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پايداری خروجی همگن نوری آن
1رضا

،؛ خردمند2 كيوان، ؛ محمود اقدمی1 احمد،مطهری نيا
 گروه فوتونيك مخابرات، پژوهشکده فيزیك كاربردی دانشگاه تبریز1
 دانشگاه پيام نور تهران، گروه فيزیك2
 که دينامیک جمعیت در آن لحاظ شده،چکیده – با معرفی مدل نظری برای تحلیل لیزر سالیتونهای کاواک در تشديدگرهای نوری گسسته
 شرايط تشکیل دوپايايی برای حالت خروجی همگن نوری که در آن دامنه میدان الکتريکی در هريک از کاواک ها با هم برابر است در اين،است
 لذا با استفاده از، از آنجا که حالت همگن پايدار به عنوان زمینهای برای ظهور سالیتونهای نوری ضروری است.سیستم جامع بررسی میشود
 نواحی ناپايدار در وضعیت خروجی همگن سیستم مشخص شده و تأثیر هر يک از پارامترها بر وضعیت سیستم مشخص،تحلیل خطی پايداری
.شد
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Modeling of Discrete Cavity Soliton laser with population Dynamics and
Stability Analysis of Its Homogeneous Optical Output
Motahharynia, Ahmad1; Mahmoud Aghdami, Keivan2; Kheradmand, Reza1
1

Photonics Group, Research Institute for Applied Physics and Astronomy, University of Tabriz, Tabriz,
2
Departments of Physics, Payame Noor University of Tehran

Abstract- A model will introduce for analyzing cavity soliton lasers in discrete optical resonators, where population dynamics is
considered therein. Here in this more comprehensive system, for same electric field amplitudes in whole cavities, different
conditions in bistability regime for homogeneous optical output are investigated. Since the stable homogeneous state background
is essential to emerge optical solitons on it, unstable domain in homogeneous state by employing linear stability analysis, beside
the effect of other parameters are studied.
Keywords: stability, bistability, soliton laser.
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بيست و سومين كنفرانس اپتيك و فوتونيك و نهمين كنفرانس مهندسی و فناوری فوتونيك ایران
نزدیکترین همسایه

 -1مقدمه

 -2معرفی مدل نظری
در ساليتونهای كاواک گسسته ،با فرض آنکه بسامد 

نزدیك به بسامد تشدید كاواكهای یکسان با ظرافت باال باشد
و تشدیدگرها نيز مجهز به محيط غير خطی كانونی كنندة
كر باشند ،معادلة زیر برای پوشهای كند تغيير در تقریب
ميدان نزدیك تخمين زده میشوند ]: [1
un
 C (un 1  un 1  2un )  (i  )un
T

و ثابت جفت شدگی به

dissipative optical systems

شکل ( .)1آرایهای یك بعدی از موجبرهای فعال جفت شده كه
ضریب جفت شدگی بين موجبرهای مجاور به صورت یکسان  Cدر
نظر گرفته شده است.

از طرف دیگر ساليتونهای كاواک در ليزرهای نشر كننده در
كاواكهای عمودی ) (VCSELنيز در باالی آستانه ليزرزایی
در یك محيط بهره و در یك كاواک عریض با لحاظ كردن
تحول جمعيت قبال مورد مطالعه قرار گرفته است [.]5
تلفيق این دو حوزه ،مبحث جدیدی را ایجاد خواهد كرد كه
به ليزر ساليتون كاواک گسسته معروف است .این موضوع
پيش از این به ندرت مطرح شده و برای اولين بار یولين و
همکارانش در سال  2012محيطهای غير خطی فعال را در
كاواک ها در نظر گرفته و معادلة حاكم بر محيط را با بهره
نوری اشباع پذیر به صورت زیر پيشنهاد دادند [:]۴
()3
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در این معادله همة كميتها بدون بعد هستند؛ به طوری كه
زمان تخمينی با  ، t  T phناميزانی بسامد از بسامد تشدید
 0با

فوتون بدون بعد شدهاند.
در كاواكهای متشکل از محيط غير فعال نوری ،نقش ماده
پركنندة كاواک صرفا به عنوان محيطی با ضریب شکست
غيرخطی بوده كه سبب بروز اثرات غيرخطی از قبيل
دوپایایی نوری میشود .اما در این كاواكها هيچگونه تقویتی
رخ نمیدهد و تنها تأثيری كه پرتو از محيط میپذیرد ،به
صورت تلفات ظاهر میشود.

i

 | un |2 un  E0eiqn

)   ph (  0

است كه همگی با طول عمر

1

 Cضریب جفت شدگی     2C ،واكوكی بسامد دمش
از بسامد تشدید  ،بيانگر تلفات خطی در كاواکP  0 ،
دامنة پرتوی نگهدارنده تزریق شده از بيرون  ،ضریب
متناسب با عامل غيرخطی كر و  g  0بهرة ليزر است .نقص
معادلة فوق در این است كه بهرة ليزر به صورت ضریبی ثابت
در نظر گرفته شده است و دیناميك جمعيت حاملين در نظر
گرفته نشده است و به اصطالح از تقریب آدیاباتيك تحوالت
جمعيت استفاده شده است.
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ساليتونهای گسسته در سيستمهای نوری اتالفی 1توجهات
زیادی را به سوی خود معطوف داشتهاند چرا كه قابليهای
متعدد منحصر به فرد و جدیدی را با ایجاد تعادل بين تلفات
و بهره خطی/غير خطی از خود بروز دادهاند .در آرایههایی از
كاواكهای نوری كه جفت شدگی ضعيفی به هم دارند و یك
ميدان نوری از بيرون به این آرایه میتابد ،ساليتونهای كاواک
گسسته شکل میگيرد ) .(DCSsبه طور كلی این نوع
ساليتون در انواع محيطهای گسستة غيرخطی  -از قبيل كر-
قابليت تشکيل دارد [.]1
در تحقيقات پيشين ،انتشار پرتوی نوری كه از خارج به
انتهای آرایهای از كاواكهای جفت شده (شکل  )1با غيرخطی
كر فرود میآیند ،مورد تحليل و بررسی جامعی واقع شده
بود .در این حالت پرتو فرودی كه به پرتوی نگه دارنده
معروف است ،تامين كننده انرژی نوری در محيط است .در
عمده پژوهشهایی كه در این حوزه انجام شده است ،محيط
انتشار كاواكهایی پر شده از ماده غيرفعال در نظر گرفته شده
بودند [ .]2-۴در این پژوهش در حالی كه محيط به صورت
آرایه ای از موجبرهای نوری دارای ویژگيهای غير خطی در
نظر گرفته شده ،وجود یونهای آالیندة فعال درون موجبر نيز
لحاظ شده و بررسی تحول جمعيت آنها نيز بررسی خواهد
شد.

c  C ph

 1۴-12بهمن 1395
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در مقاله حاضر با اصالح و تکميل مدل برای آنکه بتوان نقش
حاملها را نيز در نظر گرفت ،معادالت جفت شدة زیر پيشنهاد
میشود:

 1۴-12بهمن 1395

ناحية هاشور زدة شکل ( )3به ازای مقادیر مختلف  , 

رسم شده است.
7
6

 dE n
 (1 i) E n  (1 i ) Dn E n  iC ( E n1  E n1  2E n )  iPeiqn

 dt

])  dDn   [   D (1 | E |2
n
n

 dt

5
4
3

() ۴



2
1

 E nميدان و  Dnچگالی جمعيت در موجبر -nاُم است،.
ناميزانی بسامد كاواک با پرتو دمش :  .ضریب رشد پهنای
خط2؛ :Pدامنة پرتوی نگهدارنده؛  : ثابت واهلش جمعيت
حاملين است كه به طول عمر فوتون در كاواک نرماليزه شده
است و  : آهنگ دمش حاملها است.

 -3وضعیت همگن سیستم و پايداری آن
بررسی وضعيت همگن سيستم كه در آن ميدان الکتریکی
نوری در كلية كاواكها با هم برابر است )  ( En  Esو سپس
جستجوی وضعيت دوپایای آن به عنوان زمينهای برای وقوع
جوابهای ساليتونی ،همواره در اولویت قرار دارد .در حالت
پایا ،كه وابستگی زمانی روابط از بين میرود ،نمودار دوپایای
 Sشکل برای ميدان بر حسب پرتوی نگهدارنده ،به صورت
شکل ( )2برای این سيستم حاصل گردید كه در محدودة
نقاط بازگشتی اول ) (TP1و دوم ) (TP2دوپایا است.
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شکل ( .)3ناحيه پارامتری وقوع دوپایایی برای شرایط مختلف ناميزانی
بسامد كاواک با پرتو دمش ( )Δنسبت به ضریب رشد پهنای خط ()α
در مقدار ثابت ). (  3

اما سوال مهمی كه مطرح میشود نواحی پایدار و ناپایدار
سيستم است چرا كه در محيطهای غير خطی الزامی نيست
تمام شاخه پایين و باال پایدار باشند.
برای تعيين نواحی پایداری ،از تحليل خطی پایداری استفاده
میكنيم [ .]6،7در این روش با وارد كردن اختاللی با شناسة
اختالل  در ميدان ،هميوغ مختلط آن و همچنين
جمعيت ،رفتار سيستم بررسی میشود.
 En (t )   EH 
a
 *   *  t iQn  * 
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 D  D 
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()5

با جاگذاری در روابط ( )۴و نيز روابط مشابه برای هميوغ
ميدان ،به یك معادله ویژه مقداری خواهيم رسيد:
a13 

a23 
a33 
شکل ( .)2نمودار دو پایایی سيستم برای وضعيت خروجی همگن

)  ( E sنسبت به دامنة پرتوی نگهدارنده تزریق شده از بيرون

) (Pبه ازای    1/ 7 ،   0/ 5 ،   3و  .   3منحنی آبی
رنگ (ضخيم) ناحية پایدار و قرمز (نازک) ناپایداریهای سيستم را نشان
میدهند.

وضعيت دوپایایی سيستم به پارامترهای فيزیکی  ,, 

وابسته است كه به عنوان نمونه محدودة آن برای    3در

()6
كه در آن درایهها به صورت ذیل حاصل شده اند:
]a11  (1 i )  (1 i ) D H  2iC[cos(Q  q )  1

a13  (1 i ) E H

]a22  (1 i )  (1 i ) D H  2iC[cosQ  q   1

*
a23  (1 i ) E H

*

a31  D H E H

a32  D H E H


2
a
| 33   1 | E H
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بر اساس جواب دترمينان  ، det( A  I )  0مقادیری برای
آهنگ اختالل  λبه دست خواهد آمد .در مواردی كه مقدار
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حقيقی آهنگ اختالل مثبت است ،نقاط ناپایدار و هر جا كه
مقدار حقيقی  λمنفی به دست آید پایدار هستند .در نمودار
شکل ( )2دوپایایی سيستم ترسيم شده كه در آن ،نقاط
پایدار با رنگ آبی (ضخيم) و ناپایداریها با قرمز (نازكتر)
تفکيك شدهاند.

 -4نتیجه گیری

با توجه به شکل ( )2همانگونه كه از سيستمهای ليزرزا
انتظار میرود ،بخش عمدهای از شاخه پایينی ناپایدار است
لذا فقط در این بازة باریکی كه از محل مشخض شده با u
) ( P  4/ 759شروع شده و منتهی به نقطة بازگشتی TP1
) ( P  5/045است ،امکان نوشتن ساليتون روشن بر روی
زمينهای خاكستری فراهم خواهد شد .ناحية پایدار شاخه
پایين بستگی شدیدی به مقادیر پارامترهای  و  Cخواهد
داشت كه الزم است با محاسبات دقيقتر جایگشتهای
مختلف ،ایدهآلترین حالت را پيدا كرد.
در ناحيه با شيب منفی ،طبيعتاً هيچ نقطه پایداری وجود
نخواهد داشت و نقاط پایدار مجدداً از نقطه بازگشتی دوم
آغاز میشوند .طبق نمودار شکل ( ،)2تمام شاخه باالیی
پایدار خواهد بود .از مقدار  P=۴/593تا  P=۴/759یعنی بين
نقطه بازگشتی دوم تا نقطه  uچون فقط در شاخه باالیی
نقاط پایدار وجود دارند ،فقط ساليتون تاریك مورد انتظار
است .بين نقطه  uو نقطه بازگشتی اول ،چون هم در شاخه
باالیی و هم در شاخه پایينی سيستم پایدار است ،احتماال
بتوان به طور همزمان ساليتون روشن و تاریك نوشت.
مشاهده شد كه با تغيير مقدار پارامتر جفتشدگی  Cتنها
محل شروع ناپایداری  uتغيير پيدا میكند.

به طور خالصه ،پارامترهای   ، و  تعيين كنندة شکل
نمودار دو پایایی و حتی شاخص رخداد یا عدم وقوع دو
پایایی هستند اما این پارامترهای  و  Cهستند كه تعيين
میكنند بازه پایداری سيستم چقدر است .نسبت طول عمر
فوتون/حاملهای انرژی (  ) ناحية پایدار یا ناپایدار شاخه باال
را مشخص مینماید و با انتخاب مناسب آن میتوان بازة
پایدار سيستم را جابجا كرد .از طرف دیگر پارامتر  Cروی
بازة پایدار شاخه پایينی نمودار اثر گذار است و محدوده
پایدار آن را مشخص مینماید .نکته جذاب و جالب توجه این
است كه این دو پارامتر هيچ اثری روی شکل نمودار دو
پایایی ندارند و فقط روی پایداری سيستم خودنمایی
میكنند.
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اوالً مدل ارائه شده با توجه به نتایج و نمودارهای حاصل ،به
دليل تطابق با موارد مورد انتظار از سيستمهای مشابه ،قابل
اعتماد است [ .]۴دادههای شکل ( )3نشان میدهد كه
وضعيت دوپایایی شدیدا به مقادیر پارامترهای ضریب رشد
پهنای خط  و ناميزانی بسامد كاواک  با پرتوی دمش
وابسته است .هر چه بسامد كاواک با بسامد پرتوی فرودی از
شرایط تشدید دورتر باشند و بين آنها اختالف بيشتری وجود
داشته باشد ،آثار غيرخطی بروز بيشتری پيدا میكنند و نقاط
بازگشتی از همدیگر دورتر میشوند .همچنين هر چه ضریب
رشد پهنای خط بيشتر میشود ،نتایج مشابهی به دست
خواهد آمد.
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