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  الملخص العربى
  

 شباه الموصالت الضوئیةأمكبرات ستخدام بات المنطقیة الضوئیة بااجمیع البوة البحث دراس یتناول        

(SOAs) ھى بمثابة اللب و فلذلك  ة،عدمن القا أكبرإنكسار معامل ذات من مادة فعالة  و التى تتكون

شبھ مكبر یتمیز  و. الداخليى نعكاس الكلحدوث ظاھرة االن األمر الذى یضم ،اعدة بمثابة الغالفالق

كھربى المادة الفعالة تحدث بواسطة تیار یونات بأن إثارة أخرى عن باقى المكبرات اآلالموصل الضوئى 

، ر اإلشارة الضوئیة العابرة خاللھخارجى صغیر القیمة من السھل توصیلھ فى أنظمة اإلتصاالت لتكبی

  .ذا المكبرة إنشاء ھإضافة إلى اإلنخفاض الملحوظ فى تكلف

  

  المختلفةالبوابات المنطقیة الضوئیة استخدام مكبر شبھ الموصل الضوئى لدراسة تم و        

 (XOR, AND, NOR, OR, NAND)د ائى عن اث التلق ر االنبع دل  و تحت تأثیر تكبی ة مع إرسال قیم

80 Gb/s . باستخدام لغة البرمجة  ضوئيال شبھ الموصللمكبر حل المعادالت الزمنیة كما تناولت الدراسة

Mathematica  اب ة و  لكلحس درة الداخل ن الق درة م ة للبوالق اتاالخارج وئیة  ب ة الض ة المخالمنطقی تلف

م. نظمة االتصاالتتھم فى أالتوضیح الفرق بینھم و استخدام م ت ة ل معامل الجودةحساب  ث ات المنطقی لبواب

یا  عاملم أنمن الدراسة  وقد وجد .اھامل المؤثرة فیتوضیح العوالمستخدمة لالضوئیة  الجودة یتناسب عكس

  .المستخدم الضوئيشبھ الموصل مكبر ة لماد القدرة الناتجة عن تكبیر االنبعاث التلقائىمع 

  

ا          م   كم ودراسة ظاھرة امتصاص ت ارة لعمل إ) Two-Photon Absorption (TPA)( نفوت ث

 باستخدام تغییر الطور الناتجو . علىاألالطاقة  الى مستویاتالمنخفضة مستویات الطاقة على مرحلتین من 

ةالبوابات المنطقیة الضوئیة من ھذه الظاھرة تم دراسة  دل إ المختلف د مع ق  Gb/s 250رسال عن ن طری ع

ذه الظاھرة أ .شبھ الموصل الضوئىلمكبر المعادالت الزمنیة حل  ن دراسة ھ د م ن و قد تأك ھ یمك  إرسالن

  .بكفاءة عالیة جدا و Gb/s 250الى  رسال كبیرة تصلإ معدالت

  
بعمل  حیث تنقل المعلومات  ،على موجة حاملة ذات تردد عال ثالث وسائل لنقل المعلوماتھناك و         

  :ما عن طریقإزاحة إ

  Amplitude-Shift Keying (ASK)     سعة الموجة الحاملة .١

   Frequency-Shift Keying (FSK)     تردد الموجة الحاملة .٢

   Phase-Shift Keying (PSK)            طور الموجة الحاملة .٣
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ة دورا ھاما فى نقل المعلومات بكفاء تلعب PSKالطور  إزاحة تضح أن ظاھرةو من ھذه الدراسة ا       

ً و تشوھ ضوضاءً یسببان  ینیاالخیرالظاھرتین أن حیث  خرى،دون غیرھا من الوسائل األ عالیة  عالیین ا

عند لنقل المعلومات  PSKباستخدام وسیلة المختلفة  البوابات المنطقیة الضوئیةتم دراسة كما  .لمعلوماتل

  .الضوئيشبھ الموصل لمكبر حل المعادالت الزمنیة عن طریق  ٤٠&  Gb/s١٠٠ رسال إ معدل


