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بهینه سبزی دوپبیداری نوری در توریهبی براگ فیبر غیرخطی چلکوجنبید
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Abstract- In this paper, we study the bistability characteristics of chalcogenide nonlinear FBGs. The effect of length and third
order nonlinearity on On-Off switching ratio and intensity distribution in FBG are investigated numerically. We obtained
that there exist an optimum FBG length, that on-off switching ratio is maximized and is independent of the third order
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 8تا  91تْوي  ،9912داًطگاُ غٌؼتی ضيزاس
هقذار آى در ایي رسالِ تزاتز تا غفز است ٍ  ،n2ضزیة
ضکست غيزخطی هزتثِی سَم هیتاضذ.
هيذاى الکتزیکی در داخل تَری را هیتَاى تِ غَرت
تزكيثی اس اهَاج پيصرًٍذُ ٍ پسرًٍذُ ًَضت:

 -1مقدمه

()2

1
F ( x, y )[ A f ( z, t )ei B z
2
 Ab ( z, t )e i B z ]e i0t  c.c.,

E (r, t ) 

كِ در آى  Ab ٍ Afتِ تزتية داهٌِ ّای هَج پيصرًٍذُ ٍ
پسرًٍذُ هیتاضذ .تا جایگذاری هؼادلِ ّای ( )9( ٍ )2در
هؼادلِی هَج هاكسَل (هؼادلِی ّلوَْلتش) ٍ تا استفادُ اس
تقزیة داهٌِی كٌذتغييز ،دٍ هؼادلِی جفت ضذُ تزای
داهٌِّای هَج پيصرًٍذُ ٍ پسرًٍذُ تِ غَرت سیز تِ
دست هیآیذ:

هطالؼِ تز رٍی كليذسًی ًَری اس حذٍد سال  9191ضزٍع
ضذ ٍ تا تِ االى اداهِ دارد [ .]6-5ایي پذیذُ ّا ّوچٌيي
تِ ضذت قلِ ی سیادی در حذ چٌذ ً GW/cm2ياس دارًذ،
اها در سالْای اخيز تا استفادُ اس تَری ّای فيثز
چلکَجٌایذ ایي هقذار حذٍد  9111تزاتز كاّص یافتِ
است تخاطز خاغيت غيزخطی هزتثِ سَم تاالتز ایي هَاد
در هقایسِ تا هَاد سيليکًَی [ّ .]9وچٌيي تخاطز ایي
خاغيت ایي ًَع اس تَری ّا تِ طَلّای كوتزی تزای
ساخت یک دٍپایذاری خَب ًياس دارًذ.

()9

A f  i A f  i Ab

در ایي هقالِ تز رٍی اثزات طَل تَری فيثز ٍ هقادیز
هتفاٍت پاراهتز غيزخطی هزتثِ سَم هَاد چلکَجٌایذ تز
رٍی یکی اس پاراهتزّای دٍپایذاری یؼٌی ًسثت كليذسًی
رٍضي– خاهَش تحث ٍ تزرسی هیضَد.

2

z

 i (| A f | 2 | Ab | ) A f ,
2

()5





A f

2

Ab 
 Ab  i Ab  i A f
z 2
 i (| Ab |2 2 | A f |2 ) Ab ,



كِ در آى پاراهتز ً 1طاىدٌّذُی پاضٌذگی هزتثِی اٍل
است ٍ تا ػکس سزػت گزٍُ ارتثاط دارد . 1  1/  g

 -2تئوری

پاراهتز ً αطاى دٌّذُی هقذار اتالف درٍى تَری فيثز

در حالت كلی ،تَری فيثز تِ طَل  ٍ Lتذٍى اتالف در ًظز
گزفتِ هیضَد (ضکل  .)9در تَریّا ضزیة ضکست در
طَل تَری تِ طَر تٌاٍتی تغييز هیكٌذ تِ ایي تزتية
تغييز ضزیة ضکست در ایي تَری ّای فيثز تِ غَرت
سیز هیتاضذ:

است كِ در ایي ًَضتِ اس آى غزفٌظز هی ضَد .پاراهتز δ

()9

ضزیة كَک ًاپذیزی است ٍ هقذار آى تزاتز تا
   (0  B ) /  gاست كِ در  B  0حاغل آى
تزاتز تا غفز هیتاضذ .پاراهتز ّ κواى ضزیة جفت ضذگی
است كِ تِ تغييزات ضزیة ضکست تستگی دارد ٍ تزای

 2

n( z )  n0  n1 ( z ) cos 
z   ( z )   n2 | E |2 ,
 


تَری یکٌَاخت ػزضی تِ غَرت  κ=2πδn1/λهی تاضذ.
پاراهتز  γتياى كٌٌذُی خاغيت غيزخطی فيثز تَدُ كِ

كِ در آى  Eهيذاى الکتزیکی در حَسُی فزكاًس است،
 ،n0ضزیة ضکست خطی ٍ یا ضزیة ضکست هياًگييn1 ،
ضزیة ضکست هذٍلِ (داهٌِ ی ضزیة ضکست تٌاٍتی
تَری فيثز) Λ ،دٍرُ تٌاٍب تزاگ تَری فيثز (اس یک ضزیة
ضکست كوتز یا ضزیة ضکست كوتز هتَالی یا اس یک
ضزیة ضکست تيطتز تا یک ضزیة ضکست تيطتز
هتَالی) هی تاضذً ϕ(z) .يش اًتقال فاس را ًطاى هیدّذ ٍ

جولِی ضاهل آى تا افشایص تَاى پالس ٍرٍدی اّويت
پيذا هیكٌذ ایي پاراهتز تِ غَرت )    n20 / (cAeffتِ
ٍ n2اتستِ است ٍ در آى  Aeffهساحت هَثز ّستِ فيثز
هیتاضذ.
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تَریّای تزاگ فيثز تخاطز كارتزد ّای فزاٍاى آًْا در
ساهاًِ ّای هخاتزات ًَری ٍ سٌسَرّای فيثز ًَریً ،قص
هْوی را در ساهاًِّای هخاتزات توام ًَری آیٌذُ تاسی
هیكٌٌذ .تِ ػثارت دیگز تَری ّای تزاگ فيثز هی تَاًٌذ
تِ ػٌَاى كليذسىّا ٍ حافظِّای توام ًَری طزاحی ضًَذ
[.]9-9

تيستويي كٌفزاًس اپتيک ٍ فَتًَيک ایزاى تِ ّوزاُ ضطويي كٌفزاًس هٌْذسی ٍ فٌاٍری فَتًَيک ایزاى

ایي ًوَدار اس سِ ضاخِ تطکيل ضذُ است :ضاخِی پایيي،
ضاخِی ٍسط ٍ تاال .ضاخِی ٍسط ضاخِای ًاپایذار است.
تِ هقذار تفاٍت ) Iout(Eتا )ً Iout(Bسثت كليذسًی
رٍضي -خاهَش گَیٌذ.
هیتَاى طَل تَری را تِ غَرت ًَ L  N L ضت كِ در
آى  NLتؼذاد دٍرُ تٌاٍتْای تَری فيثز هی تاضذ تٌاتز ایي
تا تغييز در  NLدر ٍاقغ در طَل تَری تغييز دادُ هیضَد.
ًتيجِی هحاسثات تزای دُ هقذار طَل یؼٌی اس طَلّای
 1.1159هتز تا  1.1191هتز ،در ًوَدار دٍپایذاری ضکل
ً 9طاى دادُ ضذُ است .اگز ًوَدار تغييزات ًسثت
كليذسًی رٍضي – خاهَش را تز حسة تؼذاد تٌاٍب ّای
تَری رسن ضَد (ضکل  )5هطاّذُ هیضَد كِ هقذاری
تْيٌِ تزای طَل ٍجَد دارد كِ در ایي هقذارً ،سثت
كليذسًی رٍضي -خاهَش تيطيٌِ هقذار خَد را دارد.

ضزایط هزسی تزای هؼادالت جفت ضذُ در حَسُی
فزكاًس ػثارتٌذ اس [:]9
Af  0,    Af 0   ,
(Ab  L,    0, )4
كِ در آى  AfLداهٌِی هيذاى الکتزیکی پيطزًٍذُ در
اًتْای تَری تزاگ فيثز ٍ  Lطَل تَری فيثز هیتاضذ.
تا استفادُ اس ضزایط هزسی هؼادلِ ی ( ٍ )4تا استفادُ اس
رٍش راًگ كَتا ٍ رٍضْای پيطگَ كٌٌذُ ٍ تا تثذیل
ضزایط هزسی تِ ضزائط اٍليِ ،هؼادالت جفت ضذُ ضثيِ
ساسی ضذًذ كِ ضکل ّای  2تا ً 4تيجِی ایي ضثيِ
ساسی ّا هی تاضٌذ.

 -1-2اثر طول توری و پبرامتر غیرخطی مرتبه
سوم بر دوپبیداری نوری
ضکل  2یک دٍپایذاری ًَری ًَػی را ًطاى هیدّذ كِ تا
پاراهتزّای سیز تِ دست آهذُ است:
,

B 1550 nm  1550.015 nm L  0.0164 m

,

,

, n2  220 n2 silicon ,
W

n0  2.54 n1  1.5 104

,

= 0.273 1019 m2

n2 silicon

ضکل ً -9وَدارّای دٍپایذاری ًَری تزای دُ هقذار اس طَل تَری.

ضکل  -5تغييزات ًسثت كليذسًی رٍضي -خاهَش تز حسة طَل
تَری فيثز .هٌحٌی آتی تز رٍی ًقاط تٌظين ضذُ است ،طَل تْيٌِ در

ضکل ً -2وَدار دٍپایذاری ًَری.
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ضکل ً -9وًَِ اس تَری تزاگ فيثز تِ طَل  .Lاهَاج پيصرًٍذُ ٍ
پسرًٍذُ در ضکل هطخع ضذُاًذ.

 8تا  91تْوي  ،9912داًطگاُ غٌؼتی ضيزاس
 L=0.0061 mاتفاق هیافتذ.

هَاد چلکَجٌایذ تز حسة ًَع هادُی كارتزدی در آًْا،
دارای پاراهتز غيزخطی هزتثِ سَم هتٌَػی هی تاضٌذ كِ
اس  221تا  191تزاتز پاراهتز غيزخطی هزتثِ سَم
سيليکَى ّستٌذ.
ًوَدارّای تغييز كليذسًی رٍضي -خاهَش را ًسثت تِ
تؼذاد تٌاٍبّای تَری فيثز تزای ایي هقادیز هختلف اس
پاراهتز غيزخطی در ضکل  4رسن ضذُ است .در داخل
ضکل هقذارّای هختلف پاراهتزّای غيزخطی هزتثِ سَم
ًَضتِ ضذُ است.
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ضکل  -4هٌحٌیّای تغييزات ًسثت كليذسًی رٍضي -خاهَش تز
حسة تؼذاد تٌاٍب ّای تَری فيثز تزای ًِ هقذار هختلف اس پاراهتز
غيزخطی هزتثِ سَم.

ّواًطَر كِ هطاّذُ هیضَد تا تغييز
هزتثِ سَمّ ،يچگًَِ تغييزی در طَل
رخ ًوی دّذ تلکِ در ّواى طَل
 ، L=0.0061 mتيطيٌِ هقذار ًسثت
خاهَش اتفاق هی افتذ.

پاراهتز غيزخطی
تْيٌِ تَری فيثز
قثلی یؼٌی در
كليذسًی رٍضي-

 -3نتیجهگیری
در آیٌذُای ًِ چٌذاى دٍر ،تَریّای تزاگ فيثز تِخاطز
تَاًایی فَق الؼادُضاى در تَليذ ٍ ایجاد كليذسًی توام
ًَری ٍ حافظِی توام ًَری هیتَاًٌذ اًقالتی تشرگ در
ساهاًِّای هخاتزاتی ایجاد كٌٌذ .هَاد چلکَجٌایذ ًيش تِ-
خاطز كليذسًی در ضذتّای هَرد ًياس تسيار پایييتز
ًسثت تِ ًَع هادُ سيليکًَی ،تسيار هَرد تَجِ قزار گزفتِ
است.
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در ایي هقالِ هؼادالت حاكن تز تَریّای تزاگ فيثز ،تا
استفادُ اس رٍشّای ػذدی ،ضثيِساسی ضذًذ ٍ
ًوَدارّای دٍپایذاری تز حسة هقادیز هختلف طَل تَری
فيثز رسن ضذ .یکی اس هطخػِّای ًوَدار دٍپایذاری
یؼٌی ًسثت كليذ سًی رٍضي -خاهَش تز حسة طَل
تَری تذست آهذ ٍ هطاّذُ ضذ كِ در یک طَل خاظ در
حذٍد  6هيليوتز اس تَری فيثز ،تيطيٌِ هقذار خَد را دارد
ٍ حتی تا تغييز پاراهتز غيزخطی هزتثِی سَم ًيش در ایي
هقذار تفاٍتی ایجاد ًویضَد ٍ ثاتت هیهاًذ.

