Downloaded from opsi.ir at 22:20 +0330 on Saturday February 23rd 2019
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- در این مقاله سوییچزنی سالیتونهای روشن و تاریک در آرایهای از کاواکهای لیزرزای فعال جفت شده با غیرخطیت کر که بوسیله- چکیده
 در این راستا ابتدا معادلهی مدل مورد نظر که انتشار نور را در این. مورد بررسی قرار میگیرد،ی یک میدان پمپ ورودی برانگیخته میشود
 و پارامترهای دخیل در آن معرفی و سپس جوابهای همگن و غیرهمگن آن به،)محیط شرح میدهد (معادله ی شرودینگر غیر خطی گسسته
 شاخههای، با استفاده از روشهای عددی، در ادامه با بررسی پایداری جواب های غیرهمگن مورد نظر روی منحنی چند پایایی.دست میآید
 در انتها با تزریق یک پرتو گاوسی با دامنه و پهنای مناسب و با زمان تزریق کافی به.وجودی سالیتونهای روشن و تاریک مشخص می شود
. امکان سوییچزنی سالیتونهای روشن و تاریک در این سیستم مطالعه میشود،آرایهی کاواکهای مورد نظر
. سوییچینگ، پایداری، کاواکهای جفت شده،  سالیتونهای روشن و تاریک، محیط لیزرزا-كليد واژه

The Switching of 1D Discrete Cavity Solitons in Lasing Nonlinear Medium
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Abstract- In this paper we study the switching of Bright and Dark solitons in an array of coupled active lasing cavities with Kerr
nonlinearity, that excite by an incident pump field. In this way, first we introduce a model equation explaining propagation of
light in this medium (discrete nonlinear Schrödinger equation) and parameters of that, then obtain the homogeneous and
inhomogeneous solutions of this system. In continuous, we specify the existence of Bright and Dark solitonic branches by
obtaining stability regions of inhomogeneous solutions on bistability curve by numerical simulations. At the end of this work, we
study the possibility of switching of Bright and Dark solitons in this system by inject a Gaussian beam with proper amplitude and
width and sufficient injection time into considered array of cavities .
Keywords: lasing medium, Bright and Dark solitons, coupled cavities, stability, switching.
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 -1مقدمه

 -2مدل ریاضی

در سالهای اخير ،مطالعهی ساليتونهای كاواک گسسته
( )DCSsتوجه بسياری از محققان را در حوزهی اپتيک غير
خطی به خود جلب كرده است [ .]1گسستگی سيستمهای
دیناميکی غير خطی ،ویژگیهای جالبی را دربردارد كه از آن
جمله میتوان وجود ساليتونهای گسسته و ویژگیهای
منحصر بفرد پایداری آنها را نام برد [ .]2یکی از معادالت
مدل اساسی برای تشریح دیناميک سيستمهای گسستهی
اپتيکی مختلف ،معادلهی شرودینگر غير خطی گسسته
( )DNLSاست.
ساليتونهای كاواک گسسته حالتهای جایگزیدهای هستند
كه در آرایهای از كاواکهای گسستهی به صورت ضعيف
جفت شده تشکيل میشوند .انتشار نور در این كاواکها از
طریق جفت شدگی باعث تشکيل نمونههای تازهای از این
ساليتونها میشود كه از برهمكنش بين پراش گسسته و
خواص غير خطی [ ]1ناشی میشود .سویيچزنی این نمونه از
ساليتونها برای كاربردهای سویيچزنی تمام اپتيکی در
مدارات مجتمع ،برای مثال در انتقال دادههای اپتيکی ،از
اهميت بسزایی برخوردار است .در مورد خاص محيط
ليزرزای فعال ،كه در آن از یک سو بين بهرهی موجود در
محيط و اتالفات خطی و غير خطی و از سوی دیگر بين غير
خطيت موجود در محيط و پراش گسسته تعادل برقرار است،
نمونههای تازهای از ساليتونهای گسسته میتواند وجود
داشته باشد.
در بخش  2یک معادله ی مدل را در نظر میگيریم كه
آرایهای از ساليتونهای كاواک گسستهی بصورت ضعيف
جفت شده را در محيط غير خطی ليزرزای فعال توصيف
میكند كه بوسيلهی یک پرتو همدوس خارجی تحریک می-
شود .در ابتدا جوابهای همگن سيستم بعنوان زمينهای برای
تشکيل این ساليتونها و همچنين مجموعهای از جوابهای
ساليتونيک روشن و تاریک معرفی و پایداری این جوابهای
همگن و غيرهمگن با استفاده از شبيه سازیهای عددی
مورد بررسی قرار میگيرند .در بخش  3یک پرتو كنترلی
گاوسی با دامنه و پهنای مناسب و همچنين با زمان تزریق
خاص ،به منظور سویيچزنی (نوشتن و پاک كردن) ساليتون-
های كاواک گسستهی روشن و تاریک مورد استفاده قرار
میگيرد.

معادلهی شرودینگر غير خطی گسسته برای توصيف تحول
زمانی دامنهی ميدان در هر یک از موجبرهای مشخص، An ،

پمپ خارجی ، P ،تحریک میشوند ،بفرم زیر است [:]3
()1

 d

 i    i   | A | 2  i
A
n
2 n
 dt
1 | An | 

ikn

 C  An1  An1  2 An   Pe

كه در آن  ناميزانی از ميدان محرک با توجه به فركانس
تشدید كاواک  ،و  بترتيب اتالف خطی و بهرهی اشباع،
و  ضریب غير خطيت كر است كه متناسب با پارامتر كر
 n2است .هر یک از كاواکها بوسيلهی پارامتر ثابت جفت
شدگی  Cبه نزدیکترین كاواک همسایهی خود جفت شده
است.

شکل  : 1آرایهای از كاواکهای گسسته كه بوسيلهی ميدان
الکترومغناطيسی به یکدیگر جفت شدهاند [.]1

در اینجا محيط به شرطی خواص ليزرزایی دارد كه بهرهی
موجود در محيط بر اتالفات خطی موجود غلبه كند ،بعبارت
دیگر باید    باشد .در این مقاله مجموعهی پارامترهای
مورد استفاده عبارتند از:
  0.2,   0.4,   0.5,   3.5, C  0.2

 -2-1جوابهای همگن و غیرهمگن و پایداری
معموالً دو دسته جواب حالت پایا برای معادلهی شرودینگر
غير خطی مورد نظر وجود دارد -1 :جوابهای همگن (امواج
تخت) و  -2جوابهای غير همگن .جوابهای غير همگن
معموالً به دو دسته جوابهای جایگزیده و متناوب تقسيم
میشوند ،كه بترتيب مربوط به جوابهای ساليتونی و
طرحوارهها میشوند.
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در یک آرایهی یک بعدی از كاواکهای جفت شدهی شامل
محيط غير خطی ليزرزا (شکل  ،)1كه بوسيلهی یک ميدان

 14-12بهمن 1395

بيست و سومين كنفرانس اپتيک و فوتونيک و نهمين كنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيک ایران
جواب پایای همگن ( )HSSكه در اصل بعنوان زمينهیای
برای ساليتونها استفاده میشود ،میتواند با جایگزینی
 An  Aدر معادلهی ( )1بدست آید كه نتيجه عبارت است
از:

دوپایایی كه در شکل ( )2aبا  HSSمشخص شده است ،به
دست میآید .بخش پایين و باالی منحنی  HSSبا شيب
مثبت بالقوه پایدارند ،در حالی كه بخش ميانی با شيب منفی
ناپایدار است .برای بررسی پایداری جوابهای همگن ایستا
dA n
( 0
dt

) در اینجا میتوان از روش تحليل پایداری خطی

استفاده كرد ،كه بر مبنای اضافه كردن یک اختالل كوچک
بفرم زیر به جواب موج تخت استوار است:
()3
An'  A  e t iqn
كه در آن  و  qبترتيب دامنه و زاویهی اختالل تابيده می-
باشند .پارامتر رشد اختالل  با حل معادلهی ویژه مقدار
نتيجه شده به دست میآید .هر گاه قسمت حقيقی 
بزرگتر از صفر باشد ،جواب مورد نظر ناپایدار است ،در غير
اینصورت هر گاه قسمت حقيقی  كوچکتر از صفر باشد،
جواب مورد نظر پایدار است.
همچنين برای بدست آورده نواحی پایدار و ناپایدار جوابهای
غير همگن ،چون در این مورد

dAn
0
dt

است ،از یک روش

دیناميکی ،روش رانگ – كوتای مرتبهی چهار ،كه بر مبنای
اضافه كردن یک اختال كاتورهای به جوابهای غير همگن
معادلهی ( )1و تعيين  از معادلهی ویژه مقداری بدست
آمده استوار است ،استفاده ميشود .نواحی پایدار و ناپایدار
جوابهای همگن و غير همگن به همراه نمودار دوپایایی
مربوط به جوابهای همگن و همچنين شاخههای وجودی
ساليتونهای مورد نظر (جوابهای غير همگن پایدار) در
شکل ( )2aنشان داده شده است .همچنين منحنی نماینگر
تغييرات  بر حسب دامنهی ميدان خروجی در شکل ()2b
نشان داده شده است.

شکل  -a : 2منحنی دوپایایی جوابهای همگن به همراه منحنی چند
پایایی جوابهای غير همگن (جوابهای ساليتونی) با نواحی پایدار
(خطوط پر) و ناپایدار (خطوط خط چين) مشخص -b .منحنی مربوط به
قسمت حقيقی پارامتر رشد اختالل  بر حسب اندازهی دامنهی ميدان
خروجی | . | A

همانگونه كه از این شکل مشخص است ،جوابهای همگن
سيستم مربوط به شاخهی ميانی منحنی  HSSناپایدار و
جوابهای همگن در كل نواحی مربوط به شاخهی باالیی
پایدارند .همچنين جوابهای همگن مربوط به شاخهی
پایينی در ابتدای شاخه ناپایدار و در ادامه پایدارند.
در واقع وجه تمایز سيستم ليزرزای مورد نظر با سایر
سيستمهای اتالفی در همين شاخههای پایداری و ناپایداری
است .در این شکل نواحی پایدار بوسيلهی خطوط پر و نواحی
ناپایدار بوسيلهی خط چين مشخص شدهاند.
بسته به اینکه ماكزیمم شدت ميدان خروجی روی یک
موجبر ،دو موجبر و یا چندین موجبر توزیع شده باشد ،سه
نوع ساليتون درون موجبری ،بين موجبری و یا پهن میتواند
وجود داشته باشد .پروفایل چند نمونه مربوط به ساليتونهای
كاواک گسستهی روشن و تاریک در شکل ( )3نشان داده
شده است.

 -2-2سوییچزنی سالیتونهای کاواک گسسته
در عمل ساليتونهای كاواک گسسته میتوانند بوسيلهی یک
پرتو كنترلی خارجی ،كه از طریق وجوه كاواک تزریق می-
شود ،نوشته و یا پاک شوند .در اینجا ما عمل سویيچزنی را با
در نظر گرفتن یک ميدان نگه دارندهی یکنواخت كه تركيبی
از زمينهی یکنواخت  P1و یک پرتو گاوسی شکل كه با
دامنهاش  Pinjو پهنایش  wمشخص میشود ،و بفرم زیر
است ،انجام میدهيم [:]4
()4
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كه در آن  nموجبر مبركزی است كه ماكزیمم پرتو گاوسی
به آن تابيده میشود inj ،اختالف فاز بر حسب پرتو نگه
دارندهی یکنواخت و  kپارامتر تابش پرتو است .این پرتو
گاوسی در زمان تزریق مشخص  t injبه آرایهی مورد نظر
میتابد.
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جهت پاک كردن یک ساليتون كاواک گسسته ،پرتو كنترلی
گاوسی باید بصورت ناهمفاز با زمينهی مورد نظر به آرایه
تزریق شود (بر عکس مورد نوشتن ساليتون) .در شکل ()5
دو نمونه از عمل پاک كردن یک ساليتون روشن و یک
ساليتون تاریک نشان داده شده است.

شکل  : 3پروفایل چند نمونه از ساليتونهای كاواک گسستهی روشن
(سمت چپ) و تاریک (سمت راست) با . P  4

با شروع از شاخهی همگن پایينی (باالیی) ،فرآیند نوشتن
برای یک ساليتون روشن (تاریک) هنگامی اتفاق میافتد كه
پرتو نویسنده بصورت همفاز (ناهمفاز) با پرتو نگه دارنده
(یعنی همفاز وقتی  inj  0و ناهمفاز هنگامی كه
 ) inj  به آرایه تزریق شود .این عمل تزریق باعث یک
افزایش (كاهش) شدت موضعی شود .در شکل ( )4تحول
زمانی دامنهی ميدان خروجی مربوط به موجبرهای مركزی
برای دو مورد سویيچزنی موفق و ناموفق نشان داده شده
است.

P1  3.2, Pinj  3, w  0.5, t inj  1.7,
(a ) t inj  1.7, (b) t inj  1

 -3نتیجهگیری
در این مقاله ،انتشار نور در آرایهای از كاواکهای جفت شده
در محيط غيرخطی ليزرزا مورد بررسی قرار گرفت .جواب-
های همگن و غير همگن سيستم به دست آمد و پایداری
آنها با استفاده از شبيهسازی عددی بررسی شد .همچنين
سویيچزنی ساليتونهای كاواک گسسته در این سيستم با
موفقيت انجام شد.
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