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Discrete cavity solitons in active lasing medium with kerr nonlinearity
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Abstract- In this paper propagation of light through active lasing cavities which form a coupled waveguide arrays and contain
Kerr medium is studied using numerical simulation. In this direction, after introducing theoretical model, bistability for
homogenous states and their stability are studied firstly, then bifurcation curves of inhomogenous states are obtained after
acquiring some bright and dark solitons. Finally linear stability analyzes of various inhomogeneous states are investigated by
numerical methods.
Keywords: lasing medium, spatial soliton, coupled waveguides.
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 32تا  32دیماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی
های غیرخطی از طرف دیگهر ( کهه سهب بوجهود آمهدن
توزیع غیرهمگن شدت در عرض مهیشهود) اسهت .]2[.در
این مقاله پس از معرفی مدل ریاضی توصیفگر آرایهای از
مشددهای لیزرزا ،در ابتهدا جهوابههای همگهن مشه
گردیده و پایداری آنها بررسی خواهد شد و سپس شرایط
پههارامتری مناس ه بههرای هههور حالههتهههای غیههرهمگن
سالیتونی بدست خواهد آمد.

 -1مقدمه
سالیتون۳ها امواج جایگزیدهای هستند کهه تحهت شهرایط
خاصی بدون تغییهر شهکل در محهیط منتشهر مهیشهوند.
سالیتونها در حالت کلهی بهه دو دسهتهی سهالیتونههای
فضایی و سالیتونهای زمانی تقسیم مهیشهوند .سهالیتون-
3
های فضایی در محیط غیرخطی از خنثی شدن اثر پراش
ذاتی (پهن شدگی) امواج با غیرخطیت موجود در محهیط
بوجود میآیند[ .]۳شهر ززم دیگهر بهرای تشهکیل ایهن
سالیتونها تعادل بین جذب و بههرهی خطهی و غیرخطهی
محیط مورد مطالعه است .تشکیل سالیتونهها در محهیط-
های گسسته کامال متفاوت از محیطهای پیوسته میباشهد
که بدلیل خواص منحصر بفرد پراش در این نوع سیسهتم-
های گسسته است[ .]3در این راستا جهت برهمکنش ههر
چه مؤثرتر پرتو تابیده شهده ورودی بها خهواص غیرخطهی
محیط ،از کاواکهای جفت شده (که در آنها دو آینهه در
ابتدا و انتهای موجبرها کار گذاشته شده است) ،جههت تها
شدن مسیر نوری استفاده میشود[(]2شکل .]4[)۳
امروزه تشکیل سالیتونهای کاواک گسسته در محیطهای
لیزرزای فعال نیز ،که در آنها مقدار بهرهی لیزری بیشهتر
از مقدار جذب خطی میباشهد ،مهورد توجهه قهرار گرفتهه
است.

 -2مدل ریاضی
در این کار آرایهای از موجبرها در نظر گرفته میشود کهه
فقط با همسایهههای مجهاور خهود (تقریه نزدیهکتهرین
همسایههای مجاور) برهمکنش میکنند .تغییرات آهسهته
میدان در هر یک از موجبرهای ایهن سیسهتم را مهیتهوان
بوسیله معادله مهدل بهنجهار شهده زیهر بهرای مهوجبر nام
نوشت[:]2

An 
iγ
2
  iδ  Δ 
 α An  An 
2
t 

()۳
1  An



 C ( An1  An1  2 An )  P e iQn

که در آن  Anدامنه میدان در مهوجبر  nام  ،نهامیزانی
از فرکانس تشدید کاواک  ،نمایانگر قدرت اثر کر وابسته
بههه شههدت می هدان P ،دامنههه می هدان پمههو ورودیQ ،
اختالف فاز بین موجبرها (وابسته به کجهی پرتهو ورودی)،
   0نمایانگر جذب خطی و    0بهره لیزرزایی است.
در اینجا با رعایت شر ززم برای محیطههای لیهزرزا کهه
   است ،در صورت عدم اعمهال میهدان پمهو ورودی
(میدان نگهدارنده) جوابههای نهواحی نزدیهک  An  0از
نظر مدوزسیون ناپایدار میشوند .در اینجا مقهادیر خهاص
مورد استفاده جهت بدست آوردن نتایج مورد نظر عبارتند
از:
  3.5,   0.4,   0.2,   1.7, C  0.15, Q  0

که نشان دهنده یک محیط با غیر خطیت واکانونی کننهده
ضعیف (  )   0و لیزرزا (  )   با جفت شدگی ضعیف
(  ) C  0.15است .همچنین تابش میدان پمو ورودی در
اینجا بصورت عمود بر آرایه موجبری مهیباشهد ( .) Q  0
در این حالت سیستم مورد بحث نسبت بهه میهدان پمهو
ورودی (  ) Pدوپایایی از خهود نشهان مهیدههد .یعنهی بها
اعمال یک مقدار خاصی از میهدان پمهو ورودی سیسهتم

در چنهین سیسهتم ههای لیزرزایههی ،عامهل بوجهود آمههدن
جوابهای منحصر بفهرد یهک تعهادل بهین جهذب خطهی
محیط و بهره اشباع از یک طرف و تعامل پراش و پدیهده-
1
2
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شکل : ۳آرایه ای از کاواک های جفت شده با آینه هایی در ابتدا و
انتهای آن ها بهمراه میدان فرودی و میدان خروجی آن.

soliton
diffraction

i

 32تا  32دیماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی
که شاخه بازیی کامال پایدار است که این وجه تمهایز ایهن
سیستم با سیستمهای غیر لیزرزاست.]2[.

می تواند دو شدت خروجی متفاوت داشته باشهد .ززم بهه
ذکر است که تمام پارامترها در این سیستم بدون بعدند.

 -3جوابهای هموژن
ابتدا حالتهای ایستای مربو به معادله مدل مورد بررسی
در نظر گرفته میشود .در این راستا دو مورد جوابهای
هموژن و جوابهای غیرهموژن قابل بررسیاند .جوابهای
هموژن با قرار دادن  An  Aدر معادله مدل ( )۳و صرف
An
نظر کردن از مشتق زمانی (  0
t

) قابل دستیابی

است .وابستگی شدت این جواب به پمپاژ به صورت
شده
دوپایاست که در شکل ( )3با رنگ قرمز مش
است .در این شکل مقدار قدر مطلق دامنه خروجی ( | ) | A
بر حس مقدار دامنه میدان پمو ورودی (  ) Pآورده شده
است.

شکل :3نمودار تغییرات پارامتر رشد اختالل بر حس تغییرات میدان
پمو ورودی (منحنی آبی) به همراه نمودار دوپایایی جوابهای
هموژن (منحنی قرمز) .خطو ممتد منحنی دوپایایی نواحی پایدار و
خطو خط چین نواحی ناپایدار منحنی را نشان میدهند .خطو
کردن مرز ناپایداری و خط راست عمودی
راست افقی جهت مش
جهت تفکیک مقادیر مثبت و منفی منحنی پارامتر رشد اختالل رسم
شدهاند.

 -4تحلیل پایداری خطی 3جوابهای هموژن
جهت بررسی پایداری خطی جواب ههای همهوژن بدسهت
آمده ،می توان از تحلیل پایداری خطی اسهتفاده کهرد .در
این روش به فرض آن که جواب هموژن  Aباشد ،اختاللی
به این جواب افزوده و با استفاده از معادله مدل مورد نظهر
تحوزت آن را در طهول زمهان بررسهی مهی کنهیم .شهکل

 -5جوابهای غیرهموژن
شهده بها معادلهه
یک سیستم غیرخطی لیزرزای مشه
مدل ( )۳عالوه بر جوابهای هموژن دارای جوابهای غیر
هموژن(شامل شاخههای سالیتونی) نیز هست .در این کهار
از روش نیهوتن-رافسههون بههرای یهافتن جههوابهههای ایسههتا

اختالل مورد نظر بصورت  a n  e t iqnمهیباشهد ،کهه
در آن  دامنه اختالل وارده q ،فرکانس ویههه مهد مهورد
نظر t ،زمان و  پهارامتر رشهد اخهتالل اسهت .سهپس بها

An
( 0
t

Linear stability analyze

جوابها از روش رانگ-کوتا و شبیهسازی رفتهار جهوابهها
در طی گذر زمان در حضور نوفه کاتورهای اسهتفاده شهده
است .جوابهای سالیتونی بدست آمده را مهیتهوان بهه دو
2
دسته عمده سالیتونهای روشن 4و سالیتونههای تاریهک
تفکیک نمود ،که به ترتی زمینهی هر یک بر روی شاخه
پایینی و بازیی منحنی هموژن تشکیل میشوند .لذا شر
ززم برای دستیابی به این جوابها وجهود زمینهه ایسهتا و
شر کافی پایدار بودن آنهاست .هر یک از سالیتونههای
روشن یا تاریک در این سیسهتم دارای پهناههای متفهاوتی
بوده و قله یا دره شدت در هر کهدام شهامل یهک ،دو و یها
چند موجبر اسهت .در شهکل ( )2پروفایهل چنهد نمونهه از
Bright soliton
Dark soliton

3
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جایگذاری  An  A  e t iqnدر معادله مدل ( ،)۳شکل
پارامتر رشد اختالل (  ) بدست میآیهد .در صهورتی کهه
قسمت حقیقی  کوچکتر از صفر باشد ،جواب مورد نظر
از نظر مدوزسیون پایدار و در غیهر ایهن صهورت ،ناپایهدار
خواهد بود[ .]6در شکل ( )3منحنی تغییرات پارامتر رشهد
اختالل (  ) بر حس دامنه میدان پمو ورودی به همراه
منحنی دوپایایی جواب ههای همهوژن مهورد بحهث آمهده
است ،شاخه بها شهی
است .همانطور که از شکل مش
منفی ناپایدار است که طبیعی است .جهوابههای همهوژن
مورد نظر در شاخه پایینی در بهازه مقهادیر میهدان ورودی
( 0  P  3.41متنههها ر بههها دامنهههه میهههدان خروجهههی
 ) 0 | A | 1.03ناپایدارند .همچنین مشهاهده مهی شهود

) استفاده گردید .سپس جهت بررسی پایهداری

 32تا  32دیماه  ،۳292دانشگاه شهید بهشتی
شاخههای باز (هموژن و سالیتونهای روشن)  -cبزرگنمایی شده
شاخههای پایین (هموژن و سالیتونهای تاریک).

سالیتونهای روشن و تاریک که در این سیسهتم مشهاهده
گردیده است ،نشان داده شده است.

ناحیه وجودی هر یک از جوابهای سالیتونی در مقایسه با
منحنی دوپایایی  | A | Pمتفاوت است .شدت قلهه (دره)
در سالیتونهای روشن (تاریک) نمایش داده شده در شکل
( )2به طور مجزا به همراه جواب هموژن ( ) HSSدر شکل
( )4رسم شده است .از آنجاییکه سهالیتونههای روشهن در
زمینهی خاکستری شاخه پایین منحنهی همگهن تشهکیل
میشوند ،لذا ناپایداری زمینه سب ناپایدار شدن آنها می-
شود .بدین سب هر دو نوع سالیتون روشن فقط در ناحیه
میدان ورودی  P  3.41پایدارند .در مورد ناحیه پایهداری
سالیتونهای تاریک میتوان چنهین نتیجهه گرفهت بهه ههر
میزان که پهنای سالیتون تاریک بیشتر میشهود ،شهباهت
آن به حالت هموژن شاخه پهایینی بیشهتر شهده و ب هش
بزرگتری از آن ناپایدار میشود.

 -6نتیجه گیری

شکل :2پروفایل دامنه سالیتونهای روشن (سمت چو) و تاریک
(سمت راست)  -aبین موجبری  -bدرون موجبری و  -cپهن تشکیل
شده
شده روی شاخههای غیرهموژن (شاخههای سالیتونی) مش
در شکل ( )4در میدان پمو  P  4.47که در آن سالیتونها
پایدارند.

در این مقاله انتشار نور در آرایهای از کاواکههای گسسهته
در محیط لیزرزای فعال مورد مطالعه قرار گرفت .مشه
گردید که چنین سیستمهایی عالوه برجوابههای همگهن،
قابلیت ایجاد نمونه ههای متنهوعی از سهالیتونهای فضهایی
روشن و تاریک را دارند که در ب شهی از شهاخه دوپایهایی
خود پایدار میباشند.
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