
 ۹۲اپي يشماره پ                                                                                                                 ۱۳۹۹تابستان  ،۲شماره  ،۵۰جلد مهندسي برق دانشگاه تبريز،  مجله

 

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 2, summer 2020                                                                                                             Serial no. 92 
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ه از اس بدون استفاداستاندارد سيم آورفندر  سازادهيپقابل  فوتونتکبا استفاده از ديودها بهمني  يک سامانه توزيع پالس ساعت ده:كيچ
نور قابليت توزيع پالس ساعت را در سطح تراشه دارد.  برهاموج سازادهيپ. اين سيستم بدون نياز به استشدهنور ارائه  متمرکزکنندهادوات 

دارا سه آشکارساز ديود بهمني تک  کنندهافتيدرمگاهرتز بوده که در قسمت  ۶۶۰سيستم متشکل از يک منبع نور با فرکانس قطع و وصل زير 
عدد آشکارساز ديود بهمني دو عدد از سه توليد نمايند. در هر لحظه از زمان  تواننديممگاهرتز مجزا را  ۲۲۰الس ساعت فوتون مواز است که سه پ

 شوديم سازادهيپساختار مشابه خط لوله  بيترتنيبدآماده دريافت فوتون است.  شارژشدهو سومين ديود دوباره  در فاز خاموش/انتظار فوتونتک
طراحي و  CMOSنانومتر  ۱۸۰ آورفندر . اين سيستم گردديممگاهرتز توليد  ۶۶۰، پالس ساعت دروازه منطقيبا تعبيه يک  تيدرنهاکه 

از آشکارسازها بوده که لغزش  ييتاسهل هر سلو ازابهميلي وات  ۷۴/۶تم دارا توان مصرفي س. همچنين اين سياستشده سازهيشبآن  بندطرح
  .استدادهپيکوثانيه را نتيجه  ۴۳فمتوثانيه و چولگي  ۲۳۷الکتريکي 

، آشکارساز ديود بهمني تک فوتون :يديلك يهاواژه   CMOS، شبکه توزيع پالس ساعت نور
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Abstract: A new clock distribution network using CMOS single-photon avalanche diodes (SPAD) in combination with free space 
optics is proposed. The system can work without special implementation of optical waveguides. It consists of an optical source with 
660 MHz operation, which in the receiver end is composed of three parallel SPADs biased in quench, hold-off and recharge phases. 
With the pipeline analogues implementation of SPADs and a logic cell output a 660 MHz clock source can be achieved. The proposed 
system is post layout simulated in 180nm CMOS technology. The power consumption of 6.74 mW for each SPAD cell, electrical jitter 
of 237 fs and skew of 43 ps is resulted. 
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  مقدمه -١

 هاستميس کنندهکامل عنوانبه ١توزيع پالس ساعت نور هاستميس
طرح مجيتال يدر مدارها مجتمع دتوزيع پالس ساعت الکتريکي محلي 

 هافرکانسبا کارايي باال دارا  گرهاپردازش. امروز ]۱[ اندشده
سطح مصرفي و  برعالوه. ]۲و۱[ باشنديم پالس ساعت رو به افزايش

کارايي يک ميزان  ٣و چولگي ٢اصلي لغزش کميتدو توان الکتريکي، 
  . ]۳[ ندينمايمشبکه توزيع پالس ساعت را مشخص 

زير ميکرون بسيار در فرايندها ساخت مدارها مجتمع  ازآنجاکه
يمقرار  ريتاثتحتمدارها را  کردعمل ،تغييرات در فرايند ساخت افزاره

در اين مدارها سيگنال ساعت دوره تناوب پالس ساعت همچنين و  دهند
يم تريبحرانزش و چولگي در اين مدارها ، لغ]۴[رو به کاهش است 

، ]۶[٤شبکه پالس ساعتايجاد مختلفي چون  هاحلراه .]۵[شوند
با اشکال  توزيع پالس ساعت هاشبکهو  ]۷[ ٥فعال ييزدايچولگ

که لغزش و چولگي را کاهش  اندشدهپيشنهاد  ]۸-۱۰[هندسي متفاوت 
توزيع پالس ساعت نور برا رسيدن به  هاشبکه عالوهبه. اندداده

  .اندشدهلس ساعت با دقت باال پيشنهاد شبکه توزيع پا
کم،  الکتريکي ييشنوازهمينوتوزيع پالس ساعت نور دارار  هاشبکه

ناشي از  هاتيمحدودبوده و  ]۱۱[چولگي کم  توان مصرفي کم و
 اگرچه. دهنديمرا کاهش  سازادهيپ ٧بندطرحدر ] ۱۲[ ٦جايابي

فوق را دارد، چالش اصلي اين شبکه توزيع پالس ساعت نور مزايا 
 ساخت سيليکوني آورفنمنطبق با  برهاموج سازادهيپدر  هاشبکه

ه حتي مهندسين را ب هاچالشاين .]۱۳و۱[است CMOSاستاندارد 
 سازادهيپانند سيليکن ژرمانيوم برا ترکيبي م هايهادمهيناستفاده از 

  .]۱۴[سيستم الکترونيک نور پالس ساعت واداشته است 
که ليزرها پالسي با فرکانس قطع و وصل  دهديمنشان  مطالعات

 آورفندر  شدهساخته هاتراشهگيگاهرتز قابليت تجميع با  چند
CMOS ۱[را دارند[ .  

افزايش فرکانس پالس ساعت جديد برا  حلراه دهندهارائهمقاله اين 
است که  ٨فوتونتکديودها بهمني  نور با آشکارساز افتهيجهينت
در اين . رنديگيمنور مورد استفاده قرار  کنندهافتيدرعنصر  عنوانبه

 اگونهبهديودها بهمني تک فوتون  و مدارها جانبيمقاله چيدمان 
به را يگر تحقيقات مشاکه فرکانس باالتر نسبت به د اندشدهمهندسي 

قابليت  علتبهبايد توجه داشت که همچنين . استدادهنتيجه 
 سيگنال پالس عنوانبهتوان تابنده تور  توانيمآشکارساز تک فوتون 

  ساعت را بسيار کاهش داد. 
 توزيع پالس ساعت هاشبکهخالصه  طوربهمقاله  در بخش دوم اين

آشکارسازها بهمني  کردعملو بخش سوم نحوه  خواهندشدمرور  نور
شبکه  سازهيشب و و بخش چهارم جزييات دهديمرا شرح  نتک فوتو

در بخش پنجم نتايج  .دينمايمرا عنوان  شدهارائهپالس ساعت نور 
مورد دقت نظر قرار گرفته و در بخش ششم نتايج حاصله از  سازهيشب

 .گردديماين طراحي ارائه 

 مقدمه -٢

ر دنور را  بين شبکه توزيع پالس الکتريکي و اسهيمقا ۱جدول 
مقايسه با . اين ]۴[دهديمنمايش  CMOSاستاندارد  هايآورفن
 ٩هادهمين يالمللنيب آورفندورنما  نتايج براساس ييهايسازهيشب
  .]۴[استآمده دستبه
درصد زمان دوره تناوب پالس  براساساين جدول ميزان مقادير زماني  در

. استنشدهگرفته  و همچنين توان منبع نور در نظر ارائه شدهساعت 
مول به مرور زمان و توليد پالس ساعت مع هاشبکه، ۱جدول  براساس

چولگي در  عالوهبه. شونديمدچار مشکالتي  آورفنبا پيشرفت 
در حال  روزروزبهافزايش تغيير در فرايند ساخت الکتريکي با  هاستميس

توزيع پالس ساعت نور در سه  هاشبکه. در عوض ]۴[افزايش است
 تواننديمبهتر  کردعملچولگي و توان مصرفي  ،لغزش کميت
  .]۴[باشندداشته

ه ببرا اتصال به منبع نور پالس ساعت  يک شبکه اتصال مياني نور
اتصالي مياني نور يا با استفاده از  هاشبکهآشکارساز نور نياز دارد. 

 . ]۱۱[ هستند سازادهيپقابل  ١٠يا با استفاده از اپتيک فضا آزاد برموج

  برموجتوزيع پالس ساعت نوري با  يهاستميس -١-٢
متشکل از چهار قسمت  برموجتوزيع پالس ساعت نور با  هاستميس
و مدارها  هاکنندهتيتقو، آشکارساز و برموج: منبع نور، باشنديم

در عدم قابليت  هاستميس. مشکل اين نوع ]۱[شکل موج  دکنندهيتول
 استاندارد CMOSسيليکوني  آورفننور در  برهاموج سازادهيپ

تقويت  عالوهبه. استو نياز به آشکارسازها و مدارها جانبي سريع 
سطح مصرفي زياد  معموالً شکل موج  دهندهشکلو مدارها  پرسرعت

  .]۱۲[ندينمايمدارند و توان زياد را مصرف 

 توزيع پالس ساعت نوري با اپتيك آزاد يهاستميس -٢-٢

 توزيع پالس هاشبکهتوزيع پالس ساعت مشابه  هاشبکهاين نوع 
 هاآنبوده با اين تفاوت که محيط انتشار نور در  برموجساعت نور با 

  ].۴[از  مختلف CMOS يهايآورفن: مقايسه مشخصات زماني ١جدول 
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يک منبع نور کل سطح تراشه را در  هاستميسمتفاوت است. در اين نوع 
. البته ]۱۵[دينمايمرا تحريک و آشکارسازها  دهديممعرض نور قرار 

لي وان تحويت هاستميساين نوع  هاچالشبايد توجه داشت که يکي از 
به  رسيدن هنگامبهنور  بعدسهکه به علت انتشار  به منبع نور است

 دنبالبهبايد  منظورنيهمبه. ]۱۵[ کنديمآشکارساز به شدت افت 
 هاستميسهمچنين در  جديد برا کاهش توان مصرفي بود. هاحلراه

، بايد پوشاندن شوديمنور به کل تراشه اعمال  ازآنجاکهبا اپتيک آزاد 
  پالس ساعت نور انجام گيرد. هاکنندهافتيدر جزبهساير نواحي تراشه 

حساسيت باال به فوتون مورد توجه  علتبهاز آشکارسازهايي که  يکي
. ديودها ]۱۲[ند تديودها بهمني تک فوتون هس رديگيم قرار

افت يديجيتال هستند که با در کامًالآشکارساز بهمني آشکارسازهايي 
ايده اوليه استفاده از  .ندينمايميد يک فوتون يک پالس ديجيتال تول

 ]۱۵[ابتدا در  حسگرها نور معمول جابهي تک فوتون ديود بهمن
ها فقط برا از اين آشکارساز ]۱۵[پيشنهاد شد. بايد توجه داشت که در 

مگاهرتز استفاده شد  ۸۰فرکانس با  سازسنکرونتوليد سيگنال 
حلقه با فرکانس  گرهانوسانحافظه خود دارا  هاسلول کهيدرحال

  باال بودند.

 عنوانبهديودها بهمني تک فوتون  دينمايممقاله پيشنهاد  اين
رار ق برداربهرهسيستم اپتيک فضا آزاد مورد نور در کنار  آشکارساز

يک پالس ساعت سرتاسر برا کل ، ]۱۵[ برخالفگيرند. اين سيستم 
  .دينمايمپيشنهاد  محلي سازسنکرونيک پالس  جابهتراشه را 

  ديود بهمني تك فوتون -٣

 ولتاژکه تا  استشدهمهندسي  pnيک ديود بهمني تک فوتون يک اتصال 
. اين ]۱۶[(ناحيه گايگر) قابل باياس است  ولتاژ شکست بهمني بزرگتراز
که شکست ناخواسته ناشي از  استشدهمهندسي  اگونهبهقطعه 

 کهيدرحال ،شده کم ييشنواهمحرارتي يا نويز  هاالکترون آزادشدن
است. به محض دريافت يک  زياد در آن ١١احتمال آشکارساز فوتون

 شوديمود يک زوج الکترون حفره توليد تک فوتون در ناحيه تخليه دي

 فرايند يونيزاسيون ايمپکت اندازراهکه هر کدام از اين دو حامل توانايي 
 (نسبت تعدادبهره  ،باياس معکوس زياد اين افزاره علتبه. ]۱۷[را دارند 
اين افزاره باال بوده و با ) دريافتي به يک فوتون دشدهيتولاد حامل آز

يمو پالس ديجيتال را توليد  الکتريکي زيادجذب يک فوتون جريان 
  .]۱۸[دينما

  كردنروشنفرايند دوباره خاموش و  -١-٣

به محض رخداد شکست بهمني نياز به مدار است که جلو عبور 
. بعد از اتمام فرايند ) کردنخاموشز افزاره را بگيرد (فرايند جريان زياد ا

تا  زياد شودبايد دوباره اندازه ولتاژ معکوس دوسر ديود  کردنخاموش
افزاره برا جذب فوتون بعد و رخداد شکست بهمني بعد آماده گردد 

  (فرايند شارژ دوباره).

توسط يک مقاومت سر انجام شود  توانديمديود  کردنخاموشفرايند 
پسيو) و يا توسط  کردنخاموشن افزاره را محدود نمايد ( که جريا

ار نموده آشک راآنمدارها حساسي که به محض رخداد شکست بهمني 
 نيچنهم. ]۱۹[اکتيو) کردنخاموش( ندينمايمجريان ديود را محدود 

فرايند شارژ دوباره افزاره ممکن است توسط يک مقاومت الکتريکي ساده 
) و يا توسط ١٢انجام شود که خازن افزاره را شارژ نمايد (شارژ دوباره پسيو

کاهش دهند (شارژ منابع جريان مواز رخ دهد که زمان شارژ دوباره را 
  .]۲۰[دوباره اکتيو)

مشخصات اصلي ديود بهمني تك فوتون با كاربرد شبكه  -٢-٣
  توزيع پالس ساعت

ر پالس ساعت نو در شبکه توزيع مورداستفادهديود بهمني تک فوتون 
بسيار اهميت دارد. ميزان اين مقاله کاربرد  دارا دو مشخصه است که در

  . ]۱۵[ ١٤ثانويه هاپالسو  ١٣يتاريکدر شمارش 
و   يتاريکحرارتي در  هاالکترونتوليد  ليدلبههمه آشکارسازها نور 

 ، از وجود جريان تاريک يزنتونلآزاد ناشي از  هاحامل بوجودآمدنيا 
تک فوتون نرخ شمارش  حسگرها. معادل جريان تاريک در برنديمرنج 
ازسو. دهديمجذب هيچ فوتوني در افزاره رخ  است که بدون يتاريکدر 

ه ک نمودهجريان بسيار زياد از آن عبور  با رخداد شکست بهمني، گريد
 هاتلهحامل پر نمايد. اگر اين  از را هايخرابو  خالي هاتله توانديم

در زمان نامطلوب الکترون محصورخود را آزاد  پرشده هايخرابخالي و 
نوعي نويز است. هر دو که  شونديمثانويه  هاپالسد نمايند سبب تولي

مختلفي  هاراهاين افزاره را مختل نمايند.  کردعمل تواننديممکانيزم 
. استشدهثانويه ارائه  هاپالسو  يتاريکدر برا کاهش نرخ شمارش 

، کاهش ]۲۱[خالي  هاتلهميزان ثانويه کاهش  هاپالسبرا کاهش 
کاهش اين . استشدهنهاد پيش ]۲۲[ بيشينه از اتصالجريان گذرنده 

، کاهش ولتاژ کردنخاموشوسط سرعت بخشيدن به عمليات جريان ت
  .]۲۳[قابل انجام است  هاخازن ميزان افزاره و کاهش ١٥اضافه باياس

زمان  کردناضافهثانويه  هاپالسيک راه متداول جهت کاهش  عالوهبه
 ازسخاموشبعد از فاز  گريدعبارتبه. است قبل از فاز شارژ مجدد انتظار
رخ  پر از حامل هاتله شدنيخالت شارژ مجدد با تاخير برا عمليا

به استفاده از شارژ مجدد اکتيو زمان انتظار  برا تعبيه وجود. دهديم
با استفاده از فرايند  يتاريکدر و همچنين کاهش نرخ شمارش  نياز دارد

صورت گيرد که در آن احتمال  توانديمبسيار تميز و يا کاهش دما  ساخت
بسيار کم  يتاريکدر و نرخ شمارش  ]۲۴[ده رخداد ثانويه حداقل همشا

  .خواهدشد ]۲۵[

شبكه توزيع پالس ساعت توسط ديودهاي  يسازادهيپ -٣-٣
  بهمني تك فوتون

داشتن خروجي ديجيتال  علتبهاستفاده از ديودها بهمني تک فوتون 
 .]۱۲[باال نيست  بهرهمدار گيرنده تعبيه اين مزيت را دارد که نياز به 

هستند که در آن قابليت  امردهديودها بهمني تک فوتون دارا زمان 
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با اين زمان  هافوتونلذا سرعت شمارش ، فوتون وجود ندارد شدنحس
گيرنده نور از سه  ستهب مرده رابطه معکوس دارد. در اين مقاله در هر

استفاده  ۱نشان داده در شکل  ديود بهمني تک فوتون مواز با چيدمان
  . استشده

(شارژ بازنشاني  شدهيطراحابتدا ديود اول توسط مدار  در اين روش

ـــوديمو آماده دريافت فوتون مجدد)  . به محض دريافت اولين فوتون ش

ــدنخاموش(عمل اطفا  ــده) ش ــيگن ،انجام ش ال خروجي ديود اول به س

ديود دوم آماده دريافت  و شوديممدار ديود دوم ارسال  سازفعالورود 

شابه همين چيدمان بين شوديمو ديود اول خاموش  شوديمفوتون  . م

سبت به رو سن اين روش ن سوم نيز وجود دارد. ح  ]١٥[ش ديود دوم و 

گام  بودنخاموش عالدو ديود ديگر هن  جهيدرنتيک ديود و  بودنف

 اجعبهنمودار  گرانينما ٢شکل است.  ييشنواهمکاهش نويزتاريک و 

شاني  شکل شدهيطراحمدار اطفا و بازن مدار  کردعملنمودار زماني  ٣و 

  .سازديمرا نمايان  شدهيطراح

هيچ يک از ديودها بهمني تک فوتون در ولتاژ باالتر  0tدر زمان  

و  M4 ،M5 هاماسفت. چرا که اندنشدهباياس  بهمني از ولتاژ شکست

M6  1 لحظهروشــن هســتند. درt  ســطح ســيگنالEN  يميک منطقي

سفت جهيدرنت. شود شده هاما . در اين لحظه، شونديمخاموش  ذکر

ــوديمفعال  PROواحد  ــدنفعال. پس از ش باالرونده  لبهاولين  PRO ش

سط  ستور  RED1در خروجي آن تو جريان تبديل  پالسبه  M1و ترانزي

 بهمنيدر ولتاژ باالتر از ولتاژ شکست  SPAD1. در اين هنگام شوديم

)VDD باياس و (V1  اين  برعالوه. شــوديمصــفر منطقيV7  نيز صــفر

ـــوديممنطقي  حد  ش عال  PROو وا نديمرا غيرف مه ک  نحوه. در ادا

ـــتفاده از آن در کنار واحد  PWFواحد  کردعمل بيان  PROو علت اس

  .دشدخواه

. چون اين ديود کنديمبرخورد  SPAD1اولين فوتون به  2t لحظهدر 
 باياسبهمني بيشتر از ولتاژ شکست  VDD اندازهبهمني تک فوتون به 

در اين ديود  شکست بهمنيباعث ايجاد  برخوردکرده، فوتون استشده
. سپس رسديم VDDبه  V1و سطح ولتاژ  شوديمبهمني تک فوتون 

. پس رسديم RED2به واحد  DLY1 ريتأخپس از  V1باالرونده در  لبه
 کننديمجريان تبديل  پالسباالرونده را به  لبهاين  M2و  RED2از آن 

ني بهمشکست و در ولتاژ باالتر از ولتاژ  را بازنشاني کرده SPAD2و 
و  شوديمدريافت فوتون  آماده SPAD2. در اين هنگام کننديمباياس 

لگوريتم کار با . در اين اکنديمپيوسته ادامه پيدا  صورتبههمين روال 
کار مدار، به هر ديود بهمني  فرکانسبا حداکثر  هافوتونفرض رسيدن 

. شوديماعمال  DLY ريتأختک فوتون زمان خاموشي برابر با سه برابر 
برابر با  بًايتقرمساو است و  DLY3و  DLY1 ،DLY2واحدها  ريتأخ

به ديودها بهمني  تيدرنهااست که  ايخاموشيک سوم زمان 

زمان خاموشي واقعي اندکي بيشتر  کهآن. علت شوديماعمال  فوتونتک
و  فوتونتکا بين بازنشاني هر ديود بهمني از مجموع تاخيرها است زير
  وجود دارد. ريتأخرسيدن فوتون به آن اندکي 

، آن است که استگرفتهرد توجه قرار ه در طراحي موديگر ک نکته
مقدار  توانيماز نوع قابل تنظيم هستند. با اين قابليت  ريتأخواحدها 

مختلف تنظيم کرد تا  فوتونتکخاموشي را برا ديودها بهمني زمان 
  به مقدار دلخواه زمان خاموشي رسيد.

  
خط لوله  صورتبهبهمني موازي استفاده از سه ديود  نماي -١شكل 

  .براي دريافت پالس ساعت پيكسل واحد عنوانبه
  

 و جزييات شبكه توزيع پالس ساعت نوري يسازهيشب -٤
  شدهيسازهيشبمدار 

 .ميپردازيم شدهسازادهيپدر اين بخش به توضيح هر يک از واحدها 
ديود بهمني تک فوتون  کردعمل سازهيشبالزم به ذکر است که برا 

] که ۱۹که بايد پالس نور را تبديل به پالس الکتريکي نمايد از مدل [
  .استشدهاستفاده  شدهارائهنانومتر  ۱۸۰ آورفنبرا همين ديود در 

واحد آشکارساز لبه باالرونده است که جزييات آن در  RED١٦بلوک 
به ورود هردو  باالرونده لبهبا اعمال  .استشدهنشان داده  ۴شکل 

يک منطقي هستند و خروجي يک  ريتأخبرا مدت  ANDورود گيت 
يک گيت  شمارهورود  ريتأخ. پس از گذشت زمان خواهدبودمنطقي 

AND به اين شوديم، صفر منطقي شده و خروجي نيز صفر منطقي .
باالرونده در ورود آن در خروجي يک  لبهترتيب اين واحد با اعمال 

ست. ا ريتأخکه پهنا اين پالس برابر با مقدار  کنديمپالس مثبت ايجاد 
در اين واحد با تعداد زوجي از  شدهراستفادهيتاخالزم به ذکر است که 

  .استشده سازادهيپوارون گر  هاتيگ
در مدار  .باشديمواحد پااليه پهنا پالس  گرنشان ۵همچنين شکل 

، اگر در هنگام بازنشاني يک فروشکست به شدهيطراحاطفا و بازنشاني 
هر علتي (رسيدن فوتون، نويز شمارش در تاريکي و يا نويز ثانويه) اتفاق 

 فوتونتکمدار شده و ديود بهمني  کردعملبيافتد، باعث اختالل در 
] ۲۶[  شبيه بهادهيا. برا حل اين مشکل شودينمبعد بازنشاني 

. اگر برا مدتي بيش از يک سوم زمان خاموشي استشده سازادهيپ
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 فوتونتکاز ديودها بهمني  کيچيه، فوتونتکهر ديود بهمني 
 است. حال ازکارافتادهکه مدار  خواهدبوداين  گرنشانبازنشاني نشوند، 

 کردعمل. استشده سازادهيپ PWFبرا آشکارساز اين خطا واحد 
اين واحد به اين صورت است که اگر يک پالس منفي با پهنا بيش از 

  . شوديممدت آستانه به ورود آن اعمال شود، خروجي آن فعال 

  
در هر  يدهگناليسنور و  كنندهافتيدر نحوه چيدمان -٢شكل 

  پيكسل

  
  پيكسل كردعملنمودار زماني نحوه  -٣شكل 

  
قابل تغيير و يک گيت  ريتأخ واحدهااز ) ۶شکل ( ١٧ PROواحد 

NAND  دهديم. طرح اين واحد را نشان استشدهسه ورود تشکيل .
صفر منطقي باشند،  NANDاول يا دوم گيت  هاوروداگر هر يک از 

ينمو هيچ نوساني صورت  خواهدبوديک منطقي  خروجي گيت همواره
يک منطقي باشند  NAND. وقتي هر دو ورود اول و دوم گيت رديگ

 سازنوسان حلقهو  خواهدشدبرابر با معکوس ورود سوم  خروجي گيت
و  خواهدبود ريتأخوسان دو برابر مقدار . دوره تناوب نشوديمکامل 

برا بازنشاني ديود بهمني  سازنوسانتوليد  هاپالس ازآنجاکه
زمان  اندازهبه  هاپالساين  فاصلهبايد  شونديماستفاده  فوتونتک

بايد نصف زمان خاموشي  ريتأخباشد. بنابراين مقدار  ازيموردنخاموشي 
شد، ن فوتونتکموفق به بازنشاني ديود بهمني  اول پالسباشد. تا اگر 

  دوم اعمال شود. پالس گاهآنزمان خاموشي سپر شود و  اندازهبه
قابل  ريتأخاز واحد  شدهسازادهيپيستم الزم به ذکر است که در س

قابل تغيير  ريتأخ. علت استفاده از واحدها ]27[ استشدهاستفاده  تغيير
به ديودها  شدهاعمالاست که بتوان زمان خاموشي  ثابت، آن جابه

مختلف از ديود بهمني  هايطراحرا تنظيم کرد. زيرا  فوتونتکبهمني 
 ردنکنهيکمجهت  ترشيبتک فوتون ممکن است نياز به زمان خاموشي 

با  توانديم شدهيطراح. به اين ترتيب مدار باشندداشته ثانويه هاپالس
 هاپالسبين سرعت و  مصالحهبهمني مختلف کار کند و يا ديودها 

  را کنترل نمايد.  ثانويه
 شدهيطراحنهايي مدار اطفا وبازنشاني  بندطرح ۷شکل 

 ۶در آن از است و  2mm ۰۰۳۲/۰ بندطرح. مساحت اين استشدهارائه
  .استشده اليه فلز استفاده

سه ورود جهت ترکيب  NAND دروازهکه اشاره شد از  طورهمان
حائز اهميت آن است که  نکته. استشدهاستفاده  گانهسه هايخروج

 ورود تا خروجي ريتأخبايد متقارن باشد، بدان معنا که بايد  دروازهاين 
 درصورتباهم برابر باشند. زيرا  زهدروا هاورودبرا هر يک از 

  .افتيخواهدکارايي زماني مدار کاهش  نبودنمتقارن

  
  آشكارساز لبه باالروندهنماي  -٤شكل 

  
 پالسواحد پااليه پهناي  -٥شكل 

  
  حلقوي قابل مكث سازنوسانواحد  -٦شكل 
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در اين  شدهارائهو مدار اطفا و بازنشاني طراحي  ١٨يبندطرح -٧شكل 

   مقاله

  يسازهيشبنتايج  -٥

از  رتشيببه خود خود  فوتونتکبهمني  لغزش و چولگي ديود معموالً 
. کنديممقدار است که مدار اطفا و بازنشاني به سيگنال نهايي اضافه 

ايده جديد اين مقاله در زمينه مدار اطفا و بازنشاني لغزش و  بهباتوجه
  . گردديمچولگي مدار گزارش 

  لغزش -١-٥

. قسمت شوديمتقسيم  و قابل تعيين تصادفي قسمت اصليدو لغزش به 
در اين مقاله  .شوديمالکترونيک ايجاد  قطعاتوجود نويز  علتبهتصادفي 

م کيدنس انجا افزارنرمغزش توسط تحليل نويز گذرا با ل سازهيشب
  . ]۲۸،۲۹[استشده

. دهديممايش را ننمودار خروجي نهايي مدار اطفا و بازنشاني  ۸شکل 
 راکهچسيگنال مدنظر است،  روندهنييپا لبهفقط  کهآنقابل توجه  نکته

زنشاني تناظر با باباالرونده م لبهتناظر با دريافت فوتون است و اين لبه م
برا تحليل لغزش معادل  سازهيشباست. زمان  فوتونتکديود بهمني 

 ps کيتاپکيپلغزش  سازهيشباين  جهيدرنتاست. ميکرو ثانيه  ۵۰
  . استآمدهبدست fs  ۳۷  ١٩مؤثر و لغزش ۱۶/۱

  

  نمودار تحليل نويز گذرا -٨شكل 
  

  
  كارلومونتبا روش  شدهيسازهيشبنمودار چولگي  -٩شكل 

  چولگي -٢-٥

 هلبمنبع نور و  باالروندهبين لبه  ريتأخ  ٢٠بافت نگاشت گرنشان ۹شکل 
ست اسيگنال نهايي مدار اطفا و بازنشاني است. الزم به ذکر  روندهنييپا

 ۶۶۰ پالسالکتريکي با يک منبع  افزارنرمکه پالس منبع نور در اين 
ريکي فوتون در مدل ديود بهمني پايانه الکت عنوانبهمگاهرتز که 

. مقدار عدد چولگي که در استشده سازهيشبوجوددارد  فوتونتک
 برابر است با شش برابر انحراف از معيار شوديممتون علمي گزارش 

يراحطولگي مدار اطفا و بازنشاني چولگي، با اين حساب چ نگاشتبافت
  .شوديم ps ۴۳برابر با  شده

حاضر با  سازادهيپمقايسه بين  دهندهنشان ۲جدولهمچنين 
  توزيع پالس ساعت الکتريکي و نور است. هاشبکهتعداد از 

  مقايسه مشخصات زماني تحقيقات مختلف: ٢جدول 
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  جهينت -٦

ني اعت با استفاده از ديود بهمسيستم توزيع نور پالس ساين مقاله يک 
 آورنفستم دريافت پالس ساعت نور با را ارائه نمود. اين سي فوتونتک

پسا  سازهيشبنانومتر سيماس استاندارد طراحي و نتايج  ۱۸۰
عمل  سيستم مشابه خط لوله اينآن است.  کردعملمويد  بندطرح

دوباره شاررژ شده، خاموش و در که سه ديود مختلف در فازها  نموده
مگاهرتز  ۶۶۰پالس ساعتي با فرکانس  تيدرنها. قرار دارندانتظار باشند 

پيکوثانيه چولگي با استفاده از اين شبکه  ۴۳فمتو ثانيه لغزش و  ۲۳۷با 
  است. سازادهيپ قابل
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1 Optical clock distribution network 
2 Jitter 
3 Skew 
4 Clock grid 
5 Active deskew 
6 Floor planning 
7 Layout 
8 Single-Photon Avalanche Diode (SPAD)  
9 International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS) 
10 Free Space Optics (FSO) 

 

  

11 Photon Detection Probability 
12 Passive recharge 
13 Dark Count Rate (DCR) 
14 Afterpulsing 
15 Excess bias 
16 Rising Edge detector 
17 Pause enable Ring Oscillator 
18 Layout 
19 Root mean square 
20 Histogram 

                                                


