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 رم افزارمعرفی ن

Optisystem   زمایش و ش را  یک نرم افزار جامع است که کاربران را قادر می سازد لینکهای نوری
 
 یه سازی کنند.بطراحی ، ا

 در الیه انتقال شبکه های نوری مدرن قرار دارند . Optic)) همانطورکه می دانید لینک های نوری 

جامع و  GUI)اطی فیبر نوری کار می کند که دارای رابط کاربری گرافیکی )این نرم افزار بر پایه مدلسازی واقعی سیستمهای ارتب
  .کاملی است 

Optisystem  راحی هر نوع لینک نوری در الیه فیزیکی تا تجزیه و تحلیل طیف گسترده ای از شبکه های نوری مانند اجازه ط
 ( را به کاربر می دهد. Haul-Longو شبکه های مسافت های طوالنی) MAN)، متروپولیتن) LAN)شبکه های محلی )

Optisystem  فایلهای   -نمونه های شبکه نوری است  از دارای یک ک تابخانه گستردهosd یا  پروژه که می توانند به عنوان قالب
موزش استفاده شوند.

 
 برای ا

 

 ویژگی های اصلی

نها دارای صدها کام Optisystem ک تابخانه:   (Component Library)کامپوننت ها
 
پوننت است که استفاده از ا

 نتایج معتبر و نزدیک به محیط واقعی را ارائه می دهد.

کاربر می تواند کامپوننت  :(defined components-User)تعریف شده توسط کاربر کامپوننت های
ند از کامپوننت های  ی بسازد و یا می تواک تابخانه های  ی که خود تعریف کرده و  ها  subsystem)های جدید براساس زیرسیستم )

 ساخته استفاده کند .  simulinkو MATLABکه با نرم افزار های  ی مانند 

مدیریت سیگنال های مخلوط در (: Mixed signal representationبازنمای  ی سیگنال های مخلوط )
 کامپوننت ها برای سیگنال های نوری و الک تریکی . ک تابخانه

را برای  factor-Qو  BERاین نرم افزار پارامترهای  ی نظیر  :(rformanceQuality and pe) کیفیت و بهره وری 

 پیش بینی بهره وری سیستم محاسبه می کند.

کاربر می تواند یک پورت را انتخاب کرده وداده ها را ذخیره کند و پس از (: Data monitorsمانیتورینگ داده ها )
 را مانیتور کند. پایان شبیه سازی داده ها

کاربر می تواند چند طراحی مختلف روی یک پروژه انجام دهد که این  :)Multiple layoutsی چندگانه )طرح بند
ن را تغییر دهید .

 
مد ایجاد کنید و یا ا

 
 ویژگی به شما اجازه می دهد طرح خود را سریع و کارا



  
2 

 

Aryaei.mehdi@gmail.com  

عه ای از پارامترها و یک صفحه گزارش کامال قابل تنظیم که کاربر می تواند مجمو :)Report pageصفحه گزارش )
ن نمایش دهد. نتایجی که در پروژه ب

 
مده را در ا

 
و یا گراف های دو   textگزارش های ایجاد شده می توانند یه صورت  ه دست ا

 بعدی و سه بعدی باشند .

 می توان انجام داد : OptiSystemپروژه های  ی که با 

  TDM/WDM/CDMیا    CATVطراحی شبکه های  -

 FTTx( بر پایه passiveمنفعل) شبکه های نوری  -

زاد ) -
 
 (FSOسیستمهای نوری فضای ا

 (ROFرادیو روی فیبر ) -

 SONET / SDHحلقه  احیطر  -

 طراحی فرستنده ، گیرنده ، کانال و تقویت کننده -

ورد  -
 
 با مدل های مختلف گیرنده BERبرا

- BER سیستم تقویت شده و محاسبه بودجه لینک 
 

 ( : ComponentsOptical Systemاجزای شبکه نوری )

 بخش تشکیل شده است : 2هر سیستم ارتباط نوری از 

 (Receiver( و گیرنده )communication channel( ، کانال ارتباطی )Transmmitterفرستنده)

- Transmitter :  ن به درون فیبر نوری است.نقش فرستنده
 
 تبدیل سیگنال الک تریکی به سیگنال نوری و گسیل ا

- Channel :  تباطی این سیگنال را از فرستنده به گیرنده انتقال می دهد .کانال ار 

- Receiver : مجددا به شکل الک تریکی تبدیل می کند. گیرنده سیگنال را از فیبر نوری دریافت می کند و 

 
 (Photodetector_ حسگر نور)

 (Filter_ فیلتر)
 (Demodulator) _ تفکیک کننده

 

 ((Optical Source_ منبع نوری  
 (Electrical pulse generatorولد پالس الک تریکی)_ م

 (Optical modulator_ تلفیق کننده )
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 OptiSystemشروع کار با 
 

 .را اجرا کنید نرم افزار  برای شروع
 
 

 
 
 

 به طور پیش فرض:)را انتخاب کنید . در مسیری که نرم افزار را نصب کرده اید گزینه  از منوی 

OptiSystem 7\Optiwave Software\6)Program Files (x8\C:  به پوشه   )Samples رفته و از پوشه 

 Introductory tutorials  فایلQuick Start Direct Modulation.osd .را باز کنید 
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 : (Simulator)اجرای شبیه ساز
 را فشار دهید. Ctrl+F5را انتخاب کنید یا کلیدهای ترکیبی  از منوی فایل 

 ( کلیک کنید .unR) بر روی 
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 نمایش نتایج :
 دوبار کلیک کنید. مورد نظر برای دیدن نتایج شبیه سازی بر روی دستگاه

 

  
 
 

 

 

 
 

 

 نمایش و تغییر پارامترها :
ن دوبار کلیک کنید .

 
 برای مشاهده و همچنین تغییر پارامترهای هر کامپوننت برروی ا
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 (:Global Parametersکلی ) مشاهده و تغییر پارامترهای
  Project Layoutدر هنگام ایجاد یک پروژه جدید پارامترهای گلوبال شبیه سازی نیز باید تعیین شوند . برای این کار در صفحه 

 دو بار کلیک کنید تا پنجره زیر باز شود :
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 یره و تعداد نمونه ها در هر بیت را تعیین کند:در اینجا نرخ بیت ، طول زنج به طور غیرمستقیم کاربر می توانددر موارد خاص 

- Bit rate 
- Sequence length 
- Samples per bit 

 این پارامترها برای محاسبه پنجره زمانی ، نرخ نمونه برداری و تعداد نمونه ها استفاده می شوند:

- Time window = Sequence length * 1/Bit rate 
- Number of samples = Sequence length * Samples per bit 
- Sample rate = Number of samples / Time window 
 
- Time window = 256/10,000,000,000 = 2.56e-8 
- Number of samples = 256*128 = 32768 

8 = 1,280,000,000,000-Sample rate = 32768/ 2.56e - 

شن OptiSystemحال که به طور کلی با نرم افزار 
 
غاز می کنیم و به صورت ا

 
ا شدیم ، کار با نرم افزار را به طور تخصصی تر ا

 درس به درس پیش رفته و در نهایت یک شبکه نوری را شبیه سازی خواهیم کرد. 
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 external modulated laser -   اول :  فرستنده ها فصل
 

 یک پروژه جدید ایجاد کنید .
 CW Laserیر رفته و یک از قسمت کامپوننت ها به مسیر ز

 کنید. layout Main    ،dragبه درون 
 

> Optical Sources Default > Transmitters Library 

 
 به Zhender Modulator-Machبه مسیر زیر بروید و یک 

Layout .اضافه کنید 
 

Default > Transmitters Library > Optical 
Modulators 

 Autoاتصال خودکار) )نک ته: به طور پیش فرض ویژگی
Connect در نرم افزار فعال است و پورت ورودی کامپوننت )

ن 
 
به طور خودکار به پورت خروجی کامپوننتی که می تواند به ا

 (وصل شود ، وصل می شود.
نیز به  Random Bit Seq. Generator-Pseudoاز مسیر زیر 

 پروژه اضافه کنید.
 

it Sequence Default > Transmitters Library > B
Generator >  

 از مسیر زیر: NRZ Pulse Generatorهمچنین کامپوننت 
Default > Transmitters Library > Pulse Generators 

> Electrical  

 
 

 
 :  Auto connectویژگی 

 : نرم افزار فعال است .دو روش اتصال خودکار در نرم افزار وجود دارد به طور پیش فرض این ویژگی در

Auto connect on Drop  زمانی که شما یک کامپوننت به :layout  اتوماتیک به صورت اضافه میکنید، پورت های ورودی به 
 پورت خروجی کامپوننتی دیگر متصل می شود.نزدیک ترین 

Auto connect on Move  هنگامی که یک کامپوننت را در :layout  اتوماتیک حرکت می دهید، پورت های ورودی به صورت
 به  نزدیک ترین پورت خروجی کامپوننتی دیگر متصل می شود.
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 : Auto Connectفعال و غیرفعال کردن 

 

را  Auto Connectدر نرم افزار می توان ویژگی از طریق این باکس 
 فعال و یا غیر فعال کرد .

 

 

ید :( :نشانگر ماManualاتصال کامپوننت ها به صورت دستی )
 
وس را روی پورت مورد نظر ببرید.نشانگر به این شکل در می ا

  
روی پورت کلیک کرده ، نشانگر ماوس را به روی پورت دیگر برده ، سپس کلید ماوس را رها کنید .  دو پورت اگر قابل اتصال  

 باشند به این شکل به یکدیگر وصل می شوند.

 

  
 

 

 الف :
 متصل کنید. NRZ Pulse Generatorورودی را به  t Sequence GeneratorRandom Bi-Pseudoپورت خروجی 

 ب :
 وصل کنید. Zhender Modulator-Machرا به پورت ورودی  NRZ Pulse Generatorخروجی 

 ج:
 متصل کنید. Zhender Modulator-Machرا به ورودی  CW Laserخروجی 
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به شما اجازه می دهد تا نتایج شبیه سازی را  Visualizer Libraryهد. پوشه نرم افزار اجازه شبیه سازی به چند روش را می د
 قرار گرفته اند. Electricalو  Opticalها در دو دسته Visualizerمشاهده کنید. 

 در دامنه زمانی از اوسیلوسکوپ استفاده می کنیم. NRZ Pulse Generatorنمایش سیگنال  برای برای مثال

 

 نمایش نتایج :
 کنید. Dragرا به پروژه  Default > Visualizer Library > Electrical   ،Oscilloscope Visualizerمسیر از  .1
 نیز نمایش داد. Optical Time Domain Analyzerو  Optical Spectrum Analyzerسیگنال های نوری را می توان با  .2
  Optical Time Domainو ptical Spectrum Analyzer Oکامپوننت  Default > Visualizer Library > Opticalاز مسیر  .3

Analyzer  را بهMain Layout .بیاورید 
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ن را به پورت ورودی  ( سیگنال یکVisualizeنمایش)برای 
 
 متصل کرد. Visualizerکامپوننت باید پورت خروجی ا

 کنید. متصل Oscilloscopeرا به پورت ورودی  NRZ Pulse Generatorالف : پورت خروجی 

 Optical Time Domain همچنین و Optical Spectrum Analyzerرا به ورودی  Zehnder Modulator-Machب : خروجی  
Analyzer .متصل کنید 
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 پارامترهای کامپوننت :
 کلیک دوبار کلیک کنید. CW Laserبرروی  Main layoutدر 

 باز می شود. CW Laser Propertiesمنوی 

 
 پنج دسته پارامتر دارد: CW Laser دسته بندی های مختلف قرار می گیرند. پارامترها در

Main(پارامترهای اصلی شامل فرکانس ، قدرت :powerغازین
 
 ( ،پهنای خط و فاز ا

Polarization)پالریزاسیون)قطبش : 

Simulation شبیه سازی : 

Noiseنویز : 

Random Numbersاعداد تصادفی : 

 

 

 بندی ها دارای مجموعه ای از پارامترها هستند. پارامترها دارای خصوصیات زیرند :هر کدام از این دسته 

- Disp با انتخاب این گزینه نام، مقدار و واحد پارامتر در :Main layout .نمایش داده می شود 
 را برای فرکانس و پاور بزنیم این پارامترها را میبینیم: Dispبرای مثال اگر تیک 
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- Name 

- Value 

- sUnit  که با واحدهای : برخی پارامترها می توانند چند واحد داشته باشند ، مانند فرکانسHz ،THz ،nm  ویاPower  که با
 می تواند نمایش داده شود. W ،mW ،dBmواحدهای 

 
- Mode مود داشته باشد :  3: هر پارامتر می تواندNormal ،Sweep  وScript. 

 عبارات ریاضی و همچنین استفاده از پارامترهای گلوبال را می دهد. به شما اجازه وارد کردن scriptحالت 

 برای عوض کردن مود گام های زیر را انجام دهید :

 را انتخاب کنید. scriptفرکانس کلیک کرده و   Modeبرروی  Properties CW Laserدر .1
 کلیک کنید.  Valueدر سلول  .2
 0.1+193.1کنید:   این عبارت را تایپ  Parameter Script Editorدر  .3
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 کلیک کنید. Evaluateبرروی  .9

 

 در زیر پنجره مشخصات نمایان می شود. scriptمقدار عبارت  .کلیک کنید برروی  .5

 
 کلیک کنید. OKبر روی  Main layoutبرای ذخیره و بازگشت به  .6
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 دسترسی به پارامترهای ویژواالیزرها :
ها گرافها و نتایج را Visualizerست کلیک نمایید. توجه کنید که دوبار کلیک برروی را   Visualizerبرای این کار باید بر روی 

 نشان خواهد داد ، نه پارامتر ها .

 گام های زیر را انجام دهید :

 راست کلیک کنید. Optical Spectrum Analyzerروی  Main layoutدر  .1

 
2. Component Properties ود:را انتخاب کنید. پنجره زیر باز می ش
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 کلیک کنید. OK، روی  Main layoutبرای ذخیره تغییرات و بازگشت به  .3

 

 

 ذخیره نتایج شبیه سازی :

 الف:

 را انتخاب کنید.  Tools  ،Optionsاز منوی  .1

 
 را بزنید. نتایج در فایل پروژه ذخیره می شوند. Saveرا انتخاب کرده و   Save Monitor Dataگزینه  .2

 ب:

 را انتخاب کنید. …Save As ،    از منوی پس از شبیه سازی ،  .1
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 پروژه را ذخیره کنید. .2

 (:Visualizersنمایش دهنده ها )
ن Visualizerبرای نمایش نتایج یک 

 
 دوبار کلیک کنید. روی ا

 کلیک کنید. Oscilloscope Visualizerبه وسیله اوسیلوسکوپ دوبار روی برای نمایش سیگنال های الک تریکی  

 نمایان می شود. loscope VisualizerOscilپنجره 

 
نها را نیز جداگانه نمایش می دهد. OptiSystemچون 

 
 سیگنال و نویز را جداگانه منتشر می کند ، نتایج ا
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 چه چیزی را می خواهید مشاهده کنید:در سمت چپ پنجره می توانید انتخاب کنید که نتایج 

 Signal 
 Noise 
 Signal + Noise 
 All 

xGraph toolbo : 
ن می توانید  ،روی گراف Visualizerاگر در 

 
کنید ،  Zoomراست کلیک کنید پنجره زیر نمایش داده خواهد شد که به وسیله ا

ن را نشانه گذاری کنید )( Panبه قسمت موردنظرگراف بروید)
 
 ( .Markو یا قسمتی از ا

را بزنید و یا  InfoWindow یک کنید و گزینه )گوشه سمت چپ، باال( کل  می توانید روی  Window-Infoبرای باز کردن 

 مختصات هر نقطه از گراف را نمایش می دهد.  InfoWindowرا انتخاب کنید.  Graph toolboxاز 

 

 را انتخاب نمود. Export Dataکلیک کرده و  برای ذخیره گراف ها می توان برروی 

 
 لیک کنید.ک Export Curveروی  textبرای ذخیره داده ها به صورت 
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 شبیه سازی سلسله مراتبی )سیستم نوری( –: زیر سیستم ها  2فصل 
یکن ، پارامترها، و پورت های ورودی و خروجی است. می توان با  -یک زیر سیستم شبیه یک کامپوننت است

 
که دارای ا

 ( ایجاد کرد.bsystemSuاستفاده از گروهی از کامپوننت ها و یا حتی زیر سیستم های دیگر یک زیر سیستم )

 
 با استفاده از ک تابخانه کامپوننت ها می توانید بدون دانش برنامه نویسی یک کامپوننت جدید بسازید.

 ) فصل یک( بسازیم. External Modulated Laserدر این فصل قصد داریم یک زیر سیستم با استفاده از 

 فایل زیر را باز کنید.

Program Files > Optiwave Software > OptiSystem 7 > samples > Introductory tutorials >  

“Lesson 2 Subsystems – Hierarchical simulation.osd” 

 ( :subsystemایجاد یک زیر سیستم)

 کامپوننت های دلخواه خود را انتخاب کنید Main layoutدر  .1
 یک باکس دور کامپوننت ها ظاهر می شود.
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 ظاهر شود. وراست کلیک کنید تا من .2

 را انتخاب کنید. گزینه  .3
9. Subsystem :به شکل یک باکس نشان داده می شود 

 
ن راست کلیک کنید و گزینه  subsystemبرای نمایش محتویات  .5

 
 روی ا

  را انتخاب کنید.

 
 

ن راست کلیک کرده و   subsystemبرای بستن  .6
 
 را انتخاب کنید. روی ا

 
 

 :ystemsubsایجاد پورت خروجی برای یک 
 را انتخاب کنید. look insideراست کلیک کنید و  subsystemروی  .1

 را انتخاب کنید.  Output Port Tool –Draw( گزینه Layout Tools) از منوی  .2
 ایجاد شد. subsystemیک پورت خروجی برای  .3
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 : subsystemبه پورت خروجی  componentاتصال پورت خروجی 
1. Layout Tool نید.را انتخاب ک 

 
 

 متصل کنید. ubsystemsرا به خروجی  Zhender Modulator-Machپورت خروجی  .2

      
 کلیک کرده تا به پروژه اصلی بازگردید.   Main layoutروی تب .3
 پورت های خروجی را مالحظه می کنید. .9

 
 

 ورت ورودی نداریم.داریم ، پ Transmitterاتصال پورت های ورودی نیز به همین شکل است . منتها اینجا چون 

 

 

 تغییر پوزیشن و مکان پورت ها :
 روی پورت دابل کلیک کنید . پنجره زیر باز می شود: subsystemیا  Main layoutدر 
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 تغییر دهید. Top  ،Left  ،Right  ،Bottomمی توانید مکان پورت ها را با انتخاب هر یک از گزینه های 

 

  – Subsystemتغییر مشخصات 
 
 یکننام و ا

 دوبار کلیک کنید . پنجره زیر باز می شود : subsystemروی 
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 می توانید نام مورد نظر خود را وارد کنید .   Labelدر قسمت 

یکون برای  Imageدر تب 
 
 .انتخاب کنید subsystemهم می توانید ا

 

 : subsystemبه  globalاضافه کردن پارامترهای 
نها مراجعه کرد  برای تغییر پارامترهای زیرسیستم ها

 
نها را . باید هر بار به درون ا

 
می توان برای دسترسی راحت تر به پارامترها ، ا

 External بدون رفتن به درون  Frequencyو  Powerبه صورت گلوبال تعریف کرد . در مثال زیر شما می توانید به پارامترهای 
Modulated Transmitter .دسترسی داشته باشید 

 باز شود. Propertiesدوبار کلیک کنید تا پنجره  emsubsystروی  .1

 را انتخاب کنید.  .2
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 کلیک کنید. در پنجره زیر مقادیر را وارد کنید و  روی  .3
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 مقادیر زیر را وارد کنید. Powerبرای  .9

 
 

 می توانید پارامتر ها را مشاهده کنید. ،در پنجره مشخصات زیر سیستم
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 :lobalgدسترسی به پارامترهای 
 را انتخاب کنید. look insideراست کلیک کرده و  subsystemروی  .1
 باز شود. CW Laser Propertiesدو بار کلیک کنید تا پنجره  CW Laserروی  .2
قرار  Frequencyرا هم  Value انتخاب کنید. THzرا هم  Unitsقرار دهید . و  Scriptرا  Frequency  ،modeبرای  .3

 دهید.

 
 یز مقادیر زیر را قرار دهید:ن Powerبرای  .9

Mode=Script , Units=dBm , Value=Power 

نیز  CW Laserتغییر دهید، این مقدار در  External Modulated Laserدر زیر سیستم حال اگر شما مقدار پارامتر فرکانس را 
 تغییر خواهد کرد.
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 ( :Component Libraryک تابخانه کامپوننت ها )

 :دارای چهار بخش است  OptiSystemت ها در ک تابخانه کامپونن

Default  .که شامل کامپوننت های خود نرم افزار است : 

Custom .می توان به این بخش کامپوننت اضافه کردد و کامپوننت های نرم افزار را گسترش داد : 

Favorites  نها سر و کار داریم در این بخش قرار م
 
 ی دهیم .: کامپوننت های  ی را که زیاد با ا

Recently Used .کامپوننت های  ی که اخیرا استفاده کرده ایم در این بخش قرار می گیرند : 

 
 

 پوشه اضافه کرد :  Customمی توان در پوشه 

 را انتخاب کنید. Add Folderشوید ، راست کلیک کنید و گزینه  Customوارد پوشه 

 می گذاریم. Transmittersنام پوشه را 

 
 

 (Drag & Dropبکشید.) Transmittersرا به داخل پوشه  layoutMain   ،External Modulated Transmittersاز 

 

External Modulated Transmitter  به پوشهTransmitters .اضافه می شود 
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 : forkایجاد 
 ابتدای فصل گ فته شد(.در  شوید و یک پورت خروجی ایجاد کنید. )همانطور که External Modulated Transmitterوارد 

متصل  Zhender Modulator-Machرا به این پورت متصل کنیم ، اما چون به  NRZ Pulse Generatorحال می خواهیم 
دارای دو انشعاب  NRZ Pulse Generator استفاده می کنیم تا خروجی  Forkشده نمیتوان این کار را انجام داد. اینجا از 

 شود.

 بیاورید.  Main layoutبه  Fork 1x2یک به مسیر زیر بروید و 

Default > Tools Library 

 
 کنید. Deleteرا  Zhender Modulator-Machو  NRZ Pulse Generatorاتصال بین 

 متصل کنید . Forkرا به ورودی  NRZ Pulse Generatorخروجی 

 متصل کنید. subsystemخروجی  و خروجی دیگر را به پورت Zhender Modulator -Machرا به  Forkیک خروجی 
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 پس از اعمال تغییرات : Subsystemذخیره کردن یک 
مجددا زیر  Main layoutاز  کنید و Deleteرا  Custom > Transmitters   ،External Modulated Transmitterدر مسیر 
 را به درون پوشه دَرگ کنید. External Modulated Transmitterسیستم 

 

 : External Modulated Transmitterیه سازی اجرای شب

 Opticalو پورت خروجی دوم را به  Oscilloscope Visualizerرا به  External Modulated Transmitterخروجی اول 
Spectrum Analyzer وVisualizer Optical Time Domain .متصل کنید 

 
 

 شاهده می کنید.را انتخاب کنید.نتایج را م کلیک کنید ، سپس   روی
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 ها دوبار کلیک کنید. Visualizerبرای نمایش گرافها می توانید روی هرکدام از 
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 WDMطراحی   فصل سوم :
 کاناله را شبیه سازی می کنیم. WDM 8در این فصل یک 

 

 پارامترهای گلوبال
 استفاده خواهیم کرد. Sample rateو  Bit rate ،Bit sequence ،hlengtبرای این شبیه سازی از پارامترهای پیش فرض برای 

 نمایش پارامترهای گلوبال
 :برای دیدن پارامترهای گلوبال پیش فرض مراحل زیر را انجام دهید

 را انتخاب کنید. File  ،Newاز منوی  .1
 دوبار کلیک کنید. Main layoutدر  .2
 نمایان خواهد شد. Layout 1 Parametersپنجره  .3

ts/sBi  Bit rate=2500000000   ،  Bits Sequence length=128 
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 فرستنده ها :
 به شکل زیر عمل کنید: WDM( در Transmittersبرای ساخت فرستنده ها)

 (1بسازید )فصل   External Modulated Laserیک  .1

 
داشته  External Modulated Laserعدد 8کنید تا  Pasteبار  7 کنید. Copyهر چهار کامپوننت را انتخاب کرده و  .2

 باشیم.

 
 کنید. Dragانتخاب کنید وبه صفحه  8x1از مسیر زیر یک مالتی پلکسر  .3

> Multiplexers > WDM Mux 8x1 Default > WDM Multiplexers Library 
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 متصل کنید. Muxها را به  Zhender-Machخروجی  .9
امترهای  ی را که می خواهید در پار   Channelsدوبار کلیک کنید و در پنجره مشخصات ، در تب Muxمیتوانید روی

Main layout : نمایش داده شوند تیک بزنید 

 
 

 گروه پارامترها :
ن را تغییر دهید.دوبار کلیک کنید و  CW Laserمی توانید برای تغییر مقادیر فرکانس ها روی هر 

 
 ا

 استفاده کرد. Parameter Groupsاما راه ساده تری هم هست ، می توان از 

 را انتخاب کنید. outLay  ،Parameter Groupsاز منوی  .1
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 را انتخاب کنید: Spreadشود ، سپس راست کلیک کنید و گزینه  Highlightکلیک کنید تا  Valueروی ستون  .2

 
ن استفاده کنید( Spread)دکمه 

 
 نیز سمت راست پنجره وجود دارد، میتوانید از ا

 قرار دهید. 131را  Incrementو  43311را  برابر  Start Valueدر پنجره باز شده مقدار  .3

 
 تغییر کرده اند. 14338تا  14331همانطور که مالحظه می کنید مقادیر فرکانس بین  .9
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 ( :Testing The Transmitterفرستنده ) آزمایش
را برای  استفاده کنید تا طیف سیگنال و پاور  WDM analyzerو Optical Spectrum Analyzerبرای بررسی تنظیمات از یک 

 هر کانال مشاهده کنید.

 برای تست فرستنده مراحل زیر را طی کنید:

 و  Default > Visualizer Library> Optical   ،Optical Spectrum Analyzerاز مسیر  .1
WDM Analyzer  به صفحهDrag .کنید 

 متصل کنید. WDM Muxپورت ورودی هر دو را به خروجی  .2
3. Simulation.را انجام دهید 

 

 

 

کانال 8 -بخش تشکیل شده  8)گراف از دوبارکلیک کنید. Optical Spectrum Analyzerپس از شبیه سازی روی  .9
 داریم(
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 دوبار کلیک کنید تا نتایج عددی را برای هر کانال ببینید. WDM Analyzerروی  .5
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 :  EDFAفیبر و 
 مراحل زیر را انجام دهید: EDFAبرای ساخت یک فیبر متصل به 

 به درون صفحه بیاورید. Default > Optical Fibers Library   ،Optical Fiberز مسیر ا .1
ن دوبارکلیک کنید تا پنجره مشخصاتش باز شود. مقدار .2

 
 قرار دهید. 80kmرا   Lengthبر روی ا

 
صفحه  ( به درونOptical Amplifireیک تقویت کننده نوری) Default > Amplifiers Library >Opticalاز مسیر  .3

Drag .کنید 
9. Operation Mode  ن را

 
 قرار دهید. Power Controlا

 
مپلی فایر متصل کنید. .5

 
 خروجی فیبر را به ا
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 (:Loop Controlکنترل حلقه )
 می توان تعداد دفعات انتشار سیگنال را تعیین کرد. loop controlبا استفاده از 

 را به صفحه بیاورید. Default > Tools Library  ،loop controlاز مسیر  .1
 متصل کنید. Loop Controlرا به ورودی اول  Muxخروجی  .2
 را به پورت ورودی فیبر نوری وصل کنید. Loop Controlخروجی اول  .3
 متصل کنید. Loop Controlورودی دیگر   را به Amplifireخروجی  .9

 
 

 برای تعیین تعداد دور سیگنال :
 باز شود. Loop Control Propertiesا پنجره دوبار کلیک کنید ت Loop Controlروی  .1
 قرار دهید. 3را برابر  Number of loopsمقدار  .2

 
 3x80 = 240km<<           سرعت انتشار سیگنال

 
 قرار دهید.100kmرا  Lengthبیاورید و  Main layoutیک فیبر به  .3
نیز  WDM Demux 1x8ک ، ی  Default > WDM Multiplexers> Library > Demultiplexersاز مسیر  .9

 کنید. Main layout  ،Dragبه 
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 متصل کنید. Demuxبه  فیبر را را به فیبرو  Loop Controlخروجی دوم  .5

 
فرکانس ها را تیک بزنید تا در  Channelsدوبار کلیک کنید تا پنجره مشخصات باز شود. از تب  Demuxروی  .6

Main layout .مشاهده شوند 

 

 مالتی پلکس : نتایج بعد از دی دیدن
،مزاحل زیر را انجام  WDM Demux 1x8برای دیدن نتایج زمانی و فرکانس و پاور سیگنال ها برای هر کانال ، پس از خروج از 

 دهید :

به   Optical Time Domain Visualizerیک  Visualizer Library > Optical، مسیر Component Libraryاز  .1
 پروژه اضافه کنید .

 به صفحه اصلی بیاورید. WDM Analyzerو  Spectrum Analyzerهمچنین یک  .2
 (THz 193.1).متصل کنید WDM Demux 1x8ها را به اولین پورت خروجی  Visualizerهر یک از  .3
 شبیه سازی را اجرا کنید. .9
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 : Receiverاضافه کردن 

شکارساز ، تقویت کننده الک تریکی و یک فیلتر ِبِسل به طراحی
 
 اضافه کنیم. قصد داریم یک ا

شکار ساز پایه)  Default  > Receivers Library > Photodetectorsاز مسیر  .1
 
( به پروژه Photodetector PINیک ا

 اضافه کنید.

 قرار دهید.       را برابر   Thermal Noiseپارامتر  .2
( به پروژه Pass Bessel Filter Low، یک فیلتر پایین گذر ِبِسل) Default > Filters Library > Electricalاز مسیر  .3

Drag .کنید 
 خروجی اول دیماکس را به فتو دتک تور وصل کنید. .9
شکار ساز را به  .5

 
 متصل کنید. Low Pass Bessel Filterپورت خروجی ا

 
 

 WDM( نیز می توان انجام داد. اگر از in Optical Transmitters) WDM Transmitterیادداشت:این طراحی را با 
tter Transmi 3استفاده کنید در سمت گیرنده نیاز بهR Regenerator  (.استReceivers Library > 3R Regenerator) 
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BER Analyzer 
BER Analyzer  .کارای  ی سیستم را محاسبه می کند 

 را نمایش دهد.  Threshold و BER  ،factor-Qاین کامپوننت می تواند 

 ژه:به پرو  BER Analyzerاضافه کردن 

کنید. اولین پورت  Dragرا به صفحه  Default > Visualizer Library > Electrical  ،BER Analyzerاز مسیر  .1
 ورودی سیگنال دودوی  ی دریافت می کند.

 متصل کنید. BER Analyzerرا به اولین ورودی  Random Bit Sequene Generator-Pseudoپورت خروجی اول  .2
سیگنال اصلی را دریافت می کند. )تاخیر بین ارسال و دریافت جبران می  nalyzerBER Aیادداشت: دومین ورودی 

 شود(
 وصل کنید. BER Analyzerرا به دومین پورت ورودی NRZ Pulse Generatorخروجی اولین  .3
 وصل کنید. BER Analyzerخروجی فیلتر بسل را به سومین ورودی  .9

 



  
43 

 

Aryaei.mehdi@gmail.com  

 
 

Calculate  ود.را بزنید تا شبیه سازی انجام ش 
 

 : BER Analyzerبرای دیدن نتایج و گراف های 
 دوبار کلیک کنید.. پنجره زیر باز می شود. BER Analyzerروی  .1

 
 را نمایش می دهد. Eye Diagramرا انتخاب کنید ، گراف دوباره ترسیم شده و  اگر گزینه 
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 پنجره ببینید. و ... را می توانید در این Max Q factor ،Min BER ،Thresholdمقادیر 

 
 
 

 : BERمحاسبه الگوهای 
 مراحل زیر را انجام دهید : BERبرای محاسبه الگوهای 

 را انتخاب کرده باشید. BER Patternزمانی وجود دارد که شما تب  Calculate Patternsیاددداشت:  گزینه 
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را بزنید.  Calculate Patternsرا انتخاب کنید ، و تیک  گزینه  BER Patteernتب  BER Analyzerدر پنجره 
Visualizer .نتایج را دوباره محاسبه کرده و گراف جدید را نمایش می دهد 

 

 : BERنمایش گراف سه بعدی 
 را انتخاب کنید. Component Propertiesراست کلیک کنید و گزینه  BER Analyzerروی  .1
 را انتخاب کنید. BER Patternsتب  .2
 را انتخاب کنید.  e PatternsCalculatکنار  Valueسلول  .3
 را انتخاب کنید.  Calculate 3D graphکنار  Valueسلول  .9
 را انتخاب کنید. Calculate 3D graphو  Disp.  ،Calculate Patternsدر ستون  .5
 را بزنید. Main layout   ،OKبرای محاسبه مجدد و بازگشت به  .6

Visualizer  کند.گراف ها و نتایج را دوباره محاسبه می 
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 مشاهده گراف سه بعدی:
پشن ها را دیده می شوند. BER Analyzer، کامپوننت  Project Browserدر قسمت  .1

 
 را باز کنید. لیست ا

 را باز کنید.  لیست گرافهای موجود دیده می شوند. Graphsقسمت  .2
 راست کلیک کنید. BER Pattern 3D Graphروی  .3
 د.  گراف سه بعدی را می توانید ببینید.را انتخاب کنی Quick Viewگزینه   .9

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
47 

 

Aryaei.mehdi@gmail.com  

قدرت  –( Parameter Sweepsفصل چهارم : پیمایش پارامترها)
 BERورودی 

 

 graphرا خواهید دید و با  Parameters Sweepبا قدرت سیگنال ورودی به وسیله  BER Analyzerدر این فصل ترکیب نتایج 
builder .شنا می شوید

 
 نیز ا

 کنید. باز را  osd.power Input x BER – Sweeps Parameter sson4Leفایل 
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 دوبار کلیک کنید . CW Laserروی  .1
 را انتخاب کنید. Sweepرا انتخاب کنید. از لیست  Modeسلول  Power، در ردیف  Propertiesدر پنجره  .2
 کنید. Okبرای ذخیره تنظیمات  .3

 
 

 : Sweepتغییر تعداد تکرارهای 
 واهیم طراحی را با مقادیر مختلف ورودی انجام دهیم.می خ

 ها : Sweepبرای تغییر تعداد 
 را انتخاب کنید. Layout  ،Set Total Sweep Iterationsاز منوی  .1
 باز خواهد شد. Total Parameter Sweep Iterationsپنجره  .2
 کنید. OKقرار دهید و  11تعداد تکرارها را  .3
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 : Sweepتغییر مقادیر 
 را انتخاب کنید. Layout  ،Parameter Sweepsز منوی ا .1
 می شوند(. highlightسلول های انتخاب شده  –را انتخاب کنید)تمام سلول ها  Powerستون  .2
 را بزنید. Spread Tools  ،Linearزیر  .3
9. Start Value  و    -11راEnd Value   قرار دهید. 11را 
5. Ok   کنید تا مقادیر ِست شود و  پنجرهameter Iteration SpreadPar .بسته شود 
 بسته می شود. Parameter Sweepsرا بزنید. پنجره   Main layout  ،Okبرای بازگشت به  .6
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 (:Report Pageبدست آوردن نتایج با استفاده از صفحه گزارش )
 نشان دهد : Powerرا در مقابل  BERایجاد یک نمودار که 

وردن نتایج به وسی
 
 مراحل زیر را انجام دهید: Report Pageله برای بدست ا

 انتخاب کنید. Project layoutرا در پنجره  Reportَتب  .1
 .بکشید Reportکلیک کنید و نمودار دوبعدی را در پنجره  Opti2DGraphروی  Reportاز نوار وظیفه  .2
ن را به محور  CW Laserپارامتر پاِور  Project Browserاز  .3

 
. )یک (drag & dropد.)یراف بکشگ xرا انتخاب کنید و ا

 مثلث خاکستری در گوشه پایین سمت راست ظاهر می شود(
 قابل مشاهده است. Reportگراف در پنجره 

 dragنمودار   Yرا انتخاب کرده و به محور  BER Analyzerاز  Min. log of BER،نتیجه   Project Browsertدر  .9
 کنید.

 نتایج در گراف رسم شدند.
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 ها : eep Swمرور 
BER Visualizer  را باز کنید وEye Diagram هایBER  وfactor-Q را مشاهده کنید. برای تکرار های مختلفSweep 

Iteration .جاری را تغییر دهید 

 : Sweepبرای مرور پارامترهای 

 دوبار کلیک کنید. BER Analyzerروی  .1
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 تغییر می کند. Eye Diagramلت را بزنید. نحوه نمایش گراف به حا Show Eye Diagramتیک  .2
 را تغییر دهید. Sweep iteration(، toolbarدر نوار وظیفه) .3

ورید، برای هر مقدار 
 
 .Resultیک  Powerیادداشت: شما می توانید برای هر تکرار نتایج را بدست ا

 

 ترکیب گراف ها:

 را دارند. Sweepویژواالیزرها توانای  ی تولید گراف برای همه تکرار های 

 می توان گراف ها را مشاهده کرد. Project Browserدر  Graphاز طریق زیرپوشه 

 جاری را نمایش دهند. Sweep Iterationویژواالیزرها میتوانند تنها  یادداشت:

 

 : Sweep Iterationبرای ترکیب گرافهای 

 را بزنید. Ctrl+2اب کنید. یا را انتخ View  ،Project Browserمنوی بسته شده بود:  از  Project Browserاگر  .1
 باز کنید. لیست گرافهای موجود را می بینید. BER Analyzerرا برای  Graphs( ، subfolderزیر پوشه) .2
 را انتخاب کنید یا گراف را به صفحه گزارش دَرگ کنید. Quick Viewراست کلیک کنید و  Q factorروی  .3
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 کار با تکرار چندگانه –فصل پنجم : شبیه سازی دوسویه 
،  دو پارامتر دیگر   Sequence lengthو   Bit rate  ،Samples per bitپارانترهای گلوبال در اپتی سیستم مانند عالوه بر 

( ring networks( بسته مانندشبکه های حلقه) loopوجود دارد که در طراحی سیستم های دوطرفه یا سیستم های با حلقه)
 یتند :بسیار حائز اهم

    1    .Iterations   کامپوننت را مجبور می کند که محاسبات را روی پورتهای خروجی به ازای تعداد تکرارهای سیگنال انجام :
 دهد.

    2   .Initial delay :   کامپوننت را مجبور می کند یک سیگنالnull  .برای هر پورت خروجی تولید کند 

 

بدون مقداردهی پورت ورودی کار نمی کنند این دو پارامتر به کاربر کمک می کنند تا  temOptiSysچون اک ثر کامپوننت های 
 را انجام دهند. Simulationبتوانند بدون سیگنال در ورودی نیز 

 

( بسیار گیج کننده هستند! به این دلیل که معنی فیزیکی multiple iterations & delaysمفهوم تکرارهای چندگانه و تاخیر ها)
نها در نظر گرفت.  این یک تکنیک شبیه سازی است و نیاز است که مفهوم ن

 
را در  calculating schedulerمیتوان برای ا

OptiSystem  .درک کرده باشید 

 

 یک شبیه سازی دوسویه )دوطرفه( پایه :
 اضافه کرد. پیش فرض می توان کامپوننت ها را به "سیستم پایه دوطرفه"از پارامترهای گلوبال با استفاده 

 اضافه کنید . layoutاز ک تابخانه کامپوننت ها ، کامپوننت های زیر را به 
 .   CW Laser،کامپوننت  Default/Transmitters Library/Optical Sourcesاز مسیر  .1

 Linewidth=0 
 . Isolator کامپوننت ،  Default/Passives/Optical/Isolatorsاز مسیر  .2

Insertion loss= 3dB 
 .Optical Spectrum Analyzerتا کامپوننت Default/Visualizers Library/Optical 3از مسیر  .3

 
 متصل کنید.(2را به خروجی   Isolator 2مانند شکل زیر به هم وصل کنید. )ورودی کامپوننت ها را 
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Ctrl+F5.را بزنید تا شبیه سازی انجام شود 

 
 
 

 (deadlockبن بست )  -نمایش نتایج 
 

 ها دوبار کلیک کنید نتایج دیده می شوند.OSAهر کدام از  روی

OSA  که بهCW Laser:متصل است 
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. اگر چه دو 0dBاست با پیک قدرتی حول  193.1THzداریم که محورش  CW signalهمانطور که انتظار می رفت ، یک 

OSA.دیگر سیگنال نداشتند 

  Isolatorسیگنال نداشتتند. لیزر یک سیگنال به ورودی اول  olatorIsاما چرا اینگونه انتظار می رفت ؟ چون ورودی های 

( سیگنال ندارد محاسبه صورت نمی گیرد و سیستم به حالت بن Isolatorمی فرستد .  با این حال چون پورت دوم جداساز )
 .(deadlockبست می رود)

 

 

 

 (:delaysاستفاده از تاخیر ها )
 داساز اضافه کنیم چه اتفاقی رخ خواهد داد؟به پورت دوم ورودی ج delayاگر یک 

 را به صفحه منتقل کنید. Default/Tool library ،Optical Delayاز مسیر  .1
 دیگر به سیستم اضافه کنید. OSAیک  .2
 کامپوننت ها را مانند شکل زیر به هم متصل کنید: .3

براورد شدند ،  delayو laserوقتی   بدون سیگنال در پورت ورودی کار می کند . Isolatorبرخالف  delayکامپوننت 
 جداسازروی هر دوپورت خود سیگنال خواهد داشت.

 ( را مجددا انجام دهید.Simulationشبیه سازی)
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 نتایج: مشاهده

 سیگنال ورودی در جداساز با افت روبرو میشود.جداساز را نگاه کنید ، همانگونه که انتظار می رفت اکنون سیگنال پورت دوم 

که به پورت اول جداساز متصل شده مقدار افت دیوایس را نشان می دهدو  OSAاست.   -power   ،3 dBmپیِک  همچنین
 است. -power  ،60 dBmپیِک 

 

، سیگنالی  باز کنیممتصل است را  delay که به خروجی سیگنال OSAتوجه کنید. اگر  delay خروجی حاال به سیگنال
تولید  nullسیگنال  delayاست. سیگنال ورودی نداشته ایم و  delayخستین محاسبه چون این نتیجه ن مشاهده نمی شود.

 کرده است.

 و سیگنال لیزر به جداساز فرستاده می شوند.  nullاین سیگنال 

ن را به پورت خروجی delayباز می گردد ، delayیکی ازسیگنالها  به 
 
دارای دو پورت  delayیعنی خروجی  می فرستد. خود ا

 است. Isolatorو دیگری سیگنال  nullه یکی است ک

قرار دهید .  1را  Signal Indexاستفاده کرد.    OSAمیتوان از پارامتر "ایندکِس  delayبرای مرور بین سیگنال های خروجی 
 خواهید دید. -3dBmپاور   سیگنال جداساز را با پیِک 
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 می کنیم نتایج دقیقا همان نتایج مورد انتظار نیست.در این سیستم های دوطرفه زمانی که از جداساز استفاده 

 یک فیدبک بین پورت دوم ورودی جداساز و پورت خروجی وجود دارد که هیچ تاثیری روی نتایج نخواهد داشت.

به گردش دربیاید تا سیر تکامل سیگنال را در سیستم   delayدر واقع باید سیگنال را مجبور کنیم که بین لیزر ، جداساز و
 بینیم.ب

برای اینکه سیگنال را مجبور به چندبار چرخش در سیستم کنیم، میتوانیم لیزر را کاری کنیم که همان سیگنال را چندبار تولید 
سیگنال ها  delayکند .که منجر به محاسبه چندباره کامپوننت های دیگر نیز خواهد شد. چون در ورودی های جداساز و 

 موجود خواهند بود.

 :Iterationsپارامتر استفاده از 
 را دوباره انجام دهید. Simulationتغییر دهید و  11را به  Iterationپارامتر 

 مشاهده نتایج:

در خروجی لیزر را تغییر دهید ،  Signal Indexسیگنال تولید کرده ،  شما می توانید پارامتر  11ها ببینید .  لیزر  OSAنتایج 
کپ ی از سیگنال  11تغییر نمی کند، همانگونه که انتظار می رفت ، چون در واقع  مشاهده خواهید کرد که قدرت سیگنال

 داریم.
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 باشد . اگر چه قدرت سیگنال پورت اول خروجی را نمیدانیم. -3dBmجداساز سیگنال خروجی قدرت دومین انتظار می رود که 

 نیدکه سیگنال ایندکس راباید تغییر دهید.متصل به خروجی جداساز را نگاه کنید . فراموش نک OSAبرای ارزیابی نتایج 

برای تکرار  3یا  2تکرار استفاده کردیم اما  11در هر تکرار چگونه تغییر می کند.  ما از  powerبا تغییر ایندکس می توان دید که 
 ها  کافیست.OSAرسیدن به مقدار "حالت پایدار"  در خروجی 

 (:Cascading devicesتجهیزات آبشاری)
 یم سیستم را کمی پیچیده تر کنیم:می خواه

 یک جداساز دیگر اضافه می کنیم 

 نرا متصل میکنیم
 
 مطابق شکل ا

 1شکل

 با توجه به مطالب گ فته شده واضح است که سیستم در این حالت به بن بست می رود چون جداسازها سیگنال ورودی ندارند.

ال ِلیزر به تمام ویژواالیزرها نمیرسند. برای اینکه سیستم کار سیگن11کنید مشاهده خواهید کرد که  runرا   Simulationاگر 
 های دیگری اضافه کنیم: delayکند باید 

 Delay را دوبار کپ ی کنید 

  مطابق شکلdelay.را وصل کنید 
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 2شکل 

تا  ها را افزایش دهید OSAباید سیگنالهای  اگر شبیه سازی را دوباره اجرا کنید سیستم به درستی کار خواهد کرد.
 نتایج مناسب را نمایش دهند.

 (:Initial delayاستفاده از پارامتر تاخیر ابتدایی )
اضافه کند و این کار برای  delayکردن این دیوایس ها این است که کاربر برای هر پورت ورودی باید  cascadeمشکل اصلی 

 برخی طراحی ها طاقت فرساست .

Optisystem بتواند یک تاخیر پیش فرض برای هر پورت ورودی قرار دهد . این قابلیت را دارد که کاربر 

 Delay ها را حذف کنید 

 کامپوننت ها را طبق شکل به هم متصل کنید 

  در پارامترهای گلوبال ، پارامترInitial delay (را فعالenable.کنید ) 

 Simulation را اجرا کنید 
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ها بدست delay.   نتایج هم همان نتایجی هستند که با   elayd، بدون ابزار االن یک طراحی اصطالحا تمیز داریم 
مد.

 
 ا
 

 یک تفاوت اصلی بین دو طراحی باال وجود دارد :
ازجمله لیزر( .  در شکل اول تنها (تولید می کنند nullتمام کامپوننت ها سیگنال  Initial delayبا فعال کردن پارامتر 

delay  ها سیگنالnull .تولید می کنند 
 
 

 (:  Tools libraryابخانه ابزار )کت
 ی برای تغییر سیگنال ها و بافرسیگنال هاست.های  اپتی سیستم دارای ابزار 

 میتوان سگنال ها را کپ ی کرد ، انتخاب کرد ، مقداردهی اولیه کرد و . . .

 Initial delayاست . بدون تکرار و بدون  2برای مثال سیستم شکل زیر معادل سیستم شکل 

 انجام دهید ، تکرار کنید. 2که برای ساخت شکل  گام های  ی 

 پارامترIteration   قرار دهید . 1را برابر 

 Initial delay  راdisable کنید. 

  از مسیرDefault/Tool library  یکDuplicator  بهlayout .اضافه کنید 

  ُمِد پارامتِرIteration  را رویNormal   .قرار دهیدValue بگذارید. 11را هم 

 ز مسیر اDefault/Tool library  یکBuffer selector  بهlayout .اضافه کنید 

  ُمد پارامترهایIteration وSelection  را هم رویNormal .قرار دهید 

 Values :       Iteration=10 , Selection=9        

 .مطابق شکل زیر کامپوننت ها را متصل کنید 

 Simulation  راRun  کنید 
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 کپ ی از سیگنال لیزر تولید می کند. Duplicator 11وظیفه تولید چندباره سیگنالها را به عهده دارد.  duplicator کامپوننت

Selector .خر بافر ورودی را انتخاب کرده و به پورنت خروجی می فرستد
 
 سیگنال ا

چون بقیه سیگنال ها به   0: متصل است تنها یک مقدار خواهد داشت  selector( که به OSA)در Signal indexپارامتر 
 فیلتر شده اند. selectorوسیله 
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 کار با نمونه های اختصاصی  -فصل ششم : شبیه سازی مبتنی بر زمان 
 بازنمای  ی سیگنالهای میکس شده است. OptiSystemیکی از ِویژگی های اصلی 

Individual Sample ازی سیستم های مبتنی بر زمان را در دامنه های یک نوع سیگنال است که به کاربران اجازه شبیه س
 closedبا استفاده از شبیه سازی میتنی بر زمان کاربران می توانند طراحی های  ی با حلقه های بسته) الک تریکی و نوری می دهد.

loops( و بازخورد )feedback.داشته باشند ) 

 sampleنمونه) نرخ  یک هاباند همهد باند را می دهد. با چن WDMاجازه طراحی  Optical Individual Sampleبه عالوه 
rate ).و یک پنجره زمانی دارند ، اما فرکانس مرکزیشان متفاوت است 

 در ک تابخانه کامپوننت ها موجود است: "نمونه های منحصر به فرد"کامپوننت مربوط به  9

Component name Folder Icon 

Convert To Electrical Individual 
Samples Signal Processing Library/Tools/Electrical/ 

 

Convert From Electrical 
Individual Samples Signal Processing Library/Tools/ Electrical/ 

 

Convert To Optical Individual 
Samples Signal Processing Library/Tools/Optical/ 

 

Convert From Optical Individual 
Samples Signal Processing Library/Tools/Optical/ 

 

 

 را چک کنید. OptiSystemبرای اینکه ببینید کامپوننتی با این نمونه ها سازگار هشتند باید مستندات ک تابخانه کامپوننتهای 
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 شبیه سازی مبتنی بر زمان
 پارامترهای گلوبال:

( sequence lengthهای سیگنالها را کاهش داد.   برای اینکار می توان طول دنباله)برای کاهش زمان محاسبه باید تعداد نمونه 
 ( را کاهش داد.samples per bitو تعداد نمونه ها در هر بیت)

 در پنجره پارامترهای گلوبال این مقادیر را بدهید:

 sequence length=16  ،samples per bit=32  وnumber of samples=512   

 
 Individual Samples Convert To Electricalنمونه منحصر به فرد در خروجی کامپوننت  512ان معنی است که این بد

برای  Convert To Optical Individual Samplesنمونه منحصر به فرد در خروجی کامپوننت  212خواهیم داشت و نیز 
 . WDMهرکانال 

 

 راه اندازی سیستم :
 های زیر را به  صفحه بیاورید:ک تابخانه ، کامپوننت از 

  از مسیرDefault/Transmitters Library/Optical Sources <<        CW Laser 

  از مسیرDefault/Transmitters Library/Bit Sequence Generators <<       
           Random Bit Sequence Generator-Pseudo 

  از مسیرPulse Generators/ElectricalDefault/Transmitters Library/   >>NRZ Pulse Generator 
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  از مسیرDefault/Visualizers Library/Optical      >>Optical Time Domain Visualizer 

  و از مسیرDefault/Visualizers Library/Electrical      >>Oscilloscope Visualizer 

 

 صل کنید:کامپوننت ها را مطابق شکل زیر به یکدیگر مت

 
Simulation  :را اجرا کنید 

 شکل های زیر گراف های مربوط به سیگنال های نمونه اند :

  
 کامپوننت یاد شده استفاده کرد. 9برای تبدیل این سیگنال ها به "نمونه های منحصر به فرد" می توان از 
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 (:Individual Samplesنمونه های منحصر به فرد ) –راه اندازی سیستم 

 9  کامپوننت ذکر شده را به صفحهdrag  .کنید 

 Time Domain Visualizer  .را کپ ی کنید 

 .کامپوننت ها را مانند شکل به هم وصل کنید 

  شبیه ساز راRun .کنید 

 
 

 مشاهده نتایج:

 روی دامین ویژواالیزرها  دوبار کلیک کنید تا نتایج نمایش داده شوند. نتایج مانند قبل است.

نها را به  512می فرستد . این کامپوننت  ‘’…Convert toگنال نمونه به لیزر یک سی
 
ن تولید کرده و هر کدام از ا

 
نمونه از ا

‘Conver from…’  و به یک سیگنال تبدیل می شوند )همان سیگنال لیزر(. نمونه باهم ترکیب شده  512می فرستد. همه
 همین اعمال برای سیگنال الک تریکی نیز اتفاق می افتد.
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 مالحظات :

 ویژواالیزرها نمی توانند نمونه های منحصر به فرد را نشان دهند. برای اینکار شما باید از‘Conver from…’  قبل از
 ویژواالیزراستفاده کنید.

  یا کامپوننت با
 
 سازگار است یا خیر . Individual Sampleقبل از انجام پروژه چک کنید که ا

  با حوزه پروژه ای که قرار استIndividual Sample  کار کند باید بینConvert to…’‘   و‘Conver from…’ 
 محدود شود.

  برای هر "نمونه منحصر به فرد" شبیه ساز باید یکبار شبیه سازی را انجام دهد. یعنی در این حالت شبیه ساز کند تر
 عمل خواهد کرد.

 ( با غیر فعال کردن پیامهای زمانبندی محاسبهscheduler messagescalculation  می توان سرعت را قدری افزایش )
 داد.

 

 فیلترینگ:
 Digitalاگر فیلتر پارامترهای  میتوان استفاده کرد. Individula Samples دو تکنیک فیلترینگ هنگام کار با OptiSystemدر 

filter  وDigital filter order  را داشت یوزر می تواند فیلترFIR اد ضریب ها را وارد کند.را فعال کند و تعد 

 توجه داشته باشید که فیلتر به اندازه نصب ضرایب تاخیر ایجاد خواهد کرد.

توسط فرکانس  Individual samplesغیر فعال باشد ،  Digital filterاگر فیلتری این پارامترها را نداشته باشد ، یا اگر پارامتر 
 مرکزی فیلتر کاهش می یابد.

این است که پهنای باند فیلتر بسیار بیشتر از نرخ نمونه برداری است. برای سیگنال های نوری میرای  ی به در این مثال فرض بر 
 طول موج بستگی دارد.

 یعنی میرای  ی هر نمونه وابسته به شکل فیلتر خواهد بود. 
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  از مسیرDefault/Filters Library/Electrical  فیلتر پایین گذر ِبِسل بهlayout   ،drag د.کنی 

  از مسیرDefault/Filters Library/Optical     ،Bessel Optical Filter 

  پارامترDigital filter .را در هر دو کامپوننت فعال کنید 

 .مطابق شکل زیر کامپوننت ها را متصل کنید 

 Run the simulation 

 

 مشاهده نتایج:

ه سیگنال دوم دارای تاخیر و فیلتر شده است . این به جهت سیگنال های دو اسیلوسکوپ را مقایسه کنید. مشاهده می کنید ک
 است که در فیلتر پایین گذر استفاده شده است. FIRفیلتر 
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 منابع : 

1.  Dr. Tawfik Ismail,OptiSystem Tutorial, March  2014 

2.  OptiSystem Tutorials Archives - Optiwave   
  http://optiwave.com/category/optisystem-manuals/optisystem-tutorials/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 طراحی 
 
 ( ان شاءهللا به زودی اضافه خواهند شد.multimodeمپلی فایر های فیبر نوری و  کار با کامپوننت های چندحالته )ا

 

 ومن هللا توفیق

ریا  ئی نژادمهدی ا 

 دانشجوی رشته مهندسی فناوری اطالعات 

 شبکه های کامپیوتری گرایش  

 علوم و تحقیقات تهرانانشگاه د

 49تیر 


