بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
 دانشگاه شهید بهشتی،۳292  دی ماه32  تا32
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 علیرضا خورسندی، سعید قوامی صبوری،محمدعلی اماندادی قطبآبادی
دانشکده فیزیک دانشگاه اصفهان

 این بهینه سازی بر مبنای کاهش شدد آسدتانه انمداد شدده. در این پژوهش یک سوئیچ دو پایدار نوری از نوع بازتابی بهینه سازی شده است- چکیده
 نتایج بدست آمده نشان می دهند که آستانه ی شد مورد نیاز برای ایماد این سوئیچ به ضرایب بازتاب آینههای کاواک آن و درآشدامندگی محدی.است
. به این منظور سعی شده است با بهینهسازی پارامترهای کاواک آستانه شد به میزان قابل تدوههی کداهش یابدد.غیرخطی درون کاواک وابسته میباشد
.سرانماد اثر عرضی نمایه گاوسی لیزر بر روی محی غیرخطی 𝑆𝐶 ههت ایماد پدیدهی دوپایداری نوری بررسی شده است

 نمایه پرتو گاوسی، محی غیرخطی،  آستانه شد، سوئیچ دوپایداری نوری-کلید واژه

Optimization of a Reflective type Bistable Switch
Mohammadali Amandadi Ghotbabadi, Saeed Ghavami Sabouri, and Alireza Khorsandi

Department of Physics, University of Isfahan, 81746-73441 Isfahan

Abstract- In this paper a reflective type bistable switch is optimized. It is based on the reduction of the intensity threshold of
the switch. Obtained results indicate that the required intensity threshold depends on the reflectivity coefficients of its FabryPerot cavity and the absorbance of the intercavity nonlinear medium. It has been tried to optimize the switch parameters such
that the intensity threshold is significantly decreased. Finally the effects of the intensity profile of a laser beam on a bistable
optical switch produced by using a carbon sulfide (CS) are investigated.
Keywords: Bistable switch, intensity threshold, nonlinear medium, profile Gaussian beam
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 32تا  32دیماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی

 -1مقدمه
1

با هایگزین کردن  φ = Nπو  φ = (N + 2) πدر رابطهی
( )۳کمینه و بیشینه بازتاب متناظر بدا حالدتهدای پایددار
سوئیچ به صور زیر بدست میآیند.
()3

1
𝐹1+

×

()4

]

𝑑𝛼2 −𝑅 −𝑅 𝑒 −2
𝛼𝑅1+
𝐵
𝑓

(1−𝑅𝛼 )2
−2αd
1+R2
α −Rf −RB e
(1−Rα )2

𝑅𝑚𝑖𝑛 = 1 −

[ R max = 1 −

اختالف بین این دو وضعیت پس از اندکی عملیا ریاضی
به صور زیر است]:[4
()5

)

1+(Rα )2 −Rf −RB e−2αd
2

(1−R2
)α

( R D = 4R α

در شددکل ( )3تغییددرا 𝐷𝑅 بددر حسددب ضددرایب بازتدداب
آینههای کاواک 𝑅𝐵 ،و 𝑓𝑅 نشان داده است.

 -2دوپايداری نوری و بهینهسازی کاواک
در این مقالده خدواهیم دیدد ،کداواک در تعیدین آسدتانهی
شد برای مشاهدهی دوپایداری نوری نقش اساسدی ایفدا
مینماید .در شکل ( )۳نمدایی از ایدن کداواک نشدان داده
شده است.

شکل ( : )3تغییرا 𝐷𝑅 بر حسب ضرایب بازتاب آینههای کاواک 𝐵𝑅 و 𝑓𝑅
به ازای .αd = 1

همان طدور کده در شدکل بداال نشدان داده شدده اسدت در
 R 𝐵 = 1مقدار 𝐷𝑅 بیشینه است .بنابراین میتدوان متغیدر
𝐵  Rرا از فرایند بهینهسازی حذف کرد .اکنون بدرای درک
اثر 𝐷𝑅 بر آستانه شد سوئیچینگ ،شد بازتابی  IRرا بر
حسب شد ورودی که با رابطه]:[۳

شکل ( : )۳نمایی از کاواک فابری– پروی دوپایدار به طول  dکه در آن یک
محی غیرخطی قرارگرفته است.

ضریب عبور و بازتداب ایدن کداواک بده صدور زیدر بیدان
میشوند].[4
()1
()2

2

)

1

×]

]

به یکدیگر مربوب می شوند محاسبه میکندیم .نتدایج ایدن
بررسی در شکل ( )2نشان داده شده است.

−2αd
1+R2
α −Rf −RB e

(1−Rα )2

1+F(sin

)

()1

1

2

1+F(sin

[]

𝐼𝑅 = RI0

[R=1−

−2αd
1+R2
α −Rf −RB e

(1−Rα )2

[=T

که در آنها 𝑑 طول کاواک 𝛼 ،ضریب هذب خطی محدی
غیر خطی 𝑅𝑓 ،و 𝐵𝑅 توانهای بازتاب آینههای کداواک و φ
تغییر فاز پرتو در رفت و برگشت میباشدند .همچندین R α
بازتاب مؤثر میانگین و  Fظرافت بازتاب کاواک میباشند.
با استفاده از سیگنالهای بازتابی دوپایداری نوری را مدورد
بررسی قرار میدهیم .هدف این است کده ارتبداب بدین دو
حالت پایدار سوئیچ و شد آستانه را پیدا نماییم در واقع

شکل( : )2نمودار شد بازتابی بر حسب شد ورودی .در منحنی :A
R f = 0.38 , R B = 1 , αd = 0.35 , R D = 0.81
و در منحنی:B
R f = 0.38 , R B = 1 , αd = 1 , R D = 0.54
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وسایل دوپایدار ایده آل برای پردازش دادههای نوری بایدد
کم حمم و سریع باشند] .[۳نیاز به توان سوئیچینگ کدم،
عملکرد در دمای اتاق و طول مدو مرئدی از ویژگدیهدای
اساسددی ایددن وسددایل محسددوب مددیشددود] .[3بدده منظددور
دستیابی به آستانه ی شدد سدوئیچینگ کدم در وسدایل
دو پایدار الزد است پارامترهای کاواک آن بهینه شدوند].[۳
معموالً دوپایداری نوری با مشخصهیابی شدد بازتدابی یدا
عبوری به عنوان تابعی از شد ورودی ،بدر اسداح حلقده
پسماندی مطالعه میشدود] .[2در ایدن مقالده بده بررسدی
بهینهسازی کاواک فدابری-پدروی دوپایددار ندوع بازتدابی و
همچنددین اثددر عرضددی نمایدده گاوسددی لیددزر بددر روی
محی غیرخطی 𝑆𝐶 ههدت ایمداد یدک سدوئیچ دوپایددار
نوری میپردازیم.

 32تا  32دی ماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی
شکل(: )2نمودار شد بحرانی بر حسب درآشامندگی محی غیرخطی برای
β = 3.05 × 103 , R f = 0.5 , R B = 1

همددانطددور کدده در شددکل ( )2دیددده مددیشددود ،بدده ازای
 αd~0.33شد بحرانی کمینه اسدت .همچندین بده ازای
 αd ≤ 0.1و  αd > 0.6شد سوئچینگ به شد افزایش
مییابد .در این حالدت 𝐷𝑅 کداهش و آسدتانه شدد بدرای
سوئیچینگ افزایش مییابد.

 -4شبیهسازی سوئیچ دوپايدار با نمايه گاوسی

 -3بهینهسازی پارامترهای کاواک

چیدمان الزد برای ایمداد سدوئیچ بدا نمایدهی گاوسدی در
شکل ( )1نشان داده شده است.

رابطه ( )2یک معادلهی اساسی ههت بهیندهسدازی اسدت.
به این منظور  R Dرا بر حسدب  R fبده ازای مقدادیر معدین
در آشامندگی محی  ،αd ،محاسبه میکنیم .در شکل زیدر
نتایج این محاسبه نشان داده شده است.



1.0

0.6

توزیددع شددد پرتددوی گاوسددی بدده صددور زیددر بیددان
میشود]:[2

RD

0.8

شکل ( :)1چیدمان الزد برای ایماد سوئیچ دوپایدار با نمایه گاوسی.

0.4

Absorbance=1
Absorbance=0.8
Absorbance=0.65
Absorbance=0.45
Absorbance=0.35
1.0

0.8

0.4

0.6

() 8

که در آن

0.2

0.0
0.0

شکل ( : )4تغییرا 𝐷𝑅 بر حسب ضریب بازتداب آیندهی هلدو ،𝑅𝑓 ،بده ازای
مقادیر مختلف درآشامندگی محی غیرخطی

دیده می شود بیشدترین مقددار  R Dدر  R f = 0.5بده ازای
 𝛼𝑑 = 0.35اتفاق میافتد .درآشامندگی غیرخطدی یکدی
دیگددر از پارامترهددای تددذثیر گددذار بددر شددد آسددتانهی
سوئیچینگ دوپایدار میباشد .برای این کدار  IDرا کده بده
شد بحرانی موسود است به صور زیر معرفی مینماییم
]:[۳
() 1

(1−R2
)α

𝜋

8 (1−Rf )(1+RB 𝑒 −αd )(1−e−αd )Rα

λα

)𝑧(𝑤

= 𝑏 𝑤0کمر پرتدو گاوسدی

𝑓

𝑏0

بیان می شود .تغییرا شعاعی نمایده گاوسدی بده صدور
 𝑟 = √𝑥 2 + 𝑦 2است .همچنین 𝑎 𝑤0کمر پرتدو گاوسدی
در مکان 𝑎 و  𝑑1فاصله کمر پرتو تدا عدسدی مدیباشدند از
طرفی تغییرا اندازهی لکه پس از عدسی را به صور زیر
بیان میشود.

[ ID = β

که در آن  β = 3πnمی باشد .در شکل زیر تغییدرا
2

2 2

2

) 𝑎√(1−𝑑1 ) +(𝜋𝑤0

𝑒 )

در مکان 𝑏 است که آن را به نقطهی 𝑎 مربدوب مدیکندد.
همانطور که پیداست مقدار این کمیت وابسته به 𝜆 طدول
مو پرتو ورودی و 𝑓 فاصله کدانونی عدسدی مدیباشدد .در
رابطهی ( 𝐼0 ،)۳شد نمایه در مکان 𝑏 است که مقدار آن
𝑃
= 𝐼0
وابسته به توان ورودی لیدزر ،𝑃،و بده صدور
𝜋𝑤 2

Rf

]

𝑎𝑤0
𝜆𝑓

0.2

2

2𝑟 2
)
)𝑧(𝑤

(−

𝑤0𝑏 2

( 𝐼(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐼0

2

ID

()9

بر حسب  αdمشاهده میشود.

𝑍

) ( 𝑤(𝑧) = 𝑤0𝑏 × √1 +
𝑅𝑍

𝜋𝑤0𝑏 2

کدده در آن 𝑧 مسددافت انتشددار پرتددو و 𝜆 = 𝑅𝑍 بددازهی
ریلی پس از عدسی میباشند .همچنین 𝑐𝐼 میانگین شدد
داخل کاواک و 𝑅𝐼 شد بازتابی از آن عبارتند از]:[4
]

()۳0

()۳۳

۳31

]

) 𝑑𝛼(1−𝑅𝑓 )(1+𝑅𝐵 𝑒 −𝛼𝑑 )(1−𝑒 −
2

[ × 𝐼 = 𝑐𝐼

] ))) 𝑐𝐼(𝛼𝑑(1−𝑅𝛼 )2 [1+𝐹(𝑠𝑖𝑛(φ

) 𝑑𝛼2 −𝑅 −𝑅 𝑒 −2
𝛼𝑅𝛼𝑑(1+
𝐵
𝑓

[ 𝑐𝐼 𝐼𝑅 = 𝐼 −

) 𝑑𝛼(1−𝑅𝑓 )(1+𝑅𝐵 𝑒 −𝛼𝑑 )(1−𝑒 −
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همانطور که در شکل ( )2نشدان داده شدده اسدت ،نقداب
 d − cو  f − eبه ترتیب حالتهدای پایددار سدوئیچ را بده
ازای دو مقدار مختلف  R Dنشدان مدیدهندد .از طرفدی بدا
افزایش اختالف بین حالدتهدای پایددار ،آسدتانهی شدد
ههت ایماد سوئیچ دو پایدار نوری کاهش یافته است .ایدن
بدده آن معنددی اسددت کدده افددزایش  ،R Dآسددتانه شددد
سوئیچینگ را کاهش میدهد.

 32تا  32دی ماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی
همچنین عبار 𝛿  φ(𝐼𝑐 ) = 𝛾𝐼𝑐 −در ایدن روابد تغییدر
فاز پرتو رفت و برگشتی داخل کاواک است .به طوریکه 𝛾
وابسته به بخش غیرخطی ضریب شکست محدی کدربن
سولفید  ،𝑛2 ،است که به صور 𝑑 𝛾 = 3𝜋𝑛𝜆2بیان میشود.
همچنین در این رواب 𝐼 توزیع شد نمایه گاوسی اسدت.
پارامترهای انتخداب شدده بدرای شدبیهسدازی عبارتندد از:
𝑚𝑐𝑤0𝑎 = 1𝑚𝑚 ،𝑓 = 7.5𝑐𝑚 ،𝑑2 = 9𝑐𝑚 ، 𝑑1 = 20
و𝑚𝑛 . λ = 632هدددف ایددن اسددت مشددخه کنددیم چدده
قسمتی از نمایه ،سوئیچ دوپایدار را فعال مدینمایدد .بدرای
ایددن منظددور لکددهی درون ناحیددهی بددرد ریلددی را در نظددر
میگیریم.
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میتوان آن را ناشی از افزایش ناگهدانی بخدش غیدرخطدی
ضریب شکست محدی دانسدت .بده ایدن ترتیدب حلقدهی
پسماند تشکیل میشود و وهود پدیدهی دوپایداری ندوری
را ثبیت میکند .همان طور که از شکل پیداست آسدتانهی
شدددتی کدده سددوئیچ دوپایدددار را فعددال مددیکنددد برابددر بددا
 𝐼𝐷 = 25 × 104 𝑐𝑚𝑤2میباشد .بدا مقایسده ایدن مقددار بدا
توزیع شد نمایه گاوسی دیده می شود تنها بخشی از لکه
درون ناحیه ریلی ،شد های سوئیچینگ مورد نیاز بدرای
ایماد پدیدهی دوپایداری را بوهود میآورند.

