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1. TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ 

Az elmúlt évtizedekre általánosan jellemző az informatika és a távközlés hatalmas 

ütemű átalakulása. Ez jórészt annak köszönhető, hogy ebben az időszakban az e 

területek hátterét képező tudományok (fizika, mérnöki tudományok, anyagtudomány, 

stb.) is óriási fejlődésen mentek keresztül. A világméretű távközlő hálózatok 

létesítésének fizikai alapjait megteremtő eszközök, módszerek, technológiai 

megoldások állandó változása és megújulása egyre olcsóbbá, elérhetőbbé, egyre 

szélesebb körben elterjeszthetővé teszi a friss kutatási eredmények nyomán létrejövő 

termékeket.  

A modern távközlő rendszerek körében általánosan megfogalmazott cél az 

adatátvitel sebességének növelése adott átviteli minőség biztosítása mellett. Ez a cél 

hibrid optikai–mikrohullámú távközlő hálózatok kifejlesztése illetve fejlesztése felé 

irányította a kutatók figyelmét. A tisztán elektromos vezető alapú adathálózatokat 

fokozatosan leváltó hibrid optikai–mikrohullámú rendszerek hatalmas előrelépést 

jelentettek a korábbi megoldásokhoz képest adatátviteli sebesség, költségek, 

lebonyolított adatforgalom, alkalmazási területek stb. terén. 

Doktori értekezésem a hibrid optikai–mikrohullámú hírközlő hálózatok – eszközök 

szempontjából tekintett – egyik legfontosabb alappillérével, a nagy fázistisztaságú, 

költséghatékonyan alkalmazható mikrohullámú jelforrásokkal, illetve ezek opto-

elektronikai eszközökkel történő új megvalósítási lehetőségeivel foglalkozik.  

A doktori értekezés szerkezetileg három fő téziscsoportra tagolódik, melyeket a 

téziscsoportokon kívül álló irodalmi áttekintés (2. fejezet) vezet be. A bevezető fejezet a 

mikrohullámú jelgenerátorokkal foglalkozik, valamint az azok által előállított jelek által 

hordozott zajtartalom optikai távközlő rendszerekre gyakorolt hatását értékeli. A három 

téziscsoport (3., 4. illetve 5. fejezet) egy-egy új technikát ismertet, melyekkel 

kiegészítve létező, a mikrohullámú tartományban működő, jelgenerációs módszereket, 

azok kimenő elektromos jelében jelentős fáziszaj csökkenés érhető. Ezen technikák, 

módszerek nevezetesen: kisfrekvenciás úton visszacsatolt tranzisztor-alapú 

mikrohullámú oszcillátor; csatolt rezonátorokkal rendelkező Dielektromos Rezonátoros 
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Oszcillátor (DRO); valamint optimalizált többhurkos Opto-Elektronikus Oszcillátor 

(OEO). A záró fejezet néhány jövőbeli alkalmazási lehetőség és további kutatási irány 

felvázolásával nyújt kitekintést az adott területen várható további fejlesztési 

tevékenységre vonatkozóan.  

Az értekezés lényegi részét bevezető 2. fejezet általánosságban foglalkozik a 

mikrohullámú jelek generálására alkalmas módszerekkel. Az ezzel kapcsolatos 

ismertető rész kitér az oszcillátorok alapvető felépítésére, valamint az azokat jellemző 

fő működési paraméterekre abból a célból, hogy a további tárgyalásnak elméleti alapot 

adjon. A gyakorlatban leginkább elterjedt technikai minősítő paraméterek és 

leggyakoribb oszcillátor típusok felsorolása lehetőséget biztosít a további fejezetekben 

bemutatásra kerülő, újonnan kifejlesztett megoldások egyszerű elhelyezésére a 

technikai palettán. Az oszcillátor típusok között kiemelten foglalkozik az Opto-

elektronikus Oszcillátorok felépítésével, működésével, ezzel kiemelve az 5. fejezetben 

ismertetésre kerülő módszer jelentőségét. Összefoglalja a fáziszaj csökkentésének elvi 

lehetőségeit, majd kifejezetten az oszcillátorokban keletkező zajokra, az azokat 

generáló zajforrásokra koncentrál. Elemzésre kerülnek a mikrohullámú oszcillátorok 

mint alapvető jelforrások paramétereinek optikai átvitel minőségére gyakorolt hatásai is, 

indokolva a továbbiakban tárgyalandó munka gyakorlati jelentőségét az optikai 

távközlés területén. 

Az első téziscsoport (3. fejezet) megvizsgálja az aktív elem kellően kis fázistolású, 

kisfrekvenciás hurkon keresztül történő visszacsatolásának hatását az oszcillátor 

fáziszajára. Külön kitér az elektromos hurok erős nemlinearitással rendelkező 

megvalósításának különleges hatásaira is. Részletes elemzés alá veszi, hogy az 

oszcillátor működése során fellépő nemlinearitások milyen hatásokon keresztül 

alakítják a generált jel zajtartalmát. Ezen elemzés alapján megállapítja, hogy a 

kisfrekvenciás nemlineáris fáziszaj csökkentő visszacsatolás tervezésének alapelveit. 

Az elvi elgondolás szimulációs környezetben való ellenőrzése és matematikai értékelése 

után bemutatja a nemlineáris hatások kísérleti úton történő vizsgálatát is, mely 

segítségével az oszcillációs tónus körüli 2MHz-es sávban ~10dB fáziszaj elnyomást 

sikerült elérni. A fejezet végén ismerteti a kisfrekvenciás nemlineáris visszacsatolás 

opto-elektronikus eszközökkel történő megvalósítását. 
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A második téziscsoport (4. fejezet) a Dielektromos Rezonátoros Oszcillátor (DRO) 

– mint egy a gyakorlatban igen széles körben elterjedt mikrohullámú jelforrás – 

zajjellemzőinek javítására ad egyszerű és hatékony megoldást. Több dielektromos 

rezonátor egymáshoz való csatolásának rész effektusait elemzi, figyelembe véve az 

együttesen kialakított terhelt jósági tényező megváltozásának, a rezonátorokban 

felépülő módusképek torzulásának, valamint a rezonancia frekvencia elhangolódásának 

hatásait. Matematikai elemzéssel, számítógépes szimulációkon keresztül, valamint 

kísérleti úton nyernek alátámasztást a leírt elképzelések. Ezen vizsgálati módszerek 

eredményei egymást kellőképp alátámasztják: az általuk jelzett fáziszaj változás jellege 

a rezonátorok közti csatolás erősségének függvényében azonos. A fejezetben közölt 

kísérleti eredmények 6-8dB fáziszaj csökkenést mutatnak a megvalósított DRO 

20GHz-es alapmódusának 100kHz-es környezetében. 

A harmadik téziscsoport (5. fejezet) egy tervezési megoldást (optimalizációs 

eljárást) mutat be részletesen Opto-Elektronikus Oszcillátorokhoz, mellyel ezek 

alapvető működési problémáinak jelentős része egyszerűen leküzdhető, így alacsony 

költségek mellett rendkívül rendkívül nagy fázis tisztaságú mikrohullámú vagy 

milliméteres hullámhosszú fotonikus jelgenerátor alkotható. Megjelenik e fejezetben a 

kifejtett elképzelés elvi háttere, célja és megvalósításának gyakorlati lépései. Az 

elképzelés működőképességét ebben az esetben is az ismertetésre kerülő kísérleti 

eredmények, matematikai számítások illetve számítógépes szimulációk eredményei 

támasztják alá, melyek egymással teljes összhangban vannak. A 10GHz-en működő 

kísérleti megvalósítástól várt és az azzal elért fáziszaj csökkenés mértéke 2- illetve 3-

hurkos esetben ~10dB illetve ~16dB. 

Az értekezést a 3., 4. illetve 5. fejezetben leírt eredményeket összefoglaló fejezet 

zárja (6.fejezet). Itt három téziscsoportba foglalva összesen 15 altézis írja le röviden a 

disszertációban tárgyalt fáziszaj csökkentő módszerek kiemelt jelentőségű pontjait. 

Az értekezés tárgyi részét követően mellékletként megjelennek a disszertációban az 

alkalmazott jelölések listája és értelmezése, a hivatkozott irodalmi források listája, az 

értekezésben tárgyalt eredményekhez kapcsolódó saját publikációk listája, valamint a 

munka elvégzésével kapcsolatos köszönetnyilvánítás. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

Jelen fejezet bevezetőként szolgál a disszertáció által tárgyalt téziscsoportokhoz. A 

teljességre való törekvés nélkül azon, az irodalomban széleskörűen tárgyalt, területekkel 

foglalkozik, melyek azt az alapvető szemléletet megalapozták, mely a tárgyalt fáziszaj 

csökkentő módszerekre vezetett. Így a fejezetben megjelenik a mikrohullámú 

oszcillátorok vázlatos működési elve, a gyakorlatban elterjedt oszcillátor típusok 

(melyek közül kiemelten bemutatásra kerül az Opto-Elektronikus Oszcillátor, annak 

mind gyakorlati, mind pedig a disszertáció szempontjából tekintett különös jelentősége 

miatt). A bemutatás során szintén előtérbe kerülnek a mikrohullámú oszcillátorok 

működése során fellépő zajok keletkezésének okai, valamint az azok kiküszöbölését 

célzó irodalomban fellelhető koncepciók. A fejezet végén megjelenik egy minta-

alkalmazás annak érzékeltetése céljából, hogy optikai távközlő rendszerekben a 

jelátvitel megfelelő minőségének biztosítása érdekében szükség van a mikrohullámú 

jelgenerátorok zajjellemzőinek javítására. 

2.1 Oszcillátorok 

2.1.1 Mikrohullámú oszcillátorok működési alapjai 

Jelen elméleti bevezetés a továbbiakban a mikrohullámú oszcillátorok 

működésének legelemibb leírását a hagyományos 1-kapu modell segítségével adja meg. 

E modell tartalmaz egy aktív elemet, mely negatív valósrészű impedanciát mutat a 

hozzá csatlakozó rezonátor felé. Az e modell alapján történő tervezés elterjedtségét 

indokolja, hogy egyszerű mérési eljárások támogatják azt. 

 

2.1.1. ábra 1-kapus oszcillátor modell  (Yd – dióda admittancia, Yr – rezonátor admittancia) 

(Megjegyzendő, hogy a 2-kapus modellel megadott aktív elem passzív 2-kapuval 

való visszacsatolása, mint oszcillátor struktúra, számítással rendkívül egyszerűen 

visszavezethető a fent említett 1-kapus modellre.) 
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Stabil oszcilláció tervezéséhez kiindulásképpen, célszerű pontosan ismerni az 

alkalmazott aktív eszköz kisjelű karakterisztikáját. Didaktikai okokból, példaképpen 

vizsgáljuk először a Gunn-diódát mint aktív eszközt, mely tipikusan a következő ábrán 

látható feszültség-áram jelleggörbével rendelkezik: 

 

2.1.2. ábra Gunn dióda U-I karakterisztikája 

A jelölt negatív ellenállású szakaszon előfeszítve a diódát az oszcilláció folyamata 

megfelelő passzív lezárás (rezonátor) esetén beindul. Az állandósult oszcilláció során a 

karakterisztika legnegatívabb meredekséghez tartozó munkapontjában üzemelő 

oszcillátor működési feltételei – például hő jelenségek, mechanikai vibrációk, 

elektromágneses zaj, tápfeszültség ingadozások hatására – megváltozhatnak, a 

karakterisztika egy pozitívabb meredekségű szakaszára vezérelve az eszközt. Itt a 

telítődés folytán a terhelés vonal meredeksége csökken, csökkentve ezzel a negatív 

konduktanciát is. Stabil oszcilláció esetén, a rezonancia frekvencián a rezonátor 

konduktanciája minimum értéket vesz fel, így innen (pillanatnyi frekvenciában) 

elmozdulva, az aktív elem egyre növekvő negatív konduktanciával reagál [1]. Ellenkező 

esetben az aktív elem munkapontja pozitív konduktancia felé mozdul el, az eszköz 

passzív üzembe kerül, elhal az oszcilláció. Eszerint a stabil oszcilláció feltétele a 

Zd+Zr=0 és Yd+Yr=0 állapot, ahol Z és Y az impedanciát illetve az admittanciát jelöli, 

míg d és r indexek a diódára, illetve a rezonátorra utalnak. Az aktív elem 

impedanciájának képzetes része (reaktanciája) általában kis értékű, így tervezés során 

főként az aktív elem negatív rezisztenciájának (-Rd) és a rezonátor pozitív 

rezisztenciájának (Rr) egymással történő kompenzációjára törekszünk. Az oszcillációs 

frekvencia rezonanciafrekvenciától való minimális eltolódása pedig abszolút értékben 

kiegyenlíti a működés során a reaktanciákat is. Az így leírható állapot elérése során az 

oszcillációs frekvenciának megfelelő mikrohullámú jel egy oszcillációs periódus 

megtétele után azonos fázisban tér vissza, valamint az áramkör összes veszteségét az 

aktív elem erősítése éppen kompenzálja (tehát a hurokerősítés egységnyi értékre áll be). 
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A fenti modell az oszcillátor nemlineáris működésének egyetlen pontjában (stabilan 

fenntartott oszcilláció esetén) írja le a rendszert. Az oszcilláció a gyakorlatban zajból 

vagy mesterségesen bevezetett elektromos jelből indul, mely a pozitív visszacsatolás 

hatására a rezonancia frekvencia környezetében elkezd erősödni. Ennek az erősödésnek 

az aktív elem telítődése szab határt. Az esetek túlnyomó többségében a gyakorlatban az 

oszcillátort úgy tervezik, hogy az összes veszteségnek 1,5 ~ 2-szerese legyen az aktív 

eszköz kisjelű erősítése. Így elérhető, hogy a stabil oszcilláció munkapontja ne 

távolodjon el jelentősen a lineáris esettől, ennek következtében a kisjelű paramétereken 

alapuló tervezés a valóságos működéshez közeli eredményt adjon. 

Míg kisfrekvenciás esetben az oszcillátor frekvenciája és kimenő teljesítménye 

analitikusan számítható, mikrohullámú oszcillátor esetén a számítások pontossága 

erősen függ az alkalmazott modellek bonyolultságától. A „Harmónikus egyensúly” 

(továbbiakban „Harmonic Balance”) és a „SPICE” alapú szimulációk képesek ilyen 

számítások elvégzésére, bár a gyakorlatban megvalósított áramkör parazitái jelentősen 

befolyásolhatják ezek pontosságát. Lineáris szimulátorok az aktív elem előfeszítés-

függő S-paraméterei alapján viszonylag kis hibával képesek megadni az oszcillátor 

működési frekvenciáját, hangolási tartományát, terhelésre vagy előfeszítésre való 

érzékenységét, azonban nem adnak információt a kimenő jel teljesítményéről, zajáról, 

valamint a harmonikusok szintjéről. (A disszertációban alkalmazott szimulációk során 

éppen ezért nagyjelű Harmonic Balance-alapú számítást végző szoftverek kerülnek 

felhasználásra.) 

Az oszcilláció pillanatnyi frekvenciáját több tényező befolyásolja. Ezek 

tanulmányozása egyszerűen követhető a következő ábrán látható ideális oszcillátor 

modell segítségével. 

 

2.1.3. ábra   Ideális oszcillátor modell (pozitív visszacsatolás) 
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Az aktív eszköz jelét pozitívan visszacsatoló rezonátort minőségileg, annak terhelt 

jósági tényezőjével jellemezhetjük [2] :
000

1
GL

QL ω
= .  (2-1. ) 

A terhelt jósági tényezőt csak az áramköri veszteségek illetve a külső terhelés 

határozza meg, nem függ viszont az aktív eszköz negatív transzkonduktanciájától (gm). 

A teljes veszteség a külső terhelés és a belső veszteségek összegeként adódik. Így az 

oszcillátor teljes terhelt jósági tényezője (QL), a QI (terheletlen) és a QExt (külső 

környezet hatását leíró) jósági tényezők párhuzamos kombinációjából tevődik össze:  

 
1

11
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

ExtI
L QQ

Q .      (2-2. ) 

Ezen mennyiségnek, mint az később bemutatásra kerül, kiemelt jelentősége van az 

oszcillátor zajokra illetve zavarokra vonatkozó érzéketlenségének kialakításában.  

A (2-2.) kifejezésből az egyetlen mérhető mennyiség az oszcillátor külső jósági 

tényezője (QExt). Ennek értékére a kimeneti jel terhelésfüggőségéből („pulling” ld. 2.2.1 

pont) következtethetünk. A terhelés megváltozása a C0 vagy L0 értékének 

megváltoztatásán keresztül hat a működési frekvenciára (amely változás megegyezik 

G0-nak a környezethez való csatolás hatására történő megváltozásával). A mérés 

tipikusan egy a kimenetet – állítható fázistolón keresztül – lezáró veszteséges terhelés 

segítségével történik. A fázistolót változtatva figyelik a maximális frekvencia eltérést. 

L0 és C0 értéke az aktív eszköz kapacitásaiból, a rezonátor elemekből és a terhelés 

reaktanciáiból adódik. (Ezek közül kiszajú esetben a rezonátor reaktanciái dominálnak.) 

2.1.2 A zaj forrásai  

Bár az oszcillátor minden egyes komponense zajforrásként is hat a működésre, a 

zajteljesítmény jelentős részét az aktív elem adja. Az oszcillátor áramkörön belül 

jelentkező zajforrások az oszcillátor működés során mind amplitúdóban (AM zaj), mind 

pedig frekvenciában (FM zaj vagy fáziszaj) modulálják annak működését. A zajforrások 

okozta amplitúdó ingadozásokat az oszcilláció során jelentkező telítődés jórészt 

elnyomja, így ennek jelentősége a fáziszajhoz viszonyítva elhanyagolható (1-2 

nagyságrendnyi köztük a különbség teljesítményüket tekintve) [3]. 
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Az elektronikus áramkörökben különféle zajforrások találhatók. Ilyenek például a 

szélessávú spektrális sűrűségfüggvénnyel rendelkező termikus és sörét zaj források, 

valamint a kisfrekvenciás flicker (vagy 1/f) zaj források. Bár az előbb említett 

zajforrások is részt vesznek az aktív elem által meghajtott oszcillátor zajának 

alakításában, az utóbb felsorolt flicker zaj forrás jele dominál az oszcilláló tónusok szűk 

spektrális környezetében megjelenő fáziszaj kialakításában. Az ezen zajforrás által 

generált jel ugyanis 1/f γ spektrális sűrűségfüggvénnyel rendelkezik ( 0.5 < γ < 1.5). 

Az oszcillátor nemlineáris működése következtében az 1/f zajforrás jele az 

oszcillációs tónuson mint vivőn a mikrohullámú sávba keveredik, a vivő körül zaj 

oldalsávokat képezve [4] (ld. 2.1.4. ábra).  

 
2.1.4. ábra   SSB (féloldalsávos) fáziszaj spektrális sűrűségfüggvénye a vivő (fosc) környezetében 

Az ábrán látható, hogy a vivőtől távoli frekvencia tartományokban a termikus zaj és 

a sörét zaj által kialakított szélessávú zajspektrum szintje alá esik a fáziszaj 

teljesítménye. Ez a pont gyakorlati mikrohullámú oszcillátorok esetén 1MHz alatti 

ofszet frekvencián található. Emiatt a disszertáció során bemutatott féloldalsávos 

fáziszaj eredményeket is ezen a tartományon mutatom be. A vivő közelében az ábrán 

látható spektrális sűrűségfüggvény helytálló képet ad a valós helyzetről a vivőtől 10-7Hz 

távolságtól. Ezen alsó határnak nem adható pontos érték, de ennek definiálására 

általában nincs is szükség. Az 1/f zajok alapjául szolgáló fizikai folyamatok még 

nincsenek teljesen körvonalazva az irodalomban [5], de abban a terület kutatói 

egyetértenek, hogy nagy valószínűséggel ez a félvezető kristály szerkezeti hibái miatt 

kialakuló csapdákban lejátszódó töltéshordozó rekombinációkkal van összefüggésben. 
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Bár az 1/f zaj áramerősség-függése egyszerű összefüggésekkel leírható, mérések 

szükségesek az adott félvezető 1/f karakterisztikájának felvételéhez a γ  kitevő pontos 

megállapításához.  

FET típusú eszközöknél az 1/f γ spektrális sűrűségfüggvényű drain áram változás 

(flicker zaj) a transzkonduktancián keresztül, bemeneti ekvivalens zajforrássá 

konvertálható. Bipoláris eszközöknél a bázis áram 1/f jellegű zaja a bázis-emitter 

átmeneten keletkezik. Az előfeszítés zajjellegű változásainak és a tápfeszültségre 

(áramra) való érzékenységnek az ismeretében megjósolható az oszcillátor zaja. 

Az oszcillátor fáziszajának szintjét az oszcillációs módustól számított frekvencia 

függvényében, az oszcillációs módus szintjéhez viszonyítva szokás megadni. A fáziszaj 

jelleggörbéjének matematikai ábrázolása a Leeson-féle leírás [6] alapján történik: 
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12log10 , (2-3. ) 

ahol { }fL ∆  a féloldalsávos fáziszaj spektrális sűrűségfüggvénye dBc/Hz-ben kifejezve, 

k a Boltzmann állandó, T az abszolút hőmérséklet, Posc az oszcilláló tónus teljesítménye, 

fosc az oszcilláció frekvenciája, ∆f az fosc-tól számított spektrális távolság, QL a terhelt 

jósági tényező, F az oszcillátor zajtényezője, 
3

1
f

f∆  pedig az 1/f3 és az 1/f2 

meredekségű szakaszokat elválasztó határfrekvencia. 

Mivel a (2-3.) összefüggésből 
3

1
f

f∆  és F értéke gyakran csak méréssel határozható 

meg, az összefüggés zaj spektrumra vonatkozó prediktív képessége a gyakorlatban nem 

jelentős. Az összefüggést a disszertáció során inkább a jelzett mennyiségek (fáziszaj 

szint, jósági tényező, zajtényező) közötti kapcsolat megtalálása céljára fogom a 

továbbiakban felhasználni. 

A zajforrások hatására a munkaponti feszültség megváltozása az aktív elem 

reaktanciáinak módosításával befolyásolja az oszcilláció frekvenciáját. Az oszcillátor 

FM zaja közvetlenül számítható, amennyiben ismert a munkapont változásainak 

(zajának) spektrális eloszlása valamint az oszcillátor feszültség érzékenysége. A 
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munkapont-érzékenység mérése gyakran eszköz az oszcillátor jósági tényezőjének 

megállapítására. 

2.1.3 A szimulációk során alkalmazott fáziszaj számítás alapjai 

Az oszcillátor működés elemzése során kétfajta, kialakulásukban kapcsolt, 

hatásukban hasonló zajtípussal kell számolnunk: amplitúdó és frekvencia (fázis) zajjal. 

Az irodalomban számos matematikai megoldás létezik ezek jellegének, mértékének 

leírására, közelítésére. Az ilyen numerikus módszerek többsége perturbált rendszer 

differenciálegyenletes megoldásán alapul, alapvetően a következő formában: 

 ( ) ( ) ( )tbxBxfx +=&  , (2-4. ) 

ahol x az n-dimenziós valós tér fölött értelmezett állapotváltozó, melyre található 

aszimptotikusan stabil, T-ben periodikus megoldás ( xs(t) ); b(t) a perturbáló tér, melybe 

hol determinisztikus próbafüggvényeket, hol magát a működést moduláló 

kisfrekvenciás zajforrások sztochasztikus jelét helyettesítik be; B(x) pedig az oszcillátor 

reakcióját fejezi ki az aktuális állapottól függően. Számítás során a perturbálatlan 

oszcillációs állapotot jelölő xs(t) a következő formára kell, hogy alakuljon:   

 ( )( ) ( )tyttxs ++ α ,  (2-5. ) 

ahol ( )tα  egy változó pozitív időbeli eltolás (fázistolás), ( )ty  pedig egy relatíve kis 

értékű additív tag. 

Ennek megoldására számos eljárás létezik, melyek egy része lineáris időinvariáns 

(LTI) algoritmust alkalmaz, mely általában jelentős egyszerűsítések után vezet csak 

megoldáshoz. Lineáris idővariáns (LTV) algoritmusok segítségével a kapott 

eredmények közelebb vezetnek a valósághoz, de ezek is hordozzák az LTI módszerek 

azon hibáját, mely során a felkeveredett mikrohullámú zaj, a „vivőhöz” közeli 

tartományban végtelen teljesítményűvé válik. A Kärtner-féle módszer [7], mely talán az 

egyik legelterjedtebb az irodalomban e probléma megoldására, az oszcillátor válaszát 

kettébontja fázis és amplitúdó komponensekre. Időben rövid szakaszra linearizálva, az 

így kapott független differenciálegyenletek megoldása a helyes Lorentz-i spektrális 

profilra vezet, kiküszöbölve a végtelen zajteljesítmény megjelenését a matematikai 

levezetésben. A Hajimiri-módszer [4,8] a fáziszaj analízishez a perturbációt magát 
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bontja két ortogonális komponensre, így szintén külön levezetve a megoldást az 

amplitúdó- illetve a fáziszajra. Mind a Kärtner, mind a Hajimiri módszer jó közelítő 

eredményt ad, emiatt elterjedt is alkalmazásuk a gyakorlatban, mégis meg kell jegyezni, 

hogy sztochasztikus kisfrekvenciás perturbáló jel olyan tagokra való szétválasztása, 

melyek egyike tisztán és függetlenül csak az amplitúdó-, míg másika tisztán és 

függetlenül csak a fáziszaj kialakulásáért felelős, nincs összhangban a gyakorlattal, 

azonban matematikai szempontból jelentős egyszerűsítést produkál.  

A számítási pontosságnak és a gyakorlati jelenségek hű magyarázatának 

fokozottabb igénye esetén azonban célszerű olyan megoldást (pl. [9]) alkalmazni, mely 

a linearizált helyett nemlineáris analízissel kezeli a perturbáció hatását (a perturbálatlan 

esethez járulékosan adódó fázis és amplitúdó eltérést). Ezek sztochasztikus leírása a 

korábban említett módszereket felülmúló pontossághoz vezet oszcillátorok fáziszajának 

számításakor. 

 A jelen doktori értekezésben a továbbiakban előforduló szimulált fáziszaj görbék 

előállításához, a felhasznált szimulációs szoftver (Agilent ADS2002) a fent említett 

Hajimiri-féle numerikus módszert alkalmazza.  

 

2.1.4 Oszcillátor fáziszaj csökkentésének elvi lehetőségei 

A jelenkori híradástechnika számos alkalmazásában kiszajú, hőmérsékletstabil, jó 

frekvenciatartású rádiófrekvenciás oszcillátorok garantálják az adó- illetve 

vevőáramkörök megfelelő minőségű megvalósítását. 

Az elmúlt évtizedekben erőteljes törekvés volt megfigyelhető a mikrohullámú 

oszcillátorok fent említett jellemzőinek tökéletesítésére. A következőkben felsorolás 

jelleggel tekintem át a leglényegesebb ilyen munkákat, koncentrálva ezek közül is a 

fáziszaj csökkentésére irányuló módszerekre. Három alapvető elvi kategóriába 

sorolhatók a fáziszaj problémájára irányuló lehetséges megoldások. Ezek nevezetesen 

az eredő terhelt jósági tényező növelése, a zajforrások hatásának minimalizálása, 

valamint az erősítő rész linearizálása.  
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Kézenfekvő megoldás az alacsony fáziszaj elérésére, az alkalmazott rezonátor 

terhelt jósági tényezőjének – és így az általa tárolt energiának – minél nagyobb értékű 

megvalósítása. Számos technika több, különböző jósági tényezőjű rezonátor csatolását 

alkalmazza, mint például [1,10,11,12]–ben megismerhető esetekben. Ma már nagy 

jósági tényezőjű elemként fém üreg helyett [1,10] gyakran használnak dielektromos 

rezonátorokat TE01δ módusban (terheletlen QI néhány 10000 körüli) valamint – drágább 

eszközök esetén – zafír rezonátorokat Whispering-Gallery módusban (terheletlen QI 

100.000 körüli) [12]. Opto-elektronikai alkalmazásokban az utóbbi években ígéretes 

kísérletek indultak el olyan megoldások tanulmányozására is, melyek a jelforrás optikai 

részében valósítanak meg rendkívül nagy jósági tényezőjű rezonátort. Ezen 

elrendezések sorába tartozik az 5. fejezetben részleteiben tárgyalandó Opto-

Elektronikus Oszcillátor (OEO) is, valamint több olyan, friss publikációkban (Vladimir 

S. Ilchenko számos publikációjában pl.[13,14]) megjelenő megoldás is, mely szilícium 

alapú – az optikai hullámvezetővel integrált – mikrogömbökkel, mikrogyűrűkkel valósít 

meg ~109—1011 nagyságrendbe tartozó jósági tényező értékeket, a rezonátorok 

Whispering Gallery módusait használva. Annak ellenére, hogy ezen utóbbi megoldások 

– mechanikai stabilitásuk, csatolási nehészégeik miatt – mind a mai napig nem hoztak 

olyan eredményt, mely a kereskedelmi termékekben való hasznosítást lehetővé tenné, 

mindenképp a közeljövő oszcillátoraira nézve az egyik legígéretesebbnek mondható ez 

a kutatási irány. 

Hatékony eljárások léteznek az oszcillátor belső zajforrásai hatásának 

csökkentésére is. Számos esetben ezt a célt fáziszárt hurok (PLL) alkalmazásával érik el 

[11]. Másik lehetőségként gyakran megjelenik kisfrekvenciás illesztő hálózatok 

használata (pl. az előfeszítő hálózat optimalizálása révén), mely megfelelő terhelést 

biztosítva, a zajforrást kiszajú tartományba vezérli [15,16]. Általában az előbbi módszer 

MMIC-k (Monolithic Microwave Integrated Circuits) esetén, míg az utóbbi (magasabb 

frekvencián működő) MIC (Microwave Integrated Circuits) oszcillátorok esetén vált 

népszerű megoldássá.  

Az oszcillátor aktív elemének linearizálása (e módszer működése a 3.1 fejezetben 

részleteiben bemutatásra kerül) jól ismert áramköri elrendezésekkel oldható meg: 

például source-csatolt tranzisztor (a bemeneti kapacitás nemlinearitását csökkenti 

kapacitív kompenzációval) vagy push-push – konfiguráció, stb. [6,17]. Alapvető 
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hátránya ezen technikáknak, hogy az áramköri elrendezés bonyolultságának növelésével 

jár. Így a tervezés során számításba veendő paraziták, az oszcilláció kialakításában 

résztvevő elemek számával a tervezési nehézségek és a lehetséges hibák mennyisége is 

szaporodik. 

2.1.5 HEMT és MESFET eszközök áttekintő összehasonlítása 

A további fejezetekben számos esetben a szimulációk illetve kísérleti 

megvalósítások során HEMT (High Electron Mobility Tarnsistor) illetve MESFET 

(Metal-Semiconductor Field Effect Transistor) típusú aktív elemre épülnek a bemutatott 

oszcillátorok. Az ezek közti választás indoklásához nyújt rövid összefoglalót jelen 

alfejezet.  

A mikrohullámú jelgenerátor alkalmazások túlnyomó többsége alapvetően félvezető 

alapú aktív elemekre épülő oszcillátor. Az aktív elemek csökkentett mérete azonban 

jelentős mértékben hozzájárul kisfrekvenciás zajaik hangsúlyozott szerepéhez, melyek 

nemlinearitásaikon felkeveredve végül mikrohullámú zajként jelentkeznek a meghajtott 

oszcillátor kimenő jelében. 

Ez a jellemzőjük kifejezetten érvényre jut a FET (Field Effect Transistor) 

elrendezésben megvalósított félvezetők esetében. A bipoláris tranzisztorok tipikusan 

kisebb szintű kisfrekvenciás zajt produkálnak, bár ezen eszközök közül egyedül a 

heteroátmenetes struktúrák képesek az X-sáv felett is megfelelő rádiófrekvenciás 

működést biztosítani (ezek viszont kereskedelmi áruk miatt ma még az alkalmazások 

szűkebb körében jelennek meg, mint a FET-ek). Emiatt vizsgálataim a továbbiakban 

főként kétféle eszközre koncentrálnak a költséghatékony megvalósítások 

tanulmányozása során: GaAs – GaAlAs HEMT-ekre és a GaAs MESFET-ekre. 

A 10Hz – 100kHz-es tartományban vizsgálva általánosságban elmondható, hogy a 

kisfrekvenciás zaj HEMT-ek esetén 10 – 20dB-lel magasabb, mint azonos körülmények 

között vizsgált MESFET-ek esetén; valamint hogy ezek γf1 menetet követő spektrális 

sűrűségét HEMT-ek esetén 10 ≤≤ γ , míg MESFET-ek esetén általában 5.15.0 ≤≤ γ  

alakítja. (Az γ értékek közti különbségre vezethető vissza, hogy a mikrohullámú sávba 

felkeveredett kisfrekvenciás zaj spektrális menete a HEMT-ek esetében -20dB/dekád, 

míg MESFET-ek esetén -30dB/dekád.) E két jellemző  következménye, hogy a HEMT-
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ek fáziszaj menete már a vivőtől kis spektrális távolságoknál is jelentősen meghaladja a 

MESFET-ek zaját, és ez a különbség a vivőtől távolodva tovább növekszik.  

A fenti eredmények nyomán, a kísérletek során törekedtem arra, hogy a 

oszcillátorokhoz HEMT típusú tranzisztort mint aktív elemet használjak, mivel az 

értekezés során általános cél a bemutatandó fáziszaj csökkentő módszerek hatásának 

szemléltetése, nem pedig az abszolút értékben lehető legalacsonyabb zajszinttel 

rendelkező eszköz kifejlesztése. Így egyrészt garancia van arra, hogy egyéb 

mikrohullámú zajok relatív magas szintje ne zavarja a zajcsökkentő eljárások 

hatékonyságának felmérését, másrészt az a törekvés is hangsúlyt kap, miszerint a 

kifejlesztett eljárások azon létező alkalmazások javítását célozzák, melyeknél minimális 

módosítással és anyagi ráfordítással jelentős spektrális tisztaság javulásra van szükség. 
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2.2 Oszcillátorok általános jellemzői, gyakorlati típusai 

2.2.1 Minőségi jellemzők 

Fix frekvenciájú oszcillátorokat mérnöki, távközlő és egyéb alkalmazások széles 

skáláján használnak, jelforrásoktól a precíziós ütemadókig. Hangolható oszcillátorok 

megjelennek sweep forrásokként mérőműszerekben, FM forrásokként távközlési 

rendszerekben, vezérelt oszcillátorokként fáziszárt hurkokban egyaránt. Minden 

alkalmazás szempontjából más és más működési paraméter tökéletesítése lényeges, 

ezért működési elv, felépítés és technológia szerint az oszcillátoroknak számos fajtája 

fejlődött ki, és létezik párhuzamosan ma is különböző alkalmazásokban. A fent említett 

lényeges működési jellemzők négy fő kategóriáját foglalja össze az alábbi táblázat: 

KATEGÓRIA MŰKÖDÉSI JELLEMZŐ 
Teljesítmény Minimális kimenő teljesítmény (adott hőmérséklet 

tartományban) 
egyenletesség a hangolási sávban (hangolható oszcillátor esetén) 
teljesítmény a harmonikusokon ([dBc]) 

Frekvencia stabilitás ( Hz-ben vagy ppm-mel megadva ) 
elhangolódás   -   a hőmérséklet változással ( [MHz/°C] ) 

- a terhelés változásával ( „Pulling” ) 
- a tápfeszültség változásával ( „Pushing” ) 

öregedés ( [ppm/s] ) 
fáziszaj ( [dBc/Hz] vagy [jitter/ps] ) 
érzékenység mechanikus rezgésre ( [Hz/(m/s2)] ) 

Hangolás sávszélesség ( [Hz] ) 
modulációs érzékenység ( [MHz/V] ) 
modulációs érzékenység arány ( max/min érzékenység ) 
hangoló feszültség tartomány ( [V] ) 
maximális hangolási sebesség ( [MHz/µs] ) 

Teljesítmény igény V, I ( DC ) 
Kivitel, méret  

1. Táblázat 

Kimeneti teljesítmény 

Az oszcillátorok legalapvetőbb tulajdonságai a kimeneti teljesítmény és a 

frekvencia. Nagy kimenő teljesítménnyel (>1W) rendelkező oszcillátorokról 

általánosságban elmondható, hogy főként ipari alkalmazásban kerülnek felhasználásra 
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és zajjellemzőik terén elmaradnak az átlagostól, ugyanis a rezonátorból való lehető 

legnagyobb teljesítmény kinyerése együtt jár a terhelt jósági tényező romlásával. A 

kimeneti teljesítmény hőmérsékletfüggő jellegének csökkenését általában limiterek 

beiktatásával vagy a kimeneti tranzisztor erősebb telítésével érik el. Mindkét módszer 

emeli az oszcillátor előállítási költségét és zaját. Alacsony zajszint igénye esetén inkább 

bevált módszer kiszajú – kisteljesítményű oszcillátor kimenő jelét erősítő fokozatokon 

át a kimenetre vezetni. Erősítőknél ugyanis alacsonyabb a vivő környezetében a 

hozzáadott zaj szintje. 

Frekvencia stabilitás 

A hőmérséklet, a belső áramköri zajok, külső mechanikus rezgések, a terhelés vagy 

a tápfeszültség megváltozása hatással vannak a frekvencia hosszú illetve rövid távú 

stabilitására. Az oszcillációs frekvencia pontosságát általában Hz-ben vagy ppm-mel 

(parts-per-million) szokás megadni. A tervezők, gyártók különféle technikákat 

használnak például a hőmérsékleti változások kompenzálására (fűtő illetve hűtő 

eszközök, vagy a rezonátorok körüli hőmérsékletfüggő kapacitások vagy üregek). 

Egyes oszcillátorok frekvenciájának tápfeszültségtől való függése az erre érzékeny 

időállandók következménye vagy annak, hogy a felhasznált aktív elem munkapontja 

függ erősen ettől. A tápfeszültség stabilizálása, zajainak kiszűrése éppen ezért 

kulcsfontosságú feladat. 

Az oszcillátor kimenetén levő terhelés minden esetben véges csatolásban van a 

rezonátorral. A terhelés reaktanciájában jelentkező változás szintén hatással lesz a 

rezonátor reaktanciájának értékére (és így az oszcilláció frekvenciájára). A jelenség 

„pulling” néven jelenik meg az irodalomban, és karakterizációjára fixen lezárt 

változtatható hosszú csonkot alkalmaznak. Precíziós oszcillátorok a „pulling” hatás 

kiküszöbölésére kimenetükön izolátort és buffer fokozatot tartalmaznak. 

Üreg vagy kristály rezonátoros oszcillátorok működésére hatással lehetnek 

mechanikai zajok, vibrációk. Ebből a szempontból a vibráció mértéke ( [MHz/(m/s2)] ) 

és frekvenciája ( [Hz] ) is jelentős lehet. E hatás mértéke nagy mértékben csökkenthető 

megfelelő mechanikai konstrukcióval, rögzítéssel. 
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Az oszcillátorok jellemzése leggyakrabban fáziszaj1 értékükön keresztül történik. 

Mivel az oszcillátor telített erősítő elemeket és pozitív visszacsatolást alkalmaz, az 

amplitúdó zajra nézve jelentéktelen erősítése lesz, míg a fáziszajra nézve közel 

végtelen. A fáziszaj jellemzése általában ( ) ( )
Hz

P
fP

fL
osc

SSBdB
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∆
⋅=∆ log10  (2-6. ) 

formában történik, amely mennyiség könnyen mérhető spektrum analizátorral.  Ám 

valójában ez a mérés csak közelíti a tényleges fáziszaj értékét, ugyanis a spektrum 

analizátor képtelen különbséget tenni fázis- ill. amplitúdó zaj között, a kettőt együttesen 

méri. Frekvencia diszkriminátoros mérés esetén gyakran fáziszaj helyett az FM zaj 

elnevezés használatos. Digitális alkalmazási környezet jellemzésekor az 

időtartománybeli jitter-rel való leírás a legelterjedtebb. Ez az átmenet időbeli helye 

szélsőértékei távolságának órajel periódussal történő normalizálásával határozható meg. 

A jitter frekvencia tartománybeli ábrázolásával világossá válik, hogy a PLL (fáziszárt 

hurok) áramkörök miért viselkednek „jitter erősítő”-ként. Keskeny sávú PLL 

hurokszűrők csökkentik a fázis eltérést, de csak amennyiben a jittert főleg a hurok 

sávján kívül eső frekvencia komponensek adják. 

Hangolási sáv 

Hangolható oszcillátorok esetén a hangolással elérhető maximális illetve minimális 

frekvenciát szokás megadni (vagy ezzel ekvivalens módon a középponti frekvenciát és 

a sávszélességet). Gyakran a modulációs érzékenység nem egyezik meg az 

( ) ( )MinMaxMinMax VVff −−  értékével, mivel nem konstans értékről van szó a teljes 

hangolási tartományon keresztül. Így általában a hangolási sáv közepén történő mérés 

eredményének megadása szokásos. Varaktoros hangolás esetén a hiper-abrupt 

adalékolású varaktort alkalmazva (az abrupt esetéhez képest) lineárisabb kapacitás–

feszültség jelleggörbét, így lineárisabb hangolási karakterisztikát kapunk. Egyéb 

megoldások a hangolási karakterisztika linearizálására: a hangoló feszültség dióda 

segítségével történő előtorzítása vagy digitális esetben kompenzáló lookup-table 

használata. YIG oszcillátorok lényegesen lineárisabb hangolási karakterisztikával 

rendelkeznek. 

                                                 

1 fáziszajjal való frekvencia tartománybeli leírás ekvivalens a jitterrel való időtartománybeli jellemzéssel 
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Az egyes oszcillátor típusok különböző sebességgel reagálnak a hangolásra. Ez a 

sebesség határozza meg a maximális moduláló frekvenciát. Például 10GHz-es 

oszcillátorok esetén ez a maximális modulációs sávszélesség varaktoros VCO-nál 

100MHz, míg FM tekercses YIG oszcillátoroknál tipikusan 500kHz körüli érték. 

2.2.2 Elterjedt elektromos RF oszcillátor típusok 

Kvarc oszcillátorok 

A kvarc (szilícium-dioxid) széles hőmérséklet tartományban megőrzi kristály 

természetét, mely elektromos tér hatására mechanikai vibrációt produkál. A kvarc 

rezonátor jelét erősítetten visszacsatolva ( < néhány 10MHz frekvenciájú) stabil 

oszcilláció érhető el. A frekvencia megválasztása a kristály megfelelő vágásával 

történik. Kvarc oszcillátorokat kivételesen jó technikai működési paraméterekkel 

lehetséges előállítani (nagyfokú hőstabilitás, alacsony fáziszaj, kis teljesítményfelvétel, 

kis fizikai kiterjedés, alacsony előállítási költségek, nagy megbízhatóság). Három fő 

hátrányuk ezzel szemben a kvarc oszcillátorok öregedése, a hosszú „bemelegedési idő” 

és a korlátozott frekvencia tartomány. 

Atomi referenciák 

Atom oszcillátorok más nevükön atomórák talán leginkább jellemző tulajdonsága a 

stabilitás és pontosság. Legelterjedtebb fajtáik a Rubídium (Rb) alapú és az annál 

költségesebb és jobb működési paraméterekkel rendelkező a Cézium (Cs) alapú 

atomórák. 

A Rb-oszcillátor a Rb-87 atom rezonancia frekvenciáján működik 

(6.834682608GHz). Az oszcillátorban Rb-85 izotóp szűrőként viselkedik egyetlen 

optikai frekvencia kiválasztására, mely képes a Rb-87 atomokat gerjeszteni. Ez azért 

lehetséges, mert a Rb-85 és Rb-87 izotópnak létezik közös rezonáns átmenete. A 

megszűrt rubídium forrás jele (780nm) a Rb-87 atomokat egy metastabil állapotba 

gerjeszti, ahonnan azok egyenlő valószínűséggel jutnak vissza az F=1,2 ( F=2 > F=1 ) 

alap szintek valamelyikére. Folytonos optikai gerjesztéssel elérhető azonban, hogy az 

összes Rb-87 atom az F=2-nek megfelelő szinten helyezkedjen el, minden további 

abszorpció nélkül. Ha ebben a helyzetben az F=2 → F=1 átmenetnek megfelelő 
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mikrohullámú (6.834682608GHz) teret bocsátunk a Rb-87-et tartalmazó közegre, az 

F=1 szinten újra megnő a populáció. Ezek a mikrohullámú jel által indukált átmenetek 

megnövelik a Rb-87 közeg abszorpcióját az azt gerjesztő optikai jelre nézve. Az optikai 

abszorpció mértéke mérhető és felhasználható kvarc oszcillátor vagy frekvencia 

szintézer azon frekvenciához való hozzáhangolására, amelynél maximális optikai 

elnyelés tapasztalható. Ezáltal a kvarc oszcillátor jelének tisztaságát a Rb-87 atomok 

rezonancia frekvenciája és stabilitása határozza meg. Az ily módon referenciaként 

alkalmazott Rb-oszcillátor megbízhatósága a „rubídium-lámpa” élettartamától függ, 

fizikai kiterjedés, ár, teljesítmény felvétel szempontjából pedig igen kedvezőtlen 

paramétereket mutat. 

A cézium (Cs) oszcillátor más nevén „alap frekvencia standard”-ként is megjelenik 

az irodalomban, mivel az SI mértékrendszerben a másodperc időtartama a Cs-133 atom 

rezonanciafrekvenciájához tartozó periódusidőnek a 9192631770-szereseként van 

definiálva [18]. Az oszcillátor előállításához a Cs-133 atomokat légnemű állapotig 

hevítik, majd mágneses energia állapotok szerint különválogatva mikrohullámú üregbe 

vezetik. Itt kvarc oszcillátor által generált mikrohullámú teret bocsátanak rájuk, mely ha 

egyezik a Cs-133 atomok rezonancia frekvenciájával, akkor megváltoztatja azok 

mágneses energia állapotát. Az így megváltozott mágneses energia állapotú Cs-133 

atomokat továbbirányítják egy detektorra. A detektor kimeneti jele a kvarc oszcillátort 

hangolja a rendszert maximális számú detektált Cs-133 atom elérése felé szabályozva. 

A fent említett két példához hasonlóan az atomi referenciák általános negatív 

jellemzői közé tartozik a bonyolult felépítés és magas előállítási költség. Emiatt 

felhasználási területük távközlő hálózatok szinkronizációjára vagy referencia idő 

előállítására (például GPS rendszerekben) korlátozódik. 

Frekvencia szintézis 

Az atomi referenciák mint oszcillátorok működéséhez is alapvetően szükség van 

megfelelő mikrohullámú jel előállítására. A frekvencia szintézis egy hatékony módszer 

helyi oszcillátor jel előállítására kisfrekvenciás referencia oszcillátorok (pl. kristály 

oszcillátorok) jelének segítségével.  
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2.2.1. ábra Fáziszárt hurok (PLL) 

Az olcsóbb frekvencia szintézerek jelentős részét fáziszárt hurok (PLL) 

alkalmazásával oldják meg. Ezek általános felépítését mutatja a 2.2.1. ábra: referencia 

oszcillátorhoz „lockolt” fáziszárt hurok jeléből egy frekvencia többszöröző áramkör 

állítja elő végül a kívánt frekvenciájú jelet. 

Az ábrán jelölt feszültségvezérelt oszcillátor (VCO) olyan frekvenciaforrás, mely 

kimenő jelének frekvenciáját a bemenetére adott feszültség függvényében módosítja. 

Önmagában rendkívül gyenge frekvencia stabilitással és fáziszaj jellemzőkkel 

rendelkezik. Ennek a hibának a kiküszöbölésére kimenő jelét szabályozottan 

visszavezetik bemenetére. A visszacsatolt jel frekvenciáját a referencia oszcillátoréval 

azonos frekvenciára visszaosztva, a PLL követi és korrigálja a kis különbségeket a 

kvarc oszcillátor és a VCO jelének fázisa között. Ennek érdekében a fázishibából a fázis 

komparátor által előállított kisfrekvenciás hibafeszültség a VCO bemenetére kerül. A 

visszacsatoló körön keresztül a szintézer örökli a kvarc oszcillátor nagyfokú frekvencia 

stabilitását és kitűnő fáziszaj jellemzőit. 

A ma kereskedelmi forgalomban található VCO-k csak egy adott (nem feltétlenül 

elegendő) frekvencia tartományt és hangolási tartományt fednek le. Emiatt a szintézer 

frekvenciája, hangolási tartománya vagy mindkettő jelentős (> néhány GHz) 

megnövelése érdekében frekvencia többszörözőt használhatunk a kimeneten. A 

frekvencia többszöröző, alkalmazásának evidens hátrányaként, a PLL kimenő jelének 

fáziszaj szintjét jelentősen növelheti. 
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Külső rezonátorhoz csatolt oszcillátorok 

Negatív dinamikus ellenállással rendelkező tranzisztor vagy Gunn dióda külső 

rezonátorhoz (YIG rezonátor, zafír rezonátor, dielektromos rezonátor, stb.) csatolható, 

így oszcillátort képezve. Az így előállított oszcillátor maximális működési frekvenciáját 

az említett rezonátorok, 80-100GHz körüli értéken lehatárolják. 

A YIG (Yttrium Iron Garnet) ittrium-vas-gránát egy egyedi tulajdonságokkal 

rendelkező mesterségesen előállított ferromágneses anyag. A gyakorlatban számos 

kémiai összetételben jelenik meg: pl. Y3Fe5O12, 5Fe2O33YO3, Y2Fe2(FeO4)3 vagy 

Y2Fe2(FeO3)3. YIG-ből nagy jósági tényezőjű (~10.000) rezonátor készíthető RF, 

mikrohullámú vagy milliméteres hullámú frekvenciatartományban, melynek rezonancia 

frekvenciája az előfeszítő DC mágneses tér változtatásával lineárisan hangolható. 

Dielektromos rezonátor (DR) alkalmazása félvezető alapú aktív elemet tartalmazó 

oszcillátorokban, szintén igen széles körben terjedt el. Nagy dielektromos állandójú (εr 

~20..40) henger vagy gyűrű, csatolási terén keresztül hozzáférve az oszcillátorban 

előállított elektromágneses teljesítményhez, rendkívül hatékonyan képes rezonancia 

frekvenciája környezetében tárolni azt. Jósági tényezője a gyakorlatban 5000-10000-es 

érték közé tehető. 

A külső rezonátort alkalmazó oszcillátorok jellemző pozitív tulajdonságai között az 

alacsony fáziszaj, a kompakt kivitel, a nagy megbízhatóság, a kis teljesítmény felvétel 

és a magas elérhető működési frekvencia említhető. 

Jelen disszertáció 2. illetve 3. fejezete külső rezonátort alkalmazó elektromos RF 

oszcillátorok fáziszajának csökkentésére mutat be technikát. 

2.2.3 Elterjedt fotonikus RF oszcillátor típusok 

A hagyományos RF oszcillátorok képtelenek a fotonikus RF rendszerek minden 

igényét kielégíteni. Kiemelten szükség van olyan jelgenerátorokra, melyekben az 

előálló rádiófrekvenciás jel megjelenik egyszerre mind az elektromos, mind pedig az 

optikai tartományban is. Másrészt szükség lehet a jelforrás külső referenciához való 

(legyen az akár optikai akár elektromos) szinkronizációjának lehetőségére, melyre 

szintén számos megoldás kínálkozik a fotonika területén. 
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Korábban a fotonikus RF generáció egyetlen létező gyakorlati módja lézerek 

közvetlen módon vagy külső modulátor segítségével történő modulációja, majd ennek 

optikai detekciója volt. Ehhez elektromos helyi oszcillátorra volt szükség, mely a jelet 

általában kisfrekvenciás referenciaforrások jelének több lépcsőben történő erősítése és 

frekvencia-többszörözése útján állította elő. Így ezek a rendszerek rendszerint 

nehézkesek, bonyolultak, zajosak, kevéssé hatékonyak és költségesek. Ezek alternatív 

megoldására ad példát a következő néhány bekezdés, melyek a korábban bemutatott 

tisztán elektromos módszerekhez képest jelentős előnyökkel szolgálnak [19]. Ilyen 

előnyök például a nagy sávszélesség, az alacsony zajszint, az elektromágneses 

interferenciával szembeni nagyfokú immunitás, stb..  

Optikai heterodin detekció 

Talán a legegyszerűbb és leghatékonyabb módja az optikai úton történő 

mikrohullámú és szub-milliméteres jelgenerációnak két egymódusú lézer jelének a 

keveréséből adódik. A kikevert elektromos jel az optikai frekvenciák különbségeként áll 

elő. A két lézer jele optikai iránycsatolón keresztül kerül egy optikai vevő detektor 

felületére, ahol a keveredés megtörténik. Ilyen elven működő jelforrás DC-110GHz-ig a 

kereskedelemben hozzáférhető, de speciális detektorok segítségével készítettek már 

1THz-en működő rendszert is. Ez a módszer a korábban ismertetettekhez képest jóval 

szélesebb hangolási tartományt biztosít. A megvalósítható legmagasabb oszcillációs 

frekvenciát az alkalmazott detektor sávszélessége határozza meg. Frekvencia stabilitása 

gyenge paramétereket mutat a lézerek hullámhosszának időbeli instabilitása 

következtében (a környezeti feltételek szabályozásának és hullámhossz stabilizáló 

eljárások alkalmazásának hiánya esetén). Az elektromos tartományú kimeneti jel csak a 

kikeverés során a detektorban képződik. Így a lokáljel nem lehet az optikai vivőre 

modulálva. 

Injection locking 

(Elterjedtsége miatt érdemes az angol nyelvű „injection locking” megnevezést 

használni a jelenség megjelölésére.) A módszer alkalmazza az optikai heterodin 

detekció elvét, referencia jelhez történő csatolás által leküzdve annak említett stabilitás 

problémáit.  
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Az irodalomban találhatunk 60GHz-es működési frekvenciájú alkalmazást is, 

melyet 4-14GHz-es nagypontosságú szubharmónikus frekvencián működő referencia 

jellel stabilizáltak [20]. Kritikusan beállított rendszer főként optikai részének környezeti 

stabilizálására különösen figyelni kell, hogy elkerüljük (pl. a hőmérsékleti változások 

miatt) a szűk lockolási tartományból való kiesést. Az injection locking értelmezhető a 

mikrohullámú referencia jel optikai úton történő frekvencia többszörözéseként, így 

természetesen a referencia jel fáziszaja is megtöbbszöröződve adódik hozzá az 

előállított jelhez. 

Fotonikus fáziszárt hurok 

A fotonikus fáziszárt hurok alkalmazása lehetővé teszi egy optikai heterodin 

vétellel előállított mikrohullámú jel fázis-csatolását egy stabil mikrohullámú referencia 

forráshoz. A fotonikus fáziszárt hurok jelentősen képes megnövelni az optikai injection 

lockolt rendszer lockolási tartományát. 

E módszer legelterjedtebb alkalmazást a rádió asztronómia területén kapott, ahol 

lokáljel előállításra és elosztásra használják rádióteleszkópok antennarendszerének 

rendkívül alacsony zajszintű táplálására. 

Fotonikus rövidimpulzus előállítás 

Lézer üregek módusainak csatolásával igen nagy amplitúdót és frekvenciát tekintve 

igen stabil jelet vagyunk képesek létrehozni. Általánosságban elmondható, hogy 

impulzus sorozatok elektromos spektruma a periódusidőnek megfelelő 

alapfrekvenciából és annak harmonikusaiból áll. Emiatt a fotonikus rövidimpulzus 

előállítás alkalmas módszer lokáljel és annak felharmonikusainak gerjesztésére. A 

lokáljel vételi oldalon történő visszaállítása mind optikai, mind pedig elektromos úton 

megoldható: mikrohullámú fotonikus szűrő alkalmazásával, illetve nagysebességű 

detektorral való vétel után elektromos szűréssel. 

Az impulzusok periódusidejének hangolása nehézkes, ugyanis az üreg fix 

módusainak változtatására csak szűk határok között van lehetőség. 

Alkalmazási lehetőségei főként a távközlés területére korlátozódnak: lokáljel 

előállítás és elosztás; analóg-digitális és digitális-analóg konverzió; stb..  
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2.2.4 Egy különleges oszcillátor típus: Opto-Elektronikus Oszcillátor 

Alapvető működési elv 

Az Opto-Elektronikus Oszcillátor (OEO) folytonos optikai energiát konvertál stabil, 

nagy spektrális tisztaságú, időben periodikusan változó mikrohullámú elektromos jellé. 

A struktúra – a 2.2.2. ábrán látható módon – alapvető építőelemként magában foglal egy 

lézerforrást (LD) és egy visszacsatoló hurkot, amely elektro-optikai 

intenzitásmodulátort (MZM), optikai szál alapú késleltető vonalat, optikai vevőt (PD), 

mikrohullámú erősítőt valamint sáváteresztő szűrőt tartalmaz.  

Amely RF frekvenciákra teljesül az oszcilláció amplitúdó illetve fázisfeltétele, ott 

az elektromos spektrumban megjelennek oszcillációs tónusok jelennek meg, melyek a 

Mach-Zehnder Modulátor segítségével az optikai sávba keverednek. A hosszú optikai 

szál rendkívül kis csillapítású (~0.1-0.2dB/km) frekvenciafüggő fázistolóként működik. 

(Más szemlélettel: kellően nagy hossza révén, kis veszteségek mellett, nagy optikai 

teljesítmény tárolására alkalmas, így nagy jósági tényezőt biztosítva az oszcillátor 

számára.) Az optikai szálat elhagyó jel a fotodetektoron (PD) keresztül keveredik vissza 

a mikrohullámú elektromos sávba, ahol az elektromos erősítő az oszcillátor körben 

keletkezett veszteségeit kompenzálja. Az elektromos körben elhelyezett DC Block 

jelölésű egység felelős a fotodetektort (PD) elhagyó egyenáram kiszűrésére. Hasonló 

funkciót valósít meg az LPF jelzésű aluláteresztő szűrő illetve a BPF jelölésű 

sáváteresztő szűrő, melyek az oszcillációs frekvencián kívül gerjedő oszcillációs 

módusok megjelenésétől szabadítják meg a rendszert. 

 
2.2.2. ábra   Opto-Elektronikus Oszcillátorok alapvető felépítése 
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Ezen összeállítás legegyszerűbb változatában is képes akár 100GHz frekvenciájú 

ultrastabil mikrohullámú jelek előállítására, L{∆f=10kHz}=-140dBc/Hz féloldalsávos 

fáziszaj szint biztosítása mellett [21]. A ma általánosan használt mikrohullámú 

jelgenerátorok ettől fázis tisztaság terén jelentősen elmaradnak. 

Az optikai és elektromos elemeket is tartalmazó összeállítás oszcillátorként való 

lehetséges alkalmazását elsőként Neyer és Voges javasolta. A 90-es évek közepétől S. 

Yao és L. Maleki (Jet Propulsion Laboratory) kutatásaik során folyamatosan publikálták 

eredményeiket az opto-elektronikus oszcillátorok zajjellemzőinek és stabilitásának 

fejlesztésével kapcsolatban [22,23,24]. 

Matematikailag a lézerforrás jele ideális esetben 

 tj
pump EeE 0ω= – ként fejezhető ki.  (2-7. ) 

Ebből az elektro-optikai (nem feltétlenül, de leggyakrabban Mach-Zehnder típusú) 

intenzitás modulátor   

 ( ) ( )[ ])(
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1 tj MBetEE ττω ++=  (2-8. ) 

formájú jelet állít elő a kimenetén, ahol τB az előfeszítés által, míg τM a moduláló RF jel 

által képzett késleltetést jelöli. τM az ωM körfrekvenciájú EM moduláló jel 

függvényeként:   

 ( )ψωττ ~cos~2 += tMMM  , (2-9. ) 

ahol a ~ lassan változó mennyiségeket jelöl. Ezek segítségével az elektro-optikai 

modulátort elhagyó jel az időtartományban ω0 frekvenciánál:  
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míg ω0±ωM frekvenciánál:  
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Az optikai szál a fent leírt jeleket a következő átviteli transzformáció szerint 

módosítja:  
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ahol α az optikai szakasz teljes csillapítása, n0(ω) a lineáris törésmutatója Lsz a fizikai 

hossza, ω0 az optikai jel frekvenciája, c pedig a vákuumbeli fénysebesség. Az optikai 

szál kimenetén elhelyezkedő fotodetektor az optikai teljesítményt rádiófrekvenciás 

elektromos térerősséggé alakítja: 
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ahol Em ill. Pm az előálló elektromos jel elektromos térerőssége ill. teljesítménye, AM az 

elektromos tápvonal hatásos keresztmetszete, ρ a vevő elektromos portjának 

karakterisztikus impedanciája (pl. 50Ω), R a vevő érzékenysége (pl. 0.7A/W), Popt pedig 

a detektált optikai jel teljesítménye. 

Az Em térerősségű detektált jelet akkora (G) erősítésnek kell, hogy alávessük, 

amelyre   

 
m

M

E
EG > ,  (2-14. ) 

ezzel kompenzálva az oszcillátor hurok összes (terjedési, csatolási, modulációra és 

detekcióra vonatkozó) veszteségét az oszcilláció frekvenciáján. Ehhez átlagos 

gyakorlati értékekkel számolva ~ 60-70dB erősítésre van szükség pusztán az E/O, O/E 

konverzió beiktatása miatt. Általános törekvés – a belső zajforrások eliminálása végett – 

ezen elektromos erősítő alkalmazásának kiküszöbölése, a veszteségek pótlására 

kizárólag az optikai forrás teljesítményét felhasználva. Megjegyzendő, hogy ezt a célt a 

gyakorlatban még egyetlen kutató csoportnak sem sikerült elérnie (a rendelkezésre álló 

O/E és E/O átalakítás járulékos veszteségei miatt). 

A fent leírt rendszermodell a rendkívül széles átviteli spektrumon belül tenné lehetővé 

oszcilláció létrejöttét. A valóságban az említett elemek közül számos részt vesz annak a 

legnagyobb sávszélességnek a meghatározásában, mely a teljes oszcillátor struktúra 

maximális működési frekvenciáját behatárolja. Ilyen elemek a Mach-Zehnder modulátor 

(94GHz az irodalomban fellelhető legmagasabb frekvenciával működő ilyen típusú 

modulátor), az optikai detektor (>100GHz Dual-Depletion InGaAs/InP fotodióda), a 

mikrohullámú erősítő (>185GHz monolit HBT erősítő). Az ezen elemek által kijelölt 
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sávon belül – a matematikai modell szerint, és a gyakorlatban is – a spektrum egyszerre 

számtalan pontján éledhetne oszcilláció, ahol teljesül a fázisfeltétel is. A fázisfeltétel a 

hurok teljes késleltetésével2 (τΣ) kifejezve   

 
Σ

Π= τδω 2    (2-15. ) 

frekvencia távolságokban mindenhol teljesül. Ez pl. 1km körüli optikai szálhosszat 

alkalmazva hozzávetőlegesen 100-200kHz-es távolságot jelent a spektrumban. Ezen, 

éledni képes módusok közül általában az erősítőt követő keskenysávú mikrohullámú 

sáváteresztő szűrő jelöli ki az oszcilláció tényleges frekvenciáját. 

Általánosságban az opto-elektronikus oszcillátorokkal kapcsolatban megfogalmaz-

ható kedvező tulajdonságok: 

- az oszcillátor egyszerre rendelkezik elektromos valamint optikai kimenettel. Így 

optikai elemeket alkalmazó pl. távközlő rendszerekben nincs szükség külön 

elektromos-optikai átalakítást végző fokozatra, ezzel egyszerre szolgálva a 

szerkezeti egyszerűsítést, valamint a költség hatékonyságot. 

- Az optikai szál mint rezonátor (az oszcillátor jelének energiáját konzerváló elem), 

a kereskedelemi forgalomban elterjedt egyéb típusú oszcillátorok rezonátoraihoz 

képest, jelentősen magasabb terhelt jósági tényezőt valósíthat meg, ezzel 

lényegesen alacsonyabb3 zajszint elérését lehetővé téve. Emellé társul az optikai 

szálra számított terhelt jósági tényezőnek az a jellemzője, miszerint a 

konvencionális rezonátorokkal ellentétben, ez a frekvenciával arányosan növekszik 

(így azonos zajjellemzőket produkálva a spektrum bármely pontján4 [25,26]). 

                                                 

2 τΣ tartalmazza a τB a τsz késleltetéseket valamint az elektromos erősítő és szűrő ωM körüli 
csoportkésleltetését is 
3 azonos frekvencián működő dielektromos rezonátoros oszcillátorhoz (DRO) képest akár 20-30dB-lel !!! 
alacsonyabb zajszintek érhetők el opto-elektronikus oszcillátorokkal 

4 az OEO fáziszaj spektruma Lorentz-i függvénnyel közelíthető: ( )
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ahol δ az erősítő bemeneti zaj-jel-aránya, ∆f az oszcilláció frekvenciájától való távolság. Látható, hogy a 
fáziszaj spektrum a módus frekvenciájától közel független. 
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- Bár az oszcilláció frekvenciáját az alkalmazott sáváteresztő szűrő határozza meg, 

nem ennek technológiai korlátai adják az oszcillátor jósági tényezőjét (hanem a 

késleltető optikai vonal). 

- Az elektromos sáváteresztő szűrő megfelelő megválasztásásával rendkívül széles 

sávban (ld. fent) adott lépésekben szabadon hangolható az oszcilláció frekvenciája. 

- Integrált kivitelben megvalósítható a struktúra elemeinek jelentős – vagy az 

optikai szálat különleges optikai mikrorezonátorra cserélve az összes – része. Így 

az eszköz rendkívül nagyfokú miniatürizációja megoldható. 

Felépítésből fakadó működési probléma: parazita módusok megjelenése 

A kedvező tulajdonságok ellenére szintén léteznek az OEO felépítéséből adódó, 

kiküszöbölendő negatív működési tulajdonságok. 

Az optikai késleltető vonal (optikai szál) hosszának növelésével tetszőlegesen 

magas jósági tényező érték valósítható meg, melynek következtében az oszcilláció 

során előálló jel fázis tisztasága növelhető. A jósági tényező megnövekedése a felnyitott 

hurok fázisátvitelének meredekebbé válásával is leírható. 

 

2.2.3. ábra   a.) esetben rövidebb, b.) esetben hosszabb késleltető optikai szál 

Az 2.2.3. ábra szemléletesen mutatja be az optikai szál késleltetésének 

megnövekedésével járó másik lényeges hatást, miszerint a fázisfeltételnek eleget tevő 

módusok közti távolság (1/τΣ) a késleltetés növekedésével arányosan lecsökken. Így a 

korábbi – az elektromos sáváteresztő szűrő által meghatározott – pozitív kisjelű 



 31

nyílthurkú erősítéshez tartozó sávon belülre egyszerre több, a fázisfeltételnek is eleget 

tevő módus kerülhet. Ennek következményeként szűk spektrális környezeten belül több 

módus fog éledni egyidejűleg. Így – az egymódusú működést mint feltételt szem előtt 

tartva – az egyetlen módus kiválasztására alkalmas sáváteresztő szűrő megvalósításának 

technológiai lehetőségei fogják korlátozni a hurok jósági tényezője növelésének határát. 

Ez a korlát az oszcilláció tervezett frekvenciájának növekedésével egyre jelentősebb 

problémaként jelentkezik, hiszen kis abszolút sávszélességű sáváteresztő szűrő 

realizációja a frekvencia növekedtével egyre nagyobb kihívást jelent. 

A gyakorlatban az egymódusú működés elérésére alapvetően három séma létezik: 

a.)  Az utóbbi tíz évben az opto-elektronikus oszcillátorok fejlesztésének fókuszában 

túlnyomórészt a minél nagyobb jósági tényezőjű mikrohullámú sáváteresztő szűrő 

kifejlesztése és alkalmazása volt, melyek lehetőséget biztosítanak a kívánt 

oszcillációs módus szomszédságában éledő zavaró módusok minél erősebb 

elnyomására. 2000-ben Yao és Maleki [27] erre a célra 31GHz-re 3000-es terhelt 

jósági tényezővel rendelkező dielektromos rezonátoros szűrőt készített, melynek 

3dB-es sávszélessége 10.5MHz volt. Az utóbbi években a figyelem középpontja 

az optikai mikrorezonátor jellegű, illetve az atomi szintű fotonikus mikrohullámú 

szűrőkkel [28] való kísérletek irányába tolódott. Itt az optikai útban elhelyezett 

rezonátorok, illetve meghatározott 3-szintes atomi sávszerkezettel rendelkező 

közegek gondoskodnak a beérkező jelek optikai tartományban való mikrohullámú 

szűréséről. Az ily módon előálló megoldás kulcsa, hogy – szemben az optikai 

késleltető vonallal – ezen fotonikus szűrők által beiktatott fáziskésleltetés 

elhanyagolható a csoportkésleltetéséhez viszonyítva. 

b.)  Másik megoldásként gyakran jelentkezik az oszcillátor saját jelével való lockolása 

(„self-injection-locking”). Ez egy, az eredetivel szerkezetileg párhuzamosan 

működő, annál több nagyságrenddel hosszabb hurok visszacsatolásával történik, 

melyben a jelteljesítmény lényegesen kisebb az „alap hurkon” levőnél. E módszer 

előnye, hogy az „alap hurok” hosszának megnövelése nélkül képes fáziszaj 

csökkenést elérni, megőrizve az egymódusú működést. A módszer jellege 

biztosítja, hogy mindenképpen (a 2.1.1 pont jelöléseit alkalmazva) fm=0 legyen, 

azaz az injektáló jel frekvenciája megegyezzen az oszcillátor 
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rezonanciafrekvenciájával, tehát az injektálási erősítés éppen maximális legyen. 

Az egymódusú működés megőrzésének feltétele, hogy a hosszabbik hurkon levő 

optikai teljesítmény jelentősen alacsonyabb legyen az „alap hurkon” levőnél! 

c.) Szintén e probléma feloldására nyújt hatékony megoldást az 5.1 fejezetben 

ismertetésre kerülő új optimalizációs eljárás, mely alkalmazásával lehetőség 

nyílik nagy frekvenciás, egymódusú oszcilláció előállítására, különlegesen 

keskeny sávú sáváteresztő szűrő használata nélkül is. 

Környezeti érzékenység 

A gyakorlatban használt mikrohullámú oszcillátorok túlnyomó többsége, így az 

alap felépítést követő OEO is, működési paramétereikkel a környezeti hatásokra igen 

érzékenyen reagálnak. Zajok beszivárgása az oszcillátor által előállított jelbe, az 

oszcilláció frekvenciája rövid- illetve hosszú távú stabilitásának megőrzése a 

környezettől minél tökéletesebb akusztikus, termikus illetve elektromágneses 

elszigetelést igényel. 

Az OEOk esetén mechanikus illetve hőmérsékleti hatások szempontjából a 

rezonátor a legérzékenyebb pont. Az optikai szál (hosszanti irányú) nagy kiterjedése 

következtében jelentős lehet a módusok közti szabad spektrális távolság hőtágulás 

okozta növekedése. Az ez ellen való védekezés speciális hőmérséklet-kompenzált 

optikai szállal vagy a rezonátor hőmérsékletének pontos szabályozásával érhető el. A 

szál hőtágulása nagyobb jósági tényező (nagyobb késleltetés, nagyobb fizikai hossz) 

esetén egyre jelentősebb problémaként jelentkezik, amely jelentősen leronthatja mind a 

rövidtávú, mind pedig a hosszú távú frekvencia stabilitást is. E kérdéskört kifejtő 

elemzés az 5.1.4 alfejezetben jelenik meg. 

A mai kutatások egyik fő iránya a rezonátor (optikai szál) leváltása lehetőségeinek 

vizsgálatára is kiterjed. Ilyen célra speciális miniatürizált gyűrű és gömb alakú 

rezonátorokat fejlesztettek ki. Ilyen rezonátorok „Whispering Gallery” módusban levő 

rezonanciáira >109 jósági tényező érhető el. Az ilyen mikrorezonátorok alkalmazása 

magától értetődően megoldást nyújt a környezeti hatások elleni védelemre, ugyanis kis 

fizikai kiterjedésüknél fogva hőérzékenységük nem jelentős, anyagi összetételük 

következtében pedig külső elektromágneses tér hatására sem változtatják jellemzőiket. 
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Optikai késleltető vonalas rezonátor esetén is elérhető jelentős passzivitás a 

környezeti hatásokkal szemben. A hőmérsékletfüggés elleni hatékony védekezés 

érdekében célszerű hőkompenzált optikai szálat használni, mellyel késleltetésük 

érzékenysége ~30ps/(km⋅K) értékről ~3ps/(km⋅K)-re csökkenthető. 

OEO hangolása 

Számos alkalmazás esetén elvárás az oszcillátorral szemben, hogy az előállított jel 

frekvenciája a lehető legszélesebb sávban hangolható legyen. Opto-elektronikus 

oszcillátor esetén a struktúra viszonylag kötött jellege miatt e cél elérése is nehézségbe 

ütközik, megoldásra vár. Számos publikált próbálkozás található e probléma 

leküzdésére az irodalomban: 

- A legkézenfekvőbb megoldás: megfelelő frekvenciájú (esetleg hangolható) 

keskenysávú elektromos sáváteresztő szűrő használata. Ez azonban folytonos 

hangolhatóságot nem biztosít, csak a már előre meghatározott éledni képes 

módusok közül választ ki egyet. Másik nehézséget általában a szűrő korlátozott 

átkonfigurálhatósága jelenti. 

- Általános megoldás kísérleti OEO elrendezésekben, hogy a hosszú optikai 

késleltető szál hosszát szál-nyújtóval módosítják, hangolják. A szál mechanikai 

nyújthatósága csak finom beállításra ad lehetőséget. Kereskedelmi forgalomba 

kerülő eszközök esetén azonban ez a megoldás kis hatékonysága valamint 

kezelésének kényelmetlensége miatt nem terjedt el. Több párhuzamos hurkot 

tartalmazó OEO esetén a pontos beállíthatóság hatványozottan ütközik 

nehézségekbe. 

- Stabil elektromos fázistoló beépítése az elektromos szakaszba szintén 

hozzásegíthet az oszcilláció frekvenciájának folytonos hangolhatóságához. A 

nyílthurkú fázisátvitel nagy meredeksége miatt azonban ennek hatékonysága 

gyenge. 0-360°-os fázistoló segítségével a hangolási frekvenciasáv 

hozzávetőlegesen megegyezik a rendszerben éledni képes módusok közti 

spektrális távolsággal. 

Az eddigi legsikeresebb próbálkozás hangolható hullámhosszú lézerforrás és 

diszperzív szál segítségével oldotta meg a feladatot [29]. A lézer hullámhosszát 

∆λ=±40nm tartományban hangolva az optikai szálon a fény csoportsebessége a 
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kromatikus diszperzió következtében változik. Így a teljes hurok késleltetése, 

tehát az éledni képes módusok és az azok közti frekvencia is finoman 

hangolhatóvá válik. Ennek mértékét kifejezhetjük hangolási érzékenységgel:  

 ( ) ( )0λ
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λ n
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, (2-16. ) 

ahol a kromatikus diszperzió értéke5  
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Az S0 – „slope” (meredekség) paraméter értékének minél magasabbra 

szabása egyre szélesebb hangolási tartományt tesz lehetővé. Kísérleti 

összeállításban 9GHz környékén 1MHz-es folytonos hangolási tartományt 

sikerült ezzel a megoldással elérni. 

A széles hangolási tartomány azonban erős diszperziót igényelne. A szálnak 

ez a tulajdonsága viszont újabb problémákat vet fel. Hosszú szál esetén az 

optikai vivő két oldalán elhelyezkedő modulált jel két oldalsávja az erős 

diszperzió hatására egymástól jelentősen különböző fáziskésleltetést szenvedhet, 

aminek következtében a detekciónál ellenfázisú állapotba kerülve, egymást 

megsemmisítik. Emiatt nagy oszcillációs frekvencia és diszperzió esetén 

ellenőrizni kell, hogy ilyen okból kifolyólag az alkalmazott szálhossz nem 

okozhat-e jelentős teljesítmény csökkenést a kimeneti jelben!  

 

                                                 

5 ~10-20ps·nm-1·km-1 
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2.3 Zajos RF forrás hatásai 

 
Aktívan módus-csatolt lézerforrásokat (AMLL – Actively Mode-Locked Laser) 

egyre gyakrabban alkalmaznak olyan területeken, ahol rövid, szabályozott optikai 

impulzusok vagy mikrohullámú vivő távoli előállítása (Remote Carrier Generation) a 

cél. Az AMLL struktúra alapvetően egy optikai üreget feltételez, mely 

rezonanciafrekvenciáinak spektrális távolsága a mikrohullámú tartományba esik. Az 

optikai üreget funkcionálisan két különálló egység építi fel: egy, mely erősítő közegként 

viselkedik, és egy másik, elektro-optikai modulátor rész. Az erősítő közeg felelős a 

lézerműködés fenntartásáért, míg a modulátor amplitúdó- vagy fázis-modulációt hajt 

végre az üregben generált optikai jelen (a modulációs frekvencia megegyezik az optikai 

rezonancia-frekvenciával). Ez a modulációs folyamat fázis szempontjából egymáshoz 

rendezi („csatolja”) a véletlen fázisban éledő számos hosszanti rezonáns módust. 

A módus-csatoltság elérésének egy kritikus paramétere a moduláló RF 

frekvenciának az üregrezonanciához való illesztettsége. Amennyiben ezek 

elhangolódnak egymástól, az optikai impulzusokban mind amplitúdó-, mind pedig 

fázis-jitter (frekvenciatartományban való ábrázolás esetén „szoknyaszerű” kiszélesedés) 

figyelhető meg. Ez a tény ad jelentőséget a zajos módus-csatoló forrás hatásai 

vizsgálatának, (ahol a jelenlévő fáziszaj a módus-csatoló jel frekvenciájának pillanatnyi 

eltéréseként értelmezve, ilyen elhangolódásként fogható fel). 

Vizsgálataim tárgyául egy a fent leírtak szerint felépülő aktív módus-csatolt optikai 

forrást választottam, mint szemléltető rendszert annak érzékeltetésére, hogy optikai 

távközlő alkalmazások esetén a forrásban található RF jelgenerátor jelének spektrális 

tisztasága hogyan befolyásolja a rendszer többi pontján az optikai jel (illetve az abból 

elektromos tartományba konvertálható jelek) minőségét.  

A vizsgálatok tárgyát képező rendszer módus-csatolást megvalósító optikai ürege 

egy Nd:YVO4 optikai erősítő közegből illetve egy ahhoz mechanikailag rögzített 

MgO:LiNbO3 elektro-optikai modulátor szakaszból áll [30]. Az optikai üreg (rezonátor) 

longitudinális módusai 5GHz-re helyezkednek el egymástól. Ezen módusok egy 
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dielektromos rezonátoros oszcillátor elektromos jelének segítségével kerültek 

összerendezésre, mely frekvenciájára:   

 fRF = νq+1 - νq = c/2nl , (2-18. ) 

ahol νi a lézer i-edik longitudinális módusához tartozó frekvencia, c a fénysebesség, l és 

n pedig a lézer rezonátor hossza valamint átlagos törésmutatója. 

Ahogy a 2.3.1. ábra mutatja, a moduláló rádiófrekvenciás (RF) jel egy hullámvezető 

tápvonalon keresztül jut az l=13.6mm üreghosszú optikai rezonátorra. Ez a 

hullámvezető tápvonal szolgáltatja egyben az impedancia illesztést az optikai üreg és az 

RF oszcillátor kimeneti impedanciája között. 

A rendszert az optikai bemenete felől egy lézerforrással gerjesztjük, mely 814nm-es 

hullámhosszon működik 280mW-os kimenő teljesítményszinttel.  

 

2.3.1. ábra   A vizsgált AMLL kísérleti elrendezése 

Egy ilyen rendszer tervezésekor automatikusan felvetődik a kérdés, hogy a kimenő 

jel minősége érzékeny-e az RF forrás zajszintjére vagy sem (és ha igen, milyen 

mértékben), tehát szükségünk van-e nagy spektrális tisztaságú (így bonyolultabb és 

költségesebb) RF forrás használatára vagy sem. 

Ha sikerül módus-csatolt állapotot elérni, az optikai üreg kimenetén optikai 

impulzusok periodikus sorozatát figyelhetjük meg (míg ezen állapot elérése nélkül a 

kimeneten csak véletlenszerű intenzitás fluktuáció jelentkezne). A kimenő jel a 

következőképpen írható fel az időtartományban:  

 ( ) ( )[ ]∑ Φ++=
k

tkj
k

keEte ωω0 , (2-19. ) 
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ahol ωk illetve Φk rendre a k-adik longitudinális módus körfrekvenciája illetve fázisa, és  

 ( )
l
c

Tqq
ππννπω ==−= −

22 1 .  (2-20. ) 

Ez a jel (ha feltételezzük az időbeli periodicitást) meg kell, hogy egyezzen önmaga 

T=1/ν eltoltjával: 
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A (2-21.) egyenlet szemléletesen ábrázolja, hogy a kimeneti jel periodicitásának 

feltétele a Φk fázisok egymáshoz való „rögzítettsége”. Ez az a pont, amelyre különösen 

nagy figyelmet kell fordítanunk, amennyiben egyenletes optikai impulzusok elérése a 

cél. Ezen fázisok relatív pozíciója (és természetesen így a csatolási sávszélesség, a 

kimenő optikai teljesítmény, a jelalak, stb.) ugyancsak érzékeny lesz a milliméter-

hullámhosszú módus-csatoló RF forrás jellemzőire. 

Ezen jellemzők zajfüggését a VPItransmissionMakerTM v7.1 optikai szimulációs 

környezetében megvalósítva számítógépes segítséggel kísértem figyelemmel [31]. A 

szimulációs eredményeket a 2.3.2. ábra szemlélteti. A hatás szemléltetésére két eltérő 

esetet vettem alapul (egyiket piros, másikat sárga színű görbe jelzi). Az egyetlen eltérés 

a két vizsgált elrendezés között a módus-csatoló RF forrás zajszintjében volt (a „sárga” 

esetben 10dB-lel alacsonyabb). Éppen ezt a 10dB-es különbséget azért alkalmaztam, 

hogy ezzel mutassam be a következő fejezetekben ismertetendő új megoldások hatását, 

melyek segítségével – módszertől és frekvenciatartománytól függően – ebbe a 

nagyságrendbe eső csökkenést sikerült elérnem fáziszaj tekintetében. 

A 2.3.2. a) ábra az optikai jel intenzitását időtartományban ábrázolja a rendszer 

működésének első 200nsec-ában. Érdemes megfigyelni a bekapcsolási tranzienst 

követően az intenzitás-fluktuáció szintjének különbségét a kevésbé illetve erősebben 

zajos esetekben. A fáziszaj-elnyomás hatására az impulzusok  fázis- és amplitúdó-jitter 

javulása szembetűnő, megfigyelve e két esetet, a 2.3.2. b) ábrák szemdiagramjai 

segítségével. A módus-csatolt lézer kimenetének optikai spektruma ugyancsak jelentős 

különbséget mutat a két esetben (2.3.2. c) ábrák). Az optikai spektrumok között 

tapasztalható különbség természetesen megjelenik az ezekből detektált mikrohullámú 
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jelekben is (2.3.2. d) ábra): látható, hogy a 10dB körüli zaj különbséget örökli az optikai 

távközlő rendszer kimentén is a detektált jel. A jel minőségnek jelentősége lehet mind 

keskeny optikai impulzusok generációja, mind pedig mikrohullámú frekvenciák optikai 

úton történő előállítása esetén. Ennek hatására – akár vivőként, akár segédvivőként, 

akár a moduláló jel előállítására volt felhasználva az RF jelgenerátor – az optikai 

hálózat átviteli kapacitását jelentősen befolyásolja az azt tápláló elektromos jelforrás. 

    

 

  

 

2.3.2. ábra   Zajos RF módus csatoló forrás hatásainak számítógépes szimulációja 

zajos             

RF forrás esete 

elnyomott zajú 

RF forrás esete 

  a) ábra 
 b1) ábra 

 b2) ábra 

 c1) ábra  c2) ábra 

  d) ábra 



 39

 

Önálló alkalmazásokban a jel minőségnek szintén jelentős hatása lehet mind 

keskeny optikai impulzusok generációja, mind pedig mikrohullámú frekvenciák optikai 

úton történő előállítása esetén. Így a szűkebb értelemben vett távközlési 

kapacitásnövelésen felül számos egyéb alkalmazás műszaki minőség javításának kulcsa 

a kiszajú RF generátorok alkalmazása. 

A fent bemutatott szimulációs eredmények szemléltetik, indokolják a mind 

alacsonyabb zajú (mind nagyobb fázis tisztaságú) RF források fejlesztésére irányuló 

kutatások szükségszerűségét. A következő fejezetek általam kifejlesztett új technikákat, 

javaslatokat mutatnak be, amelyek speciálisan optikai távközlési célra felhasznált opto-

elektronikai alkalmazások fáziszaj tartalmának jelentős mértékű elnyomására 

szolgálnak. A bemutatandó módszerek, eljárások mindegyikénél a fő szempontok közé 

tartozott a költség hatékony megvalósítás igénye, mely a mai műszaki világban a 

széleskörű alkalmazhatóság egyik legkényesebb feltétele. 
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3.  KISFREKVENCIÁS ZAJVISSZACSATOLÁS 

 

Jelen fejezet egy új módszert mutat be, mely hatásosan csökkenti a mikrohullámú és 

milliméteres sávban működő oszcillátorok fáziszaját. Az eljárás segítségével 7-10dB 

fáziszaj elnyomást sikerült elérnem. A zaj karakterisztika javítása mellett másik előnye 

a módszernek, mely leegyszerűsíti az áramkörtervezés folyamatát, hogy a már 

elkészített rádiófrekvenciás áramköri részek lényegi módosítása nélkül alkalmazható 

általános, tranzisztoros mikrohullámú oszcillátorok esetén. Működése elméleti, 

numerikus szimulációs valamint kísérleti eredmények útján is bizonyításra kerül. 

3.1 A kisfrekvenciás zajvisszacsatolás elméleti háttere 

Általánosan elfogadott, és a gyakorlati folyamatokkal harmonikusnak tekintett – a 

tranzisztoros oszcillátorok esetén – a fáziszaj generációnak az az értelmezése, miszerint 

az oszcillátort meghajtó tranzisztor gate-source kapujánál és drain-source kapujánál 

elhelyezkedő kisfrekvenciás zajforrások az eredendő okai a működés során a 

mikrohullámú tartományokban megjelenő fáziszajnak. Ezen flicker-zajforrások jelének 

spektrális sűrűsége a DC-től a MHz-es tartományig a frekvenciával fordított arányban 

alakul (gyakran 1/f zajoknak is nevezi az irodalom ezeket emiatt). A stabil oszcilláció 

létrejötte a gyakorlatban alapvetően nemlineáris hatások feléledését is feltételezi. (Ezen 

hatások következtében telítődik ugyanis – és éri el stabil működési értékét – az aktív 

elem által biztosított körerősítés, így meghatározva az oszcillátor kimenő 

teljesítményét.) A nemlinearitásokon – melyet többnyire az aktív elem nagyjelű 

működése szolgáltat – ezen kisfrekvenciás zajok felkeverednek az oszcilláló jelen mint 

vivőn, körülötte zaj oldalsávokat képezve. Az említett kisfrekvenciás zajforrások 

alapsávi jelei így szintén megjelennek a generált oszcilláló jel mellett. 

A jelen fejezetben tárgyalandó megfontolások az alábbi szerkezetű nemlineáris 

zajos tranzisztor modell segítségével egyszerűen magyarázhatók: 
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3.1.1. ábra   Zajos nemlineáris HEMT modell 

A 3.1.1. ábra által mutatott modellben a kisfrekvenciás flicker zajforrásokat jelöli az 
2
gI  és az 2

dsI  zajáram generátor. Ezen források frekvenciafüggő viselkedése leírható 

SIg és SId 1 Hz-nél mért spektrális teljesítménysűrűségükkel és γ-val:  

 ( ) ( ) γffSfS II 1== .  (3-1. ) 

Az irodalom alapján [32,33] a drain zajárama 2
dsiV -tel, a gate zajárama 2

gI -tel 

arányos, melyek a Vdsi magasabb értékeinél dominálnak az eszköz zajjellemzőinek 

alakításában. E két zaj között minimális a koherencia, egymástól független perturbáló 

forrásként kezelhetők. Mivel az e fejezetben tárgyalt módszer a gate zajáramforrás által 

szolgáltatott jel elnyomására épül, az általában amúgy is kisebb jelentőségű drain 

zajáramforrás jelenlétét a továbbiakban nem vesszük figyelembe. 

A zaj oldalsávként jelentkező intermodulációs termékek gyökerét a jelölt 

tápfeszültséggel vezérelt áram és töltés források másod- és harmadrendű 

nemlinearitásában kereshetjük. A drain oldali I/V és a gate oldali Q/V  mennyiségek (Q 

itt töltésmennyiséget jelöl), valamint ezek deriváltjai egyszerű mérésekkel 

megkaphatók, jellemezve ezzel a tranzisztor, nagyjelű működése során mutatott 

nemlinearitását. Taylor-sorba fejtve ezeket a mennyiségeket:  
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ahol nagybetűs index jelöli a DC tagokat, kisbetűssel pedig a másod- és harmadrendű 

együtthatókat, melyek a fentiek szerinti parciális deriváltak formájában előállnak. Az 

így modellezett belső nemlinearitások fizikailag főként a nemlineáris gate-source és 

gate-drain kapacitásokban és a nemlineáris transzkonduktanciában jelennek meg. Ezen 

nemlinearitás ábrázolásnak a következő 3.2 fejezetben lesz nagyobb jelentősége.  

Jelen esetben, a földelt-source-ú kapcsolásban 1/fγ  jellegű zajforrás található az 

aktív eszköz bemenetén, aminek jelét a működés során a nemlineáris 

transzkonduktancia és gate-source kapacitás keveri fel a mikrohullámú tartományba. 

Ennek a folyamatnak sematikus vázát jeleníti meg a következő ábra: 

 
3.1.2. ábra   1/f zaj felkeveredése a mikrohullámú tartományba az oszcillátor működés során 

A fenti elrendezés jelöli az említett flicker zajforrást, valamint szemlélteti azt, hogy 

az aktív elem belső nemlinearitásain keresztül az oszcilláció során előálló jel köré 

hogyan keveredik fel a fáziszaj mint zaj oldalsáv. Piros színnel szimbolikusan jelölve 

van az ábrán az alapsávi zajspektrum illetve kék színnel a mikrohullámú zajspektrum. 
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A 3.1.2. ábra, a piros dobozzal kiegészítve, egyben megjeleníti a kisfrekvenciás 

zajvisszacsatolás elvét is [31,34,35,36,37,38,39,40,41]. A kimeneten az oszcillátort 

nemcsak a mikrohullámú jel hagyja el, hanem az alapsávban a flicker zajforrás jelének 

fázisban és amplitúdóban a tranzisztor átviteli karakterisztikájának megfelelően 

megváltoztatott mása is. Ez a kimeneti kisfrekvenciás jel az eredeti zajforrás jelével 

való korreláltságát megőrzi, így a kimeneti jelből körültekintően leszűrve a 

kisfrekvenciás komponenst, és megfelelő módon visszavezetve a zajforráshoz, elvben 

csökkenthető vele a zajáramforrás jele. A megvalósítási lépések előtt az elképzelés 

működőképességét célszerű volt számítógépes szimuláció segítségével ellenőrizni. 

Az elmélet működőképessége az Agilent ADS2002 mikrohullámú szimulációs 

környezetében került gyakorlati ellenőrzésre. A vizsgált összeállítás sematikus rajzát 

mutatja a 3.1.3. ábra: 

 
3.1.3. ábra   Kisfrekvenciás zajvisszacsatolás szimulációs vizsgálata Agilent ADS2002 környezetben 

A szimulációhoz első lépésben szükség volt egy működő oszcillátor modellre. 

Ehhez egy az Agilent által gyártott pHEMT (pseudomorphic HEMT) típusú tranzisztor 

(ATF-38143) gyári zajos, nemlineáris modell paramétereit adtam meg. Földelt-source-ú 

kapcsolásban a gate és drain ágat ideális előfeszítő vonalon keresztül elláttam DC 
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tápfeszültséggel. A párhuzamos visszacsatoló ágat 5GHz középponti frekvenciájú nagy 

jósági tényezőjű sáváteresztő szűrővel és csillapítóval valósítottam meg, modellezve 

ezzel a rezonátor nagyfokú frekvencia szelektivitását és várható csatolási veszteségét. A 

rezonátor ágban elhelyezett tápvonalszakaszok hosszának pontos beállításával 

teljesítettem az oszcilláció fázis feltételét. Az oszcilláció meglétének ellenőrzésére és 

fáziszajának szimulációjára Harmonic Balance analízist futtattam. 

Az 5GHz-en működő oszcillációt elérve, ideális cirkulátoron és reflexív zárósávú 

aluláteresztő szűrőn keresztül a drain-source és a gate-source kapuk közé kisfrekvenciás 

visszacsatolást iktattam. A kisfrekvenciás visszacsatoló ág szintszabályozó csillapító 

tagot, DC leválasztó blokkot és állítható fázistolót tartalmazott. A fázistoló frekvencia-

függetlenül 180° felnyitott hurkú fázistolást valósított meg a visszacsatoló körben, 

gondoskodva ezzel arról, hogy a tranzisztor bemenetén elhelyezkedő zajáramforrás jele 

ellentétes fázisban érjen a hurok végére (a tranzisztor gate-source bemenetére). A 

kisfrekvenciás visszacsatolás RF szempontból nem módosította az oszcillátor 

működését. Ez a jellemző az oszcillátor által előállított jel harmonikus szintjeinek és 

frekvenciáinak vizsgálatával könnyen ellenőrizhető volt. Az elrendezés alkalmas volt a 

kisfrekvenciás visszacsatoló kör zárásával illetve felnyitásával felmérni, hogy valóban 

zárt hurok esetén tapasztalható-e csökkenés a fáziszaj szintjében vagy sem. A 

szimuláció eredményét mutatja a 3.1.4. ábra:  

 

3.1.4. ábra   A kisfrekvenciás zajvisszacsatolás szimulációs eredménye 

Természetesen a 3.1.4. ábra által mutatott szimulációs eredmények olyan 

elrendezésen alapulnak, mely több helyen is ideális elemet alkalmaz. Emiatt a módszer 

gyakorlati megvalósítása, és ezáltal az elgondolás kísérleti ellenőrzése számos ponton 
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igényel olyan megoldást, mely képes felváltani ezen ideális elemek szerepét, így 

alkalmassá téve a kisfrekvenciás visszacsatoló hurkot az – eredetileg függetlenül 

megtervezett – mikrohullámú oszcillátor fáziszajának csökkentésére. Ilyen 

megvalósítási javaslatokat láthatunk a következő (3.2 és 3.3) fejezetekben. 

3.2 Nemlineáris visszacsatoló hurok hatása 

Jelen fejezet matematikai úton vizsgálja az erős nemlinearitással rendelkező 

kisfrekvenciás visszacsatoló hurok fáziszaj csökkentő hatását mikrohullámú 

oszcillátorok esetén. A számítások annak megállapítását célozzák, hogy egy ismert 

nemlinearitással rendelkező aktív elemre épülő oszcillátorhoz csatlakozó visszacsatoló 

hurok, milyen jellegű nemlinearitást kell, hogy mutasson annak érdekében, hogy 

maximális hatékonysággal legyen képes érvényesíteni fáziszaj elnyomó képességét 

[34,37,38,39,40,41]. 

A módszernek különös jelentősége lehet az alap oszcillációs tónushoz képest annak 

felharmonikusokain nagy teljesítményt előállító mikrohullámú oszcillátorok esetén (pl. 

harmonikus oszcillátorok, opto-elektronikus oszcillátor). 

3.2.1 Az aktív eszköz nemlinearitásának leírása 

 

3.2.1. ábra   Oszcillátor, kisfrekvenciás nemlineáris visszacsatoló hurokkal kiegészítve 
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A 3.2.1. ábra által bemutatott módon, a tranzisztort a bemenetére vezetett és a 

bemenetén keletkező jeleket összegző egység, valamint egy a belső nemlinearitások 

miatt ezeket a jeleket keverő egység sorba kapcsolt együtteseként modellezzük, 

melynek kimenete három különböző irányban van kicsatolva: a mikrohullámú rezonátor 

felé, az 50Ω-os kimenet felé, valamint a kisfrekvenciás visszacsatoló ág felé. A 

kisfrekvenciás visszacsatoló ág ebben az elrendezésben tartalmaz egy nemlineáris 

blokkot is, mely megvalósításának részleteire a későbbiekben tér ki az értekezés. Ennek 

bemenetén és kimenetén illesztő hálózat, fázistoló, aluláteresztő szűrő illetve DC 

leválasztó fokozat található, melyek biztosítják a megfelelő spektrális tartományban, a 

megfelelő fázisban, a kisfrekvenciás jel visszacsatolását az aktív elem bemenetére.  

Ahogyan azt a 3.2.1. ábra is mutatja – a spektrum számunkra érdekes részeinek 

szimbolikus megjelenítésével – a kisfrekvenciás visszacsatoló ág feladata az oszcillátor 

kimenetén levő jel mikrohullámú komponenseiből olyan kisfrekvenciás jel előállítása, 

mely szintben a flicker zajforrás eredeti jeléhez mind közelebb áll és fázisa miatt azt 

kompenzálni képes. E jel előállítása egyrészt az alapharmonikus, másrészt a különböző 

felharmonikusok köré felkevert zajoldalsávok alapsávba való lekeveredése révén 

történik meg. 

E technikának különös jelentősége van olyan harmonikus oszcillátorok esetén, 

melyeknél olcsó technológiával megvalósított jelforrás kimenő jelének 

frekvenciatöbbszörözésével kerül előállításra magasabb frekvenciájú mikrohullámú jel. 

Ezen jelforrások általános problémája, hogy a frekvenciatöbbszörözés során – járulékos 

jelenségként – jelentős zajtöbbszörözés is történik. 

Kellően magas harmonikus szintek eléréséhez az aktív elemet megfelelő 

előfeszítéssel kell ellátni, erősen nemlineáris tartományba vezérelve azt. Az aktív 

eszköz erős nemlinearitásának leírása MESFET és HEMT típusú eszközök esetén, azok 

VGS–IDS (gate-source feszültség – drain-source áram) transzfer karakterisztikájával 

történhet meg. E függvény matematikai ábrázolása lényegesen leegyszerűsíthető a 

következő módon [42]. A karakterisztika három szakasza különíthető el egymástól: a 

„pinch-off” feszültség (VP) és a telítődési feszültség (VS) közötti nemlineáris szakasz, 

mely harmadrendű polinommal közelíthető; valamint az ezen kívül eső tartományok, 

melyek konstansnak vehetők, ahogy azt a 3.2.2. ábra is mutatja.  
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3.2.2. ábra   A tranzisztor nemlineáris transzferkarakterisztikájának [42] szerinti egyszerűsítése 

A VGS–IDS görbe harmadrendű nemlineáris szakaszát az ai paraméterekkel adhatjuk 

meg, így a teljes transzfer karakterisztikát matematikailag a következőképpen közelítve: 
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Az x1 bemeneti amplitúdó és a gate előfeszítés megfelelő megválasztásával 

szimmetrikusan vagy aszimmetrikusan levágott kimeneti hullámforma állítható elő (ld. 

3.2.2. ábra). Az előbbi nagy szintű alap- és harmadik harmonikus, míg az utóbbi nagy 

szintű második harmonikus generációját idézi elő a kimenő spektrumban. 

A következő számításokban a kimenő jel alap-, második- és harmadik 

harmonikuson levő komponensekhez tartozó amplitúdókat rendre A1-gyel, A2-vel illetve 

A3-mal jelöltem. Ezen amplitúdók az aktív elem kimenő jelformája Fourier sorának 

felírásával egyszerűen megkaphatók:  

( ) ( )

( ) ( ) ( )
⎭
⎬
⎫

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+++

⎩
⎨
⎧

+++⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++

Π
=

21
321221

02

213113101

2cos2sin
82

3cos
2

3sin
32

cos
2

sin43

cossin
4
3arccossin21

LL
GLLGLLGG

LLGGLGGAIA
 

A-osztályú    AB-osztályú    C-osztályú 

aszimmetrikus 
telítés szimmetrikus 

kivezérlés



 48

( ) ( ) ( )

( ) ( )
⎭
⎬
⎫

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
++

⎩
⎨
⎧ ++++++

Π
=

21
2

21
3

21
3

1

2120
21

3101
2

2

2cos2sin
42

5cos
2
5sin

102
3cos

2
3sin

23
2

cossin2
2

cos
2

sin2arccos2sin
2

1

LL
G

LL
G

LL
G

G

LLGG
LL

GGAIL
G

A

( )

( ) ( )

( ) ( )
⎭
⎬
⎫

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +++

⎩
⎨
⎧

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++++

Π
=

21
1

3

21
5

212021
3

2131
21

201
3

3

2cos2sin
28

3

2
5cos

2
5sin

22
3cos

2
3sin

3
2

3
43cos3sin

12

cossin
4
3

2
cos

2
sinarccos3sin

3
2

4
1

LL
G

G

LL
G

LLGGLL
G

LLGG
LL

GAIL
G

A

(3-5. ) 

ahol a felírás egyszerűsége érdekében a következő jelölések lettek bevezetve: 
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a nemlineáris transzkonduktancia komponensei pedig: 
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020100 VaVaVaIG +++= ( ) ,32 1

2
030211 xVaVaaG ++= ( ) ,3 2

10322 xVaaG +=
3
133 xaG =  , 

melynek összes bemenő paramétere ( a1, a2, a3, VP, V0, VS, x1 ) egyszerűen mérhető 

vagy beállítható. 

A fentiek alapján, x1 és V0 paraméterek hangolásával képesek vagyunk beállítani az 

aktív elem dinamikus nemlinearitás paramétereit (α1, α2, α3), mely segítségével a 

bemenő (vbe) és kimenő (vki) jelek közti kapcsolatot leíró átviteli függvény: 

 ∑ ⋅=
i

i
beiki vv α      , i=1,2,3  , (3-7. ) 

α1 = 4A3,  α2 = 2A2,  α3 = A1 - 3A3, vki illetve vbe pedig a kimenő illetve bemenő jel az 

oszcillációs alapharmonikus amplitúdójával normalizált feszültsége. 

3.2.2 Nemlineáris visszacsatolás hatása a flicker zajforrás alapsávi jelére 

Mivel az aktív eszközön belüli zajforrások jórészt kisfrekvenciás (<MHz) jelet 

állítanak elő, ezen jelek az oszcillátor áramkörén belül „nagyobb fizikai távolság 

megtétele után is” korreláltak maradnak az eredeti zajforrás jelével, még fel- illetve 
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lekeverés után is. (Éppen ezt a jelenséget használják ki kifinomult fáziszaj mérő 

rendszerek is, pl.: Agilent E5052A [43].) 

Emiatt a flicker zajforrás jelének alakulását matematikailag figyelemmel 

kísérhetjük, a zaj egy aktuális realizációja, ω frekvenciájú komponensének 

kiválasztásával. Így az aktív elem belső nemlinearitásaira jutó vbe jel: az Ω  oszcillációs 

alap körfrekvenciájú (1 relatív amplitúdójú) jel és a flicker zajforrás aktuális ω 

körfrekvenciájú, Φω fázisú és zω relatív amplitúdójú realizációjának összege. 

 ( ) ( )ωω ω Φ+⋅+Ω= tztvbe coscos   (3-8. ) 

A (3-7.) és (3-8.) által adott vki jel tartalmaz Ω, ω, és ezek kombinációs frekvenciáin 

elhelyezkedő komponenseket (harmad rendig). Mivel a zω-t 1-nél magasabb hatványon 

tartalmazó elemek – azok teljesítménye miatt – elhanyagolhatók (ugyanis zω«1), az 

aktív elem kimenetén megjelenő vki jel közelíthető a következő összefüggéssel: 
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A fenti tagokban világosan elkülöníthetők a kisfrekvenciás, az oszcillációs 

frekvenciás, a harmonikusokon levő, valamint a zajoldalsávokat képező komponensek.  

Az ezekből megfelelő (a zajforráséval megegyező) szintű alapsávi jel előállításának 

feltétele a nemlineáris hurok nemlinearitás paramétereinek (továbbiakban βj) pontos 

megválasztása. A visszacsatoló nemlinearitáson keresztüljutó vvisszacsat  jel matematikai-

lag a következő formában adható meg: 
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ahol β1, β2, β3 a visszacsatolás polinommal felírt nemlinearitás paraméterei. A (3-10.) 

egyenlet újabb frekvencia komponenseket állít elő vki-ből, melyek analízisével 
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megállapítható, hogy a hatékony (megfelelő szintű kompenzáló jel teljesítményt adó) 

lekeverésnek milyen jellegű visszacsatoló nemlinearitás (βj) a feltétele. A vizsgálat 

során ismét csak azokat a komponenseket vesszük figyelembe, melyek nem 

tartalmazzák zω 1-nél magasabb hatványát, illetve amelyek a hurokban elhelyezett 

aluláteresztő szűrő átviteli sávjába esnek, ugyanis az n·ω körfrekvenciájú (n>1, ℵ∈n ) 

kisfrekvenciás komponensekben zω olyan p-ik hatványon szerepel, melyre minden 

esetben p = n , n+2 , n+4, stb. 

Így a visszacsatolt komponensek: 
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Ezen tagokat felhasználva elkészíthetőek a 3.2.3. és 3.2.4 ábrák által megjelenített 

diagramok, melyekről közvetlenül leolvasható, hogy az ω frekvenciájú komponens 

kialakításában – adott α1:α2:α3 arány esetén – a β2 és a β3 paraméterek egymáshoz 

viszonyítva mekkora súllyal vesznek részt. 

A 3.2.3. ábrán jól megfigyelhető, hogy lineárishoz közeli esetben (mikor mind α2 

mind pedig α3, α1-hez képest kis értéket vesz fel) a nemlineáris hurok kimenetén levő ω 

körfrekvenciájú kompenzáló jel szintje alacsony, így nem képes jelentős mértékben 

visszahatni az aktív eszköz zajforrására. 

Ahogy a magasabb α2 vagy α3 dinamikus nemlinearitás paraméter értékek erősebb 

másod- vagy harmadrendű nemlinearitást jeleznek az aktív eszköz nagyjelű 

működésekor, a visszacsatolt jel (vvisszacsat) szintje lényegesen magasabb lehet, képessé 

válva a zajforrás jelének kompenzációjára. Ezekben az esetekben érdemes a 3.2.4. ábra 

diagramját figyelni, mely segítségével megállapítható, hogy az adott ( α2:α1 ; α3:α1 ) 

pontban a visszacsatoló hurkot másod- vagy harmadrendű nagy nemlinearitással 

célszerű megvalósítani: a diagram magas értékeinél célszerűen a β3 nemlineáris 

visszacsatolás paraméter értéke kell, hogy magas legyen, míg az alacsony értékeknél a 

β2-é.  
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Jól látszik, hogy a teljes ábrázolt tartományban a vvisszacsat kialakításában β3 értéke a 

meghatározó, a grafikonja a teljes tartományon magasabb 1-nél, tehát β3 részvétele 

dominál vvisszacsat kialakításában β2-éhez viszonyítva. Így egyértelműen kiolvasható, 

hogy a fenti koncepció alkalmazásának mind hatékonyabb kihasználása érdekében 

minden esetben erős harmadrendű nemlinearitást tartalmazó visszacsatoló hurok 

megvalósítása a cél.  

A 3.2.3. ábra alapján az is megállapításra került, hogy a módszert az aktív elem 

harmadrendű nemlinearitást adó munkapont beállítása erősebben támogatja, ami a 3.2.2. 

ábra szerint egyszerűen alakítható. Természetesen a gyakorlati alkalmazás ehhez képest 

fordított utat követ: már meglévő oszcillátor – nagyjelű tartományban működő – aktív 

eleme nemlinearitás paramétereinek kimérésével kiderül, hogy a módszer várhatóan 

hatékonyan alkalmazható-e az adott esetben vagy sem. 

 

3.2.3. ábra   Az aktív elem belső zajforrására ható kisfrekvenciás visszacsatoló hurok 

hatékonyságának mértéke, az αi-vel megadott dinamikus nemlinearitásának függvényében  

[a.u.] 
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3.2.4. ábra   β3 nemlineáris visszacsatolás paraméter, a kisfrekvenciás nemlineáris hurok kimenetén meg-

jelenő vvisszacsat kialakításában jelentkező súlya β2-höz viszonyítva, az aktív elem adott nemlinearitása esetén 

 (Megjegyzés a 3.2.3. ábra és a 3.2.4. ábra diagramjaihoz: nincs gyakorlati 

jelentősége azon pontok ábrázolásának, melyek egyszerre utalnának erős másod- illetve 

harmadrendű nemlinearitásra az aktív elemben, így az ábrázolt felület ezen pontoknak 

megfelelő részeit átlátszó ráccsal jelöltem.) 

3.2.3 Nemlineáris visszacsatolás hatása az oszcillációs tónus zajoldalsávjaira 

A 3.2.2 fejezet matematikai leírása alapvetően abból indult ki, hogy az aktív elem 

belső nemlinearitásán egy kvázi tiszta mikrohullámú „vivő” (maga az oszcilláló 

alapmódus) és egy, az azt moduláló kisfrekvenciás flicker zajforrás jele keveredik. 

Felmerül a kérdés, hogy mi történik a nemlineáris visszacsatoló hurok hatásaként az – 

aktív elem bemenetére érkező – mikrohullámú „vivő” körüli zajoldalsávokkal. E zaj az 

aktív elem belső nemlinearitásain, a visszacsatoló nemlinearitásokon, majd végül ismét 

az aktív elemben le- majd ismét felkeveredik. Kérdés, hogy e jelenség zavarja-e, 

gyengíti-e a 3.2.2 fejezetben kialakított képet, vagy sem. Ennek vizsgálatát írja le a 

következő matematikai elemzés. 

[a.u.] 
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A vizsgálati módszer a korábbival megegyező: az aktív elem belső nemlinearitásán 

átbocsátjuk az oszcilláló alapmódust, valamint az aktuális zaj realizáció, a vivőtől ω 

körfrekvenciára levő komponenseit, mindkét oldalsávban. Mivel a nagy jósági 

tényezőjű RF visszacsatoló ág miatt a zajoldalsávokon az aktív elem bemenetére 

visszaérkező fáziszaj nem korrelált az aktív eszköz flicker zajforrásainak jelével, 

egymással ezek koherens interferenciára nem alkalmasak az aktív elem kimenetén 

(egymástól független zajként kezelhetők). Emiatt a belső zajforrások jelét jelen 

vizsgálatainkban figyelmen kívül hagyhatjuk. Ez alapján a vizsgált modellünk 

sematikus váza a 3.2.5. ábrán látható módon alakul.  

 

3.2.5. ábra   Kisfrekvenciás nemlineáris visszacsatolás hatásának vizsgálata felkeveredett fáziszajra 

Ahogyan azt a 3.2.5. ábra is mutatja, a nemlineáris visszacsatoló hurok ebben az 

elrendezésben is előállít egy alapsávi jelet az oszcillátor kimenetén levő jel 

zajoldalsávjaiból. Így a hurok kimenete egy virtuális flicker zajforrásként értelmezhető. 

Ezen „zajforrás” jele, áthaladva az erősítő nemlinearitásain, keveredve a mikrohullámú 

oszcilláló jellel mint vivővel, annak oldalsávjain újra megjelenik. Mivel –mint azt az 

előző esetben is rögzítettük – nem jelentős kisfrekvencián a visszacsatoló hurok 

fáziszajra vonatkozó fázistolása, ez az újonnan felkeveredett zaj koherensen képes 

interferálni az eredeti zajoldalsávval (azzal való korrelációja megőrzése folytán). 
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Alkalmazva a 3.2.2 fejezetben is használt jelöléseket, az így ismételten Ω 

környezetébe felkeveredő zajkomponenssel kiegészülő jel hullámformája a belső 

nemlinearitások után: 
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ahol ez esetben  ( ) ( )ωω ω Φ+±Ω⋅+Ω= ttztvbe coscos . (3-13. ) 

A (3-13.)-at (3-12.)-be helyettesítve, – az összetevők közül ezúttal is elhagyva 

azokat a tagokat, melyek az aluláteresztő szűrő átviteli sávján kívül esnek, valamint 

azokat, melyek szorzótényezőként zω-t egynél magasabb hatványon tartalmazzák – az Ω 

oszcillációs frekvencia közelében elhelyezkedő tagokból álló közelítés vujra_felk-re: 
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A (3-14.) egyenlet alapján a korábbiakhoz hasonló diagramok megalkotása 

lehetséges, melyek megmutatják, hogy az adott jellegű nemlinearitást megvalósító aktív 

eszköz esetén milyen jellegű visszacsatoló nemlinearitás milyen hatással van a fáziszaj 

csökkentést szolgáló kompenzáló jel szintjére (ld. 3.2.6. ábra és 3.2.7. ábra).  

A 3.2.6. ábra alapján megállapíthatjuk, hogy e folyamat esetén – ellentétben a 3.2.2 

fejezetben tárgyaltakkal – erős másodfokú nemlinearitással rendelkező aktív eszköz 

jobban támogatja a jelenség hatékony működését, mint a harmadrendű nemlinearitással 

rendelkező (magasabb értékeket jelez a diagram a nagy α2:α1 helyeken, mint a nagy 

α3:α1 helyeken). 

Az aktív eszköz αi dinamikus nemlinearitás paraméterei egymáshoz való 

viszonyának ismeretében, áttérve a 3.2.7. ábra diagramjára, felmérhetjük hogy a jelen 

effektus milyen jellegű visszacsatoló nemlinearitás esetén produkálhat hatékonyan 

fáziszaj csökkentő hatást.  



 55

 

3.2.6. ábra   A nemlineáris visszacsatolás hatékonysága a felkeveredett fáziszaj csillapítása révén, 

az aktív elem αi dinamikus nemlinearitás paraméterekkel jellemzett nemlinearitása függvényében 

 

 

3.2.7. ábra   β3 nemlineáris visszacsatolás paraméter β2-höz viszonyított súlya, a kisfrekvenciás 

nemlineáris hurok kimenetén megjelenő vujra_felk  kialakításában, az aktív elem adott nemlinearitása esetén 

[a.u.] 

[a.u.] 
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Mivel a 3.2.7. ábrán látszik, hogy a β3 nemlineáris visszacsatolás paraméter súlya 

vujra_felk kialakításában a β2-éhez képest a számunkra érdekes – az aktív elem erős 

nemlinearitásának megfelelő – tartományokban elhanyagolható, a visszacsatoló 

hurokban célszerű erős másodfokú nemlinearitást alkalmazni. E tartományokat 

mélyvörös szín jelzi a diagramon. 

Konklúzióként állíthatjuk, hogy a 3.2.2 és a 3.2.3 fejezetek számításai alapján 

célszerű megvizsgálni az oszcillátor alapját képező aktív elem nagyjelű működését, és 

ez alapján meghatározni annak αi dinamikus nemlinearitás paramétereit. Amennyiben 

ezek erős másodfokú nemlinearitásra utalnak, úgy a 3.2.3 fejezetben leírt viselkedés 

alapján számíthatunk fáziszaj csökkenésre, megfelelően párhuzamosan beiktatott, 

erősen másodfokúan nemlineáris kisfrekvenciás visszacsatoló hurokkal. Az aktív elem 

erős harmadfokú nemlinearitása esetén a 3.2.2 fejezetben bemutatott mechanizmus 

alapján erős harmadfokú visszacsatoló hurok adhat ilyen hatást. 

3.2.4 Kísérleti eredmények 

A fenti elképzelés gyakorlati vizsgálatára kísérleti oszcillátort terveztem kétféle 

kivitelben: egyik kivitel rendelkezett párhuzamos kisfrekvenciás nemlineáris 

zajvisszacsatoló hurokkal, a másik e nélkül került megvalósításara. Mindkét oszcillátort 

azonos aktív elem hajtotta meg (EPA018A-70 típusú FET), RF felépítésük is minden 

részletben pontosan megegyezett, ezzel lehetővé téve kizárólag a kisfrekvenciás 

visszacsatolás működés során kifejtett hatásának megfigyelhetőségét [34,38,39,40].  

A fent említettekkel ellentétben a kísérletek során a megfigyelhetőséget és 

szerkezeti egyszerűséget mint célt előtérbe helyezve, nem harmonikus (vagy más erősen 

nemlineáris aktív elemmel megvalósított) oszcillátoron folytak a kísérletek, hanem a 

lehető legegyszerűbb struktúrával rendelkező mikrohullámú oszcillátoron, melyben egy 

aktív elem RF visszacsatolása csatolt tápvonal szakaszokon keresztül volt megvalósítva, 

melyek csatolási jellemzői 4.05GHz-en jelölték ki az oszcilláció frekvenciáját. 

A Picosecond Co. által fogalmazott SM101 előfeszítő blokk és a zárt fémdoboz 

falán elhelyezett átvezető kapacitások biztosították az aktív elem egyenfeszültségű 

előfeszítését (VDS=2V, IDS=27mA, VGS=-0.6V) valamint az áramkör külső zajoktól, 

zavaroktól való elszigeteltségét. Az alkalmazott előfeszítő blokk, AC (RF) portjai 
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között a 7kHz – 15GHz tartományba eső jeleket – mind a 4.05GHz-es oszcilláló jelet, 

mind annak harmonikusait, mind pedig a DC-hez közeli alapsávi zajt/vizsgálójelet – 

elhanyagolható csillapítással engedte keresztül. 

 

3.2.8. ábra   A kisfrekvenciás zajvisszacsatolás elvének gyakorlati ellenőrzésére                    

elkészített 4.05GHz-es kísérleti oszcillátor struktúrák 

A kisfrekvenciás visszacsatoló kör megalkotásához a korábbi fejezetek alapján, 

szükségünk van az oszcillátor és az azt meghajtó tranzisztor pontos megismerésére. Így 

előzetesen elvégzett alapvető mérések során megtudhatjuk, hogy a tranzisztorban az 

oszcilláció felépülésekor milyen típusú – másod- vagy harmadrendű – nemlinearitás 

alakul ki az adott munkapontban (azaz a korábbi fejezetekben tárgyalt két mechanizmus 

közül melyik érvényesülhet erőteljesebben), valamint hogy a bemeneti zajforrás jelére 

vonatkozóan mekkora keverési nyereséggel számolhatunk az oszcillációt fenntartó 

tranzisztorban. E két eredmény jelentősen befolyásolja a kisfrekvenciás nemlineáris 

visszacsatoló hurok további tervezését, pontosan kijelölve a visszacsatolás 

nemlinearitásának jellegét, valamint annak maximálisan megengedhető keverési 

veszteségét. 
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Az oszcillátort működtető aktív elem nemlinearitás méréséhez azt – az 

oszcillátorban is alkalmazott előfeszítő feszültségekkel – a megfelelő munkapontban 

feszítettem elő.  

 

3.2.9. ábra   Mérési összeállítás a tranzisztor nemlinearitásának megállapítására 

A gate-source portot mint bemenetet és a drain-source portot mint kimenetet 

használva a fenti (ld. 3.2.9. ábra) összeállítás segítségével kimértem a 4.05GHz-es 

bemenő jel különböző teljesítmény szintjei esetén a kimeneten jelentkező alap- és 

felharmonikusok szintjét. A HP8673B mikrohullámú jelforrás segítségével előállított 

bemenő jel szintjét -10dBm és +10dBm között változtatva előálltak a következő 

nemlinearitás görbék: 

 

3.2.10. ábra   EPA018A-70 FET nemlinearitása (@4GHz) 
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A fenti mért adatok alapján már elvégezhető a tranzisztorra vonatkozó αi 

nemlinearitás paraméterek számítása. Az aktív elem számunkra érdekes αi dinamikus 

nemlinearitás paraméterei: α1=4.066 , α2=0.614  és α3=-1.0214 (α4=-0.015,  α5=0.070). 

Az α2 és α3 dinamikus nemlinearitás paraméterek azt mutatják, hogy a tranzisztor 

esetünkben erősebb harmadrendű nemlinearitással rendelkezik. Ennek következtében, 

mint azt a korábbi leírás alapján várhatjuk, az adott kísérleti elrendezés esetén a 3.2.2 

alfejezet által tárgyalt mechanizmus érvényesül eredményesebben a fáziszaj 

kisfrekvenciás nemlineáris hurok segítségével történő csökkentésére. Ekkor – szintén a 

fentiek alapján – minden esetben harmadrendű nemlinearitással rendelkező passzív 

kisfrekvenciás nemlineáris visszacsatoló hurok megalkotása a célravezető, melynek 

keverési veszteségei abszolút értékben alulmúlják a tranzisztor keverési nyereségét 

(figyelembe véve az oszcilláló alapmódus és annak felharmonikusainak adott 

teljesítményszintjét). 

A 3.2.10. ábra alapján az is látszik, hogy a tranzisztor adott munkapontjában az 

1-dB-es kompresszió értéke a bemeneti teljesítményre vonatkoztatva: P1dB ≈ +2dBm. 

Az ennél alacsonyabb teljesítmények esetén a tranzisztor kvázi lineáris üzemben 

működik, az alapharmonikust 12.5dB-lel erősíti, a felharmonikusokon pedig jelentős 

teljesítmény nem áll elő. Az oszcillátor működés során nemlineáris üzembe kerül a 

tranzisztor, melynek hatására alapharmonikusra vonatkozó erősítése lecsökken, 

állandósul. Ez a folyamat esetünkben a tranzisztor kimenetén mérve hozzávetőlegesen 

14-15dBm-es teljesítményszint elérésekor stabilizálódik. Ezt az értéket jelzik elő a 

3.2.10. ábra görbéi, és igazolják az elkövetkezendőkben ismertetendő mérési 

eredmények is. 

A fentihez hasonló nemlinearitás mérés a visszacsatoló körben elhelyezett, annak 

nemlinearitását adó passzív elem (dióda pár) esetén is szükséges. A mérési elrendezés 

megegyezett a fent ismertetettekkel: -10dBm-től 20dBm-ig változtatott teljesítményű 

4GHz-es vizsgáló jel jutott az UD=0VDC egyenfeszültséggel előfeszített HSMS-8202 

dióda pár egyik elemére. A mérésekből megállapított nemlineáris visszacsatolás 

paraméterek: β1=0.9831, β2=0.05088 és β3=-0.04355 (β4=-0.001574, β5=0.001354). A 

kapott értékek segítségével érdemes ellenőrizni, hogy a tranzisztor és a dióda (előre- 

illetve visszacsatoló ág) együttes hatásaként a kisfrekvenciás visszacsatolás képes-e 

elegendő jelszinttel a tranzisztor bemenetére szállítani a zajforrás jelének mását. Ez az 
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ellenőrzés egyszerűen megtehető a 3.2.2 alfejezetben vvisszacsat-ra kapott (3-11.) képlet 

alapján. Ennek értéke – felhasználva az αi és βi nemlinearitás paramétereket – 

( )Φ++Ω⋅⋅≅ ttzvvisszacsat ωω cos175.1 , azaz a zajforrás eredeti jelénél nagyobb jelszint 

is előállíthat az oszcillátor illetve a nemlineáris visszacsatoló hurok (mint aktív illetve 

passzív keverő) kimenetén. 

A fenti elemzés nyílt hurkokat vizsgálva állapította meg a zajkompenzáció elvi 

lehetőségét. Érdemes azonban egyes vizsgálatokat az üzemszerű oszcillátor működés 

közben megvizsgálni. Ezen vizsgálatok pontos képet adhatnak az egyes áramköri 

blokkok tényleges működéséről. Egy ilyen kísérlet mérési összeállítását mutatja a 

3.2.11. ábra. 

 

3.2.11. ábra   Az oszcillátorban a működés során bekövetkező zaj-felkeveredés vizsgálatát célzó 

összeállítás 

A bemenő jel 100kHz és 500kHz közötti tartományban, -50 és -10dBm közötti 

teljesítményű jellel táplálja a működő oszcillátort a gate-előfeszítés irányából. A 

vizsgálójel képes kimutatni a gate-source közötti zajforrás jelének a felkeveredését a 

mikrohullámú vivő környezetébe. Az oszcillátor portjait megfelelő DC feszültséggel 

ellátva beindul az oszcilláció folyamata, nemlineáris szakaszába ér a tranzisztor átviteli 

karakterisztikája, így a vizsgálójel két, szimmetrikusan elhelyezkedő oldalsávot képez a 

4GHz-es oszcillációs alapfrekvencia körül. Ezen oldalsávok teljesítménye spektrum 

analizátor segítségével könnyen kimérhető, ekként értelmezve esetünkre az oszcillátor 

keverési nyereségét. 

A következő grafikon (3.2.12. ábra) a vizsgálójel teljesítményének függvényében 

adja meg a fenti értelmezés szerint, az oszcillátor keverési nyereségét: 
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3.2.12. ábra   A kísérleti oszcillátor bemeneti zajra vonatkozó keverési nyeresége 

Amint azt a 3.2.12. ábra mutatja, a gate-source porton hatását kifejtő belső flicker 

zajforrások hozzávetőlegesen 22dB-lel erősödve jelennek meg a vivő (alap oszcillációs 

módus) oldalsávjain a mikrohullámú tartományban. Természetes, hogy a zajforrás jele – 

teljesítménye jóval alacsonyabb lévén az ábrán vizsgált értékeknél – nem érinti a -

20dBm fölött tapasztalható telítődési szakaszt, így a közel konstans szakaszon kimért 

~22dB – 22.5dB keverési nyereség lesz érvényes rá. A nemlineáris hatásokat figyelmen 

kívül hagyva, a visszacsatolt jel alapsávi összetevőjének kialakításához jelentősen 

hozzájárul az EPA018A-70 tranzisztor alapsávi erősítése is, mely a katalógus adatok 

alapján ~14.6dB; valamint a felharmonikusok környezetéből lekeveredő összetevők is. 

Mindezen jelösszetevők együttesen kell, hogy kompenzálják a passzív lekeveredés és az 

áramköri illesztetlenségek, veszteségek okozta teljesítmény csökkenések hatását. Ezen 

veszteségek hozzávetőleges kimérése azt az eredményt hozta, miszerint a zajforrások 

jelére vonatkozó teljes (keveréseket is magába foglaló) kisfrekvenciás átvitel közel 

egységnyi értékű, így hatását kifejtheti az oszcillátor jelének zaj-elnyomására. 

A spektrum analizátor segítségével nyert eredmények azt mutatták, hogy az 

egyszerű kísérleti elrendezés megfelelő beállítások esetén képes a kisfrekvenciás, 

nemlineáris zajcsökkentés működőképességének bizonyítására. A következő ábrán 

megjelenő spektrumképek a 3.2.8. ábra által bemutatott két áramkörön (ld. 3.2.8. ábra) 

végzett összehasonlító mérések eredményeit adják. 
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3.2.13. ábra   Kísérleti oszcillátor kimenő jelének spektruma                                          

(kisfrekvenciás visszacsatolás nélkül - kék; kisfrekvenciás visszacsatolással - piros) 

A visszacsatoló hurok beiktatásának hatására az oszcillációs alapmódus spektrális 

kiterjedése lecsökken (a spektrumban megjelenő vonal keskenyebbé válik). Az 

oszcillációs alapmódus ±1MHz széles környezetében a zajelnyomás jelentős (~10dB 

körüli mértékű). Ennél szélesebb környezetet tekintve az oszcillátor zajában nem a 

fáziszaj okozta összetevő dominál (hiszen ennek teljesítménye a „vivőtől” távolodva 

1/fγ szerint csökken), ezért a fent tárgyalt elv alapján működő zajelnyomó hurok hatása 

nem érvényesül. 

A fenti kísérlet nem aknázza ki a fáziszaj csökkentési elv mögött rejlő 

lehetőségeket, pusztán az elv működőképességének egyszerű bemutatására törekszik. 

Rávilágít azonban a módszer olcsó, egyszerű alkalmazhatóságára. 

Valós alkalmazásokban, a felharmonikusokon mért nemlinearitások pontos 

feltérképezésével, a mikrohullámú illesztések gondos megtervezésével, a 

visszacsatolandó teljesítmény megfelelő kicsatolásával az aktív eszköz kimenetéről, 

valamint a visszacsatoló hurokban igényelt erős nemlinearitás precíz megvalósításával a 

3.2.13. ábrán látható elnyomási képnél még látványosabb eredményt képes produkálni.  
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3.3 Opto-elekronikus visszacsatoló hurok hatása 

Érdekes alkalmazási lehetőségre talál a kisfrekvenciás nemlineáris zajcsökkentés 

elve az opto-elektronikai típusú mikrohullámú jelforrások esetén. Jelen fejezet a 3.2 

fejezetben ismertetett elrendezésnek egy módosított változatára ad javaslatot, ezen 

speciális területen. 

3.3.1 Elvi felépítés 

Az optikai távközlés rohamos előretörésével egyre inkább nő az igény olcsó, 

egyszerű felépítésű, egyre magasabb követelményeknek megfelelő technikai, minőségi 

paramétereket mutató opto-elektronikai forrásokra. Megvalósításukra számos megoldás 

létezik a gyakorlatban, melyek közül egyet a 2.3.1. ábra mutat be, egy másikat az 5. 

fejezetben említ az értekezés, egy harmadikat pedig az előző fejezetben alkalmazott 

elektromos struktúrára épülően jelenít meg sematikusan a következő ábra: 

 

3.3.1. ábra   Közvetlenül modulált optikai jelforrás, opto-elektronikus                                                      

visszacsatoló hurokkal ellátva 

A fenti ábrán megjelenik a kisfrekvenciás nemlineáris opto-elektronikus 

visszacsatoló hurok kialakítása is. Az optikai kimenet jelének egy részét optikai 

iránycsatoló az opto-elektronikus visszacsatoló hurokba vezeti. Ezen viszonylag rövid 

optikai szakasz feladata, hogy a kimenő optikai jelet – mely tartalmazza az optikai 

vivőt, az attól mikrohullámú frekvenciákra elhelyezkedő segédvivőket, valamint az 

ezek köré felépülő zajoldalsávokat – az oszcillátort működtető tranzisztor aktív 

felületére vezesse. Itt, az optikai tartományban elhelyezkedő mikrohullámú 
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segédvivőkről a zaj közvetlen detekción megy keresztül a tranzisztorban. A detekció 

nemlinearitása adja a visszacsatoló huroknak az előző fejezethez hasonló nemlineáris 

jellemzőit, míg kisfrekvenciás jellegét a közvetlen detekció kisfrekvenciás 

(mikrohullámú frekvenciáknál jóval alacsonyabb) volta biztosítja. 

3.3.2 Kísérleti elrendezés 

 Az opto-elektronikus visszacsatoló hurok alkalmazása esetén a zajcsökkentés 

hatékonyságának speciális feltételei vannak. Ilyenek a nagy optikai teljesítmény, a rövid 

késleltetés, a kis veszteségek, a tranzisztornak a lézerdióda hullámhosszán mutatott 

nagy érzékenysége, melyet mind annak anyaga, mind pedig geometriai kialakítása 

meghatároz. Amennyiben ezen feltételek teljesülnek, a következőkben leírtak alapján 

képesek vagyunk a zajcsökkentés elérésére. A tranzisztor mint aktív elem 

alkalmasságának előzetes felmérése kulcsfontosságú szerephez jut a módszer 

működőképes alkalmazásában. A következő ábra kétféle mikrohullámú tranzisztor 

félvezető felületéről mutat képet: 

 

3.3.2. ábra   Vizsgált tranzisztorok layout-ja (bal:ATF-10136; jobb: EPA018A-70) 

A fenti ábrán baloldalon egy ATF-10136 típusú GaAs MESFET, míg a jobboldalon 

EPA018A-70 típusú n-AlGaAs/GaAs heteroátmenetes-FET jelenik meg. Két jellemzőt 

érdemes megfigyelni, mely a két tranzisztort lényegesen megkülönbözteti 

alkalmazhatóság szempontjából egymástól. Ezek a rajzolat kialakítása, valamint a 

félvezető anyaga. 

Az EPA018A-70 tranzisztor esetén látható, hogy a rajzolat kialakítása (6db 

„Mushroom”-gate ujj) nem ad lehetőséget arra, hogy a tranzisztor vízszintes felülete 
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normálisának irányából jelentős mennyiségű foton léphessen a gate által előfeszített 

drain illetve source felületek közötti félvezető rétegbe. Az ATF-10136 tranzisztor 

azonban multifinger kivitelben van megvalósítva (ld. 3.3.2. ábra), így lényegesen 

nagyobb felületet biztosítva a foton elnyelés számára. 

Megfelelő energiájú (frekvenciájú) fotonok félvezetőben való elnyelődését 

alapvetően az anyag által definiált vezetési és vegyértéksávok távolsága (tiltott sáv) 

határozza meg. A becsapódó fotonok bizonyos körülmények között gerjeszthetik a 

félvezető kristály vegyérték-elektronjait. Amennyiben ez a gerjesztés elég erős ahhoz, 

hogy az elektronok a következő, megengedett magasabb energiaszintre (vagyis a 

vezetési sávba) kerüljenek, akkor a gerjesztés az egyensúlyi koncentrációkhoz képest 

megemeli a mozgékony töltések sűrűségét. Így az elnyelt fotonok egy része a 

kölcsönhatás eredményeképpen szabad elektronokat kelt, melyek a félvezető közegben 

maradva annak elektromos vezetőképességét növelik, illetve abban fotofeszültséget 

gerjesztenek. Ennek energetikai feltétele direkt sávszerkezetű félvezetők esetén az, 

hogy a beeső foton energiája nagyobb legyen, mint a tiltott energiasáv szélessége. 

Másképp: a beeső fotonok hullámhossza egy, az anyag által definiált 

határhullámhossznál kisebb legyen. Ez a határhullámhossz GaAs esetén 900nm 

környékére tehető. AlGaAs esetén ez az érték, valamint az ez alatti hullámhosszakon 

mutatott α abszorpciós tényező jelentősen függ mind az alkalmazott anyag Al:Ga 

arányától mind pedig a heteroátmenetet felépítő rétegek adalékoltságától [44].  

A fenti okokból kifolyólag méréssel kellett ellenőrizni, hogy a fent bemutatott két 

tranzisztor közül melyik alkalmasabb az alkalmazott, közvetlenül modulált 

RLT8505MG típusú lézerdióda által kibocsátott 850nm-es hullámhosszú 5mW 

teljesítményű fény minél hatékonyabb vételére. (Nagyobb optikai 

hullámhossztartományokon működő lézer forrás használata a vizsgált tranzisztorok 

GaAs illetve n-AlGaAs/GaAs anyaga által meghatározott határhullámhossznál fogva 

nem támogatta volna egyáltalán az optikai detekciót.) 

Az azonos feltételek mellett végzett mérések alapján, az ATF-10136 tranzisztor 

közel 6-szoros vételi érzékenységet mutatott az EPA018A-70-hez képest. 

A fényelnyelés során, a tranzisztorok gate alatti kiürített rétegében a megvilágítás 

hatására megnő az eszköz source és drain között mutatott vezetőképessége. A 
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fotodetekció során generált gate áram potenciálcsökkenést okoz a gate ellenálláson, 

melynek hatására a tranzisztor transzkonduktanciáján keresztül megváltozik a gate 

áram. A tranzisztor drain-jén tapasztalható járulékos áram (ún. fotoáram) 

megjelenésének fő okai: egyrészt a csatorna és a gate alatti rétegekben a szabad 

töltéshordozók generációja, másrészt az epitaxiális réteg megvilágított része 

vezetőképességének megnövekedése miatt a parazita ellenállások értékének csökkenése 

[45]. 

Amennyiben a félvezetőben elnyelődő optikai jel a vivőn kívül modulált 

komponenst is tartalmaz, a fent leírt hatások folytán ez a modulált jel is megjelenik a 

tranzisztor kimeneti áramösszetevői között. Az optikai jel oldalsávjairól detektált 

váltakozó áramú komponensek szintje szintén függ a félvezető anyagi paramétereitől, a 

tranzisztor munkapontjától (nemlinearitásaitól), ezen paraméterek frekvenciafüggésétől, 

az optikai jel teljesítményétől és a modulációs mélységtől. A tranzisztor fotoválaszát 

jelentősen befolyásolja a gate–source előfeszítő feszültség. Az eszköz fotoválasza akkor 

maximális, ha olyan gate–source előfeszítést alkalmazunk, amelynél a 

transzkonduktancia értéke maximális. A kísérletek során ezen feszültség értéke az ATF-

10136 tranzisztor esetén VGS=-0.2V volt. 

Az oszcillátort vezérlő tranzisztor optikai detekcióra vonatkozó keverési hatásfoka 

jelentősen javítható az optikai becsatolás megfelelő megvalósításával. Erre többféle 

módszer kínálkozik: például a félvezető felületre felvitt anti-reflexiós réteg 

segítségével, az optikai jel precíz térbeli koncentrálásával, vagy a tranzisztor 

elektródáinak alkalmas geometriai elrendezésével. A gate elektródák blokkolják a 

beérkező fény jelentős részét. Ez rövidebb, de nagyobb számú gate ujjak („multifinger” 

kivitel) alkalmazásával javítható. A kísérletek során körültekintő tervezést és beállítást 

igényelt az optikai becsatolást megvalósító optikai mikropozícionáló állvány 

megalkotása is. Ez gondoskodott arról, hogy a felnyitott tokkal beültetett vizsgálandó 

tranzisztor, a felületére vezetett optikai jel minél nagyobb részét hasznosítani legyen 

képes. A vizsgált áramkör ennek fix alapjára stabilan (és rekonstruálható módon) 

felerősíthető volt, míg széles tartományon belüli dönthetősége és távolíthatósága 

biztosította az ebben helyet foglaló optikai forrás kimenő nyalábja által a vizsgált 

áramkörön vetített „folt” kiterjedésének pontos beállítását. 
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3.3.3. ábra   Megvilágított tranzisztoron végzett méréseket lehetővé tevő kísérleti összeállítás 

(jobb); valamint a mért tranzisztor kinagyított képe (bal) 

Mivel az optikai forrás a látható tartományon kívül (850nm-en) elhelyezkedő jelet 

bocsátott ki magából, a pontos beállítás az infravörös tartományban is működni képes 

CCD-vel rendelkező kamera (DCR-PC109E) segítségével történhetett meg (ahogyan az 

a 3.3.3. ábrán a mért tranzisztor kinagyított képén látszik). A jobboldali ábra mutatja 

hogy az állvány fix részéhez hogyan csatlakoztak a mérést végző vektor 

hálózatanalizátor (HP8720E) mérő port-jai. A mérések során ezen portok kettős 

funkciót láttak el: egyrészt megfelelő előfeszítő egyenfeszültséggel a kellő 

munkapontba vezérelték a mérendő eszközt, másrészt pedig alapvető mérések 

elvégzéséhez mikrohullámú jelforrásként illetve detektorként is szolgáltak. 

Rádiófrekvenciás bemenettel rendelkezett az optikai mikropozícionáló állvány  állítható 

részén elhelyezett optikai forrás is. Az optikai forrás köré épített mikrohullámú áramkör 

lehetővé tette a lézerdióda egyenáramú előfeszítését valamint hatékony közvetlen 

intenzitás modulációját. 

3.3.3 Működési alapok 

A fent bemutatott összeállítás számos lényeges alapmérés kivitelezését tette 

lehetővé. A 3.3.4. ábra szemlélteti a modulálatlan optikai jel hatását a vizsgált 

tranzisztor átviteli jellemzőire. A mérést számos munkapontban elvégezve kiderült, 

hogy az optikai jel jelenléte erőteljes hatást fejt ki már a bekapcsolási (pinch-off) 
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feszültség környékén is. Ebben a tartományban végezve a kísérleteket, elérhető volt, 

hogy az optikai jel hatására generálódó áramtöbblet ne okozza még az eszköz 

munkapontjának a gyári adatok által szabott határok közül való kilépését.  

             

3.3.4. ábra   A tranzisztor kisjelű amplitúdó átvitelének megvilágítás hatására                   

bekövetkező megváltozása 

Az áttekinthetőség kedvéért a mért adatokból egy szemléletes esetet kiválasztva, a 

3.3.4. ábra a következő paraméter beállítások mellett mutatja a mérési eredményeket: 

VDS=1.8VDC, VGS=-0.2VDC, Popt_ki=5mW, PRF_in=-15dBm. 

A gate-source portokkal párhuzamosan kapcsolva modellezett flicker zajforrás jele 

az oszcilláció során megjelenik az oszcillátor kimenő jelének oldalsávjain. A 

kimenethez csatlakozó közvetlen modulált lézerdióda ezen oldalsávoknak megfelelő 

komponenseket az optikai sávba keveri. Ezen zajkomponensek az optikai visszacsatoló 

hurok végén a tranzisztorban detektálódnak. A 3.3.4. ábra tanúsága szerint a detektált 

fényteljesítménnyel arányosan a tranzisztor amplitúdó átvitele csökken. Így amely 

spektrális tartományban nagyobb teljesítményű jel került az oszcillátor kimenetére 

(zajoldalsávok), éppen az annak megfelelő tartományokban az optikai detekció a 

tranzisztor erősítését csökkenteni fogja, így pillanatnyilag elnyomva az oszcillátor 

kimenő teljesítményének szintjét az adott tartományban. Ez két problémát is felvet: ez a 

hatás természetesen az oszcilláció hatására létrejövő RF jel hasznos komponensét is 

elnyomja, így kisebb szintű elektromos jel áll elő a kimeneten; valamint mivel az 
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optikai visszacsatoló hurok, késleltetése folytán, újabb tárolóként funkcionál az 

oszcillátor elektromos rezonátora mellett, nem megfelelő beállítás esetén könnyen 

kisfrekvenciás parazita oszcillációhoz vezethet, ezzel növelve az oszcilláció sávjába 

eső, zavaró frekvenciakomponensekre jutó teljesítményt. 

Ezen két ok megakadályozza a zajkompenzáció oszcillációs sávban történő 

alkalmazását. Azonban kis módosítással kialakítható egy újabb mechanizmus, amely a 

két fenti negatív hatást eliminálja. A lézerdióda az optikai vivő körül az oszcillációs 

frekvenciának megfelelő távolságokra egymástól több „optikai segédvivőt”, valamint 

ezek környezetében az oszcillátor zajának optikai tartományba konvertált mását állítja 

elő. Ezen zajoldalsávok az optikai detekció során bekövetkező lekeveredéskor 

referencia hullámhosszként egyrészt a hozzájuk tartozó „segédvivőt” használják, 

mellyel képzett kombinációs frekvenciáik a kisfrekvenciás elektromos tartományba 

esnek, másrészt a többi „segédvivők” segítségével mikrohullámú tartományba eső 

komponenseket is képeznek. A korábban bemutatott (káros) mikrohullámú 

komponensek képződése két ponton akadályozható meg:  

a) az optikai hurokban optikai sávszűrő alkalmazásával kiválasztható egyetlen 

segédvivő, a köré felépült zajoldalsávokkal együtt. Ekkor kisfrekvenciás 

komponens kizárólag a kiválasztott „segédvivőn” keveredik le az elektromos 

tartományba; 

b) integrált megoldással olcsón és egyszerűen előállítható a tranzisztor 

technológiájával megegyező lépésekkel, de attól térben elkülönítve egy olyan 

optikai detektor rész, mely felületének kialakítása kifejezetten támogatja az 

optikai detekciót, elektromos tulajdonságai viszont erős elnyomással 

rendelkeznek a mikrohullámú tartományokban. Az ezen áramköri (detektor) 

részt elhagyó elektromos jel kisfrekvenciájú komponenseket tartalmaz, melyeket 

a gate elektródára vezetve, zajkompenzáció céljára közvetlenül 

felhasználhatunk. 

Mindkét esetben kisfrekvenciás alapsávi zaj kerül negatív visszacsatolásra, mely 

így, megfelelő beállítás esetén, közvetlenül a zajforrás jelének elnyomását 

eredményezheti, a 3.2 fejezetben megismertekhez hasonló módon. Az a) megoldás 

előnye, hogy speciálisan kialakított aktív elemet nem igényel, míg a b)-é, hogy jobb 
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hatásfokkal dolgozik, valamint kiküszöböli a működési tartományra hangolt optikai 

sávszűrő szükségességét.  

Mivel a kísérletekhez nem állt rendelkezésre speciális félvezetők gyártásához 

szükséges technológiai háttér, sem pedig megfelelő optikai sávszűrő, a zajcsökkentési 

technika működőképességét további alapmérésekkel, illetve számítógépes szimuláció 

útján ellenőriztem. 

3.3.4 Az eljárás működőképességének igazolása 

Felvetődhet a kérdés, hogy teljesítmény szempontjából milyen igényeket támaszt az 

eljárás. Vajon a kereskedelmi forgalomban széles körben elterjedt eszközök kellően kis 

veszteséget képesek-e biztosítani ahhoz, hogy a visszacsatoló hurok bemenetére (az 

oszcillátor kimenete) jutó zaj kellő teljesítményű kisfrekvenciás jelet legyen képes 

gerjeszteni a visszacsatoló hurok kimenetén (a tranzisztor gate-je). Ennek ellenőrzésére 

egyszerű kísérleti elrendezést valósítottam meg, melynek sematikus vázát a 3.3.5. ábra 

mutatja be: 

 

3.3.5. ábra   Opto-elektronikus visszacsatoló hurok mérésére szolgáló kísérleti                                       

elrendezés sematikus váza 

Az elrendezés optikai része a 3.3.2 alfejezetben bemutatott optikai 

mikropozícionálóból és az abban helyet foglaló közvetlenül intenzitás modulált 

lézerdiódából állt. Az ezt elhagyó optikai nyaláb egy ATF-10136 típusú felnyitott 
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tokkal rendelkező tranzisztor felületére lett koncentrálva, mely egy 480MHz-es 

alapfrekvenciájú oszcillátort hajtott meg aktív elemként. (A 480MHz-es – gyakorlati 

alkalmazások szempontjából tekintve alacsony – frekvencia választásának célja az volt, 

hogy egyrészt spektrum analizátoron megjelenítve a vizsgáló zaj oldalsávokat, az 

oszcillációs tónust, valamint az alapsávba kevert jelkomponenseket egy mérési ábrán 

legyek képes megjeleníteni, másrészt a keverés során kihasznált felharmonikusok is 

beleférjenek a tranzisztor által közvetlenül detektálni képes frekvencia tartományba.)  

Az oszcillátor kimenő jele 3dB-es teljesítményosztón keresztül egyrészt egy 

spektrum analizátorra, másrészt egy teljesítmény összegzőre lett vezetve. A teljesítmény 

összegző másik bemenetére 500MHz frekvenciájú 0dBm teljesítményű jelet juttattam, 

mely az oszcillátor egyik zajoldalsávja hatásának független megfigyelését tette lehetővé 

(„vizsgáló zaj oldalsáv”). A teljesítményösszegző kimenetén előálló – lényegében 

spektrálisan két vonalból álló – jel modulálta közvetlenül az előfeszített lézerdiódát. 

A megvilágítás hatására a tranzisztor az optikailag rájuttatott jelet az elektromos 

sávba keverte, mely ott a tranzisztor nemlinearitásain az oszcilláló alapmódussal 

kiegészülve tovább keveredett. Az optikai detekció során két számunkra érdekes 

komponens került az elektromos tartományba: éppen a két moduláló tónus újra 

elektromos tartományba kevert mása 480MHz és 500MHz-en. Esetünkben, az ezek 

kombinációs frekvenciáin (többek között 20MHz-en) előálló jelek a korábban említett 

optikai „segédvivők” alacsony szintje miatt elhanyagolhatóan kis teljesítménnyel voltak 

jelen a detektált jelben (ld. később 3.3.7. ábra c) része). Ezen elektromos összetevőkhöz 

továbbiak adódnak az oszcillációs alapmódussal (f0=480MHz) a tranzisztor 

nemlinearitásain való keveredés során. Nevezetesen a detektált 480MHz-es jelből – a 

visszacsatolás fázistolásától függő szintű – DC komponens, illetve a detektált 500MHz 

frekvenciájú jelből egy 20MHz-es jelösszetevő. Ezen összetevők használhatók fel a 

közvetlen zajelnyomásra, valamint a kísérletek során a zajelnyomás megfigyelésére. Az 

említett generált összetevők megjelennek az oszcillátor kimenetén, melyet spektrum 

analizátorral megvizsgálva a következő 3.3.6. ábra grafikonjait kapjuk. 
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3.3.6. ábra   Az oszcillátor kimenetén mért jelösszetevők (bal), valamint a kisfrekvenciás zajra 

vonatkozó keverési nyereség a frekvencia függvényében (jobb) 

A jobboldali ábra tanúsága szerint a zajoldalsávról lekeveredett alapsávi jelre nézve 

a keverési veszteség a frekvencia függvényében monoton módon, de egyre csökkenő 

ütemben növekszik. Ezen jelleg magyarázata az optikai-mikrohullámú keverés fizikai 

mechanizmusában keresendő [46]. Abban a tartományban, ahol a romlás kisebb 

mértékű, a jelszint csökkenés a szubsztrátot és az epitaxiális réteget elválasztó 

határréteg időállandójának tudható be, mely az adott tranzisztor egyik – annak 

dinamikus tulajdonságait – jellemző paramétere. A görbe másik szakasza, melyen a 

keverési veszteségek nagyobb ütemben növekednek, az intenzitás modulált fénynek a 

tranzisztor erősítésére gyakorolt hatásával magyarázható (ld. 3.3.4. ábra). Az optikai 

detekció során generált fotoáram egyrészt hozzáadódik a gate alatti kiürített rétegen 

átfolyó áramokhoz, másrészt megváltoztatja a szubsztrátot és az epitaxiális réteget 

elválasztó kiürített rétegben a vezetési csatorna magasságát. A detektált jel 

frekvenciafüggését a vezetési csatorna magassága és a szubsztrátban folyó áram 

együttesen határozzák meg. Mivel a szubsztrát funkcionális leírása jellemzően nem 

tartalmaz nemlineáris összetevőket, így a szubsztrát áram elhanyagolható mértékben 

járul hozzá a keverési termék kialakításához (a keverési termék a vezetési csatornában 

jön létre). A jelentős frekvenciafüggés oka tehát az optikai úton generált szubsztrát 

áram, amely arányosan nő a frekvenciával, de nem járul hozzá a keverési termékhez, 

csak a detektáláshoz. 
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Valós alkalmazás szempontjából számunkra leginkább a DC-hez egészen közeli 

(illetve az oszcillációs vivőhöz közeli) frekvencia tartomány vizsgálata szolgáltat 

értékes információt, mivel a flicker zaj forrás jele a frekvencia szerint ~1/fγ jellegű 

spektrális sűrűségfüggvénnyel rendelkezik. A mérések szerint a keverési veszteség ezen 

tartományon belül esetünkben ~27dB, mely érték tartalmazza már a tranzisztor erre a 

sávra érvényes 12.2dB-es erősítését is. A zajcsökkentés felmérésére érdemes a vizsgáló 

zaj oldalsáv kimeneti szintjét összehasonlítani a generátort elhagyó teljesítmény 

szinttel. Erre a tónusra a rendszer ~37dB nyílt hurkú veszteséget mutat. Ezek alapján a 

zajcsökkentés elérésének feltétele a jelenlegi összeállítás veszteségeinek 

hozzávetőlegesen 40dB-lel való javítása. Ez mint törekvés nem bizonyul irreálisnak, 

tekintve hogy ennél az értéknél lényegesen nagyobb veszteségre számíthattunk a 

következő mérési körülményeket figyelembe véve: 

- csak az oszcillációs alap frekvencia tónusához illesztettünk vizsgáló 

zajoldalsávot, és annak is csak felső oldalsávjára. Valós esetben a rendszer az 

oszcilláció során generált, megfelelő teljesítménnyel jelen lévő felharmonikusok 

mindegyikét, valamint azok mindkét oldalsávjában felépülő zajt felhasználja a 

zajkompenzáló alapsávi jel előállítására; 

- az alkalmazott RLT8505MG lézerdióda és az ahhoz készített illesztő áramkör az 

elektromos RF port felől 50Ω-os lezárás felé a felharmonikusok frekvenciáján 

jelentős reflexiót mutatott; 

- az optikai mikropozícionáló állvány objektív részeinek 850nm-es tartományra 

vonatkozó áteresztéséről nem rendelkeztem pontos információval; 

- az optikai nyaláb foltméretének pontos beállítására nem volt megfelelő eszköz, 

mely lehetővé tette volna annak pontosan a gate ujjak fizikai kiterjedéséhez való 

méretezését; 

- az aktív eszköz felületén futó elektródák kialakítása, valamint a félvezető felület 

optikai reflexiója nem támogatta az optikai jel becsatolását. 

Gyakorlati alkalmazás esetén a fenti szempontok figyelembevételével kialakított 

opto-elektronikus visszacsatoló hurok könnyedén képes lehet a mérések során tapasztalt 

csillapítás kompenzációjára, és így a zajcsökkentés egyszerű megvalósítására. 
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Ennek ellenőrzése céljából a VPItransmissionMakerTM v7.1 optikai szimulációs 

környezetében reális paraméterekkel szimulációt építettem fel, mely a fenti elrendezés 

megfelelő eszközök segítségével történő összeállításának esetét kívánja modellezni. 

Első lépésként a korábban ismertetett mérési összeállítást (ld. 3.3.5. ábra) szimuláló 

felépítést valósítottam meg. Forrásként két, független elektromos jelet (+18dBm 

teljesítményű 480 MHz-es oszcillációs tónus illetve 0dBm teljesítményű 500MHz-es 

felső oldalsávi zaj vizsgálótónus) előállító generátor kimenő jeleinek összegét 

használtam (ld. 3.3.7. ábra a) része). Az ezen jelekkel közvetlenül intenzitásmodulált 

lézerforrás által kibocsátott optikai jel egy változtatható hosszú (késleltetésű) optikai 

szálon keresztül jutott egy félvezető p-i-n fotodetektor optikai bemenetére. Az optikai 

szálba való ki- és becsatolást optikai csillapító blokk beiktatásával modelleztem. Az 

optikai detekció külön fotodetektorral való szimulációja lehetőséget biztosított mindkét 

korábban említett elrendezés vizsgálatára: direkt detekció esetén (69.oldal a) eset)  a 

tranzisztorban végbemenő két funkció (detekció, keverés) hatásának független 

vizsgálatát teszi lehetővé; indirekt detekció esetén (69.oldal b) eset) a valós helyzetet 

tükrözi (a tranzisztor bementén elhelyezett fotodetektort megvalósítva). A tranzisztort 

helyettesítő blokk nemlineáris jellemzőit a 3.2.4 alfejezetben ismertetettekkel 

megegyező, a megvilágított ATF-10136 tranzisztoron végzett kísérletekből származó 

adatok szolgáltatták. 

Az első vizsgálatok célja annak megállapítása volt, hogy a felépített szimulációs 

modell által szolgáltatott adatok valóban egybeesnek-e a méréskor tapasztalt 

eredményekkel. Az optikai útba beépített 13.5dB-es csillapítás és 2ns-os késleltetés 

beiktatásával a szimulátor a 3.3.7. ábrán látható eredményeket szolgáltatta. 

Az f) ábrán megjelenik a mért és szimulált adatok nagyfokú egyezése, melyen 

fedésbe van hozva egymással a 3.3.6 ábra kísérleti valamint a 3.3.7. e) ábra szimulációs 

eredményei, igazolva ezzel a szimulációban felépített modell helytállóságát. 



 75

 
 

 
 

   
 

 

3.3.7. ábra   A kísérleti összeállítás működését modellező szimuláció eredményei 
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További szimulációk megmutatták, hogy megfelelő beállítás esetén lehetséges 

olyan nemlineáris visszacsatoló hurok alkalmazása, mely segítségével hatékony 

zajelnyomás érhető el. Pusztán a félvezetőbe való optikai becsatolás javításának 

hatására is jelentős hatékonyság javulással reagál a visszacsatolt struktúra. A modellbe 

beépített optikai csillapító csillapítás értékét 2.26dB-re változtatva a korábbiakkal 

azonos egyéb beállítások mellett a következő kimeneti jelspektrum érhető el. 

 

3.3.8. ábra   A tranzisztor kimenetén megfigyelhető jelspektrum, a vizsgáló zaj oldalsávra 

vonatkozó 0dB nyílthurkú veszteséget produkáló beállítás esetén 

A fenti eredmény azt mutatja, hogy adott beállítás esetén a nyílt hurok kimenetén 

előállhat a hurok bemenetén gerjesztett lassan változó burkolóéval azonos teljesítményű 

és frekvenciájú összetevő, mely az eredeti jel kompenzációjára közvetlenül 

felhasználható. Természetesen a gyakorlatban, oszcillátor esetén nem az oszcillátor 

kimenete a zajkompenzáció helye. Ekkor maga a kompenzáció egy visszacsatolt 

folyamatként valósul meg az optikai detekció és a nemlinearitás okozta elektromos 

keverés következtében. A visszacsatoló hurok kimenetén detektált optikai jel az 

oszcilláció során mindig azonos fázisban éri a rendszer azon pontját, ahol az optikai 

detekció illetve az elektromos felkeveredés történik.  
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Még egy hatásra fontos ismételten felhívni a figyelmet: az optikai detekció során 

generált kisfrekvenciás összetevő a felkeveredéskor fázisban 180°-os eltolást szenved 

az általunk alkalmazott földelt-source-ú elrendezés következtében. Így az oszcillációs 

módus mint vivő körül a tranzisztor kimenetén megjelenő kisfrekvenciás burkoló a 

rendszer gerjesztéseként alkalmazott zaj oldalsávnak fázisban éppen inverzeként 

keletkezik. Ennek visszavezetése az optikai visszacsatoló hurok bemenetére (az eredeti 

gerjesztés helyére), az a vizsgálójelként használt zaj oldalsáv teljesítményét lényegesen 

lecsökkenteni képes. Ennek szemléltetésére a 3.3.9. ábra a gerjesztő jel és a tranzisztor 

kimenő jelének összegeként képzett elektromos spektrumot mutatja meg. 

 

3.3.9. ábra   Opto-elektronikus visszacsatoló kör gerjesztése és kimenete összegzéseként kialakuló 

elektromos jel spektrális összetevői 

A fenti ábra tanúsága szerint a gerjesztéskor alkalmazott féloldalsávos vizsgáló 

zajösszetevő teljesítménye a visszacsatolás hatására esetünkben 18.3dB-t csökkent. Ez a 

hatás zárt visszacsatolás következtében, annak szabályzó mechanizmusa révén, 

gyakorlati alkalmazás esetén tovább fokozódik egészen addig, míg a burkoló által 

megtett elektromos úthossz a zajforrás által definiált koherencia hosszon belül marad. 

Belátható, hogy a gyakorlatban minden oszcillációs tónus mindkét zaj oldalsávjára 

hasonló hatással lesz a visszacsatoló hurok jelenléte a rendszerben. 
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A tervezés során kétféle szempontot mégis érdemes figyelembe venni a 

visszacsatoló hurok hosszának (fázistolásának) megtervezésekor, mely reális esetben 

nullától különböző véges értéket vesz fel. Egyrészt mivel az oszcilláció frekvenciájának 

megfelelő sávban is jelentős átvitellel rendelkezik, beállítása nem szabad, hogy az 

elektromos oszcilláció folyamatát jelentősen befolyásolja. Másrészt amennyiben a 

kompenzálni kívánt kisfrekvenciás sávban (általában <1MHz) is számottevő 

fázistolással rendelkezik, az elnyomott burkolóra vonatkozóan 180°-tól eltérő 

fázisátvitelt ad, ezzel frekvenciafüggően gyengítve a zajkompenzáció hatásfokát. Kis 

fizikai kiterjedésű megvalósítás esetén azonban ez a hatás nem fenyeget, ugyanis 

1MHz-es burkoló 1.5-es törésmutatójú optikai szálon is több mint 55cm megtétele alatt 

változik 1°-ot. Reális megvalósítás jelentősen ezen méretek alatt marad. 

A fenti eredmények alapján elmondható, hogy lehetséges a bemutatott elrendezést 

követő opto-elektronikus visszacsatolás zajcsökkentés céljára való felhasználása. Ez 

különösen egyszerűen és hatékonyan tehető meg a jövőben várhatóan elterjedő 

technológiai megvalósítást követő félvezető alapú hibrid integrált optikai – elektromos 

alkalmazások esetén. 
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4. TÖBB REZONÁTOR CSATOLÁSÁNAK HATÁSA DRO-K ESETÉN 

Számos, már korábban említett technika létezik az oszcillátor működése során 

szintén előálló, az oszcillációs tónus közvetlen környezetébe eső zajkomponensek 

teljesítményének csökkentésére. Ezeket az alkalmazott stratégia szerint, a 2.1.4 alfejezet 

foglalta csoportokba. Jelen fejezet a – kiszajú alkalmazásokban talán leggyakrabban 

előforduló – dielektromos rezonátoros oszcillátorok (DRO-k) fáziszajának 

csökkentésére ad egy újabb, egyszerű megoldást. A zaj szintjének elnyomása 

érdekében, itt a rezonátor terhelt jósági tényezőjének emelése a közvetett cél. A 4. 

fejezet megvizsgálja, hogy az oszcillátor dielektromos rezonátorához egy újabb 

dielektromos rezonátor csatolása előidézheti-e az együttesen kialakított terhelt jósági 

tényező értékének növekedését, és így a kimenő jel zajtartalmának lényeges 

csökkenését. 

4.1 Csatolt rezonátorok matematikai elemzése 

Általános esetet feltételezve ismét kiindulhatunk abból az alap feltevésből, 

miszerint az oszcillátor zajának fő forrása magában azt meghajtó aktív elemben 

keresendő. E belső zajforrás felfogható egy olyan szinuszos jelforrásként, mely által 

generált feszültség amplitúdója és fázisa időben csak sztochasztikusan írható le. Az 

oszcillátor     mint     hálózat    ebben    az    esetben    [1,4,47]    szerint    leírható    az  

 YL = -Ya + Yn  (Ia - In + IL = 0)  egyenlettel, (4-1. ) 

ahol Ya és YL rendre az aktív elem és a passzív lezáró terhelés admittanciáját jelöli, míg 

Yn természetesen nem egy valós admittanciát jelent, hanem a zajforrás által képviselt 

többletáramot jelöli a zajmentes esethez képest. A rezonancia környezetében, a fenti 

admittanciák egymáshoz való viszonyának értelmezését könnyíti meg a 4.1.1. ábra.  

A pillanatnyi munkapont az aktív elem vonalon meghatározza a működési 

feszültséget, míg helye a terhelés vonalon az aktuális frekvencia értéket. Ezen 

pillanatnyi értékek közti kapcsolatot rögzíti a zaj admittancia (Yn) aktuális értéke. (Ezt a 

kapcsolatot jelzi világosan a 4.1.1. ábra.) Így a belső zajforrás aktuális állapota téríti el 

mind a frekvenciát, mind pedig az amplitúdót a zajmentes esetéhez képest. 
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4.1.1. ábra  A zajmentes aktív elem, a zajforrás és a terhelés admittanciák                      

kapcsolatának vektoros ábrázolása [1] 

Az oszcillátor zajparamétereinek meghatározásához célszerű a terhelés és az aktív 

elem admittanciájának összegét a munkapont környezetében Taylor-sorával kifejezni. 

Jó közelítéssel a terhelés admittancia tisztán frekvencia-, míg az aktív elem 

admittanciája tisztán feszültségfüggő. Emiatt az oszcillátor aktuális zaj admittanciája: 
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ahol Ga illetve Ba az aktív elem konduktaciája illetve szuszceptanciája, Va az aktív 

elemet előfeszítő feszültség, GL illetve BL a terhelés konduktanciája illetve 

szuszceptanciája, f pedig a frekvencia. 

A (4-2.) egyenletből ∆f -et kifejezve, véve annak négyzetes időátlagának effektív 

értékét, ezt normalizálva a működési feszültségre (va), a frekvenciazaj értéke [1] 

számításai alapján a következő formában adódik: 
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A fenti elemzés ugyan egyetlen rezonátor aktív elemhez való csatolását írja le, k 

csatolási tényező és egy újabb rezonátor helyettesítő képének bevezetésével közvetlenül 

alkalmazható csatolt rezonátort tartalmazó oszcillátorok leírására is (a továbbiakban 

„Berceli-féle csatolt rezonátor leírás”) [1].  
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4.1.2. ábra   Két (csatolt) rezonátort tartalmazó oszcillátor helyettesítő képe 

A frekvenciazajra kapott (4-3.) kifejezést a 4.1.2. ábrán látható elrendezésre 

alkalmazva, csatolt rezonátorok esetére az oszcillátor frekvenciazajának kifejezését a 

következő összefüggés szerint nyerjük [1]: 
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között, bn pedig a szuszceptancia nemlinearitás faktor, mely az aktív elem 

munkapontjának belső zajforrásokra való érzékenységét adja meg (számításaimban a 

későbbiekben ezt [1] alapján 0.5 értékűnek választva fixálom az aktív elem 

nemlinearitását). 

A (4-4.) képletben F(k)-val jelölt tag a k csatolási tényező függvényében megadja, 

hogy az egyrezonátoros esethez képest, a második rezonátor milyen mértékben 

változtatja (csökkenti) a kimenő jel zajszintjét. 

A kapott formula alkalmazhatóságának kísérleti kiértékeléséhez 20GHz-es jelet 

előállító hibrid mikrohullámú, tranzisztoros dielektromos rezonátoros oszcillátort 

(DRO) készítettem, melyen végzett mérések lehetővé tették a fenti matematikai leírás 

gyakorlati elemzését, valamint összevetését számítógép által végzett szimulációkkal és 

a megvalósított oszcillátoron végzett mérésekkel. A következő két alfejezet ezen 

eredményeket mutatja be illetve hasonlítja össze egymással. Tárgyalásra kerül a 

rezonátorok közti csatolás hangolása hatására tapasztalható fáziszaj változás elméleti 

hátterének részletes kifejtése is. 
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4.2 Vizsgálati eljárások 

4.2.1 A kísérleti oszcillátor struktúra 

A kísérleti oszcillátor ATF-36077 típusú, földelt-source-ú elrendezésben 

alkalmazott pHEMTre épül, mely 20 GHz környékén is elég erősítéssel (~9.3dB @ 

UDS=2V,UGS=-0.5V) rendelkezik az oszcilláció fenntartásához. Az oszcillátor 

rezonátora párhuzamos visszacsatoló ágként van megvalósítva a gate és drain portok 

között. A rezonátort egy csatolt vonalas szűrő és az ehhez fix helyen csatolt D8733-

0122-050(C) típusú – a Trans-Tech Inc. által gyártott – dielektromos rezonátor alkotja. 

A henger alakú tömör dielektromos rezonátor relatív permeabilitása εr=33, magassága 

h=1.27mm, alapjának sugara pedig r=1.55mm. A második dielektromos rezonátor ezzel 

minden paraméterében teljesen megegyezik. Ennek az oszcillátor rezonátorához való 

csatolását a 4.1.2. ábrán is jelölt k csatolási tényezővel írjuk le a továbbiakban. Ennek 

értéke a kísérletek során a mobil és a fix helyű dielektromos rezonátor (DR#2 és DR#1) 

közti d csatolási távolság 6.6mm és 3.3mm között való állításával változtatható, ahogy 

azt a 4.2.1. ábra is mutatja: 

 

4.2.1. ábra   ATF-36077 pHEMT-re épülő csatolt rezonátoros                                                       

20GHz-es oszcillátor kísérleti áramköre 
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Az elemes táplálás és a zárt, árnyékoló fémház az oszcillátor külső zaj- és 

zavarvédettségét szolgálja. 

A fenti oszcillátor mérése során gyűjtött fáziszaj mérési eredményeket a 

dielektromos rezonátorok középpontjai d távolságának függvényében mutatja be a 

4.2.2. ábra [36,48,49,50].     

 

4.2.2. ábra   A 20GHz-es kísérleti oszcillátor fáziszaja a csatolt rezonátorok közti d csatolási 

távolság függvényében 

A kapott adatok azt mutatják, hogy a várakozás szerint a két dielektromos rezonátor 

közti csatolási távolság jelentősen (~6-8dB) befolyásolhatja az oszcillátor kimenő 

jelének zajteljesítményét. A fáziszaj változását számos jelenség együttes hatása alakítja, 

melyeket a következő 4.2.2 alfejezet vesz sorra. 

4.2.2 A csatolás hatására fellépő, fáziszajt alakító jelenségek 

A mért eredményekből (ld. 4.2.2. ábra) a következő alapvető megállapítások 

szűrhetők le. Elrendezésünkben a d≈7mm körüli középponti távolságnál oly lazává 

válik a második dielektromos rezonátor csatolása az oszcillátor fix rezonátorához, hogy 

nincs számottevő hatással az oszcillátor működésére. A d távolság csökkentésének 

hatására ezen csatolás mértéke egyre nő, a fáziszaj értéke először emelkedésnek indul, 

majd a csatolás további erősödésekor az eredeti (egyrezonátoros esetnek megfelelő) 

szint alá csökken, a vivőtől mért frekvenciától függően mintegy ~3-8dB-lel. 
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Ezt a jelleggörbét három független jelenség alakítja [50], melyek mindegyike szoros 

összefüggésben van a csatolási tényező (k) értékével: 

- a 4.1 fejezetben már tárgyalt effektus, mely során a második dielektromos 

rezonátor (DR#2) is részt vesz a közös terhelt jósági tényező kialakításában 

(emeli azt); 

- a TE01δ alap rezonancia módus torzulása a rezonátorok csatolásának hatására, 

így jósági tényezőik egyenkénti romlása; 

-  a közösen kialakított módusok rezonancia frekvenciája elhangolja az oszcillátor 

frekvenciáját, így megváltoztatva annak üzemi paramétereit (pl. rezonátorához 

való csatolását). 

Ezen hatások k csatolási együtthatótól való függésének megismerése lehetőséget 

biztosít a dielektromos rezonátorok és a köztük mért csatolási távolság optimális 

megtervezésére. 

Eredő jósági tényező fáziszaj csökkentő hatása 

A (4-4.) összefüggésben szereplő F(k) tag esetünkre való számításához a következő 

bemeneti paraméterek ismerete szükséges [51]: Q2 – a DR#2 rezonátor jósági tényezője; 

δ2 – a DR#2 alapmódusához tartozó körfrekvencia relatív eltérése az oszcilláció 

körfrekvenciájától; k – csatolási tényező; bn – a szuszceptancia nemlinearitás faktor. 

A dielektromos rezonátort gyártó Trans-Tech Inc. által kiadott CARD v3.2 tervező 

szoftver képes az adott méretű és relatív permittivitású rezonátor terheletlen jósági 

tényezője (Qu) közelítő értékének megadására. A szubsztrátban felépülő csatoló tér, 

mely meghatározza a DR#2 rezonátor terhelését, kellően gyenge csatolást valósít meg a 

két dielektromos rezonátor evaneszcens tere között ahhoz, hogy első közelítésben Q2-re 

a terheletlen jósági tényező ismert értékét (Qu=4092) alkalmazzuk. A CARD v3.2 

szoftver által adott adatok alapján a rezonátor rezonanciafrekvenciája a TE01δ módusra 

esetünkben 19.782GHz. Felhasználva, hogy az oszcillációs frekvencia 20GHz, a relatív 

frekvencia eltérés értéke δ =1.204·10-2
.  

A további tárgyalás során a k csatolási tényezőt a grafikonokon célszerűen d 

csatolási távolsággal helyettesítjük. Így a gyakorlati alkalmazás szempontjából jóval 

szemléletesebbé tehetők az összefüggések, valamint lehetővé válik a mért és számított 



 85

értékek közvetlen összevetése is. A későbbiekben részletezett módon numerikusan 

meghatározva az összefüggést e két mennyiség között, esetünkre a k=0.8894·e-0.9182d 

közelítő kapcsolat adódik. 

Ezen paraméterek segítségével F(d) képlete (4-4.) a 4.2.3. ábrán látható görbét adja 

az adott esetre vonatkozóan: 

 
4.2.3. ábra   DR#2 csatolásának hatásaként bekövetkező fáziszaj változás mértéke,            

figyelembe véve a DR terheletlen paramétereit és a k csatolási tényezőt 

Megállapítható, hogy a fent alkalmazott elmélet segítségével számolt görbe által 

mutatott (ld. 4.2.3. ábra) fáziszaj csökkenés nincs összhangban a 4.2.2. ábrán  

ismertetett mérési eredményekkel. A kísérletek ugyanis, a csatolatlan esetet jelentő 7-

8mm-es csatolási távolságot csökkentve, kezdetben enyhe emelkedést jeleznek a 

fáziszaj tekintetében, majd csak a csatolás további erősítésének hatására mutatnak a 

csatolatlan esethez képest fáziszaj csökkenést. A 4.2.3. ábra szerint, ezzel szemben, a 

fáziszaj változás a csatolási távolság függvényében szigorúan monoton. 

A mért és a (4-4.) képletből számított eredmények jellegükben való eltérése alapján 

megállapítható, hogy a csatolás erősödésével, egyéb hatásokat is figyelembe kell venni, 

hogy valósághű képet kapjunk a dielektromos rezonátorok csatolása során az oszcillátor 

fáziszaját alakító folyamatokról. Ennek érdekében a következő bekezdések két újabb 

hatást elemeznek: a dielektromos rezonátorokban felépülő rezonáns módusok képének 

változását, valamint a csatolás hatására bekövetkező oszcillációs frekvencia 

elhangolódását. 
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TE01δ alap rezonancia módus torzulásának hatása 

Az alkalmazott dielektromos rezonátor tulajdonképpen felfogható egy kis 

veszteségű, nagy relatív permittivitású dielektrikummal kitöltött henger alakú 

tápvonalként. Ezen tápvonal egyik vége szakadással van lezárva, másik vége pedig az 

alkalmazott szubsztráttal, mely esetünkben 10mil vastag Duroid5880 (εr=2.2, 

tanδ=0.0009). A hullámvezető alapmódusa a TE01δ módus, mely által kialakított 

elektromágneses tér elektromos és mágneses komponens térbeli eloszlását szemlélteti a 

4.2.4. ábra. A CST MicrowaveStudio 2006 3D elektromágneses tér szimulátor szoftver 

segítségével készített ábrán megjelenik a szubsztrátra vetített felületi áramsűrűség (c) 

ábra) is, mely a későbbiekben a rezonátorok csatolásának erősségét szemléletesen 

képes bemutatni. 

 

4.2.4. ábra   Dielektromos rezonátor elektromos energiasűrűség (a)), mágneses energiasűrűség (b)), 

és felületi áramsűrűség (c)) értéke  TE01δ  alap módusban 

A 4.2.4. ábrán megjelenő térerősség eloszlás a mikrosztrip elrendezésben 

megvalósított hullámvezető rajzolattal, valamint a másik dielektromos rezonátorral való 

csatolás következtében természetesen torzul. A torzulás következtében az adott módus – 

és így a teljes rezonátor – vesztesége megnő, a ciklusonként betáplált energiából 

kevesebbet képes tárolni, amely folyamat gyakorlatilag egyet jelent a rezonátor jósági 

tényezőjének romlásával [50]. A fejezetben megjelenő korábbi vizsgálatok ezt a jósági 

tényező romlást nem vették figyelembe, a csatolás erősségétől függetlenül, konstans 

értéket rendelve ezen mennyiségekhez. 

Visszatérve a csatolt rezonátoros oszcillátor elrendezésre és a mérési eredmények 

kiértékelésére, ez a jósági tényező romlás nem feltétlenül jelenti a teljes rezonátor eredő 

jósági tényezőjének csökkenését, ugyanis a rezonátorok közti csatolás erősödésével 

folyamatosan nő a DR#2-vel jelölt második rezonátor energia tároló képességének 

kihasználása is. E bonyolult csatolt folyamat nyomon követése a CST MicrowaveStudio 

2006 3D elektromágneses tér szimulátor szoftver segítségével megoldható. 
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d=6.6mm 

 

d=5.7mm 

 

d=4.9mm 

 

d=4.1mm 

 

d=3.3mm 

 

4.2.5. ábra  Csatolt dielektromos rezonátorok elektromos energiasűrűsége (a)), mágneses 

energiasűrűsége (b)), és felületi áramsűrűsége (c)) különböző d csatolási távolság értékek esetén 
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A 4.2.5. ábra sorozaton bemutatott szimulációk szándékosan nem vesznek 

figyelembe a mikrosztrip tápvonalaknak megfelelő fémezett objektumot. Így a 

vezetőhöz való csatolástól függetlenül ábrázolható kizárólag a dielekromos rezonátorok 

csatolásának hatása. A DR#2-vel jelölt, szabadon mozgatható rezonátor esetében ez a 

gyakorlathoz közeli képet adja, hiszen az bármely beállítás esetén kellő távolságban 

lesz a DR#1 jelölésű rezonátorhoz csatolódó áramköri elemektől. 

A szimulációknak természetesen nemcsak a módusok által felépített tér geometriai 

eloszlásának ábrázolása volt a cél. Mikrosztrip vezetőhöz csatolva, a CST 

MicrowaveStudio 2006 által végzett spektrális analízis a tápvonalhoz csatolt 

dielektromos rezonátor pár által kialakított S-paraméter görbéket szolgáltatott, melyek 

segítségével a csatolt rezonátor struktúrára vonatkozó részletes áramköri helyettesítő 

kép valósághű paraméterezése megoldhatóvá vált. 

A rezonátorok közti d csatolási távolság függvényében szimulált S-paraméterek 

lehetőséget adnak annak vizsgálatára, hogy az áramkörhöz és egymáshoz csatolt 

dielektromos rezonátorok terhelt jósági tényezője és rezonancia frekvenciája hogyan 

módosul a csatolási távolság függvényében. Csak ily módon végezhető el olyan teljes 

matematikai modellezés, mely követi a csatolás erősségén kívül a módusok torzulása 

hatására bekövetkező paraméterváltozásokat is. 

A 4.1.2. ábrán korábban bemutatott helyettesítő kép diszkrét elemekkel modellezi a 

csatolt rezonátorok működését, egymásra hatását. A fent részletezett okokból 

kifolyólag, dielektromos rezonátorok csatolása esetén a modell a rezonancia frekvencia 

környezetében, adott paraméter értékekkel természetesen csak egyetlen adott csatolási 

távolság esetére szolgáltat pontos leírást az előálló helyzetről. Teljes háromdimenziós 

tér szimulációk vagy mérések által szolgáltatott S-paraméterek segítségével azonban a 

csatolási távolságtól függő elemértékek extrahálhatók. Esetünkben ezen adatok CST 

MicrowaveStudio 2006 szimulációs környezetében felépített modell segítségével 

gyűjtött eredmények alapján álltak elő. A helyettesítő kép pontos értékei között – a 

csatolási távolság (d) mint paraméter függvényében – szintén előáll a csatolás erősségét 

leíró k csatolási tényező. Ezen kapott értékeket a 2. Táblázat foglalja össze: 
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Csatolási 
távolság 

DR#1 jelű fix dielektromos rezonátor 
helyettesítő elem értékei 

Csatolási 
tényező 

DR#2 jelű elmozdítható dielektromos 
rezonátor helyettesítő elem értékei 

d       
[mm] 

L1       
[pH] 

C1        
[pF] 

G1        
[µS] 

k L2        
[pH] 

C2         
[pF] 

G2        
[µS] 

3.3 15.75 4.210 1538.5 0.044840 10.100 6.326 349.65 

3.7 15.70 4.173 714.29 0.040540 10.122 6.418 64.935 

4.1 15.65 4.165 93.110 0.021600 10,140 6.456 26.846 

4.5 15.64 4.153 50.276 0.013800 10.142 6.490 20.511 

4.9 15.60 4.135 19.212 0.008981 10.150 6.485 18.518 

5.3 15.63 4.130 12.788 0.006224 10.162 6.485 15.773 

5.7 15.56 4.128 10.041 0.004396 10.187 6.490 13.521 

6.1 15.55 4.125 8.0450 0.003954 10.210 6.510 10.026 

6.6 15.57 4.120 6.3211 0.002076 10.251 6.494 8.3739 

2. Táblázat 

A fenti adatok segítségével a 4.2.3. ábra által ábrázolt összefüggés tovább 

pontosítható, tovább közeledik a valós eset hű leírásához. A korábban már F(d) 

számítására alkalmazott összefüggés ezen adatokkal képes már figyelembe venni a 

módusok torzulása hatására bekövetkező, az egyes dielektromos rezonátorokra 

vonatkozó jósági tényezők valamint rezonancia frekvenciák változását. Ezen 

mennyiségeket ugyanis közvetlenül meghatározzák az L, C és G elemértékek, 

melyeknek d-től való függését a 2. Táblázat tartalmazza. 

 

4.2.6. ábra   DR#2 csatolásának hatásaként bekövetkező fáziszaj változás mértéke,            

figyelembe véve a csatolásfüggő jósági tényezőket, rezonancia frekvenciákat és k csatolási tényezőt 

(kék vonal), a 4.2.3. ábrán megjelenő közelítéshez képest (szürke vonal) 
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A 4.2.6. ábra kék színnel jelöli az így módosított fáziszaj változást leíró görbét. 

Referenciaként fel van tüntetve a korábban, konstans elemértékekkel számított görbe is. 

A pontosított görbe azt mutatja, hogy a korábban vártnál erősebb csatolás szükséges a 

két dielektromos rezonátor között a számottevő fáziszaj elnyomás érdekében. A két 

görbe közti jelentős eltérésből látszik, hogy nem elégséges a helyzet modellezésekor a 

terheletlen rezonátorok adataiból kiindulva megjósolni a csatolt rezonátorok 

oszcillátorra gyakorolt hatását, hanem a csatolás következtében fellépő veszteségeket és 

a jósági tényező csökkenést is mindenképpen figyelembe kell venni. 

A rezonanciafrekvencia elhangolódása 

A csatolás hatására mindkét dielektromos rezonátor helyettesítő paraméterei 

megváltoznak. E megváltozásnak szintén természetes következménye az adott 

mértékben terhelt rezonátor torzult alap módusához tartozó rezonancia frekvencia 

elhangolódása a terheletlen állapothoz képest [50]. A 2. Táblázat adatai alapján a 

változás kitűnően nyomon követhető. Pusztán az ( ) 1
2

−
Π= iii CLf   (i=1,2) által 

meghatározott rezonancia frekvenciákat megfigyelve, adódnak a 3. Táblázatban 

szereplő közelítő értékek: 

Csatolási 
távolság 

DR#1 rezonátor alap módusának számított 
rezonancia frekvenciája 

DR#2 rezonátor alap módusának számított 
rezonancia frekvenciája  

d       
[mm] 

f1                                   
[GHz] 

f2                                      
[GHz] 

3.3 19,545 19,911 

3.7 19,663 19,746 

4.1 19,713 19,671 

4.5 19,748 19,617 

4.9 19,816 19,617 

5.3 19,809 19,605 

5.7 19,858 19,574 

6.1 19,872 19,522 

6.6 19,871 19,507 

3. Táblázat 

Érdekes megfigyelni, hogy amennyiben a 3. Táblázat által bemutatott rezonancia 

frekvenciákat a csatolási távolság helyett a csatolási tényező függvényében ábrázoljuk, 
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közel lineáris jellegű kapcsolatot tapasztalhatunk a két mennyiség között (ld. 4.2.7. 

ábra). 

 

4.2.7. ábra   A csatolt dielektromos rezonátorok alap módusának rezonancia frekvenciája a kettő 

közti csatolás függvényében 

Csatolatlan állapotban DR#1 és DR#2 – azonos fizikai felépítésük ellenére – 

különböző frekvencián rezonáns, ugyanis míg DR#2 tere a 4.2.4. ábra által mutatott 

terheletlen állapotban van, DR#1 az oszcillátor mikrosztrip vonalaihoz csatolva, 

torzított módus képpel rendelkezik. A csatolás erősödésével – a rezonátorok egymáshoz 

és az oszcillátor tápvonalaihoz viszonyított elhelyezkedéséből kifolyólag – egymással 

ellentétes irányban változtatják rezonanciafrekvenciájukat. Ennek hátterében az áll, 

hogy míg DR#2 TE01δ módusa egyik oldaláról kapva csatolást aszimmetrikusan torzul, 

így egyre távolabb kerülve a terheletlen állapottól, addig DR#1 eredetileg 

aszimmetrikusabb csatolása DR#2 közeledése következtében egyre szimmetrikusabbá 

válik, így közelítve rezonancia frekvenciájával a fizikai paraméterei által diktált 

értékhez. 

A fenti jelenségek miatt a két rezonátor csatolásának hatására az oszcillátor 

működési frekvenciája is elhangolódik. Ennek pontos értékét számos tényező határozza 

meg: az oszcillátor terhelése, az oszcillátor aktív elemének nagyjelű viselkedése a 

frekvencia függvényében, az oszcillátor rezonátorának mikrosztrip része és a 

dielektromos rezonátorok terhelt jósági tényezőinek egymáshoz való viszonya. 
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A dielektromos rezonátorok távolságának függvényében megmértem a kísérleti 

oszcillátor működési frekvenciáját. Ezen mérés eredményét mutatja a 4.2.8. ábra 

grafikonja:  

 

4.2.8. ábra   Az oszcillátor kimenő jelének frekvenciája a dielektromos rezonátorok közti     

csatolási távolság függvényében 

A frekvencia elhangolódása a kimenő jel zajszintjében is megmutatkozó, jelentős 

változást okoz az oszcillátor működésében. Érdemes a vizsgálat során külön felmérni 

ennek hatását. Egyetlen dielektromos rezonátort használva, szándékosan hangolva az 

oszcillátor jelének frekvenciáját, a kimenő jel mért zajszintje az eredeti (hangolatlan) 

állapothoz képest a 4.2.9. ábra által mutatott zöld színnel jelölt görbe szerint mozdul el. 

A zaj minden mérési pontban a vivőtől 100kHz-re van felvéve, majd megállapítva, 

hogy a „nyugalmi” (egy-rezonátoros) esethez képest itt mekkora a zajnövekmény. Az 

oszcillátor hangolása a következőképpen lett megvalósítva. Az áramkört körülzáró 

fémházat fedő, szintén vezető rézlapon keresztül egy hangoló csavar közelíthető, illetve 

távolítható a dielektromos rezonátor (DR#1) felületéhez. A CARD v3.2 szoftver 

segítségével megállapítva a hangolhatóságot, 2.3mm-re megközelítve a csavarral a 

dielektromos rezonátort, a rezonancia frekvencia 4.2.9. ábrán jelölt sávon keresztül 

folytonosan hangolható. A módszer másik előnye, hogy (szintén a CARD v3.2 szoftver 

adataira támaszkodva) a rezonátor jósági tényezőjét jelentősen nem rontja le (a romlás 

mértéke hozzávetőlegesen 2%). Mindeközben az aktív elem azonos munkapontban volt 

előfeszítve, biztosítva így, hogy a zajszint megváltozásában ez a tényező ne játsszon 
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számottevő szerepet. Ezen körülmények alapján biztosítható az oszcillátor zajának 

frekvencia elhangolódásra vonatkozó független vizsgálata. A zajszint megváltozásának 

okaként ez esetben főként a rezonátor és az aktív elem frekvenciafüggő fázisátvitele 

jelölhető meg. A nyugalmi rezonancia környezetéből kitérítve a rendszert, a nyílt 

hurokra vonatkozó fázisátvitel kevéssé meredek frekvenciafüggése alacsonyabb effektív 

jósági tényezőként fogható fel. Így az elhangolódás hatásaként a zajszint 

megnövekedésére számíthatunk. Ezt jeleníti meg zöld színű görbével a 4.2.9. ábra, 

melyen a „nyugalmi” (hangolatlan) esethez viszonyított zajtöbblet nagysága van felvéve 

50MHz-es lépésenként. 

 

4.2.9. ábra   Egyrezonátoros oszcillátorban a zajszint növekedése (100kHz-re a vivőtől) a 

frekvencia elhangolás hatására, (zöld);                                                                                

Az adott frekvencia-elhangolást okozni képes DR#1 és DR#2 közti csatolási távolság (sárga) 

A rezonátorok közötti csatolási távolság (d) és az ennek következtében fellépő 

fáziszaj növekmény közötti összefüggés egyszerű leolvasása érdekében a 4.2.9. ábrán 

sárga színnel ábrázoltam a 4.2.8. ábra adatait is. 

Az ábrán jól megfigyelhető, hogy a két rezonátor közötti csatolási távolság hatására 

bekövetkező pozitív irányú frekvenciaváltozás, egyéb hatásokat tudatosan figyelmen 

kívül hagyva, önmagában is a fáziszaj szintjének emelkedésével jár. Ez alapján, a 4.2.9. 

ábra sárgán jelölt adatpontjait függőlegesen a zölden jelölt görbére vetítve, 

megkaphatjuk, hogy az adott csatolási távolság, frekvencia hangoló hatása révén 

mekkora fáziszaj többletért felelős. 
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4.3 Eredmények kiértékelése 

A 4.2 alfejezetben részleteiben kifejtett három hatás figyelembevételével végzett 

számítások összevethetők szimuláció illetve mérések útján gyűjtött adatokkal. Jelen 

(4.3) alfejezet célja ilyen összevetés során annak kiderítése, hogy fent feltételezett 

viselkedés leírására vonatkozóan valóban összhangban vannak-e a különböző vizsgálati 

módszerek eredményei. 

4.3.1 Mért és számított görbék összevetése 

A dielektromos rezonátorok csatolásának 4.2.2 alfejezet által tárgyalt hatásai a két 

dielektromos rezonátor távolságának függvényében befolyásolják az oszcillátor kimenő 

jelének zajtartalmát. A csatolt rezonátoros oszcillátor optimális tervezése érdekében 

célszerű ezen hatások figyelembe vétele, ugyanis e rendkívül egyszerű és alacsony 

költségű technika alkalmazása az egyrezonátoros, hasonlóan felépülő oszcillátorokhoz 

képest alacsonyabb zajszintet képes megvalósítani. 

A második rezonátor csatolásának erősödése növeli a rezonátorok eredő terhelt 

jósági tényezőjét, így csökken a fáziszaj a csatolási távolság csökkenésével. Ezzel 

szemben az oszcillációs frekvencia elhangolódása a csatolás erősödésével növeli az 

előálló zajteljesítményt. A várt fáziszaj változás számításakor a 4.2.6. ábra és 4.2.9. ábra 

adatainak eredőjét érdemes megvizsgálni. Ez d függvényében a 4.3.1. ábra szerint 

alakul [50]. 

 
4.3.1. ábra   A csatolási távolság hatására bekövetkező eredő terhelt jósági tényező javulás (kék) és 

frekvencia elhangolódás (zöld) hatása a fáziszaj zintjére, valamint ezen hatások eredője (bordó) 
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A 4.3.1. ábra bordó görbéje a fenti két alapvető hatás által eredőben bekövetkező 

fáziszaj változást mutatja be a csatolási távolság függvényében. A pozitív irányú 

változást (zöld görbe) a frekvencia elhangolódás okozza, míg a negatív irányút (kék 

görbe) az oszcillátor rezonátorának eredő terhelt jósági tényező értékének növekedése. 

A csatolás erősödésével e negatív irányú változás felül képes múlni a kezdetben 

nagyobb értékű pozitív változást, így végeredményben a számítások igazolják a mérési 

eredményeket. A számított fáziszaj változást a 4.3.2. ábra formailag a 4.2.2. ábrához 

hasonló módon mutatja be. 

        

4.3.2. ábra   A vizsgált csatolt rezonátoros DRO számított fáziszaj változása a csatolási távolság 

függvényében 

A görbék ábrázolásához kiinduló adatként a csatolatlan (egyrezonátoros) oszcillátor 

mérési eredményeit, valamint a 4.3.1. ábrán megjelenő eredő fáziszaj változást 

használtam fel. A görbék lefutása mind jellegre mind pedig értékekre nagyfokú 

egyezést mutat a kísérletek során gyűjtött mérési eredményekkel. Megjelenik az ábrán a 

mérési eredményekből is megállapítható ~5-7dB mértékű fáziszaj szint emelkedés a 

közepesen csatolt tartományban, majd a csatolatlanhoz képest ~3-8dB zajelnyomás az 

erősen csatolt esetben. A mégis tapasztalható különbségek utalhatnak a spektrum 

analizátoros fáziszaj mérés jellegéből fakadó pontatlanságára, a számítás egyik alapjául 

szolgáló csatolt rezonátorok S-paramétereinek megállapítását célzó szimuláció 

finomításának szükségességére vagy a mikrosztrip áramkör gyártási technológiájának 

pontatlanságaira. Mindezen okok ellenére a számított eredmény kielégítő pontosságú 

egy gyakorlati tervezéshez, valamint kellően hű elemzést ad a fáziszaj változásának 

jellegzetes okaira vonatkozóan. 
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4.3.2 Mért és szimulált görbék összevetése 

A 4.3.3. ábra mutatja be az Agilent ADS2002 környezetben a számítógép által 

végzett szimuláció vázát, mely eredményeinek a mért értékekkel történő 

összehasonlításával igazolható a fent részletezett elmélet helytállósága [36,49,50,51]. 

 

4.3.3. ábra   MESFET-re épülő csatolt rezonátoros 10GHz-es oszcillátor szimulációjának váza, 

változtatható k csatolási tényezővel 

A szimulált oszcillátor egy földelt-source-ú elrendezésben alkalmazott MESFET 

tranzisztorra mint aktív elemre épül. A tranzisztor drain és gate portjaihoz csatlakozik a 

rezonátor rész, mely mikrosztrip kivitelű tápvonalakból, valamint egy azokhoz 

rögzítetten csatolt dielektromos rezonátort helyettesítő elektromos hálózatból áll. A 

mikrosztrip vonalak szerepe a megfelelő fázistolás beállítása, mely a rezonátor és az 

aktív elem között teljesíti az oszcilláció fázisfeltételét. Ahogyan azt a 4.3.3. ábrán is 

jelöli a szimbólum, a fixen elhelyezett dielektromos rezonátorral párhuzamosan, 

kapcsolva van egy azzal tökéletesen megegyező másik dielektromos rezonátor. Az 

elrendezés működését Agilent ADS2002 környezetben figyeltem meg, mely képes volt 

zajos nemlineáris tranzisztor modell, mikrosztrip mikrohullámú áramköri egységek és a 

2. Táblázatban foglaltakhoz hasonló paraméterek kezelésére. A szimulációban a 

kísérleti 20GHz-es oszcillátorral ellentétben, a konstruált áramkör 10GHz-en működő 

oszcillációra volt hangolva (ugyanis az alkalmazott tranzisztor modell nem volt képes 
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20GHz-en kellő körerősítést biztosítani stabil oszcilláció fenntartásához). Emiatt a 2. 

Táblázat paraméterértékeit térszimulátor (CST MicrowaveStuido 2006) szoftver 

segítségével szintén 10 GHz-es dielektromos rezonátorokra újraszámoltam. 

      

4.3.4. ábra   A 10GHz-es szimulált oszcillátor fáziszajának változása a csatolt rezonátorok közti 

csatolási tényező függvényében 

Az áramkörön végzett zaj szimuláció eredményét mutatja a 4.3.4. ábra. 

Megfigyelhető, hogy a csatolás erősségének változása függvényében a fáziszaj 

szintjének változása hasonló jelleget követ a mérések illetve a számítások során 

tapasztaltakhoz. Ez esetben is végeredményben a rezonátorok kellően szoros csatolása 

egyszerű módszert ad az oszcillátor fáziszaj szintjének elnyomására. 

Megjegyzendő, hogy a 4.3.4. ábra által megjelenített fáziszaj értékek természetesen 

nem követik a korábban mért fáziszaj értékeket, ugyanis egyrészt a szimulációban 

illetve a mérések során alkalmazott tranzisztor típusa különböző volt, másrészt a két 

esetben két különböző frekvenciatartományban is működött a két vizsgált oszcillátor. 

Ennek ellenére a szimulációk során kapott görbék jellege megerősítette a korábban 

ismertetett mérési és számítási eredmények helytállóságát. 

A fent bemutatott szimulációs elrendezés alkalmas volt annak ellenőrzésére is, hogy 

kettőnél több rezonátor csatolása okozhat-e további fáziszaj csökkenést az oszcillátor 

kimenő jelében. A szimuláció során újabb csatolt rezgőkörrel egészítettem ki a 

rendszert, és az első két dielektromos rezonátor közöttivel azonos csatolási tényezőt 

alkalmaztam. A számítások azt igazolták, hogy reális csatolási tényezőket alkalmazva, a 
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harmadik rezonátor elhanyagolható hatással van az oszcillátor működésére. Ennek oka 

abban keresendő, hogy a kétlépcsős csatolás oly gyenge ebben az esetben, hogy szinte 

teljesen független a harmadik rezonátor az oszcillátor áramkörtől. Így dielektromos 

rezonátor esetén a csatolási veszteségek miatt a célszerűen alkalmazható csatolt 

rezonátorok száma maximálisan kettő. Ezt az eredményt támasztották alá a fenti 

áramkörön végzett kísérletek is: a fáziszaj szempontjából, a fenti kísérleti eredmények 

alapján, minimálisra állítva a rezonátorok távolságát, további fáziszaj csökkenés nem 

volt tapasztalható. 
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5. OPTIMALIZÁLT TÖBBHURKOS OPTO-ELEKTRONIKUS OSZCILLÁTOR 

Az e fejezetben ismertetésre kerülő optimalizációs módszer megoldást ad az opto-

elektronikus oszcillátorok 2.2.4 alfejezetben ismertetésre kerülő általános problémáira. 

Az általam kifejlesztett megoldás különleges előnye, hogy a spektrális tisztaság 

növelése érdekében költséges technológia vagy plusz alkatrészek alkalmazását nem 

igényli. Követve a bemutatandó optimalizációs eljárást, alacsony fáziszajú, egymódusú 

oszcilláció érhető el különlegesen kis sávszélességű elektromos sáváteresztő szűrő 

szükségessége nélkül is. 

5.1 Az optimalizáció elve 

Az opto-elektronikus oszcillátorok 2.2.4 alfejezetben tárgyalt leírásából kiderült, 

hogy az alapstruktúra szerkezeti módosítások nélkül szűk alkalmazhatóságot kínál. Ez 

annak a következménye, hogy a felépítésből adódóan az oszcillátor különböző műszaki 

működési paramétereinek javítása alapvetően ellentmond egymásnak. Ilyen egymásnak 

ellentmondó jellemzők a hangolhatóság, az alacsony fáziszaj szint, a nemkívánatos 

többmódusú gerjedés kiküszöbölése. 

Az általam újonnan kidolgozott „optimalizált többhurkos opto-elektronikus 

oszcillátor” struktúra és az annak pontos tervezését, paramétereinek pontos beállítását 

leíró optimalizációs elv, ezen műszaki problémát hivatottak megoldani. Az így előálló 

opto-elektronikus oszcillátor képes kihasználni az optikai késleltető vonal nagy jósági 

tényezőjét a kis fáziszaj elérése érdekében, valamint ezzel egyszerre képes elkerülni a 

többmódusú működés kialakulását. Az 5.1 fejezet megadja a megoldás elvi 

magyarázatát, illetve kifejti az alapvető tervezési szempontokat. 

5.1.1 Alapelv, szerkezeti felépítés 

Az irodalomban számos olyan opto-elektronikus oszcillátor struktúra található, 

mely több – egymással párhuzamos – optikai késleltető vonalat tartalmaz [29,52,53,54].  

A többhurkos struktúrát a következő (hibásan alkalmazott) gondolatmenet 

segítségével fejlesztették ki. (Az itt ismertetendő gondolatmenet nem helytálló, emiatt 

az ez alapján történő tervezés a mérésekkor tapasztalható, ám a tervezés során előre 

nem jelzett oszcillációs módusok megjelenéséhez vezet!) 
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5.1.1. ábra   Többhurkos OEO struktúra 

Az optikai késleltető vonalak hossza nem azonos a különböző hurkokra. Ezek a 

közös elektromos szakasszal egy adott frekvencián együttesen tartanak fenn 

oszcillációt. A teljesítmény a hurkok között egyenlő arányban van szétosztva, mely csak 

együttesen elegendő az amplitúdó feltétel teljesítéséhez (oszcilláció fenntartásához). Így 

biztosítható, hogy csak egyetlen hurok használata esetén ne induljon be oszcilláció. Az 

eredeti elképzelés szerint az egyes hurkok által táplált módusok eloszlása és az eredő 

módus eloszlás az 5.1.2. ábrán látható képet nyújtja: 

 

5.1.2. ábra   Korábban használt téves elképzelés elve a gerjesztett módusok alakulására 

vonatkozóan többhurkos OEO esetén 
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Az 5.1.1. illetve 5.1.2. ábrán τi jelöli az i-edik hurok teljes körkésleltetését, f0 az 

oszcilláció kívánt frekvenciáját. Az 5.1.2. ábra piros színnel jelzi az alkalmazott 

elektromos sávszűrő (BPF) hatását. 

Mindegyik hurok hosszából adódóan támogatja módus éledését, többek között az f0 

frekvencián is, mely lehetővé teszi, hogy erre a módusra nézve az optikai szakaszt 

egyetlen blokként kezeljük. Így, ha a nyílthurkú körerősítés > 0dB és a kör teljes 

fáziskésleltetése = 2πk ( ℵ∈k ) feltételek teljesülnek, f0-nál oszcillációs módus fog 

éledni. A hosszabb hurkok esetén sűrűn elhelyezkedő szomszédos – nem kívánt – 

módusok éledését viszont nem támogatja mindegyik hurok. Így ezekre, az optikai 

szakaszban amplitúdóban kisebb átvitel várható, ezért az oszcillátor nem gerjeszti 

ezeket a módusokat. Az általánosan elterjedt – téves – alapelgondolás szerint a 

következő módus, amely f0-hoz legközelebb szintén gerjedni lesz képes, a legrövidebb 

hurok által meghatározott módustávolságnyira (dfτ 1) lesz f0-tól. Ez viszont egyszerűen 

megvalósítható sávszűrő segítségével kiszűrhető a kimeneti jelből (vagy szintje a 

hurokban annyira csökkenthető, hogy ne legyen képes éledni). 

A bemutatott elképzelést több kutatócsoport is alkalmazta [29,52,53,54], így téves 

következtetésekre jutva. A módszer sikere ugyanis nem teljes, a fenti elmélet a 

különböző hurok késleltetések által diktált móduseloszlásokat egymástól függetlenül 

kezeli, majd a teljes oszcillátorra vonatkozóan, a móduskép felírásakor ezek egyszerű 

amplitúdó szerinti összegzésével számol. Az oszcillátor azonban nem ezt a 

mechanizmust követi, a valós működés során ehelyett az összes hurok együttesen 

határoz meg egy eredő amplitúdó- illetve fázisátvitelt a hurkok száma, hossza és az 

azokra jutó optikai teljesítmények arányának függvényében. Emiatt számos publikált 

kísérletben -65–-90dB-lel a vivő szintje alatt, a vivőhöz közeli spektrális tartományban 

parazita oszcillációs módusokat találtak, melyek megjelenését nem voltak képesek 

modelljük alapján előrejelezni.  

Emiatt igény van az OEO működési modelljének újraalkotására, mely révén 

pontosan megismerve az eredőben kialakított amplitúdó és fázis átviteli függvényt, a 

parazita éledő módusok megjelenését modellünk segítségével is felfedezhetjük. 

Ábrázolva a matematikai úton felírt (ld. később: (5-1.) képlet) két, különböző 
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hosszúságú, párhuzamos hurok együttesen kialakított fázis illetve amplitúdó átvitelét, 

juthatunk az 5.1.3. ábrán bemutatott görbékhez [41,55,56,57,58,59,60,61,62]: 

 
5.1.3. ábra      Rövid hurok ( a.) ), hosszú hurok ( b.) ) illetve a kettő által együttesen ( c.) ) okozott 

eredő fázistolás illetve amplitúdó átvitel  f0-nak dfτ 1  széles környezetében vizsgálva 

Az 5.1.3. ábrán az a.) illetve b.) esetben egyetlen hurkot ( τ1 késleltetésűt illetve 

τ2=8τ1 késleltetésűt ) alkalmazó oszcillátor amplitúdó és fázis átvitelét láthatjuk f0 

frekvencia környezetében. A c.) ábra szemlélteti azt a helyzetet, mikor mindkét korábbi 

hurok (egymással párhuzamosan kötve) egyenlő optikai teljesítmény szállításával részt 

vesz az oszcilláció felépítésében. Ez utóbbi esetben az ábra alapján megállapíthatjuk, 

hogy a hagyományos értelmezés miért nem sikeres: a hagyományos elmélet ugyanis 

csupán az a) illetve b) ábrákon zöld ponttal megjelölt módus éledési frekvenciák 

metszetére jósol valóban éledő módust, a spektrum egyéb helyeire egyáltalán nem. A c) 

ábrán – ahogyan a valóságban is – az f0 frekvencia környezetében parazita módusokat 

láthatunk (szintén zöld ponttal jelölve), melyekre teljesül mind az amplitúdó mind pedig 

a fázisfeltétel. Ugyan ezekre a módusokra valamivel kisebb a körerősítés (ld. amplitúdó 

átvitel), mégis valószínű, hogy a gyakorlatban (és a kísérleti eredmények is ezt 

támasztják alá) éledni fognak ezek a nem kívánt oszcilláló módusok. 
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A többhurkos OEO 5.1.4. ábrán megjelölt részeit pontosan megtervezve olyan 

oszcillátort kaphatunk, mely garantálja az egymódusú működés mellett többhurkos 

elrendezéssel elérhető lehető legalacsonyabb fáziszaj karakterisztikát. 

 
5.1.4. ábra   Optimalizálandó részek a többhurkos OEO-ban 

A sötétkék jelölés az alkalmazott hurkok száma meghatározásnak szükségességét 

mutatja. Mérési és számítási eredmények ismertetése útján a következő (5.2.2 ill. 5.3.1) 

alfejezetekben bizonyítást nyer a feltételezés, hogy – a költségek és a gyakorlati 

kivitelezhetőség szabta határon belül – minél nagyobb számú párhuzamos hurok 

használata a célszerű. Az optimalizációs eljárásnak ez a „hurokszám” lesz az egyik 

kiindulási alapja. A zöld szín jelöli az egyes hurkokban alkalmazott fáziskésleltetések 

(optikai szálhosszak) pontos beállításának jelentőségét. Eljárásunkban látni fogjuk, 

hogy az egymódusú működés megfelelő biztosításához nem mindegy, hogy milyen 

szálhossz kombinációkat alkalmazunk. Az 5.1.3 alfejezet (5-3.) képlete alapján 

tervezhetjük meg ezen optikai szálak fizikai hosszát. A piros jelölés adja a kulcsát az 

egész optimalizációs eljárásnak: az egyes hurkokon átvitt optikai teljesítmények 

viszonyát az oszcillátorban levő összteljesítményhez képest.  
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5.1.2 Alkalmazott ábrázolási módok 

E fejezetben vizsgálatainkat kizárólag az oszcillációs frekvencia dfτ1 széles 

környezetére korlátozzuk. A szimulációs eredmények értékelése céljából az ábrák is ezt 

a frekvenciasávot jelenítik meg. Az oszcillátor körben alkalmazott sáváteresztő szűrő 

(BPF) az e tartományon belüli jeleket, számításaink szempontjából elhanyagolható 

mértékű csillapítással engedi át, a következő – f0±dfτ1/2 frekvencián túli – módusokat 

pedig legalább annyira elnyomja, hogy azok az oszcillátor körben ne legyenek képesek 

éledni. (Emiatt a gyakorlati tervezés során a hozzáférhető legnagyobb jósági tényezőjű 

sáváteresztő szűrő sávszélessége fogja megadni a legrövidebb hurok által meghatározott 

módustávolságok értékét, vagyis a legrövidebb hurokhoz tartozó τ1-et.)  

A továbbiakban kétféle ábrázolási módszer kerül bevezetésre, melyek az optikai 

szál mint rezonátor hatásainak különböző nézőpontból való vizsgálatát teszik lehetővé  

[41,55,56,57,58,59,60,61,62]. 

Fázis átvitel analízise derékszögű koordinátarendszerben 

Az 2.2.4 alfejezetben ismertetett – az OEO elemeinek működését leíró – 

egyenleteket (2-8. – 2-12.) elemezve kiderül, hogy az optikai szálak kivételével, a dfτ1 

széles tartományon belül a teljes OEO amplitúdó átvitele egyenletes, fázis átvitele pedig 

lineáris jelleget mutat a frekvencia függvényében. Tehát e szűk spektrális környezetben 

a fázis illetve amplitúdó ingadozásokat jellemzően a beiktatott optikai szálak fogják 

meghatározni. Emiatt az elektromos részeket matematikailag helyettesítő fix fázistolás 

hozzáadásával, főként az optikai iránycsatoló – optikai szálak – fotodetektorok által 

megvalósított optikai részekre koncentrálva, egyszerűen vizsgálható a teljes 

oszcillátorra az amplitúdó illetve a fázis feltétel teljesülése. 

A következő (5-1.) képlet általános formában adja meg a többhurkos összeállítás 

átvitelét f0 közelében: 

 ∑
=

−=
n

i

fj
i

ieaT
1

2 τΠ , (5-1. ) 

ahol n az összes – párhuzamosan – alkalmazott hurok számát, τi az i-edik hurok által 

megvalósított  teljes hurokkésleltetést,  ai  pedig  az  i-edik  optikai  hurok által szállított  
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relatív optikai teljesítményt jelöli, 

∑
=

= n

k
kopt

iopt
i

P

P
a

1
_

_ -ként (5-2. ) 

értelmezve, ahol Popt_i és Popt_k az i-edik illetve k-adik optikai hurkon levő tényleges 

optikai teljesítményt jelöli Wattban6. 

Az 5.1.5. ábra mindkét diagramja ((5-1.) alapján) a mikrohullámú jelre vonatkozó 

eredő fázis átvitelt mutatja az oszcilláció f0 frekvenciájának dfτ1 széles környezetében. 

A b.) eset mélységi tengelye mentén a második beiktatott hurokban levő relatív optikai 

teljesítmény változik. 

 
5.1.5. ábra   Két párhuzamos optikai hurok alkalmazásának hatása a nyílthurkú fázisátvitelre      

(a2 hosszabbik hurokra jutó relatív optikai teljesítménnyel paraméterezve) 

Az 5.1.5. ábrán szereplő, két hurkot (n=2) tartalmazó esetben a hurkok által 

megvalósított késleltetések aránya 8
1

2 ==
τ
τm , a b.) ábrán a2 ( 11 a−= ) relatív optikai 

teljesítmény pedig a [0..0.5] tartományban mozog. Az a2=0 eset megfelel a csak a 

rövidebbik hurkot alkalmazó összeállításnak (mivel a hosszabbikon nincsen 

teljesítmény), míg az a2=0.5 eset az 5.1.1 pontban leírt – nem-optimalizált kéthurkos 

OEO – példa esetét mutatja, melyben az összes optikai teljesítmény egyenlően oszlik el 

a két párhuzamos hurok között. E két állapot között található (az 5.1.5. ábra a.) illetve 

b.) részén ugyancsak megfigyelhető módon) az a2≈0.35 állapotnak megfelelő eset, 

melynek elemzése módszerünk szempontjából lényeges.  

                                                 

6 a fenti képletben ai relatív optikai teljesítmény, amplitúdó jellegű használatára az optikai detekció 
optikai teljesítmény – elektromos amplitúdó megfeleltetésének következtében adódik lehetőség 
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Az egyszerű megjelölés érdekében, azonosítsuk az egyes eseteket az 5.1.5. ábra a.) 

részén megjelenő színekkel. Jól megfigyelhető, hogy a ciánkék görbe az oszcilláció 

frekvenciájánál a 0°-hoz tartozó tengelyt metszi, méghozzá közel akkora meredekséggel 

annak környezetében, mint amekkorát a fehér esetben tapasztalhatunk. A fázis átvitel 

meredekségének különös jelentősége van, ugyanis ez arányos a rezonátor által 

megvalósított terhelt jósági tényezővel az oszcillátorban. Mondhatjuk úgy is, hogy f0 

körüli nagyobb fázis meredekség megvalósításával alacsonyabb fáziszaj értéket 

kaphatunk az oszcillátor jelében. Látható az is, hogy a ciánkék görbe által elért 

meredekség jóval nagyobb a fekete esetben tapasztalhatónál (ami az egyhurkos 

elrendezésnek felel meg). Másik megfigyelhető jellegzetessége a ciánkék esetnek, hogy 

ez a 0°-os tengelyt mindössze egy helyen az f0 frekvenciánál metszi. Ez azt jelenti, hogy 

oszcilláció csak ezen az egyetlen helyen fog létrejönni, így a vivőhöz közeli spektrális 

környezetben éledő parazita módusok jelenlétével nem kell számolnunk (ellentétben a 

fehér esettel). 

Analízis polár koordinátarendszer segítségével 

Egy másik, az értekezés során szintén használt ábrázolási mód, mely segítségével a 

fent említett jelenségek szintén megjeleníthetők, forgó vektoros analógiára épül. Az 

(5-1.) képlet alapján az átvitelt matematikai formája alapján n darab vektor összegeként 

is értelmezhetjük. Az i-edik vektor hosszát ai, irányát pedig ifτπ2−  fázis adja. Így a 

vektorok összege a frekvenciával f0-dfτ1/2 és f0+dfτ1/2 között söpörve a következő 

jellegnek megfelelő görbét rajzolja ki: 

 
5.1.6. ábra  Polár diagram (n=2; m=8; a2=0.35 esetre) 
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A polár diagram sugara, mivel relatív optikai teljesítmények összegéről van szó: 

1
1

=∑
=

n

i
ia  és ezt az értéket a 0°-hoz tartozó fázisnál (frekvenciában f0-nál) minden 

esetben el is éri a görbe. A diagram a korábban ismertetett derékszögű 

koordinátarendszeres ábrázolással ellentétben közvetlenül nem ad információt a 

fázismenet meredekségéről, egy adott frekvenciához tartozó fázis és amplitúdó értékéről 

viszont igen. Így az f0 környezetében éledni képes módusok száma és az ezekhez tartozó 

amplitúdó erősítés egyszerűen leolvasható a diagramról: számuk megegyezik a 

görbének a 0°-hoz tartozó félegyenessel való negatív irányú metszéseinek számával, 

amplitúdó erősítésük pedig ezen metszések polár diagram középpontjától mért 

távolságával. 

5.1.3 Számítások optimális paraméterekre 

Paraméter optimalizáció hatása 

Az 5.1.2 fejezet példájának elemzésekor kiderült, hogy (kéthurkos elrendezést 

alapul véve) a hosszabbik hurokra adott relatív optikai teljesítmény növelése az 

oszcillátor zaj jellemzőinek javítása céljából előnyös. Egy adott határon túl való 

növelése viszont f0 környezetében (a fázis feltétel többszöri teljesülése miatt) parazita 

módusok éledését okozhatja. Ez a derékszögű koordinátarendszerben való ábrázolás 

esetén a fázis átvitel „hullámosodásában”, a polár koordinátarendszer használata esetén 

az átviteli görbén, a 0°-os tengelyt metsző hurkok megjelenésében nyilvánul meg. A 

hullámok illetve hurkok száma az f0-dfτ1/2 és f0+dfτ1/2 közötti frekvencia tartományban 

megegyezik 1−m -gyel. A két szál késleltetése közti arány (m) növekedtével tehát az 

f0-hoz legközelebbi hullám egyre közelebb kerül f0 frekvenciához, melynek 

következtében egyre kisebb relatív teljesítményt vezethetünk rá anélkül, hogy a görbe a 

0°-os tengelyt egyéb helyen is metszené. 

Tovább növelhetjük a fázisátvitel görbéjének meredekségét újabb optikai hurok 

(hurkok) beiktatásával. Egy ilyen, harmadik hurok beiktatása ugyanis tovább engedi 

csökkenteni a legrövidebb hurkon levő relatív optikai teljesítményt, így tovább 

csökkenthetjük az oszcillátor fáziszaj szintjét. Minél kisebb relatív optikai teljesítményt 

hordoz a kis jósági tényezőjű rezonátor (legrövidebb hurok), annál kisebb súllyal vesz 
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részt az eredő terhelt jósági tényező kialakításában. Ezt a folyamatot mutatja az 5.1.7. 

ábra: 

 

5.1.7. ábra  1-, 2-, 3-hurkos OEO fázis átvitele f0 környezetében 

Az 5.1.7. ábra mindkét ábrázolási módban azonos három esetet jelenít meg: 

- fekete görbe: egyetlen optikai hurkot alkalmazó OEO: n=1; τ1; a1=1 

- piros görbe: két optikai hurkot alkalmazó OEO: n=2; τ2=7·τ1; a1=0.62; a2=0.38 

- kék görbe: három optikai hurkot alkalmazó OEO: n=3; τ2=7·τ1; τ2=13·τ1; 

                  a1=0.515; a2=0.2; a3=0.285; 

Megfigyelhető, hogy a 3-hurkos optimalizált eset a vivőhöz közeli tartományban jóval 

meredekebb, mint a 2-hurok esetén. Az eredő jósági tényező növekedésének ára: eggyel 

több optikai szál, eggyel több optikai vevő, 3-as kimenetű optikai teljesítményosztó és a 

kritikusabb teljesítmény hangolás. 

Az optimalizáció gyakorlati lépései 

Adott számú optikai szál használatakor az optimális fázis átviteli görbe eléréséhez 

nemcsak a rajtuk levő optikai jel teljesítményének, hanem a szálak egymáshoz 

viszonyított hosszának pontos megtervezésére is szükség van. Később ismertetendő 

számításaim szerint a legnagyobb f0-környéki fázis meredekség (az egymódusú 
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működés megőrzése mellett) a következő optimalizációs lépésekkel érhető el  

[41,56,58,61]: 

1) L1: a legrövidebb optikai szál hossza. Meghatározása: az optikai szálnak az 

oszcillátor elektromos részeivel együttesen vett késleltetése (τ1) úgy legyen 

meghatározva, hogy az általa képzett módustávolság (
1

1
1
ττ =df ) (ld. 5.1.3. 

ábra) a rendelkezésre álló sáváteresztő szűrő sávszélességének felénél nagyobb. 

Ez meggátolja az f0-tól dfτ1 távolságban levő parazita módusok éledését a 

kimenő jelben. 

2) Ln: a leghosszabb (n-edik) optikai szál hosszúsága. Meghatározása: az általa és 

az oszcillátor elektromos részei által együttesen létrehozott késleltetés (τn) a 

legkisebb (τ1) késleltetésnek m-szerese legyen, ahol m egy nem-

prim_egész_szám+1. Ez biztosítja, hogy f0-nak dfτ1 széles környezetében páros 

számú hullám jelenjen meg a fázis átviteli görbén. Ez teszi lehetővé azt is, hogy 

később tetszőleges köztes hosszú ( τx=[ (m-1) bármely osztója + 1 ]·τ1 

késleltetésű ) további hurokkal optimálisan egészíthessük ki a rendszert. 

3) n: az alkalmazott hurkok száma. Meghatározása: (m-1) bármely osztója +1. Ily 

módon lehetséges annak elérése, hogy optimális beállítás esetén a fázis átvitel 

függvényben a keletkező hullámok közül 2(n-1) darab azonos mértékben 

közelítse meg a 2πb ( ℵ∈b ) tengelyt az f0 frekvencia környezetében. 

4) Li: az i-edik optikai szál hossza, ahol i=[1,...,n]. Meghatározása: olyan τi hurok 

késleltetést kell az elektromos résszel közösen megvalósítania, melyre:  

 ( ) 11
1
11 ττ ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

−
−

⋅−=
n
mii , (5-3. )  

hogy ennek eredményeképp az alkalmazott késleltetések egyenletes oszoljanak 

el a leghosszabb és a legrövidebb hurok között, melyeket az 1) és 2) pontok 

definiálnak. Ez a késleltetés eloszlás biztosítja, hogy tetszőleges optikai 

teljesítmény eloszlás esetén, mindenképpen lesz 0°-metszése a fázis átviteli 

függvénynek f0 frekvencián. 
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5) Amennyiben olyan hurok számot akarunk használni, amely 3) pontban 

meghatározottól különbözik, ki kell számítanunk az ennél nagyobb következő 

lehetséges n’ értéket, ehhez 4) alapján meghatároznunk a szálhosszakat, majd a 

hurkok közül elhagynunk n’-n darabot (természetesen nem a legrövidebb vagy a 

leghosszabb hurkot). Így biztosítható, hogy a kívánt hurokszám alkalmazásával 

sem fognak sérülni az 1), 2), 3) vagy 4) pontban foglalt szabályok. 

6) Számítógépes numerikus optimalizációval, vagy az elkövetkezendőkben 

megadandó analitikus formula alapján meghatározhatjuk azt az optikai 

teljesítmény eloszlást a hurkok között, mely biztosítja a f0 körül a maximális 

elérhető fázis meredekséget az egymódusú működésnek megfelelő fázismenet 

megtartásával (a fázismenet a sáváteresztő szűrő átviteli sávjában mindössze 

egyszer metszi a 0° fázisnak megfelelő tengelyt). 

7) Abban az esetben, amennyiben a legkisebb optimalizált teljesítmény 

összemérhető az oszcillátornak akár az elektromos, akár az optikai szakaszán a 

zaj teljesítménnyel, Ln hosszát csökkenteni kell (természetesen úgy, hogy 

továbbra is eleget tegyen a 2) pont feltételének). 

Analitikus kifejezés 

A párhuzamos hurkokat tartalmazó összeállítás által létrehozott átviteli függvényt 

általános formában, a fentiek alapján a következő paraméterekkel írhatjuk fel: n – 

hurkok száma; ai – az i-edik hurokra bocsátott relatív optikai teljesítmény ( 1=∑
i

ia ); τi 

– az i-edik hurok (teljes: optikai + elektromos) által megvalósított hurok késleltetés; i ∈ 

[1,..,n] – egész szám. 

Az átvitelt célszerű trigonometrikus függvények segítségével felírni: 
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Az (5-4.) képlet trigonometrikus jellege és a valós rész képzetestől való 

elkülönítettsége támogatja a polár diagramos értelmezést. Az optimális relatív optikai 

teljesítmény értékek analitikus számítása a fenti (5-4.) képletből kiindulva megtehető 

(ld. később). Célszerű ehhez az átvitel ábrázolásán keresztül az optimalizációs célok 

kijelölése. Tekintsük először a fázis átvitel derékszögű koordinátarendszerben való 

ábrázolását. Az 5.1.8. ábra (n=3; τ2=7·τ1; τ3=13·τ1) paraméterekkel rendelkező 

többhurkos opto-elektronikus oszcillátor fázis átvitelét jeleníti meg. Három eset van 

feltüntetve: a fekete görbe (a1=0.513; a2=0.2; a3=0.287) az optimalizált esetet; míg a 

kék (a1=0.4; a2=0.35; a3=0.25) és a piros (a1=0.541; a2=0.204; a3=0.255) görbe a 

hibásan beállított eseteket jelöli. 

 

5.1.8. ábra   Optimálisan (fekete görbe) és hibásan (kék és piros görbék) beállított                 

többhurkos OEO fázis menete 

A piros és a fekete görbe közötti különbségből jól látszik, hogy minél jobban 

megközelítik a 0°-os tengelyt a több párhuzamos hurok által létrejött hullámok a 

fázismenetben, annál nagyobb meredeksége lesz a görbének az f0 közvetlen 

környezetében (a kinagyított ábra bal oldala). Metszenie viszont nem szabad a tengelyt 

a fázis átvitel görbének (mint például a kék esetben), ugyanis ekkor, bár így f0 

környékén a meredekség tovább növelhető, a fázisfeltétel a pozitív erősítési sáv újabb 

pontján teljesül (nem valósul meg az egymódusú működés mint kitűzött cél). 
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A továbbiakban elegendő csak az ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ + 2, 1

00
τdf

ff  tartományt vizsgálni, ugyanis a 

fázis átvitel görbéje f0-ra középpontosan szimmetrikus. E tartományon optimális 

beállítás esetén n-1 darab hullám érinti alulról a 0°-os tengelyt. Ezen érintési pontok az 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+

nn
dfkfdfkf ττ 00 ,

2
1  tartományban helyezkednek el, ahol k=[1,..,n-1] az 

érintési pontok sorszáma egyre magasabb frekvenciák felé haladva7. E tartományon 

belül mindig pontosan 1 darab érintési pont található. Ezen érintési pontok és a 

hozzájuk tartozó optikai teljesítmény eloszlás megkeresése az optimalizáció végső célja. 

Amennyiben a valós rendszerekben felmerülő problémákkal – mint a hőmérsékleti 

változások, erősítő melegedése, alkatrészek öregedési folyamatai vagy egyéb rövid 

vagy hosszú idejű változások – is számolnunk kell, meghatározhatunk egy biztonsági 

tartományt (ϕtol), például 5°-ot. Ekkor az optimalizációt úgy végezzük, hogy az érintési 

pontok a -5°-os értéktengelyt érintsék. Ezzel megakadályozhatjuk, hogy az oszcillátor 

külső vagy belső paramétereinek megváltozása a fázis átvitel görbéjének 0°-os tengely 

metszését okozza f0 helyen kívül is, így többmódusú működést előidézve. Ezzel 

tetszőleges tolerancia valósítható meg az oszcillátorban az egymódusú működésre 

nézve. Gyakorlatilag csak ideális eset számításainál tervezünk a 0°-os tengely 

érintésével. Így az 5.1.8. ábra piros görbéje értelmezhető optimalizált esetként, 

toleranciával tervezve. 

A tervezés ellenőrzése, mind ideális esetben, mind toleranciával tervezve, 

megtörténhet polár diagramon való ábrázolás segítségével: 

                                                 

7 a leghosszabb hurok és a fázis függvény szimmetria tulajdonságai miatt ugyanis a maximumok 

n
dfk τ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

2
1 -nél nem lehetnek közelebb f0-hoz (ez an→1 esetén következik be). A fázis 

n
dfkf τ⋅+0 –ben 

vett értéke pedig független az ai értékektől, és sohasem ad maximum ill. miminum helyet. 
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5.1.9. ábra  Az 5.1.8. ábra fázisátviteli görbéi  polár diagramon                                                   

(azonos esetet azonos színnel jelölve) 

Megfigyelhető, hogy a fekete eset (n-1=)2-szer érinti a 0°-nak megfelelő irányú 

félegyenest. A piros eset a 0°-ot nem közelíti meg adott biztonsági távolságnál jobban. 

Az optimalizáció céljának ismeretében matematikai formula adható a még 

ismeretlen paraméterek (relatív optikai teljesítmények) meghatározására. Az átviteli 

függvény valós és képzetes részének segítségével a fázis átvitel függvénye egyszerűen 

felírható:  
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Mivel az átviteli görbe az f0-tól a növekvő frekvenciák irányában negatív képzetes 

részű értéket vesz fel, és optimalizált esetben a 0°-os tengelyen levő érintési pontokat 

csak a ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
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⎠

⎞
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⎝
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−+ 1,

1

2
00 1 τ

τ
τdfff  tartományon belül keressük, ebben a tartományban 
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Az érintési pontok pontos megállapításához ennek a ϕ* függvénynek a deriváltját 

használhatjuk fel: 

=
∂

∂
=

′
f

*
* ϕϕ  

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]

( ) ( ) ( ) ( )[ ]∑ ∑∑

∑ ∑∑
−

= +==

−

= +==

++

+++

−= 1

1 11

2

1

1 11

2

2sin2sin2cos2cos2

2sin2sin2cos2cos
2 n

i

n

ij
jijiji

n

h
h

n

i

n

ij
jijijiji

n

h
hh

ffffaaa

ffffaaa

τΠτΠτΠτΠ

τΠτΠτΠτΠτττ
Π  

(5-7. ) 

Az (5-6.) ill. (5-7.) képletek segítségével egyszerűen meg lehet határozni a fázis 

átviteli függvény 0°-tengely érintési pontjainak helyét valamint az optimális állapot 

megvalósításához szükséges relatív optikai teljesítmény értékeket. Ezek az eredmények 

az alábbi egyenletrendszer megoldásaiként adódnak: 
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ahol ϕtol (<0) fázissal az oszcillátor külső ill. belső paraméter változásaival szembeni 

toleranciát lehet méretezni az egymódusú működés megtartása érdekében. 

Az (5-8.) egyenletrendszer egyértelmű megoldásokat ad, hiszen 2n-1 darab 

ismeretlenhez 2n-1 darab egyenlettel rendelkezünk: 

- ismeretlenek: 
444 3444 21

L
444 3444 21

L

frekvenciaésiérdarabn

n

nyteljesítméoptikairelatívdarabn

n fffaaa
int1

12121 ,,,,,,
−

−  

- egyenletek: n-1 darab egyenlet a fázisra + n-1 darab egyenlet a fázis deriváltjára +  

                  +  1 darab egyenlet az ai paraméterek közti összefüggésre  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∑

i
ia1   

Összegzésképpen, az optimalizált opto-elektronikus oszcillátor struktúra pontos 

paraméter beállításához a következő módon jutottunk el: 

A jelen fejezetben leírt megfigyelések, következtetések alapján lehetőség nyílik az 

optimalizációs célok (f0 körül minél nagyobb meredekséggel rendelkező fázis átviteli 

görbe, mely a 0°-tengelyt f0-nak dfτ1 széles környezetében csak egyszer (éppen f0-ban) 

metszi) meghatározására, mely közvetlenül felhasználható numerikus paraméter 

optimalizációhoz. A fejezet az optimalizáció hatékonyságának maximalizálása 

érdekében a hurokszám és az optikai szálak hosszának megválasztására is ad egyszerű 

lépéseket. Végül analitikus kifejtése során nyert egyenletrendszer (5-8.) pedig 

lehetőséget biztosít a hurkokra bocsátható relatív optikai teljesítmények egyértelmű 

számítására, tetszőleges toleranciát figyelembe véve az oszcillátor belső vagy 

környezeti paramétereinek változásában. 

5.1.4 Stabilitás analízis 

Felmerülhet a kérdés, hogy az előző fejezetben tárgyalt optimalizációs eljárás 

működőképessége szempontjából mennyire képes ellenállni az optimalizált paraméterek 

szórása hatásának. A módszer robusztussága ellenőrzésére, egyszerű stabilitás analízist 

végeztem az elrendezésen [61]. 
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A tervezés két kulcs paramétere az optikai szálak hossza és a rajtuk terjedő jelek 

optikai teljesítményeinek aránya. Így egy egyszerű példában ezeket a paramétereket 

változtattam a rendszer toleranciájának felmérése céljából. 

 

5.1.10. ábra   3-hurkos OEO fázis átviteli függvényei (hurok hosszak aránya 1:8:15; optimális 

teljesítmény arány  0.607515:0.184273:0.20821 /fekete görbe/). Stabilitás analízis, mely megmutatja 

a) az optikai teljesítmények változtatására és b) a szálhosszak változtatására való érzékenységet 

Az 5.1.10. ábra fekete görbéi egy optimalizált háromhurkos OEO fázis átviteli 

karakterisztikáját adják meg, melyben a hosszak aránya 1:8:15 és az optimalizáció során 

beépített tolerancia 10° (a görbe az f0 frekvenciánál való 0°-tengely metszésen kívül, a 

vizsgált sávban sehol nem ér a +10° – -10° sávba). A legrövidebb hurok hossza 400 m , 

az ezáltal definiált szabad spektrális tartomány 500kHz (1.5-ös törésmutatóval számolva 
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az optikai szál esetén). (Így egyetlen oszcilláló módus könnyedén kiválasztható egy 

~1MHz-es sáváteresztő szűrő segítségével.) 

A fekete folytonos vonallal jelölt görbe mint referencia, mindkét ábra rész esetén a 

korábban leírt módszer alapján beállított optimális paraméterekkel rendelkező 

oszcillátort mutat. Az 5.1.10. ábra a) részén a kék keresztekkel jelölt görbe adja a 

rendszer viselkedését arra az esetre, mikor egytizedes pontosságig állítjuk csak be az 

optikai teljesítmény arányok optimális értékét ( azaz a1:a2:a3 = 0.6:0.2:0.2 ). E két görbe 

szinte tökéletesen fedésben van egymással, nagyfokú toleranciát jelezve az optikai 

teljesítmények arányának beállítására nézve. 

Az 5.1.10. ábra b) része a hurkok hosszának hatására való érzékenységet ábrázolja. 

A szürke pontokkal jelölt görbe annak az elrendezésnek a fázis átviteli függvényét adja, 

ahol a legrövidebb (400 m-es) hurok hosszának eltérése az optimálishoz képest 1 mm, 

míg a közepes hosszú és a leghosszabb szálra ez az eltérés 2 mm. Ezen a görbén újabb 

0°-tengely metszések jelennek meg, jelezve hogy az oszcilláció frekvenciája környékén 

többmódusú működés várható. Bár a hosszra nézve a tolerancia meglehetősen alacsony 

szintűnek tűnik, a módszer a gyakorlatban mégis alkalmazható, mivel a valóságos 

helyzetben jóval nagyobb (több 10 cm-es) eltérések miatt bekövetkező többmódusú 

működés is – a fenti érzékenység miatt – egyszerű szálnyújtó segítségével, a szálak 

néhány milliméteres precíz nyújtásával egyszerűen megszüntethető. A jelenség 

mindenesetre kitűnően szemlélteti az optikai szálak hőmérséklete pontos 

szabályzásának szükségességét. Ennek hiányában a hőtágulás könnyen felboríthatja a 

pontosan megtervezett működést. Részletesebb analízis azt mutatja, hogy a kisebb 

optikai teljesítményt hordozó hurkokra nézve ez a fajta tolerancia nő: magyarán – 

csatolt rezonátoros modellt szemléletesen alkalmazva – a rendszerhez gyengébben 

csatolt rezonátor rezonanciafrekvenciájának eltérése a teljes oszcillációra kisebb 

hatással van, mint a szorosabban csatoltaké!  

A piros folytonos vonallal jelölt görbe azt az esetet mutatja, mikor a hurkok hossza 

arányosan tér el az optimálistól ( azaz 1, 8 és 15 mm az eltérés). A görbe alakja, 0°-

tengely metszéseinek száma ekkor nem, csupán a közösen kialakított rezonancia 

frekvencia változik. (Ez azonban a szálak szétcsatolása előtt, a közös hurok szakaszba 

beiktatott szálnyújtóval egyszerűen helyreállítható.) Ez a görbe azt jelzi, hogy bár a 
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hőmérsékleti ingadozásra valóban érzékeny lehet a rendszer a többmódusú működést 

tekintve, viszont ez az érzékenység jelentősen csökkenthető, amennyiben a hurkok 

egymáshoz termikusan szorosan vannak csatolva. Ekkor ugyanis a szálak hőtágulása 

arányos nyúlást eredményez az összes hurokra, így a piros görbe által mutatott eset 

szerint mégsem jelennek meg újabb parazita módusok a kimeneti spektrumban. 

5.2 Kísérleti eredmények 

5.2.1 Kísérleti elrendezés 

Az alkalmazott kísérleti elrendezés összeállításánál elsődleges cél volt 

paramétereinek egyszerű módosíthatósága. Itt természetesen a korábban optimalizációs 

paraméterekként említett jellemzőkről van szó. Ezek pontos tervezése és beállítása 

biztosítja az 5.1 fejezetben elméleti szinten bemutatott jelenségek gyakorlatban való 

megfigyelését,  igazolását.  Másodsorban  szintén  cél  az  optimalizálandó  paraméterek  

 
5.2.1. ábra   3-hurkos optimalizált opto-elektronikus oszcillátor kísérleti elrendezés 



 119

beállíthatóságának biztosítása, mely révén lehetővé vált optimalizát és nem-optimalizált 

rendszerek egyszerű összehasonlítása is. A struktúra változtatható jellege jól látható az 

alábbi ábrán: egyszerű, különálló egységekből (mérő műszerek, kereskedelmi és saját 

készítésű áramkörök, eszközök) felépítve, nyilvánvaló hogy az elrendezés kísérleti 

bemutató, nem pedig kereskedelmi célra készült. 

Az 5.2.1. ábra az elrendezés jellegét és méreteit, az 5.2.2. ábrán látható blokk 

diagram pedig az egyes funkcionális egységek egymáshoz kapcsolását mutatja be 

[57,58,60,61,63]. 

Mindkét ábrán látható, hogy az alapvetően 3-hurkos OEO-t megvalósító összeállítás 

– optikai csillapítók segítségével – alkalmas 2- illetve 1-hurkos rendszer közvetlen 

megvallósítására is, így egyszerűen lehetővé téve az ezek működésének 

összehasonlítását. 

 

5.2.2. ábra   3-hurkos kísérleti elrendezés blokk diagramja 
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A következő bekezdések felsorolásszerűen tekintik át az 5.2.1. és 5.2.2. ábrákon 

szereplő blokkokat, megadva lényegesebb műszaki működési paramétereiket és céljukat 

a teljes rendszerben. 

Optikai forrás + Mach-Zehnder Modulátor 

Optikai forrás kiválasztásakor fontos szempont volt a kellően nagy teljesítményű 

stabil jel biztosítása. Az optikai teljesítmény növelése ugyanis az optikai hurkok 

kimenetén levő optikai vevők által detektált jel szintjét növelni képes, így csökkentve a 

teljes hurokra vonatkoztatott csillapítás mértékét. Ilyen stabil, kellően nagy kimenő 

optikai teljesítménnyel (20mW) rendelkező forrás a HP83424A típusú 1550nm-es DFB 

(Distributed FeedBack) lézerforrás. Ez a lézerforrás egy műszercsaládba tartozik az 

általunk használt elektro-optikai modulátorral (HP83422A). A modulátor bemenő 

elektromos és detektált kimenő elektromos teljesítmény szintjeit megmérve kaptuk 

annak átviteli görbéjét. 

 

5.2.3. ábra   A Mach-Zehnder Modulátor mért amplitúdó átvitele (HP11982A szélessávú optikai 

vevővel illetve HP8593E spektrum analizátorral mérve) 

Optikai iránycsatolók 

A KamaxOptics cég által gyártott, kereskedelmi forgalomban levő optikai 

iránycsatolók gondoskodtak az optikai hurkok közötti teljesítmény elosztásról. Több 

különféle konfigurációban felhasználva 50/50 és 95/5 teljesítményosztási arányú 

iránycsatolókat, a szálakra jutó optimális relatív optikai teljesítmény durva beállítása 

megtehető. (A finom beállítás az állítható optikai csillapítókkal végezhető el.) 
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Optikai vonalak 

A számítások alapján pontos méretre szabott egymódusú optikai szálakat a 

Diamond Kft. bocsátotta rendelkezésünkre. 

A két hosszabb hurokba iktatott, állítható optikai csillapítók (MN924A) 

biztosították az adott szálon levő optikai teljesítmény beállíthatóságát a tervezés során 

számított a1, a2, a3 relatív optikai teljesítményeknek megfelelően. 

Optikai vevők 

Az optikai koherens detekció megvalósítási nehézségei miatt az egyes hurkok 

optikai szakaszainak kimenetén külön-külön vett optikai jelek csak az elektromos 

tartományban kerültek összegzésre. Emiatt minden hurokhoz egy-egy, azaz összesen 

három optikai vevőre volt szükség. Mivel a legrövidebb optikai hurok körerősítése 

lényegesen nagyobb kell, hogy legyen, mint a két hosszabbiké, itt az optikai jel 

detektálására nagyobb érzékenységű (HP11982A) vevőt kellett alkalmazni. 

A vevő 1200 és 1600nm közötti hullámhossztartományban DC - 15GHz sávban 

képes jelet detektálni, 50Ω-ra vonatkoztatott érzékenysége >350V/W@1550nm 

(7A/W), bemeneti optikai reflexiója <0.05%. 

A két hosszabbik hurokban az optikai detekciót a Discovery Semiconductors által 

forgalmazott DSC-30S típusú vevők szolgáltatták. Ez a vevő belső elektromos erősítőt 

nem tartalmaz, így érzékenysége az előzőénél jóval kisebb: 0.8A/W. A vevő InGaAs 

PIN diódára épül, így 800-1650nm közötti hullámhossz tartományban képes optikai 

jelet fogadni. Elektromos sávszélessége 22GHz. 

Mikrohullámú iránycsatoló 

Az egyes hurkok optikai kimenetén detektált mikrohullámú jeleket saját tervezésű 

kaszkádba kötött 90°-os hibridek összegezték. A tervezett áramkör 10mil magas 

Duroid5880 szubsztráton lett mikrosztrip technológiával megvalósítva, majd a 

zajvédelem érdekében árnyékolt házba lett helyezve. 
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Erősítők 

Az opto-elektronikus oszcillátorok általános problémája, hogy a mai technológia 

nem engedi meg a struktúrából az elektromos erősítő kiküszöbölését. (Az elektromos-

optikai átalakítás és az optikai-elektromos átalakítás hatalmas veszteséget jelent, ami 

optikai úton a mai eszközökkel nem kompenzálható.) Az elektromos erősítő elhagyása 

lényeges zajcsökkenést eredményezhetne, ugyanis az OEO fő zajforrásai itt kerülnek a 

rendszerbe. A három fokozatú erősítő lánc ~4-5dB erősítést biztosított a felnyitott hurkú 

oszcilláctor számára. Mindegyik erősítő fokozat az Amplica cég által gyártott 

AXM543304 típusú erősítővel volt megvalósítva, mely a következő jellemzőkkel 

rendelkezik: erősítési sáv: 8-12GHz; erősítés: 28dB; kimenő teljesítmény az 1dB-es 

kompressziós pontban: ~20dBm.  

Sáváteresztő szűrő 

A 10GHz középponti frekvenciájú sáváteresztő szűrő áteresztő tartománya, helyes 

tervezés esetén úgy szűkíti le a pozitív erősítési sávot (ld. 2.2.3. ábra), hogy azon belül 

csak egyetlen éledni képes módus helyezkedjen el. A saját tervezésű csatolt vonalas 

szűrő technológiája megegyezett a mikrohullámú iránycsatolóéval. Az elkészített szűrő 

mért működési jellemzői: sávközép: 9.9823GHz, csillapítás a sávközépi frekvencián: 

2.6dB, 3dB-es sávszélesség: 385MHz. 

5.2.2 Mérési eredmények 

Alapmérések a pontos optimalizáció megalapozására 

Az 5.1.3 alfejezetben leírt optimalizációs folyamat hatékony gyakorlati követése 

alapmérések előzetes elvégzését feltételezi. Jelen alfejezet a megvalósított rendszer 

felépítési folyamatát kíséri végig. 

Első lépésként az oszcillátor egymódusú működése érdekében célszerű ellenőrizni, 

hogy a rendelkezésre álló sáváteresztő szűrő áteresztő sávjához mekkorára tervezhető a 

legrövidebb hurok hossza, amely ezen sávszélességen belül 4π-nél kisebb fázisforgatást 

okoz. Erről a tervezett oszcillációs frekvencia környezetében a felnyitott hurkon vektor 
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hálózat analizátorral végzett mérések szolgáltattak információt. A mérési eredményt és 

az azt előállító elrendezést mutatja az 5.2.4. ábra: 

 
5.2.4. ábra   Hurok késleltetés mérése (mérési eredmény és összeállítás) 

A mérésnél minden optikai és elektromos elem szerepelt a hurokban, amelyek 

később részt vettek a többhurkos rendszerben is. Elhanyagolható hibát okozott a 

mérésben az a tény, hogy a mérés kisjelű jellege nem egyezik a valós oszcillátor 

működést feltételező telítődő állapottal pl. az utolsó erősítő fokozatban vagy a Mach-

Zehnder modulátorban. 

A kapott dfτ1 mért értékét kétféle célra használjuk fel: 

- egyrészt összevetjük a rendelkezésre álló sávszűrő sávszélességével, és a dfτ1 értékét 

addig növeljük lehetőség szerint beiktatott optikai szállal, míg 2·dfτ1 felülről 

megközelíti az áteresztő sávot; 

- másrészt ebből kiindulva, az optimalizáció gyakorlati lépései felsorolásakor említett 

2)-4) pontok alapján kiszámítjuk a két hosszabbik hurok τ2, τ3 optimális késleltetését. 

A két hosszabb hurokba iktatandó optikai szálak fizikai hosszának számításához 

ismernünk kell azok törésmutatóját, valamint (mivel az itt felhasznált elektromos ill. 

optikai elemek nem egyeznek meg teljesen a legrövidebb hurokéval) az ezen hurkok 
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optikai szál nélkül mért fázistolását. Ezek mérése a fentivel azonos elrendezésben 

történhet (természetesen mindig az adott hurok elemeit használva, optikai szál 

beiktatása nélkül). Ekkor a mérések során kapott 
2τfd ′ -ből ill. 

3τfd ′ -ból meghatározható 

az a 
2

1
2

τ
τ

fd ′
=′  ill. 

3

1
3

τ
τ

fd ′
=′ , amellyel 222 τττ ′−=szál  ill. 333 τττ ′−=szál  már számítható. 

Az    optikai     szál     törésmutatójának     ismeretében,     annak     szükséges     hosszát  

 száliszáli n
cl τ=    adja.  (5-9. ) 

A korábban említett mérési hibát, amellyel a kisjelű mérés miatt kell számolnunk, 

elkerülhetjük, ha a mérésre spektrum analizátort használunk, és a zárt mérendő hurokkal 

beinduló oszcilláció kimenő jelét vizsgáljuk. Ekkor a több éledő módus közti spektrális 

távolságot megmérve (és annak reciprokát képezve) kaphatjuk meg nagyjelű működés 

mellett a τi hurok késleltetés értékeket. Ilyen mérés eredményét mutatja az 5.2.5. ábra: 

 
5.2.5. ábra   Módustávolság mérése spektrum analizátorral a hurok késleltetés 

értékének megállapítása céljából (hurok ~37 méteres optikai szállal) 

A kísérletek során az 4. Táblázatban szereplő késleltetés és módustávolság értékek 

adódtak: 

 Li 

[m] 1τ
τ i  τi  

[nsec] 
i

dfτ  

[MHz] 

1.hurok 0 1 26.3 38.023 

2.hurok ~37 8 210.4 4.753 

3.hurok ~77 15 394.5 2.535 

4. Táblázat 
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Mérési eredmények 2-hurkos optimalizált OEO-n 

Az oszcillátor építési folyamat áttekinthetősége és az optimalizáció elvének 

gyakorlati bemutatása érdekében elsőként a fenti optikai szálak segítségével 2-hurkos 

optimalizált struktúra összeállítását célszerű elemezni. Ez a 3-hurkos összeállításban az 

egyik hosszabb hurok kiiktatásával valósítható meg. A számítások alapján történő 

optimális relatív optikai teljesítmények beállításával mindkét hosszabb hurok esetén 

megvizsgáltuk a legrövidebb hurokkal együttesen kialakított fázis átvitelt. Az 5.2.6. 

ábra baloldalán a közepes hosszúságú (~37m), míg jobb oldalán a leghosszabb (~77m) 

hurok szerepelt második hurokként a legrövidebbel párhuzamosan. A kapott fázis 

átviteli görbék pontosan követik a számítások által jósolt jelleget: 

   

5.2.6. ábra   2-hurkos (n=2) optimalizált OEO nyílthurkú fázisátvitelének mérési eredménye 

(baloldali eset: m=8; a2=0.35296; jobboldali eset: m=15; a2=0.23204) 

A számolt relatív optikai teljesítmény értékek gyakorlati megvalósítása különös 

körültekintést igényel. Ez annak köszönhető, hogy a két használt hurokhoz különböző 

eredő osztási arányú optikai iránycsatoló vezet, a két ágban az optikai detekció 

különböző érzékenységű optikai vevőkkel történik, valamint annak, hogy a detektált 

jeleket a mikrohullámú összegző különbözőképpen csillapítja. Így a két ág közötti 

csillapítás különbséget, kimérése után, természetesen hozzá kell számítani az állítható 

optikai csillapítóval beállított teljesítmény különbséghez. Erre egyszerű ellenőrzési 

lehetőséget kínál az optikai detektorok elektromos kimenetén felnyitott hurkok hálózat 

analizátoros mérése, és így a kapott elektromos teljesítmények arányának számítása. 
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Az 5.2.6. ábra baloldali részén ábrázolt esetben jól látható az egyhurkos esettől való 

különbség: a piros egyenes jelzi az egyhurkos rendszer fázis átviteli görbéjének a 

meredekségét, míg a kék egyenes a kéthurkos rendszernél ugyanezt f0 frekvencia 

közvetlen környezetében. Látszik, hogy ez a meredekség (így a terhelt jósági tényező) 

hozzávetőlegesen négyszeresére nőtt, ebből következően pedig a fáziszaj szint 

csökkent. E zajcsökkenés a következő mérési ábrákon is szemléletesen megjelenik. 

Az alábbi mérésekhez olyan sáváteresztő szűrőt használtunk, mely sávszélessége 

2·dfτ1-nél nagyobb. Így lehetőség nyílt arra, hogy megfigyeljük a többhurkos OEO 

működését az esetleg éledő mellék módusokon is. 

Az 5.2.7. ábra mint mérési eredmény több szempontból is visszaigazolja az 

optimalizációs elv elméletét: 

 

5.2.7. ábra   1-hurkos és 2-hurkos OEO spektrumának összehasonlítása 

(jobboldali ábra: Span:100MHz; baloldali ábra: Span:10MHz) 

Jól látható mindkét ábrán a vivő közelében a második hurok beiktatása hatására 

bekövetkező ~10dB ! csökkenés a fáziszajban. Mivel a vivőtől távolodva csökken a 

második hurok által eredményezett meredekség növelő hatás a fázis átviteli görbében, a 

zajcsökkentő hatás jelentősebb mértékben a vivő környezetében tapasztalható. Viszont 

láthatjuk azt is, hogy a 2-hurkos rendszer zaja a teljes spektrum minden pontján 

alacsonyabb, mint azt az 1-hurkos rendszer esetén tapasztalhatjuk. 

Optimális beállítás esetén jelentős fáziszaj elnyomás érhető el, viszont valóban nem 

jelentkeznek újabb módusok a vivőtől közel dfτ 2 (4.7 MHz) távolságban. Tovább 

növelve a hosszabbik hurokra jutó optikai teljesítményt, a fázis átviteli görbén levő 

„hullámok” (ld. 5.1.5. ábra, 5.1.8. ábra) az f0-hoz közeli tartományban egyre több 

helyen metszeni fogják a 0°-tengelyt, így e frekvenciának egyre szélesebb 
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környezetében egyre több új módus, egyre nagyobb teljesítménnyel jelenik meg. Ezt a 

jelenséget figyelhetjük meg a 5.2.8. ábrán: amennyiben a relatív optikai teljesítményt a 

hosszú hurkon 10%-kal – az optimális 0.35296 értékről 0.38-ra – emeljük, parazita 

módusok látványos megjelenését tapasztalhatjuk a spektrumban: 

 
5.2.8. ábra   Az optimálisnál nagyobb teljesítmény hatása a hosszabb hurkon 

Az  5.2.8. ábrán bemutatott eset paraméterei a következők: n=2; m=8; a1=0.62; 

a2=0.38. 

Mérési eredmények 3-hurkos optimalizált OEO-n 

A legkisebb jósági tényezővel rendelkező (legrövidebb) hurkon levő relatív optikai 

teljesítmény csökkentése magától értetődő cél a fáziszaj szintjének csökkentése 

érdekében. Ekkor ugyanis az oszcillátor eredő jósági tényezőjének kialakításában ez 

egyre kisebb súllyal vesz részt. Az 5.2.8. ábra által megjelenített eredmények 

megmutatták, hogy ez az egymódusú működés mint feltétel mellett egy határon túl a 

hurokszám növelése nélkül nem tehető meg. Ennek igazolását összehasonlító 

méréseken keresztül egyszerűen meg lehetett oldani. A 2-hurkos esethez képest a 

harmadik hurok beiktatásával elért további fáziszaj elnyomást mutatja az 5.2.9. ábra: 

 
5.2.9. ábra   2-hurkos és 3-hurkos optimalizált OEO összehasonlítása 
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Az 5.2.9. ábrán szereplő 3-hurkos összeállítás optimalizált paraméterei: n=3, m=15; 

a1=0.54838; a2=0.18018; a3=0.27144. A 2-hurkos optimalizált esethez képest tehát 

lényegesen csökkent a legrövidebb hurokra jutó relatív optikai teljesítmény. Ezzel 

párhuzamosan az oszcilláció környezetében a fáziszaj szintje további ~10dB-lel! 

csökkent.  

Bár elmondható, hogy a legrövidebb hurok felelős az éledő fő módusok 

távolságának a beállításáért, a leghosszabb hurok pedig a vivő közelében a fáziszaj 

elnyomás mértékéért, mégsem igaz, hogy a közbenső hur(k)ok szerepe elhanyagolható. 

A középső hurok jelenlétének fontosságára mutat rá a következő kísérlet 5.2.10. ábrán 

látható eredménye. A 3-hurkos rendszerben a közepes hosszúságú hurokba iktatott 

csillapító csillapítás értékét változtatva, e hurok jelentőségére rámutathatunk: 

 

5.2.10. ábra   A közbenső hurok hatása az OEO működésére (Span:100MHz) 

A középső hurok optikai teljesítményének 0-ra csökkentésével (ld. 5.2.10. ábra 

jobboldali része) a leghosszabb hurok által generált mellékmódusok szintje jóval      

(~4-5dB) az 1-hurkos eset zajszintje fölé emelkedik. Így ugyan a hosszú hurok 

alkalmazásával a vivő igen szűk környezetében javul a fáziszaj, attól távolodva romlani 

fog. Ennek egyszerűbb megfigyelhetősége érdekében mutatja e jelenséget az 5.2.11. 

ábra, leszűkítve az ábrázolt spektrális tartományt: 
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5.2.11. ábra   A közbenső hurok hatása az OEO működésére (Span:10MHz) 

Összegzésképpen, az alábbi mérés közös ábrán mutatja be az opto-elektronikus 

oszcillátor 1-hurkos alapstruktúrája, az optimalizált 2-hurkos illetve az optimalizált 

3-hurkos változat működése közti különbséget. A hurokszám emelkedésével való 

fáziszaj csökkentő hatás jelentős mértékű. Az optimalizáció egyben biztosítja azt is, 

hogy parazita (az alapmóduson kívüli nem várt) éledő módus megjelenjen az oszcillátor 

kimenő spektrumában. 

 

5.2.12. ábra   Fáziszaj csökkenés az OEO jelében újabb hurok beiktatásának hatására 

A mérések az optimalizáció elvének igazolására törekedtek, ezért viszonylag rövid 

optikai hurkok kerültek beépítésre. A kísérletek célja így nem a minél alacsonyabb 

fáziszaj szint, hanem annak minél nagyobb mértékű elnyomásának elérése volt. Mind az 

alaphurok, mind pedig a hosszabb hurkok a gyakorlati alkalmazásban jelentősen (akár 

nagyságrendekkel is) nagyobb hurok késleltetésekkel rendelkezhetnek. A módszer 

ezekben az esetekben is képes a fáziszaj szintjének hatékony csökkentésére, garantálva 

mindemellett az általános követelményként támasztott egymódusú működést. 

Gyakorlati alkalmazásokban célszerű kiszajú erősítők, hosszabb (és esetleg 

nagyobb számú) hurkok, és megfelelő védelem (árnyékolás, hőmérséklet szabályozás) 
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tervezése a rendszerbe. Ezek és az OEO általunk javasolt szerkezeti optimalizációjának 

segítségével a ma kereskedelmi forgalomban kapható termékeknél jóval kedvezőbb 

működési paramétereket mutató eszköz fejlesztésére nyílik lehetőség. Egyhurkos 

változata is a legjobb ma használt szabadonfutó szobahőmérsékletű oszcillátor típus, így 

a többhurkos optimalizált változat kifejlesztése lényeges előrelépést jelenthet számos 

alkalmazási területen, ahol különösen nagy jeltisztaságú és stabilitású mikrohullámú 

vagy milliméteres hullámhosszú jelforrásra van szükség. 

5.3 Értékelés 

5.3.1 Matematikai értelmezés: az optimalizált OEO eredő jósági tényezője 

Mind a számítások (5.1 fejezet), mind pedig a mérési eredmények (5.2 fejezet) 

egyértelműen bizonyították, hogy a többhurkos OEO eredő terhelt jósági tényezőjét 

erősen befolyásolja az alkalmazott hurkok száma, a hurkok hossza, valamint az azokra 

jutó (egymáshoz viszonyított) optikai teljesítmény. Magától értetődő a feltételezés, 

miszerint a hurkok optikai teljesítményének viszonya súlyozza az adott hurok által 

megvalósított jósági tényezőt az oszcillátor eredő jósági tényezője kialakításakor. Ezt a 

feltételezést alapozza meg, és írja le pontos összefüggéssel a következő matematikai 

értékelés. 

A terhelt jósági tényező az oszcilláció frekvenciájának környezetében a hurok által 

megvalósított fázistolással leírható. Az ezek közötti összefüggés lineáris:  
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A kisjelű nyílthurkú fázistolás az 5.1.3 pont szerint, a megszokott paraméterekkel 

kifejezve: 
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Célunk az (5-11.) által adott kifejezés meredekségének meghatározása az 

oszcillációs frekvencia (f0) környezetében. A függvény természetesen a valóságban csak 

f0 környezetében írja le pontosan a fázis átvitel alakulását8. Ennek ellenére matematikai 

függvényként kezelve, annak 
1

1
1 ττ =df -ben vett periodicitását számításainknál 

kihasználhatjuk. Ezzel matematikai téren egyszerűsítést érhetünk el hiba elkövetése 

nélkül. Emiatt a továbbiakban a dfτ1 egész számú többszörösével eltolva, matematikai 

vizsgálatainkat elvégezhetjük f=0 frekvencia környezetében. 

Mivel a második tag (szignum függvény · konstans) ugrás függvényt visz a 

rendszerbe éppen f=0 pontban, ennek elhagyása nem fog változtatni a meredekség két 

oldalról vett f→±0 határértékén. Így az arcustangens tag két oldalról nullához tartó f 

szerinti elsőrendű parciális deriváltja megadja a fázis meredekségét az f=0 (és 

természetesen az f=f0) pontban. 

A derivált függvény: 
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mely a szinuszos ill. koszinuszos tagok 0 helyen 0-val ill. 1-gyel történő helyettesítése 

után: 
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8 csak szűk tartományon belül közelíthetjük ugyanis az oszcillátor optikai hurkon kívüli (elektromos) 
részeit konstans késleltetésű modellel 
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További egyszerűsítés is lehetséges, ugyanis tudjuk, hogy az aj-k által relatív 

optikai teljesítményeket jelöltünk. Így a nevezőben szereplő ∑
=

n

j
ja

1
értéke egyenlő 1-

gyel. 

Tehát elmondhatjuk, hogy a frekvencia átvitel meredeksége az oszcilláció 

frekvenciáján, az optimalizálandó paraméterekkel kifejezve: 

 ∑
==
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∂ n
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ff
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f 1

2
0

τπϕ
. (5-14. ) 

Láthatjuk, hogy a fenti feltételezést igazolta a matematikai leírás: az eredő fázis 

meredekséget valóban a relatív optikai hurokteljesítményekkel súlyozott 

hurokkésleltetések adják. Jól látszik az (5-14.) kifejezésen, hogy a jósági tényező 

(fáziszaj) szempontjából a minél nagyobb számú, minél nagyobb késleltetést biztosító 

hurok alkalmazása a kívánatos, és ezek közül is minél nagyobb relatív optikai 

teljesítmény juttatása a hosszabb hurkokra. Az (5-14.) kifejezés azonban önmagában 

nem alkalmas a paraméterek optimalizációjára, ugyanis csak az alacsony fáziszaj szintet 

mint célt valósítja meg, az egymódusú működésre való törekvést figyelmen kívül 

hagyja. Éppen ez mutat rá az irodalomban található korábbi, nem-optimalizált 

többhurkos opto-elektronikus oszcillátorok tervezésének hibájára. 

5.3.2 Számítási és mérési eredmények összevetése 

Az (5-14.)  képletet alkalmazva a módszer által elérhető fáziszaj elnyomás mértéke 

könnyen számítható. Példaképpen vegyük a fenti 2- illetve 3-hurkos kísérleti 

elrendezést. Érdemes elsőként megvizsgálni, hogy a kísérleti elrendezések különböző 

megvalósított beállításai mellett az f0 közvetlen környezetében mekkora értékeket vesz 

fel a fázis átviteli függvény meredeksége. Ebből a meredekség értékből pontos 

információt nyerhetünk arra vonatkozóan, hogy az opto-elektronikus oszcillátor 

mekkora terhelt jósági tényezőt mutat az oszcilláció frekvenciáján az adott esetben. 

Ekkor a terhelt jósági tényező és a fáziszaj közötti korábban bemutatott kapcsolat 

alapján képesek vagyunk az oszcillátor által termelt fáziszaj pontos meghatározására. 
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Ez a folyamat jelentősen egyszerűsödik, amennyiben a különböző 

rendszerbeállításokkal elért fáziszaj elnyomás mértékére vagyunk csak kíváncsiak. 

Ekkor elegendő a fázis átvitel meredekségének megváltozását alapul véve kiszámítani a 

terhelt jósági tényező emelkedésének mértékét. Így egyszerűen képesek vagyunk 

ellenőrizni, hogy a különböző beállítások esetére számított fáziszaj elnyomást 

alátámasztják-e a mérési eredmények. Ebből a célból tekintsük a kísérleti eredmények 

között említett három optimális beállítást, melyek közül egyik az 1-hurkos alapkivitel, 

másik a 2-hurkos, harmadik pedig a 3-hurkot tartalmazó optimalizált opto-elektronikus 

oszcillátort valósította meg. 

Az egyhurkoséhoz képest a 2-hurkos rendszer fázis meredeksége a vivő frekvencián 
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szeres növekedést mutat. Ez az arány a terhelt jósági tényező és a fázis meredekség 

lineáris összefüggése miatt az oszcillátor terhelt jósági tényezőjére is igaz.  

A Leeson-féle modell alapján a fáziszaj a vivő környezetében a terhelt jósági 

tényező négyzetének reciprokával arányos, így a kéthurkos (n=2; m=8) optimalizált 

rendszer az egyhurkos esethez képest maximum ( ) dB808.1047072.3log10 2 ≈⋅ fáziszaj 

csökkenést jelenthet (ami a módszer egyszerű alkalmazhatóságát is figyelembe véve 

egyedülálló mértékű).  

Hasonló számítással a 3-hurkos (n=3; m=15) optimalizált esetre: 
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Az ekkor elérhető fáziszaj csökkenés mértéke 16.6514dB.  
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Az így számolt fáziszaj csökkenéstől, kísérleteink mindössze néhány decibellel 

maradtak el, ami a beállítások pontatlanságának, valamint annak köszönhető, hogy a 

kísérlet során 5° toleranciát terveztünk be a fázismenet érintési pontjaihoz, míg a 

számításokat 0° toleranciával abszolút optimális esetre végeztük, ami az elvi maximális 

fáziszaj csökkenést adta. 

5.3.3 Szimulációs és mérési eredmények összevetése 

Az opto-elektronikus oszcillátorok optimalizált többhurkos összeállításban való 

megvalósítása nemcsak kísérletekkel, hanem számítógépes szimuláció segítségével is 

vizsgálat alá lett vetve [60,61]. Számítógépes vizsgálataink célja egy nagyjelű, 

zajforrásokat is tartalmazó modell felállítása az oszcillátor struktúrára, valamint e 

modell segítségével a fáziszaj csökkentő hatás szimulációs úton történő igazolása. 

A számítógépes modellezéshez és a számításokhoz az Agilent ADS2002 szimulációs 

környezetét választottam. Az oszcillátor modellben az optikai egységeket (modulátor, 

optikai iránycsatoló, optikai késleltető vonalak, fotodetektor) elektromos eszközök 

helyettesítették: matematikai nemlinearitás, S-paraméterekkel definiált többkapu, ideális 

tápvonal megadott fázis késleltetéssel, elektromos szűrők, stb.. Az elektromos szűrőket 

hálózat analizátorral végzett mérési eredmények segítségével, az elektromos erősítőket 

pedig nagyjelű mérések alapján megalkotott, nemlineáris modellel lehetett 

legegyszerűbben modellezni. A zajmérésekhez zajforrást kellett a modellbe iktatni. Az 

elektromos erősítő előtt kisfrekvenciás zajáramforrás helyezkedett el, mely 1/f jellegű 

zajjal táplálta az elrendezést, így reprezentálva az erősítő mint fő zajforrás bemenetére 

redukált kisfrekvenciás flicker zaját. A valóságnak megfelelően e zajforrás jele az 

oszcilláció folyamán a vivő környezetébe keveredve fáziszajt képez az oszcillátor 

kimenő jelében. Az alkalmazott zajforrás szintjének beállításához az 1-hurkos 

oszcillátoron végzett mérések szolgáltattak kiindulási alapot, így garantálva a 

szimulációk és a kísérlet azonos körülményeit zaj szempontjából. 

Az alkalmazott Harmonic Balance szimuláció egyszerre teszi lehetővé az 

oszcilláció frekvenciájának, az egyes oszcilláló komponensek teljesítményének, 

valamint az ezek köré épülő fáziszaj szintjének megállapítását. 
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A két különböző megvizsgált eset paramétereinek beállítása az 4. Táblázat alapján 

történt, követve az optimalizált 1-hurkos illetve optimalizált 3-hurkos OEO kísérleti 

elrendezéseket. A szimulált eredményeket az 5.3.1. ábrán a folytonos vonalak jelzik. Az 

azonos színű jelölő pontok a spektrum analizátor segítségével megállapított mérési 

eredményeit jelölik az adott esetnek, melyek egyszerűen leolvashatók az 5.2.11. ábra 

által megjelenített görbékről is.  

 
5.3.1. ábra  Mért és szimulált egyoldalsávos fáziszaj értékek 1- illetve 3-hurkos optimalizált OEO-

ra 

Mind a szimuláció, mind pedig a mérések a vivő frekvenciától számított 10kHz-től 

1MHz-ig tartó sávban vizsgálták az egyoldalsávos fáziszaj szintjét a vivő 

teljesítményéhez viszonyítva. Az ábrán fekete szín az egyhurkos (n=1; τ1=26.3ns), 

piros szín a háromhurkos (n=3; a2=0.18018; a3=0.27144; m=15) összeállítás 

eredményeit jelöli.  

A mérési eredmények (pontokkal jelölve a mért frekvenciákon) jól illeszkednek a 

szimulált fáziszaj görbékre. Mindkét vizsgálat (mérés és szimuláció) eredménye alapján 

jól látható, hogy jelentős fáziszaj javulást érhetünk el a hurokszám növelésével. E 

javulás mértéke összhangban van az előző (5.3.1) pontban matematikai úton számított 

értékkel. 

Így – mivel a szimuláció során, kísérleti úton illetve számítással kapott eredmények 

kitűnő egyezést mutatnak egymással – egyszerre nyert igazoltást a kidolgozott 

optimalizációs elv, a matematikai formula, illetve az alkalmazott szimulációs modell 

helytállósága. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS, TÉZISPONTOK 

 

Doktori értekezésem során áttekintettem a hírközlő hálózatokban előforduló 

mikrohullámú és milliméteres hullámú jelforrások fáziszaj csökkentésének három 

különböző lehetséges megoldását. Az egyes technikák ismertetésekor igyekeztem azok 

gyakorlati alkalmazhatóságát, működőképességét kísérleti, szimulációs valamint mate-

matikai oldalról indokolni. Bemutatásuk során kitértem a megvalósítás alapvető 

felépítésére, előnyös tulajdonságaikra, szerkezetükből következő általános nehézségek-

re, valamint a célszerű alkalmazási területekre. 

Az értekezés folyamán három téziscsoportba sorolva a következő altéziseket 

fogalmaztam meg: 

 

T.I/1. FET típusú tranzisztor által meghajtott mikrohullámú oszcillátorok 

kimenetén előálló oszcillációs tónusok köré felépülő fáziszaj generáció 

mechanizmusából kiindulva megmutattam, hogy egyszerűen alkalmazható és olcsó elvi 

lehetőség kínálkozik a fáziszaj teljesítmény szintjének csökkentésére. A tranzisztor 

kimenetén előálló jel ugyanis lassan változó burkolóként megőrzi a tranzisztor 

bemenetén hatását kifejtő flicker-zajforrások kisfrekvenciás jelének mását. A 

bemenetre megfelelően rövid úton visszacsatolva és az ezen burkolóból képezett 

kisfrekvenciás jelet kondicionálva, megőrizhető annak a zajforrás eredeti jelével való 

koherenciája, így ez utóbbi teljesítménye hatékonyan kompenzálható a visszacsatolt 

jellel. Ezen elvi elképzelés vizsgálatára egyszerű számítógépes szimulációt alkottam, 

mely azt maradéktalanul alátámasztotta.   

                                                      3.1 alfejezet
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T.I/2.    Megmutattam, hogy a gyakorlati alkalmazáskor a módszer által kínált 

lehetőségek maximális hatékonysággal való kihasználása érdekében célszerű erősen 

nemlineáris átvitellel rendelkező elemet iktatni a visszacsatoló hurokba. Ennek 

pontosabb vizsgálatához zaj-vizsgáló tónus matematikai végigkövetését végeztem el a 

visszacsatolt oszcillátor struktúrán. A visszacsatolás zajcsökkentő hatását kétféle 

különböző mechanizmusra vezettem vissza, melyekre külön elvégeztem a matematikai 

vizsgálatot. Ezek eredményei arra a következtetésre vezettek, hogy amennyiben az 

alkalmazott oszcillátor aktív eleme erős harmadfokú nemlinearitást mutat, abban az 

esetben a visszacsatoló körbe iktatott nemlinearitást is célszerű erősen harmadfokú 

nemlinearitásként megtervezni. Ekkor az első vizsgált mechanizmus érvényesülésére 

számítunk. Hasonlóképp, erősen másodfokú nemlinearitással rendelkező aktív elem 

esetén erősen másodfokú nemlinearitást megvalósító visszacsatoló nemlinearitás vezet 

hatékony zajkompenzációhoz. Ez esetben a második ismertetett mechanizmus lesz 

domináns.                                                                                      3.2.1 - 3.2.3 alfejezetek 

T.I/3. EPA018A-70 tranzisztorra épülő 4GHz-es oszcillátoron végzett 

mérésekkel igazoltam a kisfrekvenciás nemlineáris visszacsatoló hurok fáziszaj 

csökkentő hatását. A kísérletek ~6-8dB zajcsökkenést okoztak az oszcilláció 

alapmódusának környezetében.              

                                                      3.2.4 alfejezet

T.I/4. Különösen opto-elektronikai alkalmazások mikrohullámú forrásaként 

alkalmazott, nagy harmonikus szintekkel rendelkező oszcillátorok esetében opto-

elektronikus visszacsatoló hurok alkalmazását javasoltam szintén kisfrekvenciás elvű 

zajcsökkentés céljára. Ez esetben az oszcillátort meghajtó FET típusú tranzisztor 

félvezető felülete a rá érkező optikai jelből közvetlen detekcióval illetve keveréssel hoz 

létre a mikrohullámú sávba keveredő zaj csökkentésére alkalmas jelet. Ajánlásokat 

fogalmaztam meg a gyakorlati kialakításra vonatkozóan. Megvilágított ATF-10136 

típusú tranzisztorra épülő 500MHz-es oszcillátoron végzett alapvető mérések 

eredményeire támaszkodva reális helyzetet követő számítógépes szimuláció 

segítségével szemléltettem az elrendezés fáziszaj csökkentő működését. 

3.3.1 - 3.3.4 alfejezetek
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T.II/1. Két, csatolásban levő dielektromos rezonátort alkalmazó 20GHz-es 

dielektromos rezonátoros oszcillátor esetén kísérleti úton vizsgáltam az oszcillátor 

kimenő jelének fáziszaj tartalmát a rezonátorokat elválasztó csatolási köz 

függvényében. Arra a következtetésre jutottam, hogy gyenge csatolás esetén a 

csatolatlan esethez képest nő a termelt fáziszaj szintje. A csatolás megfelelő erősítése 

esetén ez a tendencia egy határ után megfordul. Megfelelően kis csatolási köz esetén a 

csatolatlan esetben tapasztalt szintnél alacsonyabb fáziszajt mértem ki.  

   4.2.1 alfejezet

T.II/2. A Berceli-féle csatolt rezonátor leírásra alapozva a kísérletben 

alkalmazott rendszerre kiszámítottam, hogy az adott modell alapján a csatolási 

együttható mekkora mértékű fáziszaj csökkenésért felelős. A csatolási együttható és a 

csatolási köz közötti numerikus összefüggés alapján ábrázoltam a csatolási köz 

függvényében a csatolatlan esethez képest elérhető fáziszaj csökkenés mértékét, mely 

összefüggés a mért adatokhoz képest eltérő jelleget mutatott.       

              4.2.2 alfejezet

T.II/3. Emiatt tovább tökéletesítettem a csatolt rezonátorok hatásának leírását 

egyéb jelenségek vizsgálatával. Számítógépes háromdimenziós térszimulátor 

segítségével felmértem a két párhuzamosan csatolt RCL kör mint helyettesítő modell, 

paramétereinek a csatolás erősségétől való függését. Ezen csatolás függés elméleti 

indoklása után a kapott értékeket ismét a Berceli-féle modellbe helyettesítve a mért 

értékekhez való nagyobb fokú igazodást tapasztaltam.                  

              4.2.2 alfejezet

T.II/4. Megvizsgáltam a csatolás hatására bekövetkező módus torzulás 

rezonanciafrekvencia megváltozására való hatását is. Megmértem a kísérletek során 

alkalmazott oszcillátor fáziszajának oszcillációs frekvenciától való függését. Ezen két 

vizsgálat alapján szintén számszerű következtetést vontam le arra vonatkozóan, hogy a 

pusztán a csatolás során bekövetkező frekvencia elhangolódás milyen irányban és 

mértékben befolyásolja az oszcillátor kimenő zajszintjét. Ezzel szintén kiegészítve a 

modell által szolgáltatott eredményt, a mérésekkel összhangban levő jellegű, annak 

értékeit kielégítő pontossággal követő grafikont kaptam a csatolási köz és a fáziszaj 

változás közti összefüggésre.                                                      4.2.2 és 4.3.1 alfejezetek 
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T.II/5. Az egymást alátámasztó elméleti és kísérleti eredményekkel 

összevetettem Agilent ADS2002 mikrohullámú áramkör szimulátorban felépített 

elrendezés által adott zaj adatokat. A MESFET alapú 10GHz-es oszcillátor zajanalízise 

a kísérleti és elméleti eredményekkel jellegre megegyező zaj-görbéket adott. 

4.3.2 alfejezet

 

 

T.III/1. Az opto-elektronikus oszcillátor (OEO) struktúra alapvető felépítésének 

vizsgálata során megmutattam az abból általánosan fakadó működési problémákat 

egymásnak ellentmondó tervezési célokat eredményező műszaki paramétereket. 

Rámutattam az irodalomban számos helyen előforduló többhurkos megvalósítások 

tervezési elképzelésének hibájára. Helyette pontos analízist lehetővé tevő képet adtam 

a többhurkos OEO vizsgálatára, mely alkalmas az oszcilláló módusok közvetlen 

környezetében felépülő parazita oszcillációs módusok jelzésére.     

           5.1.1 alfejezet

T.III/2. Többhurkos, egymódusú működés mellett maximális jósági tényezővel 

rendelkező OEO tervezését megvalósító matematikai célt határoztam meg, melyhez a 

szemléletes kiértékelést támogató, kétféle ábrázolási módot vezettem be. Ehhez az 

oszcillátor nyílt hurkú fázisátvitelének analízisét használtam fel. A matematikai úton 

egyszerűen elvégezhető optimalizációs eljárás elvi megoldhatóságát ellenőriztem. 

5.1.2 - 5.1.3 alfejezetek

T.III/3. Gyakorlati tervezéskor könnyen alkalmazható szabály rendszert 

(tervezési lépéssorozatot) definiáltam, mely a tervezési paraméterek (optikai hurkok 

hossza, optikai hurkok száma, hurkokon levő optikai teljesítmények viszonya) közti 

összefüggést írja le. Ennek követésével egyszerűen juthatunk egymódusú, minimális 

zajjal rendelkező többhurkos opto-elektronikus oszcillátorhoz.    

               5.1.3 alfejezet
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 T.III/4. Elvégeztem az ezen eljárással tervezett oszcillátor paraméter 

beállítására vonatkozó stabilitás vizsgálatokat. Ezek rávilágítottak, hogy kereskedelmi 

forgalomban kapható optikai eszközök segítségével (szálnyújtó, hőmérséklet 

szabályzó, stb.) a módszer – pontos tervezést és beállítást feltételezve – a környezeti 

jellemzők (hőmérséklet) megváltozása esetén kellő robusztusságot mutat a tervezési 

célok tekintetében. A javasolt optimalizációs tervezési eljárás alkalmas tetszőleges, 

környezetre vonatkozó tolerancia beépítésére (természetesen a tervezési célok terén 

kötött kompromisszumok feltételével).           

                                             5.1.4 alfejezet

T.III/5. Kísérleti célra 10GHz-es opto-elektronikus oszcillátort építettem, mely 

alkalmas volt 1-, 2- illetve 3-hurkos optimalizált és nem optimalizált oszcillátor 

megvalósítására, az optimalizációs elv helytállóságának gyakorlati igazolására. Ennek 

segítségével megmutattam a korábban az irodalomban létező többhurkos OEO 

tervezési eljárások hibáját, valamint a javasolt módszer fáziszaj csökkentő hatását. 

5.2.1 - 5.2.2 alfejezetek

T.III/6. A kísérleti elrendezésnek megfelelő rendszert valósítottam meg Agilent 

ADS2002 szimulációs környezetben az optimalizáció során elérhető fáziszaj csökkenés 

mértékének megállapítására. Az optimalizált többhurkos OEO leírására használt 

analitikus formulákból kiindulva számítás útján is felmértem az elérhető fáziszaj 

csökkenés mértékét. A matematikai úton számolt zaj elnyomás értéket összhangban 

levőnek találtam mind a kísérleti mind pedig a szimulációs eredményekkel, igazolva 

ezzel a matematikai leírás, valamint a szimulációs modellalkotás helyességét is. 

5.3.1 - 5.3.3 alfejezetek
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M-I. ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK 

JELÖLÉS 
ELSŐ 

MEGJELENÉSI 
HELYE 

 
JELÖLÉS 

 
ÉRTELMEZÉS 

2.1.1. ábra Yd Oszcillátor aktív elemeként működő dióda admittanciája 
az oszcillációs frekvencián (Zd=1/Yd  a dióda impedanciá-
ja) 

2.1.1. ábra Yr Oszcillátor terheléseként működő rezonátor admittanciája 
az oszcillációs frekvencián (Zr=1/Yr  rezonátor impedanci-
ája) 

2.1.2. ábra Rd dióda ellenállása  (Zd=1/Yd  impedancia valós része)   
2.1.3. ábra V0 feszültség amplitúdó az oszcillátor aktív elemének 

bemenetén 
2.1.3. ábra gm az oszcillátort meghajtó aktív elem transzkonduktanciája 
2.1.3. ábra G0, C0, L0 az oszcillátort terhelő rezonátor helyettesítő paraméterei, 

rendre: konduktanciája, kapacitása, induktivitása 
2.1.3. ábra IS oszcillátor zajáramforrásának áramerőssége 
(2-1.) ω0 a rezonátor rezonancia körfrekvenciája 

(2-1.) QL a rezonátor terhelt jósági tényezője 
(2-2.) QI a rezonátor terheletlen jósági tényezője 
(2-2.) QExt a rezonátort terhelő környezeti hatásokat reprezentáló 

jósági tényező 
2.1.2 
alfejezet 

γ 
a flickerzaj spektrális sűrűségfüggvényében ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

γf
1  

szereplő kitevő  ( 0.5 < γ < 1.5 ) 
2.1.4. ábra fosc az oszcilláció frekvenciája 
(2-3.) Posc az oszcillációs tónus maximális teljesítménye 
(2-3.) ∆f az oszcilláció frekvenciájától való spektrális távolság 

(2-3.) L{∆f} a fáziszaj teljesítménye Posc-hoz viszonyítva, fosc-tól ∆f 
távolságban 

(2-3.) F az oszcillátor zajtényezője 
(2-3.) k Boltzmann állandó ( )K

J231038.1 −⋅≈  

(2-3.) T abszolút hőmérséklet  [K] 
(2-3.) 

3
1

f
f∆  a fáziszaj spektrális sűrűségfüggvényének 1/f3 és 1/f2 

meredekségű szakaszát elválasztó határfrekvencia 
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(2-4.) t idő változó 
(2-4.) x, x&  általános állapotváltozó, valamint annak időbeli deriváltja 

(2-4.) ( )⋅f  függvény n-dimenziós valós tér fölött értelmezett 
függvény, mely megadja a kapcsolatot x állapotváltozó és 
annak időbeli deriváltja között  (perturbálatlan esetre 

( )xfx =& )  

(2-4.) B(.) az oszcillátor válaszát leíró függvény  
(2-4.) b(t) a perturbáló tér (zaj) időfüggvénye 
(2-5.) xs(t) Aszimptotikusan stabil, T-ben periódikus megoldás x(t)-re 
(2-5.) α(t) pozitív időbeli eltolás (késleltetés / fázistolás) 

(2-5.) y(t) kis értékű additív tag 
(2-6.) PSSB(∆f) az egyoldalsávos fáziszaj teljesítménye a vivőtől ∆f 

távolságra, 1Hz széles sávban 
2.2.1 
alfejezet 

fMax; fMin; 
Vmax; Vmin 

rendre: a hangolással elérhető maximális frekvencia; 
minimális frekvencia; a maximális frekvenciára való 
hangoláshoz szükséges hangoló feszültség; a minimális 
frekvenciára való hangoláshoz szükséges hangoló 
feszültség 

2.2.1 
alfejezet 

F atomok gerjesztett energiaszintjei 

(2-7.) pumpE ;E;ω0 rendre: az opto-elektronikus oszcillátort optikailag 
meghajtó lézerforrás jelének elektromos térerőssége; 
annak amplitúdója; illetve optikai körfrekvenciája 

(2-8.) τB ; τM rendre: az elektro-optikai modulátor előfeszítése; illetve a 
moduláló rádiófrekvenciás jel okozta időbeli késleltetés az 
intenzitás moduláció során 

(2-9.) ωΜ ; ψ~  rendre: az EM rádiófrekvenciás moduláló jel 
körfrekvenciája; illetve lassan változó fázisa 

(2-10.) Ec az elektro-optikai modulátort elhagyó optikai jel optikai 
vivő frekvenciáján elhelyezkedő komponensének 
elektromos térerőssége 

(2-11.) E±1 az elektro-optikai modulátort elhagyó optikai jel optikai 
vivő frekvenciájától az elektromos moduláló jel 
körfrekvenciájának megfelelő távolságban elhelyezkedő 
komponenseinek elektromos térerőssége 

(2-12.) Ebe ; Eki az optikai szálba belépő illetve az azt elhagyó optikai jel 
elektromos térerőssége 

(2-12.) α az optikai szál teljes hosszára értelmezett csillapítás 

(2-12.) τsz az optikai jel, optikai szálon való keresztül haladásakor 
szenvedett késleltetése 

(2-12.) n0(ω) az optikai szál magjának törésmutatója 
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(2-12.) Lsz az optikai szál fizikai hossza 
(2-12.) c a fény vákuumbeli terjedési sebessége 
(2-13.) Em ; Pm a fotodetekció során előálló elektromos jel elektromos 

térerőssége illetve teljesítménye 
(2-13.) AM az elektromos tápvonal hatásos keresztmetszete 
(2-13.) ρ a vevő elektromos kapujának karakterisztikus 

impedanciája 
(2-13.) R az optikai vevő érzékenysége 
(2-13.) Popt a vett optikai jel teljesítménye 
(2-14.) G az elektromos erősítő kisjelű erősítése 
(2-15.) τΣ az OEO felnyitott hurkának összes késleltetése 

(2-15.) δω a τΣ által adott módustávolság körfrekvenciában kifejezve 
(2-16.) BWT hangolási sávszélesség 
(2-16.) ∆λ a hangolható lézerforrás hullámhosszának megváltozása 

(2-16.) D(λ) kromatikus diszperzió 

(2-16.) λ ; λ0 a hangolható lézerforrás jelének hullámhossza, illetve 
annak nyugalmi (hangolatlan) értéke 

(2-17.) S0 a kromatikus diszperzió hullámhosszfüggésének mértéke 
(meredeksége) 

(2-18.) fRF a móduscsatoló elektromos jel frekvenciája 
(2-18.) νi a móduscsatoló optikai rezonátor i-edik longitudinális 

módusához tartozó frekvencia 
(2-18.) l a móduscsatoló optikai rezonátor fizikai hossza 
(2-18.) n a móduscsatoló optikai rezonátor átlagos törésmutatója 
(2-19.) e(t) a móduscsatoló optikai rezonátort elhagyó optikai jel 

elektromos térerőssége 
(2-19.) Ek; ωk; Φk rendre: a k-adik longitudinális módus elektromos 

térerősségének amplitúdója; körfrekvenciája; illetve fázisa 
(2-20.) T a móduscsatoló optikai rezonátor alaprezonanciájának 

periódusideje 
3.1.1. ábra I; V; Q  áramerősség; a jelölt pont feszültsége; töltésmennyiség 

az ezen jelölések indexei a  
3.1.1. ábra 2

gI ; 2
dsI  gate oldali illetve drain oldali flicker zajáram generátorok 

jelének négyzetes várhatóértéke 
(3-1.) SIg; SId; 

(SI) 
a gate illetve drain kapunál elhelyezkedő zajáram források 
jelének spektrális sűrűségfüggvénye 

(3-2.) G 
transzkonduktancia  ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂
V
I  
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(3-2.) V; v DC tagok; illetve váltakozó komponensek 
3.2.2. ábra VP; VS a tranzisztor bekapcsolási („pinch-off”) gate-source 

feszültsége; illetve telítődési gate-source feszültsége  
3.2.2. ábra IS telítődési drain-source áram 
3.2.2. ábra V0 ; x1 a tranzisztort előfeszítő gate-source egyenfeszültség illetve 

a gate-source feszültség amplitúdója 
(3-4.) I(t); V(t) a tranzisztor drain-source áramának illetve gate-source 

feszültségének időfüggvénye 
(3-4.) ai a tranzisztor transzferkarakterisztikájának nemlineáris 

szakaszát matematikai úton leíró nemlineáris polinom 
együtthatók 

(3-5.) Ai a kimenő jel i-edik hamonikusának amplitúdója 
(3-7.) vki ; vbe a tranzisztor kimenetén illetve bemenetén mérhető 

feszültség időfüggvénye az oszcillációs alapharmonikus 
amplitúdójával normalizálva 

(3-7.) αi a vbe és vki mennyiségek közötti kapcsolatot leíró polinom 
i-edfokú nemlinearitás paraméterei (együtthatói) 

(3-8.) Ω az oszcilláló alaptónus körfrekvenciája 

(3-8.) ω ; zω ; Φω a zajoldalsáv vizsgált realizációjának körfrekvenciája; az 
oszcilláló alaptónus feszültségére normalizált amplitúdója; 
illeve fázisa 

(3-10.) βj a visszacsatolás nemlinearitását leíró polinom j-edfokú 
nemlinearitás paraméterei (együtthatói) 

(3-10.) vvisszacsat a visszacsatoló nemlinearitás kimenetén mérhető 
feszültségnek az oszcilláló alaptónus amplitúdójával 
normált értéke 

(3-12.) vujra_felk az oszcilláló alaptónus környezetéből a visszacsatoló 
hurkon alapsávba lekeveredett, majd ismét a tranzisztor 
nemlinearitásain felkeveredett jel feszültségének az 
oszcilláló alaptónus amplitúdójával normált értéke 

3.2.4 
alfejezet 

P1dB a tranzisztor 1dB-es kompressziós pontjához tartozó 
bemeneti teljesítmény 

3.3.3 
alfejezet 

Popt_ki; PRF_in a tranzisztort megvilágító lézerdiódát elhagyó optikai 
teljesítmény; illetve a tranzisztor gate-source kapujára 
bocsátott elektromos vizsgáló jel teljesítménye 

3.2.4 
alfejezet 

f0 az oszcilláló alaptónus frekvenciája 

3.2.4 
alfejezet 

fz ; Pz a vizsgáló zaj oldalsáv frekvenciája illetve teljesítménye 

(4-1.)  L ; a ; n 

indexek 
rendre: a terhelésre; az zajmentes aktív elemre illetve a 
zajre vonatkozó mennyiségeket jelölik 

(4-1.) Y ; I admittancia illetve az admittancián folyó áram 
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4.1.1. ábra B; G szuszceptancia (az admittancia képzetes része); illetve 
konduktancia (az admittancia valós része) 

(4-2.) Va az aktív elemet előfeszítő feszültség 
(4-3.) ∆fn frekvenciazaj 

(4-3.) f0 az oszcilláció frekvenciája 
(4-3.) ine normalizált zajáram 
(4-3.) va az aktív elemet előfeszítő feszültség normaliált értéke 
(4-3.) g’ ; b’ normalizált konduktancia illetve normalizált 

szuszceptancia 
4.1.2. ábra k a két rezonátor közötti csatolási tényező 
4.1.2. ábra 1  ;  2  indexek az 1-es számú illetve 2-es számú rezonátort leíró 

helyettesítő paraméterekre vonatkoznak 
4.1.2. ábra G; C; L rendre: konduktancia; kapacitás; illetve induktivitás 
(4-4.) bn szuszceptancia nemlinearitás faktor 
(4-4.) Qi az i-edik rezonátor jósági tényezője 
(4-4.) ωi az i-edik rezonátor rezonancia körfrekvenciája 

(4-4.) δi az oszcillátor körfrekvenciája (ω) és az i-edik rezonátor 
rezonancia körfrekvenciája (ωi) közti relatív eltérés 

(4-4.) F(k) a k csatolási tényező függvényében egy szorzótényezőként 
működik, mely kifejezi, hogy az egyrezonátoros esethez 
képest mekkora a kétrezonátoros esetben a fáziszaj 

4.2.1. ábra DR#i az i-edik rezonátor megnevezése 
4.2.1. ábra d a csatolási távolság a két dielektromos rezonátor 

középpontja  közt mérve, mm-ben kifejezve 
3. Táblázat f1 ;f2 DR#1 illetve DR#2 helyettesítő paramétereiből számított 

rezonancia frekvenciája 
5.1.2. ábra τi az i-edik optikai hurok időbeli késleltetése 

5.1.2. ábra Σ ; BPF teljesítmény összegző blokk; illetve a sáváteresztő szűrő 
jelölése 

5.1.1 
alfejezet 

k egész szám a természetes számok halmazán értelmezve 

5.1.1 
alfejezet 

dfτi az i-edik hurok késleltetése (τi) által meghatározott 
módustávolság 

(5-1.) n párhuzamos optikai hurkok száma 
(5-1.) T az n db párhuzamos hurok együttes átviteli függvénye 
(5-1.) ai az i-edik optikai hurokra jutó relatív optikai teljesítmény 
(5-2.) Popt_i ;Popt_k az i-edik illetve k-adik optikai hurokra jutó optikai 

teljesítmény 
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5.1.2 
alfejezet 

m a leghosszabb és a legrövidebb optikai hurkok által 
megvalósított késleltetések aránya 

5.1.3 
alfejezet 

Li az i-edik optikai hurok hossza 

5.1.3 
alfejezet 

ϕtol tervezéskor a tervező által meghatározott tolerancia értéke 

(5-5.) ϕ a T átviteli függvény fázisa 

(5-6.) ϕ∗ ϕ fázis egyszerűsített formája az f0-tól pozitív irányban 
dfτ1/2 környezeten belül 

(5-9.) df'τi ; τ'i mért módustávolságok illetve az ezek alapján számolt 
hurok késleltetések 

(5-9.) Lszáli ; τszáli a kísérletek során alkalmazott optikai szálak hossza illetve 
késleltetése 
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M-II. ALKALMAZOTT SZIMULÁCIÓS SZOFTVEREK 

Agilent ADS (Advanced Design System) 2002 

Az ADS 2002 szoftvert az Agilent Technologies cég kifejezetten mikrohullámú 
áramkörök és rendszerek tervezésére készítette. A disszertáció során számos 
helyen jelennek meg a szoftver felhasználása alapján született eredmények: 
egyrészt megtervezett és megvalósított passzív és aktív mikrohullámú 
áramkörök, másrészt mikrohullámú oszcillátorok fáziszajának szimulációi. 

Az ADS 2002 a fáziszajt kétféleképpen képes szimulálni: az oszcillátor zajra 
való frekvencia érzékenységének, illetve a zaj kisjelű keveredésének analízise 
segítségével. A keverés analízis inkább nagy ofszet frekvenciák esetén, míg az 
érzékenység analízis az oszcillációs tónusok közvetlen környezetében az pontos 
képet a fáziszaj alakulásáról. A disszertációban ilyen értelmezés szerint a 
vivőhöz közeli tartományokban volt érdekes a fáziszaj vizsgálata, így a 
szimulációk során a szoftverrel érzékenység analízist hajttattam végre. 

A zajra való frekvencia érzékenységhez nagyjelű harmonikus egyensúly 
(Harmonic Balance) számítással jut a szoftver, figyelembe véve minden olyan 
forrás hatását, mely zajt injektál a rendszerbe. A fáziszaj számítása minden 
egyes zajforrás következtében kialakuló frekvencia ingadozások spektrális 
sűrűségfüggvényének összegzésével történik. 

VPItransmissionMakerTM v7.1 

A VPItransmissionMakerTM v7.1 szoftvert fotonikus rendszerek és hálózatok 
modellezésére fejlesztették ki. Alkalmas matematikai modellek alapján bevitt 
vagy eszköztárában található felparaméterezett elektromos illetve optikai 
egységekkel való szimulációra, a legegyszerűbb TDM (Time Division 
Multiplexed) rendszerektől egészen a többszáz csatornás WDM (Wavelength 
Division Multiplexed) hálózatokig. 

A szoftver két alapvető koncepció alapján képes számításokat végezni, mely 
koncepciókat a szimulált jelek reprezentációja különbözteti meg egymástól. 
Időben hatékony szimulációk futtatásához a jeleket blokkokként adják át 
egymásnak az egyes modulok. Ekkor az időtartományban vagy frekvenciatarto-
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mányban gyűjtött mintákból minden modul vektort képez, majd ezt egy lépésben 
továbbítja a hozzá csatlakozó modulok bemenete felé. Minden modul akkor 
aktiválódik, amikor újabb vektor érkezik a bemenetére. Tisztán lineáris (adótól 
vevő felé irányuló) jelterjedés esetén ennek alkalmazása jelentős idő 
megtakarítást jelent. Cirkuláris jelterjedés (zárt hurkokat vagy optikai üregeket 
tartalmazó rendszerek) esetén azonban a jelek illetve zajos blokkokba történő 
csoportosítása nem elégséges. Ekkor a szoftver az egyes (időbeli vagy 
frekvenciabeli) mintákat egyesével juttatja el egyik modul kimenetéről a másik 
bemenetére. 

A disszertációban szereplő szimulációk, többnyire visszacsatolt rendszerekről 
lévén szó, mintánkénti jel ábrázolást alkalmazó számításokat igényeltek.  

A szoftver a szimuláció során meghatározza azon frekvencia sávokat, ahol 
egyáltalán várható jelteljesítmény. Ezek után csak az így elkülönített sávokban 
végez számításokat, ahol egymástól függetlenül képes figyelembe venni a 
hasznos jel és a zajok alakulását. 

CST MicrowaveStudio 2006 

A CST (Computer Simulation Technology) által készített szoftver 
elektromágneses terek teljes háromdimenziós szimulációjára képes. Fejlett 
grafikus felhasználói felületén keresztül egyszerűen tetszőleges geometriai 
struktúra vihető be, melyhez tetszőleges anyagi (mind elektromos mind pedig 
mágneses) tulajdonságok rendelhetők. A komponensek ily módon történő 
definícióját követően teljesen automatizált úton a szoftver hálót alkot (felosztja a 
teret megfelelően kis méretű egységekre), majd ennek segítségével kiszámítja a 
struktúrán felépülő elektromágneses tér jellemzőit. A háló alkotás lehet 
hexahedrális vagy tetrahedrális. 

A szoftver három különböző szimulációs technikát kínál fel: tranziens 
(időtartománybeli) analízist, frekvencia tartománybeli analízist, valamint 
sajátmódus (eigenmode) analízist. A legflexibilisebb vizsgálatot a tranziens 
analízis szolgáltatja, mely egyetlen szimulációs lépésben tetszőleges 
sávszélességre szolgáltat adatot a vizsgált rendszerről. Kevéssé hatékony 
azonban a hullámhossznál jóval kisebb részleteket is tartalmazó struktúrák 
szimulációjakor. Ezekben az esetekben előnyös a frekvenciatartománybeli 
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analízis alkalmazása. A disszertációban szereplő feladatokat azonban 
(dielektromos rezonátorokban felépülő elektromágneses tér eloszlása) a 
sajátmódus analízis volt képes elvégezni, mely nem puszta S-paraméter 
számítást alkalmaz, hanem kiszámítja az adott geometriai struktúrában felépülő 
módusok térbeli eloszlását is. Képes veszteséges illetve veszteségmentes, 
izotrop illetve anizotrop anyagi tulajdonságok figyelembevételére is. 
Frekvenciát, veszteséget, jósági tényezőt képes számítani minden egyes felépülő 
módusra. 

CARD v3.2 

Az Alpha Industries tulajdonában levő Trans-Tech cég a világ egyik piacvezető 
vállalata dielektrikum (különösen kerámia) alapú anyagok és eszközök gyártása 
terén. Az általa kibocsátott CARD v3.2 szoftver segítséget nyújt a 
termékpalettájukon szereplő anyagokból kialakított dielektromos rezonátorok 
egyedi megtervezéséhez. Ehhez a felhasználó kiválaszthatja az áramkör alapjául 
szolgáló szubsztrát (mikrohullámú hordozó) anyagát illetve vastagságát, a 
dielektromos rezonátor anyagát illetve méreteit, valamint az áramkört befoglaló 
fémes üreg (készülékház) méreteit. Lehetőséget nyújt a szoftver összetett 
struktúrájú (távtartóval megemelt illetve gyűrű formájú) dielektromos 
rezonátorok működésének vizsgálatára. A gyakorlati alkalmazásokban 
megszokott hangolási technika (felülről való fémes tárgy közelítése), valamint 
mikrosztrip tápvonal adott távolságban történő csatolásának figyelembevételét is 
kezelni képes. A hangolás illetve csatolás következtében előálló terhelt jósági 
tényezőt, S-paramétereket valamint párhuzamos RCL helyettesítő paramétereket 
is  megadja.   A   szoftver   zárt   formulák   felhasználásával   végzi   számításait  

• P. Champagne, "Better Coupling Model of DR to Microstrip Insures 
Repeatability"Microwaves & RF. Sept. 1987. pp. 113-118. 

• APS. Khanna. "Q Measurement of microstrip-coupled dielectric 
resonators."Microwaves & RF. January 1984. pp. 81-86. 

• A. Podcameni et al. "Unloaded quality factor measurement for MIC 
dielectric resonator applications"Electronic Letters 3rd September 1981. 
Vol. 17, No. 18. pp. 656-657.  

alapján. 
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