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چکیده
پاشندگی یکی از عوامل اصلی محدود کنندهی حجم اطالعات قابل ارسال و مسافت ارسال برای یک فیبر است .در واقع پس
از تضعیف ،مهمترین عامل محدودیت ارسال اطالعات نوری پاشندگی است.
این مقاله پس از بررسی راهکارهای الکترونیکی روشهای جبران پاشندگی ،به معرفی روش پیشچرب برای جبرای پاشندگی
در فیبرهای نوری پرداخته است .در واقع این روش یکی از روشهای پیش جبرانسازی محسوب میشود .در این روش قبل
از وارد کردن پالس به فیبر ،خواص آن به گونهای اصالح میشود که پهنشدگی ناشی از «پاشندگی سرعت گروه» به حداقل
برسد که به آن اعمال چرپ به پالس ورودی میگویند .نتایج حاکی از آن است که استفاده از این گونه فیبرها برای جبرانسازی
در مسافت های کوتاه پارامترهایی از قبیل فاکتور  Λو  FBGرا به گونه مناسبی بهبود می بخشد.

واژه های کلیدی :جبران پاشندگی ،روش پیش چرپ ،طول موج پاشندگی صفر ،فیبر کریستال فوتونی.
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 .1مقدمه
طبق تعریف ،تغییر پهنای پالس در حوزهی زمان حین انتشار در محیط انتقال را پاشندگی مینامند .اگر این تغییر در
جهت افزایش پهنا باشد ،پاشندگی مثبت و اگر در جهت کاهش پهنای پالس باشد پاشندگی منفی است .مزیت اصلی فیبرهای
تک مُد این است که پاشندگی مُدی 1به دلیل انتقال توان دریک مُد حذف میشود ،ولی این امر پاشندگی را به طور کامل حذف
نمیکند و پاشندگی سرعت گروه 2که ناشی از پاشندگی رنگی است ،باقی میماند .طولموجی که در آن مقدار پاشندگی ماده
صفر است ،طولموج پاشندگی صفر نامیده میشود و پاشندگی ماده برای طولموجهای کمتر از این مقدار ،منفی و برای
طولموجهای بیشتر از این مقدار ،مثبت است .پاشندگی موجبر 3برای فاصلهی طولموج  0تا  1/6 µmمنفی است .مجموع
پاشندگی ماده و موجبر ،پاشندگی کل را تشکیل میدهد .پاشندگی موجبر باعث شیفت طولموج پاشندگی صفر به اندازه nm
 40-30میشود ،به طوری که ،طولموج پاشندگی صفر به نقطهی  1/31 µmمیرسد .مقدار پاشندگی کل فیبر در طولموج
 1/55 µmکه کمترین تلفات را بههمراه دارد در محدوده ) 18-15 ps/(nm.kmقرار میگیرد .به دلیل تلفات کم فیبر در این
طولموج کاهش پاشندگی در این طولموج برای سیستمهای انتقال مطلوب میباشد [.]1
انتقال طولموج پاشندگی صفر به طولموج مربوط به کمترین تلفات با تغییر پارامترهای فیبر و لذا تغییر پاشندگی
موجبری امکان پذیر است و به این نوع فیبرها ،فیبرهای با پاشندگی شیفت داده شده گفته میشود .همچنین میتوان هندسهی
فیبر و نمایهی ضریب شکست را طوری طراحی کرد که فیبر در محدودهی  1/1-3/6 µmپاشندگی ثابت و کمی داشته باشد.
این نوع فیبرها را فیبرهای با پاشندگی مسطح مینامند .از پاشندگی موجبری برای طراحی فیبرهای با پاشندگی منفی استفاده
میشود که برای جبران پاشندگی مسیر انتقال از این جبرانکنندهها استفاده میشود .برای جبران پاشندگی راهکارهای مختلفی
به کار رفته است که در یک تقسیمبندی کلی به راهکارهای پیش جبرانسازی و پس جبرانسازی مشهور هستند [.]2

 .2روش پیش چرپ

4

این روش یکی از روشهای پیش جبرانسازی محسوب میشود .در این روش قبل از وارد کردن پالس به فیبر خواص
پالس طوری اصالح میشود که پهن شدگی ناشی از پاشندگی سرعت گروه حداقل شود که به آن چرپدار کردن پالس ورودی
می گویند .از آنجا که این عملیات قبل از اعمال پالس به محیط انتقال صورت میگیرد به آن پیش چرپ میگویند .عیب این
روش در پیادهسازی مشکل آن میباشد .در مدوالسیون مستقیم چرپ القا شده به پالس مثبت میباشد و افزایش پاشندگی
سرعت گروه سبب بیشتر پهن شدن پالس میشود و بنابراین طول انتقال را کاهش میدهد .لذا از چرپ القا شده توسط مدوالسیون
خارجی که میتواند چرپ منفی به پالس القا کند ،استفاده میشود .این نوع چرپ میتواند باعث کمشدن عرض طیفی پالس
شود .روشی ساده برای پیشچرپ در سال  1989ارائه شد که در آن خروجی فرستنده به تقویتکنندهی نوری نیمه رسانا 5در
رژیم اشباع بهره اعمال میشود [ .]4،3اشباع بهره منجر به تغییرات وابسته به زمان چگالی حامل میشود که به نوبهی خود باعث
تغییر ضریب شکست و القا چرپ در پالس تقویت شده میشود .کارآمدی این روش برای جبران پاشندگی در سال  ،1989در
یک آزمایش با انتقال سیگنال  16 Gb/sدر طول  70 kmفیبر با استفاده از لیزر نیمههادی با کاواک خارجی ،نشان داده شده
است [ .]6استفاده از تقویتکنندهی نیمههادی در رژیم اشباع طول انتقال را  5برابر میکند و این مزیتی است که باعث اهمیت
بیشتر این روش برای جبران پاشندگی میشود.

1

Modal Dispersion
Group Velocity Dispersion
3 Wave guide Dispersion
4 Pre- Chirp
5 Semiconductor Optical Amplifier
2
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 -2-1بررسی اعمال چرپ بر روی ضخامت فیزیکی الیهها
با توجه به اینکه اعمال چرپ روی ضخامت الیهها در مورد توریهای فیبری براگ منجر به تغییر مشخصهی تاخیر گروه
شده و این ساختارها را به عنوان یکی از قطعات مناسب برای جبران پاشندگی مطرح کرده است .در این قسمت تاثیر اعمال چرپ
بر روی ضخامت فیزیکی الیهها را بر روی مشخصه تاخیر گروه ساختارهای مختلف بررسی میکنیم [ .]5بدین منظور تابع چرپ
خطی انتخاب میکنیم.
𝛼

𝐶(𝑧) = 𝛽 𝑧 + 1

()1

در رابطهی ( α = ±1 ،)1و  βثابت و  zمحور نرمالیزه شده با طول ساختار است ( .)z=-1اگر  αرا  +1انتخاب کنیم
ضخامت الیهها در راستای  zافزایش مییابد و در صورتی که  -1انتخاب شود ،ضخامت الیهها در راستای  zکاهش مییابد .برای
اینکه عمل جبران پاشندگی تحقق یابد ،باید  αرا  -1انتخاب کنیم .برای اعمال تابع چرپ به الیهها از رابطهی زیر استفاده
میکنیم:
)𝑧(𝐶 𝑑𝐴,𝐵 (𝑧) = 𝑑𝐴0,𝐵0
()2
که در آن  dA0,B0ضخامت فیزیکی الیههای  Aو  Bبدون اعمال چرپ هستند.

 -2-2راهکارهای الکترونیکی
اگرسیگنال نوری به وسیلهی پاشندگی سرعت گروه تخریب شود ،میتوان فیبر را یک سیستم خطی در نظر گرفت و
به صورت الکترونیکی ،آثار پاشندگی را حذف کرد .در گذشته ،که گیرندههای هیتروداین متداول بود ،جبران پاشندگی آسانتر
انجام میشد .در گیرندهی هیتروداین ابتدا سیگنال نوری در یک فرکانس میانی  ωIFبه سیگنال ماکروویو تبدیل میشد و اطالعات
دامنه و فاز را حفظ میکرد .یک فیلتر میانگذر سیگنال را به فرم اولیهی آن برمیگرداند .در یک آزمایش انتقال در سال 1992
یک خط مایکرواستریپ به طول  31/5 cmبه کار رفت .استفاده از این خط مایکرواستریپ ،انتقال سیگنال با نرخ  8 Gb/sدر
فیبر استاندارد به طول  188 kmو با پاشندگی ) 18/5 ps/(nm.kmرا ممکن ساخت [ .]6با آزمایشی در سال  ،1993این روش
برای آشکارسازی هموداین به کار برده شد و سیگنال با نرخ بیت  ،6 Gb/sپس از انتشار در فیبر استاندارد به طول ،270 km
بازیابی شد [ .]7با پیشرفتهایی که در سیستمهای مخابرات نوری به وقوع پیوست و حرکت به سمت سیستمهای تمام نوری
انواع دیگری از جبرانکنندههای پاشندگی معرفی شدند که جایگزین روشهای الکترونیکی گردید [.]2

 -2-3فیبرهای جبران ساز پاشندگی
هرچند روشهای بررسی شده در سیستمهایی که پاشندگی اثر نامطلوب بر آنها دارد ،طول انتقال را با ضریب  2یا
بیشتر افزایش میدهند ،ولی در سیستمهای راه دور که نیاز به جبران پاشندگی در فواصل مساوی میباشد مناسب نیستند .در
سیستمهای انتقال راه دور ،مدیریت پاشندگی توسط روشهای تمام نوری مبتنی بر فیبر صورت میگیرد [ .]8یکی از روشهای
تمام نوری ،فیبرهای جبرانساز پاشندگی 1است که در صورت پایین بودن توان متوسط ورودی برای اجتناب از بروز آثار غیرخطی،
میتواند پاشندگی سرعت گروه را از بین ببرد .این جبرانکننده در واقع یک نوع فیبر است که دارای پاشندگی منفی باال میباشد.
در فیبرهای جبرانساز پاشندگی ،کسر بیشتری از مُد در پوشش با ضریب شکست کم انتشار مییابد و تاثیر موجبر در پاشندگی

)Dispersion Compensation Fiber (DCF
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سرعت گروه عکس شده و به مقادیری در حدود ) -100 ps/(nm.kmمنجر میشود [ DCF .]9ها دارای تلفات زیادی هستند
و ( )α=0.6-0.4 dB/kmو نسبت  M=|D|/αبه عنوان معیاری برای مقایسه انواع فیبرها و درجهبندی آنها به کار میرود [.]10
شکل ( )1نشان میدهد که  DCFرا میتوان هم در انتها (پس جبرانسازی) و هم در ابتدای (پیش جبرانسازی) یک
فیبر انتقال که بین دو تقویت کننده کشیده شده است ،قرار داد .انتخاب سوم قرار دادن فیبر جبرانساز در هر دو انتهای فیبر
است .در روش پیشجبرانسازی DCF ،درست بعد از تقویت کننده و بنابراین قبل از فیبر انتقال قرار داده میشود ،اما در روش
پسجبرانسازی فیبرهای جبرانساز بعد از فیبر انتقال و قبل از تقویت کننده نوری قرار داده میشود .در شکل ( ،)1پاشندگی
تجمعی و سطح توان به صورت تابعی از فاصله در طول فیبر نشان داده شده است .این منحنیها به ترتیب نقشهی پاشندگی و
نقشهی توان نامیده میشوند .همانطور که شکل ()1الف نشان میدهد در پیشجبرانسازی ،فیبر جبرانساز پاشندگی باعث
میشو د پاشندگی به سرعت به یک مقدار منفی کوچک افت پیدا کند و در تقویت کننده نوری بعدی ،از آنجا با افزایش فاصله به
آهستگی به سمت صفر افزایش پیدا کند .این فرآیند پس از تقویت تکرار میشود .نقشهی توان نشان میدهد که تقویتکنندهی
نوری ابتدا سطح توان را به یک مقدار باالیی میرساند .از آنجا که فیبر جبرانساز پاشندگی یک حلقهی فیبر است ،همانطور که
شکل ()1ب نشان میدهد .قبل از ورود سیگنال به مسیر انتقال اصلی توان سیگنال افت پیدا میکند و سپس به صورت نمایی تا
رسیدن به تقویتکنندهی بعدی تضعیف میشود [.]11

ب

الف

شکل ( )1روشهای به کارگیری  DCFبرای جبران پاشندگی (الف) پیشجبرانسازی (ب) پسجبرانسازی

در پسجبرانسازی نیز فرآیند مشابهی رخ میدهد .در هر حالت پاشندگی تجمعی پس از مسافتی به صفر نزدیک
میشود تا اثرات پهن شدگی پالس حداقل شود .اما پاشندگی مطلق در تمامی نقاط فیبر غیر صفر است و این مسئله باعث عدم
تطبیق فاز بین کانالهای مختلف شده و امکان وقوع اختالط چهار موج 1را کاهش میدهد.
در سیستمهای واقعی ،نتایج شبیهسازیها نشان میدهد ،که ترکیبی از پسجبرانسازی و پیشجبرانسازی بهترین
روش برای جبران پاشندگی است .در صورت استفاده کردن از  DCFبرای جبرانسازی ،از آنجا که فیبر مخصوص به کار رفته در
 DCFتلفات بیشتری نسبت به فیبر انتقال دارد ،بایستی طول  DCFتا حد ممکن کوتاه باشد .تلفات DCFها در حد dB/km
 0.5در  1550 nmمیباشد در حالی که فیبر منطبق بر استاندارد  G.655در طولموج مذکور تلفاتی در حد  0/21 dB/kmدارد.
از آنجا که برای هر  10الی  12کیلومتر فیبر عملیاتی نیاز به  1 kmفیبر جبرانساز میباشد تلفات اضافی وارد شده توسط
فیبرهای جبرانساز پاشندگی باید در طراحی لینک لحاظ شود .طول فیبر جبرانساز پاشندگی مورد نیاز برای جبران پاشندگی
فیبر عملیاتی به طول  Lرا میتوان با استفاده از رابطهی ( )3زیر به دست آورد [.]11
𝐿 × | 𝐹𝐶𝐷𝐷𝐿𝐷𝐶𝐹 = |𝐷𝑇𝑋 /
()3
در رابطهی ( L )1طول فیبر عملیاتی DTX ،پاشندگی فیبر عملیاتی و  DDCFپاشندگی  DCFمیباشد.

)Four Wave Mixing (FWM
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از مزیتهای این روش میتوان به ساختار ساده و قابلیت اطمینان باالی آن و همچنین امکان جبرانسازی در بازهی
وسیعی از طولموجها بدون نیاز به کنترل دقیق روی طولموج لیزرها اشاره کرد .هرچند با وجود این مزیتها این روش به نظر
روش جالبی میآید ،ولی دارای محدودیتهایی میباشد.
* تلفات الحاقی آن زیاد است (معموالً بیش از  ،)0/5 dB/kmاگرچه این تلفات با افزایش بهره تقویتکننده جبران
میشود ،ولی افزایش بهره تقویتکننده منجر به افزایش نویز خودبخودی 1میشود.
* به دلیل قطر مدی نسبتا کم ،در صورت افزایش توان ورودی آثار غیر خطی زیاد میشود.
* با توجه به اینکه  DCFایجاد پاشندگی مُد قطبش میکند که باید در جبران پاشندگی مُد قطبش لحاظ شود.
مشکالت  DCFها تا حدود زیادی با استفاده از فیبرهای دو مدی حل شدهاست .این فیبرها از نظر تلفات با فیبر تک
مُد استاندارد معادل هستند ،ولی دارای پاشندگی منفی زیاد هستند .مقدار پاشندگی تاحدود () )-700 ps/(nm.kmبرای
فیبرهای با هستهی بیضوی اندازهگیری شده است ،میتوان  1کیلومتر از این فیبر را برای جبران پاشندگی فیبر معمولی به طول
 40کیلومتر با صرفنظر از تلفات اتصال ،به کار بُرد .در استفاده از  DCFدو مُدی ،برای تبدیل انرژی تک مُد به دو مُد ،به مبدل
مُد نیاز است .چندین قطعهی تمام فیبری برای این کار به وجود آمدهاند .ساختار تمام فیبری برای قطعهی مبدل مُد ،از نقطه
نظر سازگاری با شبکهی فیبر مهم است .به عالوه چنین قطعهای تلفات الحاقی را کم میکند .تقریباً تمام مبدلهای مُد از فیبر
دو مدی با یک توری فیبر 2استفاده میکنند که تزویج بین دو مُد را فراهم میکند .پریود توری ،طوری انتخاب میشود که با
اختالف ضریب شکست دو مُد سازگار باشد ،و مقدار نمونهی آن در حدود  100میکرومتر است ،این توریها ،توریهای با پریود
بلند خوانده میشوند [.]12

 -2-4توریهای براگ چرپ شده
روش دیگر برای جبران مسئلهی پاشندگی ،در نظر گرفتن سرعت انتشار متفاوت برای طولموجهای تشکیل دهندهی
پالس نوری است .وقتی یک پالس نوری در ناحیهی پاشندگی مثبت یک فیبر منتشر میشود (که در آن  DTX>0است)
طولموجهای کوتاهتر (فرکانسهای باالتر) پالس سریعتر از طولموجهای بلندتر (فرکانسهای کمتر) حرکت میکنند[ .]11این
اثر پاشندهای است که پالس را پهنتر میکند .برای جبران تفاوت در زمان رسیدن مولفههای فرکانسی مختلف پالس ،که از
پاشندگی مثبت ناشی میشود میتوان از توریهای براگ چرپ شده 3که میتوانند پاشندگی منفی ایجاد کنند استفاده کرد.
همانطور که در شکل ( )2نشان داده شده است در این جبرانکنندهها پریود توری در طول فیبر تغییر میکند .تغییر خطی در
پریود توری منجر به ایجاد شرط براگ در دامنهای از طولموجها و انعکاس آنها میشود .در ترکیب نشان داده شده ،پریود توری
در راستای فیبر کاهش مییابد که به معنی کاهش طولموجهای براگ در طول توری است .در نتیجه مولفههای با طولموج
کوتاهتر پالس قبل از منعکس شدن توسط توری مسافت بیشتری را طی میکنند و لذا طولموجهای کوتاهتر نسبت به
طولموجهای بلند تاخیر بیشتری را تجربه میکنند.

شکل ( )2روش جبران پاشندگی توسط توری براگ چرپ شده

1

)Amplified Spontaneous Emission Noise (ASE
Fiber Grating
)3 Chirped Fiber Bragg Gratings (CFBG
2
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تاخیر نسبی القا شده به وسیلهی توری ،بین مولفههای فرکانسی مختلف پالس ،بر خالف تاخیر ایجاد شده به وسیلهی
فیبر است .این امر منجر به جبران پاشندگی و لذا فشرده کردن پالس میشود .پاشندگی یک قطعه مخابرات نوری طبق تعریف
شیب تابعی است که تاخیر گروه را به طولموج در فضای آزاد ربط میدهد.
)𝜆(𝑇𝜕
𝜆𝜕

=𝐷

()4
یکی از کاربردیترین واحدهای پاشندگی ps/nm ،است .در بسیاری از مقاصد ،خطی در نظر گرفتن تابع تاخیر گروه T
نسبت به  ،λحداقل به صورت موضعی کافی است .در این صورت  Dدر بازهی طیفی مورد نظر ثابت است و میتوان آنرا از نسبت
رشد تاخیر گروه ) T(λبه رشد  λدر بازه مورد نظر محاسبه کرد[:]13
𝑇𝑇 −

𝑆𝜆𝐷 = 𝜆𝐿 −

()5

𝑆

𝐿

که در آن همانطور که در شکل ( )3نشان داده شده است  λLو  λSبه ترتیب دو طولموج بلند و کوتاه به کار رفته در
محاسبه است.

شکل ( )3تاخیر گروه یک قطعه نسبت به طول موج در فضای آزاد

حال پاشندگی ناشی از یک توری براگ فیبری 1که به طور خطی چرپ شده است را محاسبه میکنیم .راهبرد ما در
این کار محاسبه  λLو  λSو  TLو  TSو قرار دادن آنها در رابطه فوق میباشد .قطعهای را به طول  Lبا پریود مرکزی ) Λ(FBGو چرپ
)( ch(FBGشیب تابع پریود بر حسب  )nm/cmدر نظر بگیرید .تابع پریود توری براگ فیبری یک عبارت سادهی خطی است:
)𝐺𝐵𝐹(𝛬(𝐹𝐵𝐺) (𝑥) = 𝛬(𝐹𝐵𝐺) + 𝑥 × 𝑐ℎ
()6
که در آن مبدا  xواقع در مرکز توری براگ فیبری است .پریود در یک انتهای توری براگ فیبری برابر است با:
𝐿
2

)𝐺𝐵𝐹(𝛬𝑆 (𝐹𝐵𝐺) = 𝛬(𝐹𝐵𝐺) − × 𝑐ℎ

()7
و در انتهای دیگر برابر است با:
()8
با توجه به روابط ( )5و ( )6میتوان برای

𝐿

)𝐺𝐵𝐹(𝛬𝐿 (𝐹𝐵𝐺) = 𝛬(𝐹𝐵𝐺) + 2 × 𝑐ℎ
)(FBG

 chرابطهی زیر را به دست آورد.
)𝐺𝐵𝐹(

𝑆𝛬−
𝐿

)𝐺𝐵𝐹(

()9
نور به وسیلهی قسمتی از توری براگ فیبری منعکس میشود که در آن شرط براگ ارضا شود.

𝐿𝛬

= )𝐺𝐵𝐹(𝑐ℎ

شکل()4انعکاس طول موجهای منطبق بر شرط براگ از ابتدا و انتهای  FBGچرپ شده

)Fiber Bragg Gratings (FBG
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فرض میشود نور همانطور که در شکل ( )4نشان داده شده است از سمتی که پریود کوتاهتری دارد وارد شود .اگر
طولموج این نور برابر با طولموج زیر باشد بالفاصله هنگام ورود به توری براگ فیبری منعکس میشود [.]13
𝐿

) )𝐺𝐵𝐹(𝜆𝑆 = 2𝑛𝑒𝑓𝑓 𝛬𝑆 (𝐹𝐵𝐺) = 2𝑛𝑒𝑓𝑓 (𝛬(𝐹𝐵𝐺) − 2 × 𝑐ℎ

()10
و اگر با طولموج زیر برابر باشد ،در انتهای دیگر منعکس میشود.

𝐿

) )𝐺𝐵𝐹(𝜆𝐿 = 2𝑛𝑒𝑓𝑓 𝛬𝐿 (𝐹𝐵𝐺) = 2𝑛𝑒𝑓𝑓 (𝛬(𝐹𝐵𝐺) + 2 × 𝑐ℎ

()11
در حالیکه نور منعکس شده از ابتدای توری براگ فیبری تاخیری را تجربه نمیکند ) (TS=0نور منعکس شده از انتهای
دیگر ،تاخیر زمانی  TLرا تجربه میکند.
𝐿2
𝑣

= 𝐿𝑇

𝐿2
𝑓𝑓𝑒𝑛𝑐/

= 𝐿𝑇

𝑆𝑇𝑇𝐿 −
𝑆𝜆𝜆𝐿 −

=𝐷

()12
ضریب  2در صورت کسر ،برای لحاظ کردن رفت و برگشت نور به کار رفته است .در اینجا  vسرعت گروه است ،زیرا،
انتقال و انعکاس پالسهای حامل اطالعات مورد عالقهی ماست .از آنجا که سرعت گروه و فاز خیلی نزدیک به هم هستند میتوانیم
از تفاوت آنها صرفنظر کنیم .بنابراین رابطهی فوق برای  TLرا میتوانیم به صورت زیر بازنویسی کنیم.
()13
با در دست بودن  λLو  λSو  TLو  TSاکنون میتوانیم پاشندگی را محاسبه کنیم.
1
)𝐺𝐵𝐹(𝑐×𝑐ℎ

()14

𝐿𝑇

= )𝐺𝐵𝐹(𝜆∆ =

مالحظه میشود که  Lو  neffاز رابطهی پاشندگی حذف میشوند.
قبل از سال  ،2000محدودیتهای موجود در ساخت باعث محدود شدن طول توریها به  10 cmمیشد .اگر برای
مثال پاشندگی فیبر  G.655در یک مسافت  100کیلومتری به  500 ps/nmبرسد ،برای استفاده از توری براگ چرپ شده ده
سانتی متری برای جبران این مقدار پاشندگی ،این توری باید بر روی پهنای باند بسیار باریکی کمتر از  1 nmاعمال شود [.]11
این بدین معنی است که توریهای کوتاهی که قبل از سال  2000ساخته میشدند در سیستم  WDMتنها برای جبران یک
طولموج میتواند استفاده شود.
امروزه ساخت توریهای براگ چرپ شده به طول  2 mبا پهنای باند بیش از  30 nmو تلفات الحاقی در حدود 1 dB
و شیب تاخیر  -1.1 ps/nm.nmممکن است .این نوع از توریهای براگ چرپ شده قطعات چند کانالی هستند و میتوانند
پاشندگی رنگی را در تمامی کانالهای  C-bandیا  L-bandبر روی یک فیبر جبران کنند .فناوری توریهای براگ چرپ شده
اکنون به مرحلهی تکامل رسیده است و با وجود ،DCFانتخاب نخست برای جبران پاشندگی محسوب میشود .اگر بخواهیم بطور
خالصه ویژگیهای این قطعه را ذکر کنیم میتوانیم به موارد زیر اشاره کنیم [.]14
* مزیت عمده این فناوری تنظیم پذیری آن است.
* تلفات الحاقی کمی دارد.
* ظرفیت انتقال توانهای باال بدون ایجاد آثار غیر خطی را دارد.
* باعث ایجاد پاشندگی مُد قطبش میشوند.
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) استفاده از توری براگ چرپ شده به منظور جبران پاشندگی5( شکل

.) نحوهی استفاده از توریهای براگ چرپ شده برای جبران پاشندگی نشان داده شده است5( در شکل

 نتیجه گیری-3
 ولی این امر،مزیت اصلی فیبرهای تک مُد این است که پاشندگی مُدی به دلیل انتقال توان دریک مُد حذف میشود
. باقی میماند،پاشندگی را به طور کامل حذف نمیکند و پاشندگی سرعت گروه که ناشی از پاشندگی رنگی است
 با توجه به این مهم که جبران پراکندگی رنگی برای.در این مقاله روشهای مختلف جبران پاشندگی بررسی شده است
 بر این اساس توصیه،دستیابی به عملکرد باالتر سیستمهای فیبر نوری و افزایش حداکثر فاصله انتقال بسیار مهم و حیاتی است
. جهت کاهش آثار پاشندگی استفاده شود، از توریهای براگ فیبری،میشود به جای استفاده از فیبرهای جبرانساز پاشندگی
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Abstract
Scattering is one of the main factors limiting the amount of information that can be sent and the
distance sent to a fiber. In fact, after attenuation, the most important factor limiting the
transmission of optical information is scattering.
In this paper, after reviewing the electronic solutions of scattering compensation methods, the
pre-grease method for scattering compensation in optical fibers has been introduced. In fact,
this method is one of the pre-compensation methods. In this method, before applying the pulse
to the fiber, its properties are modified in such a way that the propagation due to "group velocity
scattering" is minimized, which is called applying grease to the input pulse. The results show
that the use of such fibers for short distance compensation compensates for parameters such as
factor Λ and FBG.
Keywords: Scattering compensation, pre-chirp method, zero scattering wavelength,
photonic crystal fiber
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