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ABSTRACT 
     The optical signal is severely degraded when transmitted in the fiber due to both the linear 
and nonlinear distortions. It is well known that, the linear distortions in single mode fiber 
include chromatic dispersion (CD) and polarization-mode dispersion (PMD) while self-phase 
modulation (SPM), cross phase modulation (XPM) and four-wave mixing (FWM) are 
considered the most among nonlinear distortions. A method called Fractional Fourier Transform 
(FRFT) has been applied to mitigate fiber nonlinearity impairments. In this work, 10 Gb/s 
optical fiber system with five spans, each of length 60 km, for three types of modulation formats 
(Return-to-Zero Differential Phase Shift Keying (RZ-DPSK), Return-to-Zero Differential 
Quaternary Phase Shift Keying (RZ-DQPSK) and Carrier-Suppressed Return-to-Zero (CSRZ)), 
single and multi-channel transmission systems are designed and simulated using “OptiSystem 
(2011) version 10.0” software package. The BER of thirty two channel systems (channel No.16) 
at bit rate 10 Gb/s per channel, 300 km link length of CSRZ modulation format with channel 
spacing of 50 GHz at SNR 10 dB without FRFT is   10-4.6  and    10-6.4 with FRFT. The BER of 
thirty two channel system (channel No.16) at bit rate 10 Gb/s per channel, 300 km link length of 
CSRZ modulation format with channel spacing of 25 GHz at SNR 10 dB without FRFT is 10-

2.56  and 10-3.24 with FRFT. Keywords: Nonlinear impairment; FRFT; CSRZ modulation format 
 

بأستخدام  تقليل التأثيرات الالخطية في منظومات التقسيم المتعدد للطول الموجي العالية الكثافة
قناة 32تحويل فورير الجزئي لنظام ذو   

 الخالصة
وغير الخطية. كما  االشاره الضوئية تتدھور بشده عندما  ترسل في ليف ضوئي وذلك نتيجة للتشوھات الخطيه    

) و تشتت حالة االستقطاب chromatic dispersionھو متعارف علية, التشوھات الخطية تتظمن التشتت اللوني(
)polarization-mode dispersion)بينما التظمين الطوري الذاتي (self-phase modulation( التظمين ,

) تعتبر من four-wave mixingجي الرباعي() و الخلط الموcross phase modulationالطوري الصليبي(
 Fractional Fourierتم استخدام طريقة مقترحة تدعى تحويل فورييه الجزئي ( اقوى التشوھات غير الخطية.

Transform.لقد تم في ھذه االطروحه اعتماد نظام ضوئي بسرعه  ) تم تطبيقھا لتقليل شوائب الليف غير الخطية
كم لثالثه انواع من التضمين (التضمين  60انية  مع خمسه دورات كل دوره طولھا كيكابت/ث 10تناقل بيانات 

, والتضمين من نوع RZ-DQPSK, التضمين الطوري الرباعي التفاضلي RZ_DPSKالطوري التفاضلي 
CSRZ وقد تم اعتماد نظام القناه المفرده ونظام القنوات المتعدده بأستخدام حزمه المحاكاة ألبصريه , (

)optisystem v. 10. ( ) نسبه خطأ الرقم الثنائيBER لنظام ذو اثنان وثالثين قناة (القناة السادسه عشر) بسرعه (
 50, التباعد بين القنوات  SCRZكم طول خط النقل, بستخدام التضمين نوع  300كيكابت/ثانية,  10تناقل بيانات 

بدون تحويل فورير   4,6- 10ديسيبل كانت  10اء مقدارھا كيكا ھرتز عند قيمه نسبه قدره االشاره الى قدره الضوض
) لنظام ذو اثنان وثالثين قناة (القناة BERبوجود تحويل فورير الجزئي. نسبه خطأ الرقم الثنائي ( 6,4-10الجزئي و 

,  SCRZكم طول خط النقل, بستخدام التضمين نوع  300كيكابت/ثانية,  10السادسه عشر) بسرعه تناقل بيانات 
- 10ديسيبل كانت  10كيكا ھرتز عند قيمه نسبه قدره االشاره الى قدره الضوضاء مقدارھا  25لتباعد بين القنوات ا

  بوجود تحويل فورير الجزئي. 3,24-10بدون تحويل فورير الجزئي و   2,56


