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-سٌج هبختداخل یکش هقبلِ ا يای دزثبشد. ًَزی هیتوبم پسداشش حَشُ تقَیت کٌٌدُ ًَزی یکی اش عٌبصس کلیدی هَزد ًیبش دز  – دُیچک

اًتشبز  یدز تداخل سٌج، ثب زٍش عدد ًَز. اًتشبز ثسای شجیِ سبشی عول تقَیت ًَزی استفبدُ شدُ است ،سیپراشجبع یسخطیشًدز غ

 دازا ثَدى ثَاسطِ ستنیکِ س یسخطیٍ اثس غ یهطبلعِ شدُ است. ثِ کوک اثسات تداخلسبشی ٍ شجیٍِ ثب کوک ًسم افصاز هتلت  کِیثبز

استفبدُ  یکٌٌدُ ًَز تیٍ تقَ یتوبم ًَز یهٌطق تیگ ،یتوبم ًَز چییاش آى ثِ عٌَاى سَ تَاىیه دّد،یاش خَد ًشبى ه یسخطیغ یثبشٍ

 یٍزٍد کِیثبز تیکٌتسل، تقَ ثبزیکِثِ عٌَاى  یگسیٍ د یٍزٍد کِیثِ عٌَاى ثبز یکی ستن،یثِ س یهطبلعِ ثب اعوبل دٍ ٍزٍد يیکسد. دز ا

  .شدُ است ًشبى دادُ

 .شًدز-، هبختیسخطی، غ کٌٌدُ تیتقَسٌج ، پریس ، تداخلجبذة اشجبع :کلید ٍاضُ

Design of all-optical amplifier based on nonlinear Mach-Zehnder 

interferometer 

Sheyda Aghazade, Hamid Vahed, Hadi Soofi 

School Of Engineering Emerging Technologies, University of Tabriz, Tabriz 

Abstract- Optical amplifier is one of important components in all-optical processing. In this paper, we used a saturable 

nonlinear Mach-Zehnder interferometer for simulation of optical amplification action. The simulation of light propagation 

has been carried out by using of Beam Propagation Method (BPM) and Mathlab Software. This structure can be considered 

as an all-optical switch, logic gate and amplifier by using of nonlinearity and interferometry effects in the nonlinear arm. In 

this paper, we import two input beam, one as control beam and the other one as input beam. We amplify the input beam by 

using of control beam. 

Keywords: saturable absorber, interferometer, Amplifier, Nonlinear, Mach-Zehnder 
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 هقدهِ -1

شای اًتمال سشیغ اطالػات ضثکِ ّای ًَسی تستش هٌاسثی ت

حدین ّستٌذ، اها اص آًدا کِ دس حَصُ ًَس هاًٌذ حَصُ 

ادٍات هَسد ًیاص خْت تمَیت، دسیافت، الکتشًٍیک 

تشداسی اص پشداصش، رخیشُ اطالػات ٍ غیشُ، سا ًذاسین، تْشُ

ّای توام ًَسی هیسش ًیست. اص ایي سٍ توشکض اغلی ضثکِ

ي است کِ تتَاًٌذ هحمماى حَصُ هخاتشات ًَسی تش ای

 ادٍاتی ًَسی تا کاسکشد ادٍات الکتشًٍیکی طشاحی کٌٌذ.

ادٍات فَتًَیکی فَق سشیغ توام ًَسی اص اثشات اپتیک 

-، تشای کاستشد دس هخاتشات ًَسی ٍ سیستن ]1[غیشخطی 

تحشیک  یک سٍشگیشًذ. ّای پشداصش توام ًَسی تْشُ هی

ای تا ضذت تاسیکِاػوال اثشات غیشخطی دس هَاد غیشخطی 

هَاد  صیاد است، کِ ًَس لیضسّا داسای ایي ٍیظگی است.

تَاى هَاد غیشخطی اًَاع هختلفی داسد کِ اص آى خولِ هی

پزیش ٍ هَاد غیشخطی غیشخطی کش، هَاد غیشخطی اضثاع

الکتشٍ اپتیکی سا ًام تشد. هَاد کش ضشایة غیشخطی تضسگی 

ل است. ی ساخت ٍ دستشسی تِ آًْا هطکداسًذ اها پشٍسِ

تَاى پزیش سا تِ سَْلت هیدس ػَؼ هَاد غیشخطی اضثاع

اپتیکی تا لشاس گشفتي دس -یافت. هَاد غیشخطی الکتشٍ

هداٍست الکتشٍدّا ٍ تا اػوال ٍلتاط، اثشات غیشخطی اص 

-صًذس یکی اص هَلفِ-سٌح هاخدٌّذ. تذاخلخَد ًطاى هی

ّای هْن دس هذاسات هدتوغ ًَسی است ٍ ًمص تسضایی 

ّا ی پشداصش توام ًَسی ٍ فَق سشیغ سیگٌالحَصُدس 

 ،یش تغییش ضشیة ضکستّایی ًظداسد. تِ کوک سٍش

 ، اثش الکتشٍ اپتیکیاثش تشهَاپتیکی ،تغییش طَل هسیش ًَسی

تَاى خشٍخی ّا هیٍ تا اػوال ضیفت فاص تِ یکی اص تاصٍ

کاستشدّای هختلفی  صًذس سا کٌتشل ًوَد.-سٌح هاخاخلتذ

تَاى دس هماالت هتؼذد یافت، ًظیش یلِ سا هیاص ایي ٍس

ٍ گیت هٌطمی توام  ]2[،سٍتش سیگٌال  ] 1[سَییچ ًَسی 

دس تحمیمات لثلی، اهکاى طشاحی تمَیت کٌٌذُ  .] 3[ًَسی 

صًذس حاٍی هادُ –ًَسی هثتٌی تش تذاخل سٌح هاخ

. دس ایي همالِ، ایي [4]غیشخطی کش تشسسی ضذُ است

صًذس حاٍی هادُ غیش خطی  –اهکاى دس تذاخل سٌح هاخ 

 اضثاع پزیش تشسسی ضذُ است.

 هدل تئَزی -2

سٌح ًطاى دادُ ضذُ است، تذاخل 1 ّواًطَس کِ دس ضکل

ٍ  (P1,P2) صًذس هَسد هطالؼِ داسای دٍ پَست ٍسٍدی-هاخ

-تاضذ. یکی اص تاصٍّای تذاخلهی( Po)یک پَست خشٍخی 

 پزیش دس ًظش گشفتِسٌح خطی ٍ دیگشی غیشخطی اضثاع

 2ٍ  1ضذُ است. تا اػوال ٍسٍدی تِ ّش یک اص پَست ّای 

تخطی )ًیوی( اص ضذت ٍسٍدی تِ تاصٍی خطی ٍ تخص 

دیگشی )ًیوِ دیگش( اص ٍسٍدی تِ تاصٍی غیشخطی تضسیك 

خَد خَاّذ ضذ. هیذاى دس تاصٍی غیشخطی، هذٍالسیَى 

فاصی سا تدشتِ خَاّذ کشد. تخص ضیفت فاص یافتِ دس اثش 

تاصٍی غیشخطی، تا تخص هٌتطش  دسفاصی  خَدهذٍالسیَى 

ضًَذُ دس تاصٍی خطی تشکیة ضذُ ٍ تِ سثة اختالف ساُ 

ًَسی دس خشٍخی تذاخل خَاٌّذ داضت. تا اػوال ّش دٍ 

ٍسٍدی، تخطی اص ٍسٍدی اٍل دس تاصٍی خطی ٍ تخص 

دیگشی اص آى دس تاصٍی غیشخطی هٌتطش خَاّذ ضذ. تشای 

است، تخطی اص آى دس  ٍسٍدی دٍم ًیض ّویي حالت تشلشاس

تاصٍی خطی ٍ تخص دیگش ٍسٍدی دٍم دس تاصٍی غیشخطی 

اًتطاس خَاّذ یافت. دس تاصٍی غیشخطی تِ سثة ٍخَد دٍ 

خَاّین داضت، یؼٌی دٍ  هتماتلتاسیکِ هذٍالسیَى فاصی 

تاسیکِ تذٍى آًکِ تا ّن تشکیة ضًَذ سٍی ّن اثش گزاضتِ 

تخص ّای ضیفت  دٌّذ. دس آخشٍ فاص یکذیگش سا تغییش هی

 فاص یافتِ ّش تاسیکِ تا تخص هٌتطش ضًَذُ دس تاصٍی خطی

 تشکیة ضذُ ٍ تذاخل خَاّین داضت.

 

 
 صًذس هَسد هطالؼِ.-سٌح هاخ. تذاخل1ضکل 

صهاًی کِ دٍ تاسیکِ تِ سیستن اػوال ضَد، دس تمشیة 

-هحَسی ضذت ایي دٍ تاسیکِ تا ساتطِ صیش تَغیف هی
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هیذاى ػشضی گاٍسیي  تِ غَست  Eدس ساتطِ تاال 
2 2

0[ exp( / 2 )]I x x  .است I  ،ضذت هیذاىx 

 0nتاسیکِ ٍسٍدی ّستٌذ.  پٌْای 0xهختػات ػشضی ٍ 

)سٌح ٍ ضشیة ضکست صیشالیِ تذاخل , )n x z  ضشیة

 :]5[تاضذسٌح تا ساتطِ صیش هیضکست تذاخل

(2      )    
   

     

,                             
,    

, ,         

L

NL

n x z
n x z

n x z

L

n LA

A

x z N




 
 



 ، داًطگاُ یضد1394تْوي هاُ  8تا  6

 

346 

 

L
n  ٍ ضشیة ضکست تاصٍی خطی

NL
n  ضشیة ضکست

-هشتَط تِ تغییشات غیشخطی هی nخطی ٍ تاصٍی غیش

پزیش تغییشات تاضذ. تشای هادُ ای تا غیشخطیت اضثاع

غیشخطیت تِ اصای یک هیذاى ٍسٍدی تِ غَست صیش 
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ل اص دٍ تاسیکِ تاضذ، تِ دس غَستی کِ هیذاى ٍسٍدی هتطک

 :]4[داسین هتماتلسثة سٍاتط هشتَط تِ هذٍالسیَى فاصی 
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 تاضذ.ضشیة کَپلیٌگ هی کِ دس آى 

ذسی تا طَل تاصٍی صً-سٌح هاخدس ایي هطالؼِ اص تذاخل

 2/1ی کٌٌذُی ضکافٌذُ/تشکیةهیکشٍهتش، صاٍیِ 1200

دسخِ ٍ داسای یک تاصٍی خطی ٍ یک تاصٍی غیشخطی 

-. ضشیة خطی ایي تذاخلضذُ استپزیش استفادُ اضثاع

15همذاس  ٍ ضشیة غیشخطی آى 5/1سٌح  25 10 /m W 

212 ضذت اضثاع خارب اضثاع پزیش. است /102 mW 

  است.

 

 
خشٍخی تش حسة  (ب 1Iٍسٍدی ػثَس تش حسة  (الف: 2ضکل 

 پزیش.تشای غیشخطیت اضثاع 1I ٍسٍدی

 

تغییش دس ضشیة ضکست تشای ّش دٍ تاصٍی خطی 

38.0][ 0  nnLL  غیشخطی ٍ

38.0][ 0  nnNLNL  است یؼٌی یکساى

[. هَاد صیادی 5سٌح دس ٍضؼیت تاالًس است]تذاخل

هیتَاًذ ایي خَاظ غیشخطی سا داضتِ تاضذ کِ ضیطِ 

( هیتَاًذ Schott OG 550آالیص یافتِ تا هَاد ًین سساًا )

تشسسی ّا تش سٍی تاسیکِ گاٍسیي یکی اص ایي هَاد تاضذ. 

اًدام  کشٍهتشهی 55/1ٍ طَل هَج  هیکشٍهتش 5 پٌْایتا 

ضثیِ ساصیْا ٍ هحاسثات تا استفادُ اص است. ضذُ گشفتِ 

سٍش اًتطاس تاسیکِ ٍ تِ کوک ًشم افضاس هتلة اًدام ضذُ 

 Ioٍ ضذت خشٍخی  I[. تِ اصای ضذت ٍسٍدی 6است]

 دس ًظش گشفتِ ضذُ است.  T=Io/I،ضشیة ػثَس تػَست 

 ْا یک ٍسٍدی تِگیشین کِ تٌاتتذا حالتی سا دس ًظش هی

سیستن اػوال ضَد. تٌاتشایي تا اػوال ٍسٍدی تِ پَست یک 

ًوَداسّای ػثَس ٍ خشٍخی تِ تشتیة، تِ غَست ًطاى دادُ 

حذاکثش ب خَاٌّذ تَد.  2الف ٍ ضکل  2ضذُ دس ضکل 

الف، دس ضذت  2ػثَس دس ًوَداس ضکل 
11 2

1 4.768 10 /I W m   .اکٌَى تا اتفاق افتادُ است

همذاس هطخع ضذُ پَست یک دس ٍدی ثاتت ًگاُ داضتي ٍس

11) الف 2 ضکلدس  24.768 10 /W mتِ  دٍم ( ٍسٍدی

 . ضذُ استاػوال پَست دٍ 

 

 
اصای ٍسٍدی  تِ 2I تش حسة ٍسٍدیب( خشٍخی ػثَس  (الف :3ضکل 

 تشایپزیش تشای غیشخطیت اضثاع 2I ٍ ٍسٍدی هتغیش 1I ثاتت

 ضشایة کَپلیٌگ هتفاٍت.

 

تَاى دسیافت سفتاسی کِ الف ٍ ب هی 3ضکل  تا دلت دس

ًوَداسّای ػثَس ٍ خشٍخی دس اثش اػوال ٍسٍدی دٍم اص 

دٌّذ، هطاتِ سفتاس ًوَداسّای ػثَس ٍ خَد ًطاى هی

است. لف ٍ ب ا 2دس ضکل خشٍخی دس تاصُ هطخع ضذُ 

 تیطیٌِدس ٍالغ اگش ضذت هَسد ًیاص تشای سسیذى تِ اٍلیي 



 تیست ٍدٍهیي کٌفشاًس اپتیک ٍ فَتًَیک ایشاى ٍ ّطتویي کٌفشاًس هٌْذسی ٍ فٌاٍسی فَتًَیک ایشاى 
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هٌحٌی ػثَس سا ضذت ثاتت تشای ٍسٍدی اٍل دس ًظش 

( پس اص 2تَاى تغییشات هٌحٌی ػثَس )ضکل تگیشین، هی

سا تِ اصای اػوال ٍسٍدی دٍم دس ًظش گشفت. ایي  تیطیٌِ

 ًتیدِاص ایي  ًیض تشلشاس است. خشٍخی ضشایط تشای هٌحٌی

. ضذُ استدس طشاحی تمَیت کٌٌذُ ًَسی استفادُ 

دس  1I ّای ػثَس ٍ خشٍخی تِ اصای ٍسٍدیهٌحٌی

تا  .سسن ضذُ است 4دس ضکل تش ٍسیغهمذاسی هحذٍدُ 

ب ًطاى  4الف ٍ  4ّای ضذت کِ دس ضکل تَخِ تِ تاصُ

ى ضذت دادُ ضذُ است، اًتخاتْای هختلفی هیتَاًذ تؼٌَا

تاسیکِ سیگٌال ٍ کٌتشلی غَست گیشد تا تمَیت هَسدًظش 

 تش سٍی تاسیکِ سیگٌال سخ دّذ.

 

 
ی تشای هادُ 1I ًسثت تِ ٍسٍدیب( خشٍخی ػثَس  (الف :4ضکل 

ّای ضذت ًوایص دادُ ضذُ دس ضکل، اهکاى تاصُ پزیش.غیشخطی اضثاع

 ذ.ٌِ سیگٌال ٍ کٌتشل سا ًطاى هیذّّای هَخَد تشای اًتخاب تاسیک

 

تِ اصای ضشٍع سیگٌال اص غفش،  ،4تا تَخِ تِ ضکل ّای 

، لزا ضذت ٍسٍدی تا ضذُ استخشٍخی ًیض اص غفش ضشٍع 

اٍل سا تِ ػٌَاى ضذت کٌتشل دس ًظش گشفتِ ٍ  کویٌِ

تؼذ اص آى سا تِ ػٌَاى  تیطیٌِتا اٍلیي  اص کویٌِ اٍلضذت 

. گشفتِ ضذُ استدس ًظش  ضذت سیگٌال هَسد هطالؼِ

کٌتشل( دس  تاسیکِتٌاتشایي تا دس ًظش گشفتي ٍسٍدی اٍل )

11همذاس  2
1 9.53 10 /I W m   اػوال ٍسٍدی دٍم دس ٍ

11هحذٍدُ  20 5.36 10 /W m   4 ضکلّواًطَس کِ دس 

، همذاس خشٍخی دس هحذٍدُ ًطاى دادُ ضذُ است بٍ  الف
11 20 11.05 10 /W m  تا سَییچ کشدى تِ  ٍ خَاّذ تَد

چشخِ تؼذی تمَیت تیطتشی خَاّین داضت. لزا تا اػوال 

11کٌتشل تِ همذاس تاسیکِ  2
1 21.15 10 /I W m   ٍ

( دس هحذٍدُ تاسیکِ ٍسٍدیٍسٍدی دٍم )
11 20 7.87 10 /W m  ، خشٍخی دس هحذٍدُ ضذت
11 20 21.34 10 /W m  ً وَد. تا سَییچ تغییش خَاّذ

تَاى تا اػوال کٌتشل کشدى تِ چشخِ ّای تؼذی هی

 تش، تمَیت تیطتشی اص سیستن دسیافت کشد.تضسگ

 گیسیًتیجِ -3

-صًذس غیش خطی اضثاع-تا استفادُ اص یک تذاخل سٌح هاخ

ًَسی طشاحی ٍ ضثیِ ساصی توام پزیش یک تمَیت کٌٌذُ 

پَست . تِ طَسی کِ تا اػوال تاسیکِ کٌتشل تِ ضذُ است

تا سٌح ، خشٍخی تذاخل2یک ٍ تاسیکِ ٍسٍدی تِ پَست 

ًطاى همذاس تمَیت ضذُ ای اص تاسیکِ ٍسٍدی ًسثت خَتی 

 است. دادُ
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