آن. فرکانس نور لیزر کنترل کنند
پـس از آن بنـت   . برابر کاهش دهنـد  30و خیزهاي فرکانس را تا 

انست پایداري توان دو پیچ حرارتی تواز روش سیم 1973در سال 
. ]5[برابر دست یابـد   100مود لیزر را بهبود دهد و به پایداري تا 

براي پایدارسازي لیزر گازي  Zeemanاز اثر  1973فرانک در سال 
نئـون اسـتفاده کـرد کـه توانسـت نوسـانات تـوان را بـه          -هلیوم

لیـزر   اولین بار، پایدارسازي فرکانس و توان. ]6[برساند  %05/0±
معرفـی شـد کـه     1993در سال  نئون سه مود توسط سو -یومهل

روشـی   2007در سـال  . ]7[حاصل شـد   5×10-11میزان پایداري 
ــه منظــور    ــوان ب ــادل ت ــب قفــل فرکانســی و تع ــر ترکی مبنــی ب

کـه توانسـت میـزان     شـد نئـون مطـرح    -پایدارسازي لیزر هلیوم
  .]8[برساند  3×10-11پایداري را به 
نئـون بـا اسـتفاده از     -ازي لیزر هلیـوم ، پایدارسمقالهدر این 

کنترل فازي بر اساس روش ترکیبی قفل فرکانسی و تعادل تـوان  
رسـید و خطـاي    10-11مطرح شده است که میـزان پایـداري بـه    

IAE  شد 557/6برابر با.  

نئون در سامانه  - ضرورت پایداري لیزر هلیوم -2
  نانومترولوژي

. شودولوژي نامیده میگیري در مقیاس نانو، نانومترعلم اندازه
آوري، بدون شک ساخت و توسعه قطعات با پیشرفت سریع فن

-میکروالکترونیک و فرآیندهاي مختلف فوتولیتوگرافی و ماسک
هاي کنترل و سازي در ابعاد بسیار کوچک، بدون وجود سامانه

جایی و سرعت در محورهاي مختلف، گیري دقیق جابهاندازه
-گیري جابهي مختلفی براي اندازههاروش. پذیر نیستامکان
هاي نانومتري موجود است، اما کارآمدترین روش به جایی

براي . سنج داپلري استهاي باال، روش تداخلخصوص در سرعت
مودي و یا ترکیبی از چند لیزر با این منظور یا از لیزرهاي چند

شود که در این صورت پایدار هاي مختلف استفاده میموجطول
  . ]9-14[اي برخوردار است این منابع لیزري از اهمیت ویژهبودن 

هاي لیزر ي مودي در کاواكي طیفی آزاد یا فاصلهمحدوده
  :شودبه صورت زیر بیان می

)1                                       (               
2


cFSR
nL

                           
ي باال، با افزایش طول کاواك لیزر، فاصله عادلهبا توجه به م

مودي با انبساط فرکانس تداخلی درون .یابدمودي کاهش می
) 1( با مشتق گرفتن از معادله. یابدحرارتی کاواك کاهش می

  :داریم

)2      (                                        
22

b
c dLd
nL

                                                                                          

انبســاط  dLرانـش فرکـانس تـداخلی درون مـود و      dνbدر اینجـا  
  .    حرارتی کاواك است
 مـود، سـه فرکـانس تـداخلی درون    نئون سه -در لیزر هلیوم
مود، فرکانس تداخلی دوم، بنابراین، در لیزر سه. مودي وجود دارد

bνهـاي تـداخلی   ، بسیار کوچکتر از دیگر فرکانسLν و Hν  اسـت .
جایی با استفاده از گیري جابهساختار نوري سیستم اندازه 1شکل 

پایـداري  . دهدمودي پایدار شده را نشان مینئون سه -لیزر هلیوم
یی جـا گیـري جابـه  هـاي انـدازه  کاواك براي دقت باال در سیسـتم 

شود، پرتو بـا  مشاهده می 1ر شکل طور که دهمان. ضروري است
گـذرد و  می) PBS(ي پرتو قطبنده -از میان شکافنده 0νفرکانس 
با توجه به قانون مربـع  . شودبازتاب می 2νو  1νهاي دیگر فرکانس

  :شودآشکارساز نوري، سیگنال مرجع به صورت زیر بیان می
)3(  2

1 2 01 2 0(2 ) (2 ) (2 )rAPD Cos t Cos t Cos tI E E E      
  

  
 -جایی با لیزر هلیـوم گیري سرعت و جابهساختار نوري سیستم اندازه: 1شکل 

منشـور  : CCPدیود نوري بهمنی، : APDي پرتو، شکافنده: BSمودي؛ نئون سه
: mمرجـع،  : rقطبنـده،  : Pي پرتـو،  قطبنده -شکافنده: PBSدار، مکعبی گوشه

  ]9[گیري اندازه
  

، IAPDrد نوري بهمنـی مرجـع،   هاي فرکانس باال با دیوعبارت
  : شودبه صورت زیر بازنویسی می) 3(ي شوند، معادلهحذف می

)4(             2 1 2 0

0 1

(2 ( ) ) (2 ( ) )
(2 ( ) ) (2 ( ) )
(2 ) (2 )

rAPD

H L

H L

Acos t Bcos tI
Ccos t D Acos t
Bcos t Ccos t D

    
    
  

   

    
  

         

ــا  D=0.5(E1و  A=E1E2 ،B=E0E2 ،C=E0E1در اینج
2+ E2

2+ 

E0
، IAPDmگیري، جریان خروجی دیود نوري بهمنی اندازه. است (2
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   :برابر است با

)5( 2
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mAPD
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هـاي مرجـع و   اگر اختالف فازهاي اولیه و نهایی بین سیگنال
جـایی  نشان داده شود و فرکانس جابـه  2Фو  1Фمبنا به ترتیب با 

ي زیـر بـه دسـت    جایی از معادلـه بیان شود، آنگاه جابه Nداپلر با 
  :آیدمی

)6          (                            2 1( )
4 8
Nd

n n
 


                                                                        

تـوان دریافـت کـه در صـورت     ي بـاال مـی  با توجه به معادله
موج آن ثابت نخواهد بود که نئون، طول -ناپایدار بودن لیزر هلیوم

  .  جایی استگیري جابهي آن تغییر در اندازهنتیجه

  کنترلی مبنی بر منطق فازيسیستم  -3
 متـر یسـانت  35کـه طـول کـاواك     مکنـی یفرض م جانیدر ا

 یشـامل سـه مـود طـول     زریمنبع ل ينمودار بهره جهیاست، در نت
متعامـد بـا قطـبش مـود     )  λ3و  λ1( يکنار يقطبش مودها. است
 هـاي نـه یبه علت قطبش ناهمسـانگرد آ  نیاست که ا) λ2( يمرکز

پایدارسـاز فرکانسـی    یک سـاختار وري بخش ن 2شکل . است زریل
ي ترکیب دو روش قفل فاز و تعادل تـوان را نشـان   لیزر به وسیله

ي مـود بـه وسـیله   نئـون سـه   -پرتوي عقبی لیزر هلیـوم . دهدمی
بعد از عبور پرتوي بازتـاب  . جدا شده است) BS(ي پرتو شکافنده

درجه، روي یک دیـود نـوري بهمنـی     45ي خطی شده با قطبنده
SILK نویز و سـرعت بـاال   کم)APD.1 (  یـک  . شـود متمرکـز مـی

ي دیود نـوري بهمنـی   هاي اولیه به وسیلهسیگنال داراي فرکانس
ي هاي الکتریکی سه مود بعد عبور از قطبندهدر اثر تداخل میدان

ي پرتـو بـه   ي عبـوري از شـکافنده  پرتـو . خطی تولید شده اسـت 
شـود و دو جریـان   ي پرتـو هـدایت مـی   قطبنده -سمت شکافنده

  ].8[شود هاي الکتریکی تولید میي میداننوري متناسب با دامنه
  

  
بخش نوري پایدارساز فرکانسی لیزر با دو روش ترکیبی قفل : 2شکل 

  ]8[فرکانسی و تعادل توان 
  

شود، سیگنال خروجـی  مشاهده می 3طور که در شکل همان
APD.1 گذر فرستاده دل جریان به ولتاژ به فیلتر میاناز طریق مب

-و فرکـانس  DCهـاي  در ابتدا، تداخل بین مودها، مولفه. شودمی

بنابراین، باید فرکـانس دوم را بـه   . کندهاي درون مودي ایجاد می
سـپس،  . گذر استخراج کنـیم کننده و فیلتر میاني مخلوطوسیله

. شـود سـتاده مـی  فر) F/V(سیگنال به مبدل فرکـانس بـه ولتـاژ    
تواند به عنوان بخشی از سـیگنال خطـا   می F/Vسیگنال خروجی 

-کنندهبه عبارت دیگر، در مسیر موازي، یک تقویت. استفاده شود
بـر  . کنـد ي تفاضلی بخش دیگري از سیگنال خطـا را تولیـد مـی   

، مـود مرکـزي و مودهـاي کنـاري بـه ترتیـب روي       3طبق شکل 
APD.2  وAPD.3  گــذر در ن، یــک فیلتـر پــایین بنــابرای. هسـتند
، DCدو سیگنال خطا به اضـافه سـطح   . نیاز داریم IVC.1انتهاي 

اگـر موقعیـت ایسـتاي مودهـا     . کنندسیگنال کنترلی را تولید می
تغییـرات در طـول   . تغییر نکند، سیگنال کنترلی ثابت خواهد بود

سـیگنال کنترلـی بـه    . شودکاواك موجب ایجاد سیگنال خطا می
شود و از طریق ارسال می) VCO(شونده با ولتاژ ساز کنترلنوسان

ي کننــدهي فیلتــر بــه کنتــرلفرکــانس و حلقــه/ آشکارســاز فــاز
نوسان فرکانس . شودارسال می) PWM(پهناي پالس  مدوالسیون
گیـري شـدت پرتوهـا یـا     ي انـدازه نئـون بـه وسـیله    -لیزر هلیوم

سپس ایـن  . شودساز کنترل شده با ولتاژ انجام میفرکانس نوسان
ساز با یک فرکانس مرجـع در یـک   فرکانس تولید شده در نوسان

کـه در بلـوك    طورهمان .شودفرکانس مقایسه می/ ساز فازنوسان
ي خودتنظیم شود، در اینجا دو حلقهمشاهده می 3دیاگرام شکل 

ي دوم حلقه .گرمایش استي پیشي اول، حلقهحلقه. وجود دارد
ي پایدارسازي بر اساس روش ترکیبی قفل فرکانسـی  همان حلقه

شود، مطابق با شـکل  که لیزر روشن میزمانی .و تعادل توان است
مـاي لیـزر   بنابراین، د. شودرمایش فعال میگي پیش، یک دوره3

-ي پایدارسازي بسـته مـی  سپس، حلقه. رسدبه مقدار مناسب می
  .شودشود و طول کاواك کنترل می

انتخـاب شـده   فـازي   يکنندهي فیلتر، کنترلحلقهدر اینجا 
است تا بتوان زمان گذرا و پاسخ حالت پایدار را به صورت مطلوبی 

را در سیسـتم کنترلـی کـاهش     IAEاي تنظیم کرد و میزان خطـ 
ي آن بسیار پیچیده است اما براي رفتار دمایی لیزر و محفظه .داد

مـدل   RCگذر با ثابت زمـانی  توان آن را با فیلتر پایینسادگی می
دمـایی، از رابطـه    PLLبنابراین تابع تبدیل لیزر کنترل شده . کرد

  :کندزیر پیروي می
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نئون بـا روش ترکیبـی قفـل     -سیستم پایدارسازي لیزر گازي هلیوم: 3شکل 

  ]8[ن فرکانسی و تعادل توا
  

 فاز، يکنندهسهیمقا يبهره K1در آن که 
1

G
S 

 لیتابع تبد 
RCیبا ثابت زمان زریلوله ل   وK2 کنترل سازنوسان يبهره-

و  G=65ي لیـزر را  در اینجا بهـره  .]10-11[ ه با ولتاژ استوندش
 K2≈1Mهمچنین . ایمدر نظر گرفته 7τ-10×4=ثابت زمانی آن را 

-ي فاز و حاشیهبه منظور داشتن حاشیه .است K1=VCC/π≈1.6و 
فـازي بـا   سـاز پـیش  جبـران ي بهره مناسب بـراي پایـداري بـاال،    

  :شده استمشخصات زیر را طراحی 
)8 (                                                  º50 = ي فازحاشیه  

≥ 10 dB ي بهرهحاشیه  
20 =kv 

بـه   º87/8ي فـاز را برابـر بـا    حاشیه بود تابع حلقه باز نمودار
د چـون بایـ  . اسـت + ∞ dBي بهـره نیـز   حاشـیه . دهـد دست مـی 

-فازي الزم براي ارضاي حاشیهباشد، پیش º50ي فاز برابر حاشیه
توانـد ایـن   فـاز مـی  ساز پـیش است که یک جبران º13/41 ي فاز
فـاز، منحنـی   ساز پـیش با گذاشتن جبران. فازي را ایجاد کندپیش
ي نمودار بود تغییر کرده و فرکانس عبـور بهـره بـه سـمت     دامنه

جـایی  فـازي ناشـی از ایـن جابـه    سباید پ. شودجا میراست جابه
براي منظور کردن اثـر ایـن   . فرکانس بهره نیز در نظر گرفته شود

کنـیم  فـرض مـی   º13/46 فـازي را ي پیش، بیشینهmϕجایی جابه
جایی فرکـانس  اضافی براي خنثی کردن اثر جابه º5 یعنی تقریباً(

-براي تابع تبدیل حلقه باز سیستم طراحی شده مـی  ).عبور بهره
  :توان نوشت

)9(       
6 15

7 3 2 6

176.8 1.316610 10( )
4 19.3797 45.949410 10

C
SSG SS S

  


   
  

. نشـان داده شـده اسـت    4در شـکل   GC(S)G(S)نمودار بود 
ي فـاز  شود، حاشیهطور که در این شکل به وضوح دیده میهمان 

º50 ي بهـره  و حاشیهdB ∞ + هـاي  بنـابراین بـه خواسـته   . اسـت
لیـزر و  بلوك دیـاگرام کـاواك    .ایممطلوب در طراحی دست یافته

  .نشان داده شده است 5پایدارساز آن در شکل 
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Bode Diagram
Gm = Inf dB (at Inf  rad/sec) ,  Pm = 55.2 deg (at 1.1e+007 rad/sec)

Frequency  (rad/sec)  
   GC(S)G(S)نمودار بود تابع : 4شکل 

  
  بلوك دیاگرام کاواك لیزر و پایدارساز آن : 5شکل 

  
 +Fuzzy P+ Fuzzy Iي مـواز  يکننـده کنتـرل  نجـا، یا در

Fuzzy D اسـتفاده  زریـ ل يداریـ پا و سـتم یس پاسخ لیتحل جهت 
 ،یتناسـب  يفاز يکنندهکنترل سه از دهکننکنترل نیا. است شده

 دارنـد،  قـرار  هـم  بـا  يمواز صورت به که رگیمشتق و رگیانتگرال
 Fuzzy P يمواز يکنندهکنترل یکنترل گنالیس. شودیم لیتشک

+ Fuzzy D Fuzzy I یکنترلــ هــايگنالیســ يجبــر جمــع از 
. شـود یم جادیا Fuzzy Dو  Fuzzy P، Fuzzy I هايکنندهکنترل

   :است ریز صورت به کنندهکنترل نیا یکنترل تابعنابراین ب

)10   (        
'( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

P I D

P P I

I I D D D

u nT nT nT nT

u nT nT nT T

nT nT T nT

u u u
G u u

G u u G u

  

  

    

  

-کنتـرل ، بلوك دیاگرام سیستم پایدارسازي لیزر بـا  6شکل 
در . دهـد را نشان مـی  Dفازي + Iفازي +  Pي موازي فازي کننده
فـازي  ي کنندههاي کنترلورودي  Kp2∆e(nT)و  Kp1e(nT)اینجا،

P هستند.Ki1e(nT)   وKi2r(nT) ي فازي کنندههاي کنترلورودي
I هستند .uP(nT) و∆uI(nT)  توابـع عضـویت   . ها هسـتند خروجی

عریـف شـده در مـدل سـیمولینک در     هـاي ت ها و خروجیورودي
نشان داده شده است که با توجه به قوانین فـازي تعیـین    7شکل 
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ـ . کننـد شده بر اساس روابط، عمـل مـی   سـه   يبـرا  فـازي  نیوانق
-جـدول  در بیـ ترت به Dو فازي  I يفاز، P يفاز يکنندهکنترل

 positive، n عبـارت  مخفـف  p کـه  انـد شـده  انیب 3و  2، 1 هاي
   .است zero عبارت مخفف z و negative عبارت مخفف

  
ي کننـده بلوك دیاگرام کاواك لیزر گازي و پایدارسـاز آن بـا کنتـرل   : 6شکل 

  Dفازي + Iفازي + Pموازي فازي 

  

  
  

  
 -؛ الفDفازي + Iفازي + Pي موازي فازي کنندهتوابع عضویت کنترل: 7شکل 

  توابع عضویت خروجی  -توابع عضویت ورودي، ب
  

. ي این سیستم را بررسی نماییمحال در نظر داریم پاسخ پله
نشـان داده   8پاسخ خروجی سیستم به ازاي ورودي پله در شـکل  

هـاي  شـکل . است 557/6برابر با  IAEخطاي ینجا در ا .شده است
به ترتیب نوسانات فرکانسی و توان خروجی لیزر در قبـل   10و  9

دهد کـه بـه   و بعد از اعمال سیستم پایدار شده فازي را نشان می
ناپایـداري فرکانسـی از    .هسـتند  ±1/0%و  10-11ترتیب برابـر بـا   

ریبـاً برابـر بـا    نوسانات سیگنال خطا تخمین زده شده است که تق
جایی را ، شیفت فازي بر حسب جابه11شکل . کیلوهرتز است 50

    .      دهدنشان می

در سیسـتم   Pي فـازي  کنندهقوانین کنترل فازي براي کنترل: 1جدول 
 Dفازي + Iفازي + Pکنترلی موازي فازي 

uP(nT)  Kp2Δe(nT)  Kp1e(nT)  
oz n n 
op p n 
on n p 
oz p p 

  
در سیسـتم   Iي فـازي  کننـده قوانین کنترل فازي براي کنترل: 2جدول 

  Dفازي + Iفازي + Pکنترلی موازي فازي 
ΔuI(nT)  Ki2r(nT)  Ki1e(nT)  

on n n  
oz p n 
oz n p 
op p p 

  
در سیسـتم   Dي فـازي  کنندهقوانین کنترل فازي براي کنترل: 3جدول 

  Dفازي + Iفازي + Pکنترلی موازي فازي 
ΔuD(nT)  Kd2e(nT)  Kd1r(nT)  

oz n n  
on p n 
op n  p  
oz p p 

  

  
فـازي  + Pي موازي فـازي  کنندهي سیستم کنترلی با کنترلپاسخ پله: 8شکل 

I +فازيD  
  

  
ي مـوازي  کننـده نوسانات فرکانسی لیزر در سیستم کنترلی با کنترل: 9شکل 
   Dفازي + Iفازي + Pفازي 
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ي کننـده در سیستم کنترلی بـا کنتـرل   نوسانات توان خروجی لیزر: 10شکل 

  Dفازي + Iفازي + Pموازي فازي 
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  جاییشیفت فازي بر حسب جابه: 11شکل 

  
    گیــري پــذیري انــدازهبــه منظــور بــه دســت آوردن تفکیــک

بلوك دیـاگرام  . آوریمجایی، ابتدا شیفت فازي را به دست میجابه
ابتـدا  . تنشـان داده شـده اسـ    12مدار آشکارسـاز فـاز در شـکل    

از سیگنال مرجع . شوندگیري تقویت میهاي مبنا و اندازهسیگنال
گیري یک بار با سیگنال اندازه. شودتقویت شده انتگرال گرفته می

ــی   ــوط م ــرال آن مخل ــا انتگ ــر ب ــار دیگ ــا و ب    . شــودســیگنال مبن
. شـوند گذر حـذف مـی  هاي مرتبه باالتر با دو فیلتر پایینفرکانس
 Q=cos(2Ф)و  P=sin(2Ф)ها به صورت وجی آنهاي خرسیگنال
-از طریق یـک تقسـیم   0.5tan-1(P/Q)Ф=در نهایت فاز . هستند

کننده و مبدل آنالوگ به دیجیتال بـه مـدار پردازشـگر فرسـتاده     
 05/0پذیري فاز به دسـت آمـده تقریبـاً برابـر بـا      تفکیک. شودمی

ایی حاصـل  جگیري جابهپذیري اندازهدرجه است، بنابراین تفکیک
  . نانومتر است 06/0شده برابر با 

  
  بلوك دیاگرام مدار آشکارساز فاز: 12شکل 

 يریگ جهینت -4

فرکـانس و   کننـده سازي کنترل، طراحی و شبیهمقالهدر این 
نئون بر اساس منطـق فـازي بـا عملکـرد      -توان لیزر گازي هلیوم

ــرم     ــا اســـتفاده از نـ ــوب بـ ــه و مطلـ ــزار قدرتمنـــد  بهینـ افـ
MATLAB/SIMULINK  انجام و نتایج به دست آمده بیان شده

اساس طراحی این سیسـتم کنترلـی فـازي، روش ترکیبـی     . است
تعادل توان و قفل فرکانسی است تا هر چه بیشتر بتوان پایـداري  

دهد کـه بـا   سازي نشان مینتایج شبیه. سیستم کنترلی را باال برد
  ائـه شـده   ار Dفـازي  + Iفـازي  + Pمـوازي فـازي   کنترلی  ساختار

-11توان نوسانات فرکانسی و توان خروجی لیزر را به ترتیب به می

گیـري  پـذیري انـدازه  عالوه بر ایـن، تفکیـک   .رساند ±1/0%و  10
همچنـین، میـزان خطـاي    . نـانومتر اسـت   06/0جایی برابر با جابه
IAE  کاهش یافتـه و عملکـرد سیسـتم در مقایسـه بـا       557/6به

    .      هاي مرسوم بهبود یافته استکنندهاعمال سایر کنترل
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