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Abstract: 
 
In this paper few high speed (i.e. as high as 80 GB/s) all-optical logic gates has been studied. 
These logic gates include a ( 80Gb/s XOR ) gate using semiconductor optical amplifier (SOA) 
based Mach-Zehnder interferometer incorporated with a delayed interferometer (DI), The 
performance of XOR operation has been investigated using numerical simulations. The quality of 
the XOR result is improved using a (DI) delayed interferometer after the Mach-Zehnder 
interferometer. .  A (80Gb/s XNOR) gate using four wave mixing (FWM) in highly nonlinear 
fibers (HNLF) have been studied also, the four wave mixing process is a very fast process in 
fibers ,the nonlinear Schrödinger equation that describes (FWM) process in fiber is solved  
numerically using the split-step Fourier transform method ,this scheme is capable of operating at 
a data rate as high as 250Gb/s ,finally A(40Gb/s) NOR gate operation has been analyzed by a 
numerical solution of the SOA rate equations. To investigate the quality of NOR operation by 
simulation, Q factor of the NOR output signal has been calculated. Q factor gives the information 
of the optical signal to noise ratio in digital transmission .All numerical simulation programs 
performed through Matt-Lab 7.0 prgram. 
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 المحاآاة العددية للبوابات البصرية ذات السرعة العالية
:ةـالخالص  

وتتظمن هذه ) 80Gb/sأعلى من سرعة (البوابات المنطقية ذات السرعة العالية بعض في هذا البحث تم دراسة
اساس منظومة  مستند على  (SOA)باستخدام المظخم البصري الشبه موصل ) 80Gb/s XOR(البوابات بوابة 

(  حيث تم دراسة خواص البوابة ) (DIمع  منظومة التداخل التأخيرية  )   Mach-Zehnder(   نوع  التداخل
XOR   ( ان اداء البوابة . وذلك باستخدام المحاآاة العددية  )XOR    ( قد تحسنت من خالل استخدام منظومة

(  البوابة البصرية نوع  تحليلك تم وآذل .  ) ( Mach-Zehnderبعد  مظومة التداخل)  DI(  التداخل التأخيرية 
XNOR  ( ذات السرعة  )80Gb/s  ( وذلك باستخدام المازج رباعي الموجة  )FWM    ( في الليف البصري
تم  وقد,في االلياف  و استخدام معادلة شرويدرالالخطيةالتي تصف   عملية المازج الرباعي  ) HNLF(  الالخطي 

 ) split-step Fourier transform method .(ويل فورييِر الخطوِة الُمْنَقِسمِةحلها  عدديًا باستخدام طريقة تح
قادر على هذا المخطط وان عملية المعالجة بالمازج الرباعي تمتاز بكونها معالجة  سريعة جدًا في االلياف البصرية 

وباستخدام  )  40Gb/s NOR( البوابة  تحليلواخيرًا تم  .)250Gb/s( التشغيل في نسبة بياناِت بمعدل اعلى من
( لعمل بوابة ولتحقيق الجودة. النسبية عدديًا  )  SOA(وتحليل معادالت )  SOA(مضخم بصري شبه موصل 

NOR( بالمحاآاة فقد تم حساب عامل الجودة) Q factor (  لالشارة الخارجة من بوابة )NOR. ( ان عامل
آل  .في االرسال الرقمي ) signal to noise ratio(الجودة يعطي معلومات عن نسبة الضوضاء الى االشارة

  ).7.0مات الب (برامج المحاآاة العددية تم حلها بواسطة برنامج 
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