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ای از کاواکهاای فعاال    در اين مقاله شرايط تشکيل، ديناميک و کليد زنی ساليتونهای فضايی روشن و تاريک پايه در آرايه -چکيده 

. شوند، بررسی شده است که توسط يک پرتوی نگهدارانة خارجی دمش می جفت شده به همديگر در شرايط عملکردی باالی آستانه

کاواک گسسته نيز توليد و پايداری آنها در مقابل اعمال نوفه به سيستم تحليل شده  يتونهای عالوه بر اين انواع مختلفی از ليزر سال

 . است
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 مقدمه
به واگرا  لتمایذاتاً امواج نور در حین انتشار در هر محیطی 

شدن دارند که این واگرایی ناشی از پراش یا پاشندگی نور 

با حذف این پهن شدگی طبیعی با استفاده از . است

ای  های غیر خطی، بسته موج پایدار خود جایگزیده پدیده

به سالیتون فضایی نوری معروف  که شکل خواهد گرفت

در سالهای اخیر، به دلیل کاربردهای متعددشان که  است

انتشار به موازات سالیتونها،  [.1. ]اند سیار مورد توجه بودهب

در سالهای اخیر به دلیل نور در ساختارهای گسسته نیز 

بسیار موضوع تحقیقات نوری استفاده در مباحث کلیدزنی 

در چند دهة اخیر تلفیق این دو [. 2] استای بوده  گسترده

شده  (DCS)حوزه، منجر به سالیتونهای کاواک گسسته 

که به حالتهای غیر خطی ایستای جایگزیده در 

پردازد که  ای از موجبرهای نوری می ساختارهای آرایه

ها وجود  جفت شدگی ضعیفی بین موجبرهای این آرایه

سالیتونهای گسسته به طور بسیار کارآمدی کلیدزنی . دارد

غیر خطی چند درگاهی را در سیستمی متشکل از چندین 

سالیتونهای [. 7و  9]کنند  می ترلکنموجبر جفت شده 

های نوری دارند چرا  در حافظه ای کاواک کاربردهای بالقوه

که این ادوات نوری، بستگی شدیدی به پراش دارند و 

توان با استفاده از  سطح این پراش را به خوبی می

سالیتونهای کاواک در سیستمهای غیر خطی کنترل نمود 

از  یا آرایه( Pگهدارنده ن یپرتو)یک موج تخت  یوقت [.5]

 دهد، یجفت شده را تحت تابش قرار م یکاواکها

در  یا جایگزیده یها کاواک به صورت دامنه یسالیتونها

یک زمینة روشن  یتاریک رو یا حفره شکلفضا، به 

یک زمینة تاریک  یروشن رو  یا یا قله( سالیتون تاریک)

حالت، پایة در هر دو . کنند یظهور پیدا م( سالیتون روشن)

دوپایا است که وضعیت تشکیل  یا تشکیل سالیتونها، زمینه

 .[6]کند یسالیتونها را مشخص م

 سازی و شبيه مدلمعرفی 
، اغلب در کاواکهای (DCS)سالیتونهای کاواک گسسته 

تشکیل این به ندرت  و [1-5] شده سازی شبیهغیر فعال 

با استفاده از تقریب بی دررو سالیتونها در کاواکهای فعال 

اخیراً  .[1-11]بررسی شده است برای جمعیت حاملین 

نوع دیگری از سالیتونها، تحت عنوان سالیتون لیزری 

. [11و 6]معرفی شده است  (DCSL) کاواک گسسته

در این است که شرط الزم برای تشکیل  DCSLاهمیت 

یر سالیتون، برقراری توازن دقیق بین پراش و اثرات غ

وقتی سیستم مورد مطالعه سیستمی فعال . خطی است

باشد که در هر نقطه غیر خطیت محیط بر اساس شدت 

کند، تشکیل سالیتون، اهمیت  میدان در آن نقطه تغییر می

که [ 11و 6] های در ادامه مقاله. ای خواهد یافت فوق العاده

به تفصیل به ارائه مدلی جدید برای سیستمهای فعال 

، در این مقاله امکان تشکیل سالیتونها بررسی ندا پرداخته

ای  تحت معادلهدر این مدل، جمعیت حاملین . شده است

مستقل معرفی و تأثیر متقابل آن بر شدت میدان بررسی 

معادلة بدون بعد پیشنهادی برای سالیتونهای  .گردد می

 [:11]لیزری کاواک گسسته عبارت است از 
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Δ  ،واکوکی بسامد کاواکα  ،ضریب ارتقای پهنای خطP 

آهنگ  μ، (موج تخت ورودی) دامنة پرتوی نگهدارنده

های میدان الکتریکی و  دامنه nDو  nEدمش حاملین، 

نسبت طول عمر   γاُم و -nمتغیر جمعیت در موجبر 

نیز به زاویة فرود  q .فوتون به طول عمر حاملین است

 .پرتوی اولیه اشاره دارد

، از بین انتخابهای متفاوت برای متغیرهای این معادالت

، تعداد سالیتونهای (1)جدول در مقادیر پیشنهادی 

 . کنند به طور همزمان پشتیبانی میتری را  متنوع

بهترین مقادیر پیشنهادی برای متغیرهای آرایه . 1جدول 

 کاواکهای فعال گسسته 

α Δ μ γ C p 

3.5 2 1 2 0.06 0.39 
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DCSL- های پایة به دست آمده از شبیه سازی این مدل

نشان داده ( 1)جدید، همراه با نمودار دوپایایی در شکل 

نقاط پایدار که با خط پیوستة آبی در نمودار  .شده است

نوشتن زمینة مناسبی برای اند،  دوپایایی مشخص شده

 Bسالیتونهای روشن با حرف . شوند محسوب می هاسالیتون

اند و اعداد  نامگذاری شده Dبا حرف  کو سالیتونهای تاری

اضافه شده در نام هر سالیتون، تعداد موجبرهای حامل 

بازة مجاز برای نوشتن هر نوع . کند سالیتون را مشخص می

 .سالیتون در نمودار دوپایایی مشخص شده است

محور افقی، توان موج ( نمودار دوپایایی)در بخش فوقانی شکل : 1شکل 

و محور قائم، پاسخ سیستم به میدان  دهد تخت ورودی را نشان می

در بخش پایین انواع سالیتونهای قابل تشکیل معرفی . ورودی است

. محور افقی شماره موجبر و محور قائم شدت میدان است که اند شده

تحول ( قرمز)چینها  تغییرات میدان و خط( آبی)خطوط پیوسته 

 .دهند جمعیت را نشان می

دهد که سالیتونهای  مینشان ( 1)شبیه سازی معادلة 

تاریک حساسیت کمتری دارند و در برابر تغییرات سیستم 

های جزئی در سیستم سریعاً در  اعمال ناهمگنی. مقاومترند

شود و سالیتون تأثیر پذیری کمتری از نوفه  زمینه محو می

دارد اما سالیتونهای روشن حساسترند و با اعمال 

ه سمت تشکیل نظمی در سیستم، سیستم ب کوچکترین بی

امکان نوشتن . شود سالیتون روشن سوق داده می

سالیتونهای تاریک روی بیش از سه موجبر وجود ندارد 

ولی برای ( شوند تشکیل نمی( D3)سالیتونهای بعد از )

نوشتن سالیتونهای روشن محدودیتی وجود ندارد و 

توان تعداد موجبرهای حامل سالیتون را به دلخواه  می

 .تعیین نمود

استاندارد  تعریفبا استفاده از )  تحلیل واریانس سیستم

این تحلیل نشان . استآورده شده  2در شکل ( واریانس

تا ای با سطح توان  دهد که سیستم در برابر اعمال نوفه می

توان قلة سالیتون، مقاوم است و کماکان شکل کلی % 71

 .شود سالیتون حفظ می

در گوشة سمت  .به اعمال نوفهتحلیل واریانس سیستم نسبت .2شکل 

ای با  ضمن اعمال نوفه راست شکل، تحول سالیتونها با گذشت زمان

 .نشان داده شده استشدت میدان، % 11سطح 

دو معادلة مفید برای تحلیل سالیتونها عبارتند از تباین 

(contrast)  و جرم سالیتون که به صورت

 
n

backgroundn EEM )( این دو معادله . شود تعریف می 22

نمایش و تأثیر ( 9)در شکل روشن همراه با قلة سالیتون 

توان پرتوی نگهدارنده و نیز میزان جفت شدگی موجبرها 

دهند  سه نمودار سمت چپ، نشان می .بررسی شده است

که با افزایش توان ورودی سیستم، علیرغم افزایش قلة 

شیب تند . یابد سالیتون، تباین و جرم آن کاهش می

افزایش توان ورودی، با کاهش تباین حاکی از آن است که 

در واقع این . یابد ها افزایش میاز سالیتون بیشزمینه انرژی 

افزایش . گذارند یونهای فعال هستند که بر تباین اثر می

توان ورودی، باعث تحریک بیشتر یونهای فعال محیط شده 

نها در موجبرهای آکه طبیعتاً به دلیل کثرت تجمع آماری 



، فوتونیک ایران و فناوری کنفرانس مهندسی یازدهمین وکنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران  پنجمینو بیست

 1991بهمن  11-9دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، 

116 

 .قابل دسترسی باشد www.opsi.irاین مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت 

شود و زمینه  زمینه، انرژی بیشتری توسط آنها آزاد می

ش خفیف همچنین کاه. شود بیش از سالیتون روشن می

دهد که در داخل سالیتون، انرژی  جرم سالیتون نشان می

شود و بخش مرکزی بیش از  به مرکز آن هدایت می

کند،  موجبرهای کناریِ حامل سالیتون انرژی کسب می

 .یعنی انرژی سالیتون تا حدی کانونی شده است

شکل 

مقدار جفت شدگی موجبرها به بررسی تأثیر میزانتوان ورودی و .9

 .گر روی تباین، جرم و بیشینة توان سالیتونهمدی

افزایش میزان جفت شدگی موجبرها به همدیگر منجر به 

ای  چون هیچ انرژی. شود افزایش تباین و جرم سالیتون می

توان استدالل  از بیرون به سیستم اضافه نشده است، می

شود انرژی  کرد که افزایش نشت درون سیستمی، باعث می

تون منتقل شود و به تدریج موجبرهای از زمینه به سالی

 . کناری دچار خود خاموشی خواهند شد

 گيری نتيجه
در این تحقیق نوع جدیدی از سالیتونها، به نام سالیتونهای 

لیزری کاواک گسسته معرفی و مدل جدیدی برای تفسیر 

تشکیل سالیتون بر اساس این مدل . آنها ارائه شده است

لف تشکیل سالیتونها شبیه سازی شده و شرایط مخت

سالیتونهای لیزری کاواک گسسته  .بررسی شده است

همچنین وجود  .پایداری قابل قبولی در برابر نوفه دارند

یونهای فعال، روی تباین و جرم سالیتونها نقشی تعیین 

شود علیرغم یکنواخت بودن دمش  کننده دارد و باعث می

 .شود ورودی، تأثیری غیر یکنواخت روی سیستم مشاهده

 ها مرجع
[1] A. V. Yulin, A. Aladyshkina, and A. S. Shalin, 

"Motion of dissipative optical fronts under the 

action of an oscillating pump," PHYSICAL 

REVIEW E, vol. 94, no. 022205, 2016 . 
[2] O. A. Egorov and F. Lederer, "Spontaneously 

walking discrete cavity solitons," OPTICS 

LETTERS, vol. 38, no. 7, p. 1010, 2013 . 
[3] Hongyun Chen, Tao Lv, Anshou Zheng, and 

Yanling Han, "Controlled switching of discrete 

solitons in periodically poled lithium niobate 

waveguide arrays," APPLIED OPTICS, vol. 25, 

no. 8, p. 1663, 2013 . 
[4] T.R.O. Melvina, A.R. Champneysa, P.G. 

Kevrekidisb, J. Cuevasc, "Travelling solitary 

waves in the discrete Schrudinger equation with 

saturable nonlinearity: Existence, stability and 

dynamics," Elsevier Physica D, vol. 237, p. 551–

567, 2008 . 
[5] Kestutis Staliunas, Oleg Egorov, Yuri S. Kivshar, 

and Falk Lederer, "Bloch Cavity Solitons in 

Nonlinear Resonators with Intracavity Photonic 

Crystals," PHYSICAL REVIEW LETTERS, vol. 

101, no. 153903, 2008 . 

 مطهری نیا، احمد ؛ محمود اقدمی، کیوان؛ خردمند، رضا، [6]

 یریکاواک گسسته با در نظرگ تونیسال زریل ینظرمعرفی مدل 

خروجی همگن نوری آن،  و تحلیل پایداری تیتحول جمع

تربیت دانشگاه بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک، 

1995مدرس،   

[7] Jaroslaw E. Prilepsky, Alexey V. Yulin, Magnus 

Johansson, and Stanislav A. Derevyanko, "Discrete 

solitons in coupled active lasing cavities," OSA, 

2012 . 
[8] A. G. Ardakani, "Wave propagation through 

photonic waveguide lattices in the presence of 

optical gain and loss," Applied Optics, vol. 55, no. 

13, p. 3589, 2016 . 
[9] Zhiwei Shi, Jing Xue, Zhu Xing, Yang Li, and 

Huagang Li, "Discrete multipole dark solitons in 

saturable nonlinearity media with parity-time 

symmetric lattices," Eur. Phys. J. Plus, vol. 132, 

no. 79, 2017 . 
[10] Reza Kheradmand, Keivan M. Aghdami, Kamel 

Talouneh, "The switching of dark and bright 

soliton in 1D discrete cavity laser," Chaos, Solitons 

and Fractals, vol. 91, pp. 511-515, 2016.  
[11] Ahmad Motahharynia, Keivan M. Aghdami, Reza 

Kheradmand, "Modeling of population inversion in 

coupled active lasing cavities: Aspects of the 

stability analysis," Chaos, Solitons and Fractals, 

vol. 118, p. 106–111, 2019. 




