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Πρόλογος 

  

 Στην παρούσα διατριβή εξετάζονται φαινόµενα που απορρέουν από τη 

σύζευξη µη-γραµµικών οπτικών κυµατοδηγών, σε συστήµατα όπως κατευθυντικοί 

συζεύκτες και περιοδικές διατάξεις (συστοιχίες οπτικών κυµατοδηγών). Οι γραµµικές 

και µη-γραµµικές αλληλεπιδράσεις µελετώνται µε τρόπο αναλυτικό και αριθµητικό 

και σε µια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσµα µεταξύ θεωρίας και πρακτικής οι 

αριθµητικές προσοµοιώσεις βασίζονται εν µέρει σε πραγµατικές πειραµατικές 

καταστάσεις. Μεταξύ άλλων, η ανάλυση ανέδειξε µια νέα τάξη κυµάτων, τα διακριτά 

κύµατα-Χ, τα οποία πρόσφατα παρατηρήθηκαν πειραµατικά από την οµάδα του 

καθ.Y. Silberberg στο Weizmann Institute of Science, Israel. 

 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε κατά το µεγαλύτερο µέρος της στο εργαστήριο 

Πλάσµατος, Ηλεκτρονικής ∆έσµης και Μη Γραµµικής Οπτικής του τοµέα 

Ηλεκτροµαγνητικών Εφαρµογών, Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών της 

Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π υπό την 

επίβλεψη του καθηγητή κ.Κυριάκου Χιτζανίδη. Μέρος της εργασίας αυτής 

εκπονήθηκε στα πλαίσια της οµάδας «Nonlinear Waves» του College of Optics and 

Photonics, CREOL, University of Central Florida, Orlando, Florida, USA, υπό την 

επίβλεψη του καθηγητή κ.D. N. Christodoulides και τη στήριξη του καθηγητή κ.G. I. 

Stegeman, κατά τη δίµηνη επίσκεψή µου στο CREOL, η οποία στηρίχθηκε 

οικονοµικά από την υποτροφία «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ». 

 Η αµέριστη συµπαράσταση, ενθάρρυνση και καθοδήγηση του κ.Χιτζανίδη 

καθόρισαν µε τον καλύτερο τρόπο την ταυτότητά µου ως επιστήµονα και κυρίως ως 

ανθρώπου. Η φιλοξενία, εµπιστοσύνη και καθοδήγηση του κ.Christodoulides άνοιξαν 

νέους ορίζοντες στην ερευνητική µου προσέγγιση. Οι εποικοδοµητικές συζητήσεις µε 

τον Γ. Κοµίνη προσανατόλισαν τα πρώτα µου βήµατα. Η συνεργασία µε τον            

Y. Lahini πάντρεψε τον τρόπο σκέψης και εργασίας δύο διαφορετικών λαών. Το 

ζεστό, οικείο και πάντοτε εύθυµο κλίµα µέσα στο εργαστήριο συνέβαλε 

αποφασιστικά στο να αγαπήσω την έρευνά µου, καθώς και το χώρο, στον οποίο τόσες 

ώρες επένδυσα. 

 

Σας ευχαριστώ θερµά όλους. 
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Εκτενής Περίληψη 
 

Στην παρούσα εργασία εξερευνώνται ποικίλα φαινόµενα που διέπουν τη διάδοση 

οπτικών ηλεκτροµαγνητικών πεδίων σε συζευγµένους µη-γραµµικούς οπτικούς 

κυµατοδηγούς. Τα φαινόµενα αυτά εξετάζονται σε τρεις χαρακτηριστικές γεωµετρίες: 

το συζεύκτη (coupler), αποτελούµενο από δύο παράλληλους οπτικούς κυµατοδηγούς, 

την κυκλική συστοιχία (circular array), αποτελούµενη από πεπερασµένο αριθµό 

παράλληλων οπτικών κυµατοδηγών σε κυκλική διάταξη και την επίπεδη συστοιχία 

(waveguide array) θεωρητικά αποτελούµενη από άπειρο αριθµό παράλληλων οπτικών 

κυµατοδηγών σε επίπεδη διάταξη. Σε όλες τις περιπτώσεις η διάδοση του πεδίου 

µοντελοποιείται µαθηµατικά µε την αξιοποίηση ευρέως εφαρµοσµένων µοντέλων, 

όπως η µη-γραµµική εξίσωση Schrödinger και η µιγαδική εξίσωση Ginzburg-Landau. 

Εκτός από το συζεύκτη, οι διατάξεις αυτές υπηρετούν ως χωρικά περιοδικά 

συστήµατα, καθώς περιλαµβάνουν πολλούς συζευγµένους οπτικούς κυµατοδηγούς 

και υπό µία έννοια διακριτοποιούν χωρικά το φως. Υπό την περιοδικότητα αυτή τα 

µαθηµατικά µοντέλα διακριτοποιούνται επίσης και µετατρέπονται σε διακριτή µη-

γραµµική εξίσωση Schrödinger και διακριτή µιγαδική εξίσωση Ginzburg-Landau 

αντίστοιχα. Τα µαθηµατικά µοντέλα στην παρούσα εργασία αξιοποιούνται τόσο µε 

αναλυτικό, όσο και µε αριθµητικό τρόπο. Οι αριθµητικές προσοµοιώσεις βασίζονται 

εν µέρει σε πραγµατικές πειραµατικές καταστάσεις, ως µια προσπάθεια να γεφυρωθεί 

το χάσµα µεταξύ θεωρίας και πρακτικής. Το χάσµα αυτό τελικά εξαλείφεται προς τις 

τελευταίες ενότητες της διατριβής, όπου η ανάλυση προβλέπει µια νέα τάξη κυµάτων, 

τα διακριτά κύµατα-Χ, τα οποία επιβεβαιώνονται σε πρόσφατο πείραµα από την 

οµάδα του καθ. Y. Silberberg στο Weizmann Institute of Science, Israel.  

 Σχετικά µε τη δοµή της διατριβής, το κείµενο είναι οργανωµένο σε τέσσερα 

βασικά µέρη, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύεται από ένα αντίστοιχο κεφάλαιο. 

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί µια εκτεταµένη εισαγωγή, η οποία ξεκινά από 

στοιχειώδεις ηλεκτροµαγνητικές έννοιες και σταδιακά εστιάζει σε ζητήµατα 

θεµελιώδη για τα ακόλουθα κεφάλαια 2,3 και 4. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται ο 

µη-γραµµικός κατευθυντικός συζεύκτης ως προς τη διαρρυθµική διασπορά. Το 

φαινόµενο αυτό εξετάζεται σε µη-γραµµικές συνθήκες παλµικής διάδοσης και 

εξάγονται συµπεράσµατα σχετικά µε την επίδρασή του στη µεταγωγή των παλµών. 

Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο, προτείνεται µια κυκλική συστοιχία µη-γραµµικών 
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οπτικών κυµατοδηγών (ή απλά «κυκλική συστοιχία») ως σύστηµα κατάλληλο για 

οπτική ενίσχυση και αµιγώς οπτική επεξεργασία δεδοµένων. Η κυκλική συστοιχία 

µελετάται ως προς τη γραµµική και µη-γραµµική ευστάθεια και εξετάζεται σε δύο 

εκδοχές. Στην απλή εκδοχή το σύστηµα έχει όπως περιγράφηκε, ενώ στην πλήρη 

συµπληρώνεται από έναν επιπλέον κυµατοδηγό στον άξονα της κυλινδρικής 

γεωµετρίας, εµπλουτίζοντας το σύστηµα σε ιδιότητες και χαρακτηριστικά. Τέλος, στο 

τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται µια συστοιχία οπτικών κυµατοδηγών σε επίπεδη 

διάταξη (ή απλά «επίπεδη συστοιχία»). Η δοµή των ζωνών του περιοδικού αυτού 

συστήµατος επιβεβαιώνεται αριθµητικά και παρουσιάζεται η επίδραση της µη-

γραµµικότητας στα άκρα των ζωνών. Η δυνατότητα διέγερσης διακριτών κυµάτων-Χ 

µε γραµµικό και µη-γραµµικό τρόπο επιδεικνύεται σε πειραµατικά υλοποιήσιµα 

συστήµατα και η πειραµατική τους επιβεβαίωση σε ένα πρόσφατο πείραµα 

σχολιάζεται διεξοδικά. Επιπλέον, παρουσιάζεται η δυνατότητα χρήσης του 

συστήµατος αυτού για αποτελεσµατική οπτική συµπίεση παλµών. Η εργασία 

συνοδεύεται από παράρτηµα, το οποίο συµπληρώνει τα τέσσερα κεφάλαια σε 

λεπτοµέρειες και που θα διέκοπταν τη ροή εάν είχαν εισαχθεί στο κυρίως κείµενο. 

Κάθε κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια.  

Το κεφάλαιο 1 λειτουργεί ως εκτεταµένος εισαγωγικός πρόλογος, µε σκοπό 

να στηρίξει, να εµπλουτίσει και να συµπληρώσει τα ακόλουθα κεφάλαια (κεφάλαια 

2,3 και 4). Ξεκινώντας από βασικές ηλεκτροµαγνητικές έννοιες, όπως οι εξισώσεις 

Maxwell, το κεφάλαιο αυτό εστιάζει σταδιακά σε θέµατα που σχετίζονται στενά µε 

το αντικείµενο της διατριβής. Αρχικά δίνεται έµφαση στη φύση της διάδοσης του 

φωτός σε χωρικά πεπερασµένες περιοχές, σε σχέση µε τη διάδοση στον ελεύθερο 

χώρο. Η σύγκριση αυτή εξοµαλύνει τη µετάβαση στη µελέτη της διάδοσης φωτός σε 

οπτικούς κυµατοδηγούς. Καθώς η παρούσα εργασία πραγµατεύεται οπτικούς 

κυµατοδηγούς κυρίως ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής, παρουσιάζεται η ανάλυση 

ρυθµών για τον επίπεδο κυµατοδηγό και την οπτική ίνα. Η ανάλυση των ρυθµών 

ακολουθείται από σχόλια σχετικά µε τη µαθηµατική µοντελοποίηση των δύο 

χαρακτηριστικών τρόπων λειτουργίας της οπτικής δέσµης laser: συνεχούς κύµατος 

(Continuous Wave – CW) και παλµικής (pulsed). Θεωρώντας διάδοση φωτός κατά 

µήκος του άξονα z, εξάγεται η εξίσωση που περιγράφει τη χωροχρονική εξέλιξη της 

περιβάλλουσας του παλµού, µια (2+1)D µη-γραµµική εξίσωση Schrödinger. Το 

µοντέλο αυτό υπηρετεί ως το συνεχές µοντέλο σε όλη τη διατριβή, υπό την έννοια ότι 

η εγκάρσια προς τη διάδοση χωρική συντεταγµένη (άξονας x) θεωρείται συνεχής και 
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όχι διακριτή µεταβλητή. Στη συνέχεια παρουσιάζονται η θεωρία συζευγµένων 

ρυθµών και το µοντέλο ισχυρής δέσµευσης. Το προηγουµένως συνεχές µοντέλο 

διακριτοποιείται µέσω του µοντέλου της ισχυρής δέσµευσης, µε σκοπό να υπηρετήσει 

ως το διακριτό µοντέλο, το οποίο διέπει τη διάδοση φωτός στις περιοδικές διατάξεις 

που θα εξεταστούν στα κεφάλαια 3 και 4. Μια σύντοµη σύγκριση των δύο µοντέλων 

(συνεχές-διακριτό) συµπληρώνει την ενότητα και τέλος εξετάζονται και συγκρίνονται 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά περιοδικών συστηµάτων SiO2 και AlGaAs (µε ιδιαίτερη 

έµφαση στο συντελεστή σύζευξης), καθώς το µεγαλύτερο µέρος της ανάλυσης στο 

κεφάλαιο 4 βασίζεται σε συστοιχίες AlGaAs και, εν γένει, σε συστοιχίες 

χαρακτηριστικών παρόµοιων µε αυτά του AlGaAs. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται ο µη-γραµµικός κατευθυντικός συζεύκτης 

ως προς το φαινόµενο της διαρρυθµικής διασποράς. Μια σύντοµη υπενθύµιση των 

δύο κύριων θεωριών, της θεωρίας συζευγµένων ρυθµών και της θεωρίας κανονικών 

ρυθµών, ακολουθείται από µια εισαγωγική αναδροµή σε προηγούµενες εργασίες στο 

συζεύκτη µε και χωρίς διαρρυθµική διασπορά. Αµέσως µετά εισάγεται το 

µαθηµατικό µοντέλο που χρησιµοποιείται για την περιγραφή του συζεύκτη, οι 

συζευγµένες µη-γραµµικές εξισώσεις Schrödinger. Αν και το µοντέλο είναι 

δανεισµένο από τη θεωρία συζευγµένων ρυθµών, επισηµαίνεται και σχολιάζεται η 

στενή του σχέση µε τη θεωρία κανονικών ρυθµών. Προτού η µελέτη εστιάσει στο 

κυρίως θέµα του κεφαλαίου, τη διαρρυθµική διασπορά σε µη-γραµµικές συνθήκες, 

µια σύντοµη παρουσίαση της γραµµικής και µη-γραµµικής διάδοσης δέσµης laser 

συνεχούς κύµατος αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν οι υπερρυθµοί 

και το πώς επιτυγχάνεται η µεταγωγή οπτικής ισχύος. Στη συνέχεια η ανάλυση 

προσανατολίζεται στη γραµµική και µη-γραµµική διάδοση παλµών. Η µελέτη 

εστιάζεται στη διάδοση θεµελιωδών σολιτονίων. Οπτικοί παλµοί εισάγονται στη µία 

είσοδο µόνο του συζεύκτη, αναπαριστώντας µια τυπική κατάσταση σε ένα 

πραγµατικό φωτονικό σύστηµα. Εκτελούνται πολυπληθείς αριθµητικές 

προσοµοιώσεις και εξάγονται συµπεράσµατα σχετικά µε την επίδραση της 

διαρρυθµικής διασποράς στη µετάδοση του συζεύκτη. Τέλος, αποσαφηνίζεται ο 

τρόπος µε τον οποίο η διαρρυθµική διασπορά επηρεάζει την ενότητα του 

θεµελιώδους σολιτονίου. 

 Το κεφάλαιο 3 πραγµατεύεται µια επέκταση του συζεύκτη, η οποία δοµείται 

από πεπερασµένο σε πλήθος αριθµό παράλληλων κυµατοδηγών σε κυκλική διάταξη, 

την κυκλική συστοιχία. Η συστοιχία συζεύγνυται µε έναν κεντρικό κυµατοδηγό και 
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το σύστηµα εξετάζεται σε δύο εκδοχές: χωρίς τον κεντρικό κυµατοδηγό 

(απλοποιηµένο σύστηµα) / µε τον κεντρικό κυµατοδηγό (πλήρες σύστηµα). Οι 

κυµατοδηγοί µοντελοποιούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζουν γραµµική και 

µη-γραµµική ενίσχυση/απόσβεση, καθώς και µεταφορά ενέργειας µεταξύ των 

καναλιών της συστοιχίας αλλά και του κεντρικού πυρήνα, κάνοντας έτσι το µοντέλο 

ιδανικό για σχεδιασµό ευσταθών ενισχυτών υψηλής ισχύος, όπως επίσης και 

διατάξεων κατάλληλων για αµιγώς οπτική επεξεργασία δεδοµένων σε συστήµατα 

οπτικών επικοινωνιών. Ύστερα από µια σύντοµη αναδροµή σε προηγούµενες 

εργασίες στο σύστηµα αυτό εισάγεται το µαθηµατικό µοντέλο, η διακριτή µιγαδική 

εξίσωση Ginzburg-Landau (Discrete Complex Ginzburg-Landau – DCGL). Στην 

ενότητα γραµµικής ανάλυσης, το σύστηµα εξετάζεται και στις δύο εκδοχές στα 

πλαίσια της γραµµικής ευστάθειας, δηλαδή στα πλαίσια ευστάθειας της µηδενικής 

λύσης. Η πλήρης γραµµική ανάλυση αποκαλύπτει τη συµπεριφορά του συστήµατος 

σε συνθήκες χαµηλής ισχύος. Στην ενότητα µη-γραµµικής ανάλυσης, η µελέτη 

εστιάζει σε ρυθµούς ίσου πλάτους (επίπεδα κύµατα), τους οποίους µπορούν να 

υποστηρίξουν τέτοια συστήµατα, καθώς και στην ευστάθειά τους. Παρουσιάζονται 

αναλυτικές εκφράσεις και επιδεικνύεται η επίδραση του κεντρικού κυµατοδηγού 

στους ρυθµούς αυτούς του απλοποιηµένου συστήµατος. Μέσω διαγραµµάτων 

διακλάδωσης οπτικοποιείται και για τα δύο συστήµατα ο τρόπος µε τον οποίο 

µεταβάλλεται η ένταση και η ευστάθεια των ρυθµών αυτών, καθώς οι παράµετροι 

αλλάζουν. Σε όλες τις ενότητες τα αποτελέσµατα επαληθεύονται αριθµητικά µέσω 

εξονυχιστικών αριθµητικών προσοµοιώσεων, οι οποίες επιβεβαιώνουν την ευστάθεια 

των ρυθµών, ενώ παράλληλα επιδεικνύονται αστάθειες, σθεναροί ρυθµοί, καθώς και 

αναπνέουσες δοµές. Η αναλυτική και αριθµητική ανάλυση αποκαλύπτει πληθώρα 

ιδιοτήτων, οι οποίες µετατρέπουν το προτεινόµενο σύστηµα ιδιαίτερα πλούσιο σε µη-

γραµµικούς ρυθµούς και ποικιλοτρόπως λειτουργικό. 

Το κεφάλαιο 4 πραγµατεύεται µια άλλη επέκταση του συζεύκτη, η οποία 

δοµείται από θεωρητικά άπειρο (πρακτικά πεπερασµένο) αριθµό παράλληλων 

κυµατοδηγών σε επίπεδη διάταξη, την επίπεδη συστοιχία. Ύστερα από µια σύντοµη 

αναδροµή σε προηγούµενες εργασίες σχετικά µε το σύστηµα αυτό, εισάγεται το 

µαθηµατικό µοντέλο, η διακριτή µη-γραµµική εξίσωση Schrödinger (Discrete Non-

Linear Schrödinger – DNLS). Πριν η µελέτη εστιάσει στη διάδοση παλµών σε µη-

γραµµικές συνθήκες, µια σύντοµη παρουσίαση γραµµικής και µη-γραµµικής 

διάδοσης δέσµης laser συνεχούς κύµατος αποσαφηνίζει δύο σηµαντικά ζητήµατα. 
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Πρώτον, η δοµή ζωνών του διαγράµµατος διασποράς για γραµµικά κύµατα, η οποία 

παρέχεται από την εξίσωση DNLS, συγκρίνεται µε την αντίστοιχη που προβλέπεται 

από την καταλληλότερη για περιοδικά συστήµατα θεωρία Floquet-Bloch. Η σύγκριση 

αποκαλύπτει τις δυνατότητες, καθώς και τα όρια του µοντέλου DNLS. ∆εύτερον, 

εξερευνάται αριθµητικά η επίδραση της µη-γραµµικότητας στη δοµή των ζωνών. 

Επιπλέον, η πειραµατικά διαπιστωµένη δοµή ζωνών στην ενότητα αυτή 

επιβεβαιώνεται αριθµητικά. Στην ενότητα γραµµικής διάδοσης παλµών, η οποία 

ακολουθεί, το ζήτηµα της διαρρυθµικής διασποράς ανακύπτει για µια ακόµα φορά. 

Εφαρµοζόµενο σε συστοιχίες, επιδεικνύεται ότι για τις χωρικές και χρονικές κλίµακες 

τέτοιων συστηµάτων συνήθως έχει αµελητέα επίδραση και µπορεί να αγνοηθεί µε 

ασφάλεια για ένα µεγάλο εύρος περιπτώσεων. Τέλος, στην ενότητα µη-γραµµικής 

διάδοσης παλµών παρουσιάζεται η δυνατότητα διέγερσης διακριτών κυµάτων-Χ σε 

πειραµατικά υλοποιήσιµα συστήµατα µε γραµµικό και µη-γραµµικό τρόπο, ενώ η 

πειραµατική τους επιβεβαίωση σε ένα πρόσφατο πείραµα από την οµάδα του καθ. Y. 

Silberberg στο Weizmann Institute of Science, Israel αναλύεται διεξοδικά. Επιπλέον 

επιδεικνύεται η δυνατότητα χρήσης του συστήµατος για αποτελεσµατική οπτική 

συµπίεση παλµών όταν χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε στοιχεία που παρέχουν 

διασπορά, όπως φράγµατα περίθλασης ή άλλα φίλτρα προγραµµατιζόµενης φάσης. 

Όπως παρουσιάζεται αριθµητικά, η συµπίεση που προκύπτει από τέτοιες διακριτές 

διατάξεις µπορεί να είναι καλύτερης ποιότητας σε σύγκριση µε αυτή που 

επιτυγχάνεται παραδοσιακά µε τη χρήση ενός απλού µη-γραµµικού µονορυθµικού 

κυµατοδηγού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii 



Παρατηρήσεις 
 

1) Όλοι οι κώδικες που χρησιµοποιήθηκαν για τις αριθµητικές προσοµοιώσεις της διατριβής 

αναπτύχθηκαν από το συγγραφέα για προσωπική χρήση σε Matlab, στα πλαίσια της οµάδας 

Πλάσµατος, Ηλεκτρονικής ∆έσµης και Μη-Γραµµικής Οπτικής της Σχολής Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ελλάδα, υπό την 

εποπτεία του καθ. Κ. Χιτζανίδη. Μέρος τους τροποποιήθηκε και αναπτύχθηκε από το συγγραφέα στα 

πλαίσια της οµάδας «Nonlinear Waves» του College of Optics and Photonics, CREOL, University of 

Central Florida, Orlando, Florida, USA, υπό την εποπτεία του καθ. D. N. Christodoulides και τη 

στήριξη του καθ. G. I. Stegeman, κατά τη δίµηνη επίσκεψη του συγγραφέα στο CREOL. 

 

2) Η ενότητα στο κεφάλαιο 1 που αφορά στο συντελεστή σύζευξης συστηµάτων SiO2 και AlGaAs, 

καθώς και οι ενότητες στο κεφάλαιο 4 που αφορούν στην επίδραση της διαρρυθµικής διασποράς σε 

συστοιχίες, στη γραµµική και µη-γραµµική διέγερση διακριτών κυµάτων-Χ, καθώς και στην οπτική 

συµπίεση παλµών µε συστοιχίες αποτελούν προϊόν συνεργασίας µεταξύ της οµάδας «Nonlinear 

Waves» του College of Optics and Photonics, CREOL, University of Central Florida, Orlando, Florida, 

USA (υπό την εποπτεία του καθ. D. N. Christodoulides και τη στήριξη του καθ. G. I. Stegeman) και 

της οµάδας Πλάσµατος, Ηλεκτρονικής ∆έσµης και Μη-Γραµµικής Οπτικής της Σχολής Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ελλάδα (υπό την 

εποπτεία του καθ. Κ. Χιτζανίδη), κατά τη δίµηνη επίσκεψη του συγγραφέα στο CREOL. 

 

3) Η ενότητα στο κεφάλαιο 4 που αφορά στην επίδραση της µη-γραµµικότητας στη δοµή των ζωνών 

της συστοιχίας αποτελεί προϊόν συνεργασίας µεταξύ του Yoav Lahini (οµάδα του καθ. Y. Silberberg 

του Department of Physics of Complex Systems of the Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel) 

και του συγγραφεά (οµάδα του καθ. Κ. Χιτζανίδη της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ελλάδα).

 

4) Η ενότητα στο κεφάλαιο 4 που αφορά στην πειραµατική παρατήρηση µη-γραµµικώς διεγειρόµενων 

διακριτών κυµάτων-X αποτελεί προϊόν συνεργασίας µεταξύ της οµάδας του καθ. Y. Silberberg του 

Department of Physics of Complex Systems of the Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel, της 

οµάδας του καθ. Κ. Χιτζανίδη της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ελλάδα, της οµάδας του καθ. R. Morandotti του Institut 

national de la recherche scientifique, Université du Québec, Varennes, Québec, Canada και της οµάδας 

του καθ. D. N. Christodoulides του College of Optics and Photonics, CREOL, University of Central 

Florida, Orlando, Florida, USA.

 

 

 

viii 



Executive summary 

 

In the present work various phenomena that govern the propagation of optical 

electromagnetic fields in coupled nonlinear optical waveguides are explored. These 

phenomena are investigated in three characteristic geometries: the coupler, consisting 

of two parallel optical waveguides, the circular waveguide array, consisting of a finite 

number of parallel optical waveguides in a circular orientation and the planar 

waveguide array (or simply “waveguide array”) theoretically consisting of an infinite 

number of parallel optical waveguides in a planar orientation. In all cases, the actual 

field propagation is mathematically modeled utilizing vastly employed models, such 

as the nonlinear Schrödinger equation and the complex Ginzburg-Landau equation. 

Apart from the coupler, these structures serve as spatially periodic systems since they 

involve several coupled optical waveguides and in a way they spatially discretize 

light. Under this periodicity the mathematical models are naturally discretized as well 

and provide the discrete nonlinear Schrödinger equation and the discrete complex 

Ginzburg-Landau equation respectively. The mathematical models in the present 

work are treated analytically as well as numerically. The numerical simulations are in 

part based on real experimental situations as an attempt to bridge the gap between 

theory and practice. This gap is eventually eliminated towards the final sections of the 

thesis, where the analysis predicts a new class of waves, the discrete X-waves, which 

are recently verified in an experiment carried out by prof. Y. Silberberg’s group at the 

Weizmann Institute of Science, Israel. 

 Regarding the structure of this work, it is organized in four major parts, each 

one being represented by a respective chapter. The first chapter is an extended 

introduction that begins with elementary electromagnetic concepts and gradually 

focuses on fundamental issues regarding the following Chapters 2,3 and 4. In the 

second chapter the nonlinear directional coupler is analyzed in terms of intermodal 

dispersion. This phenomenon is investigated under nonlinear pulse evolution and 

conclusions regarding its effect on pulse switching are extracted. Next, in the third 

chapter, a circular array of nonlinear optical waveguides is proposed (simply referred 

to as “circular array”) as a system appropriate for optical amplification and all-optical 

data processing. The circular array is investigated in terms of both linear and 
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nonlinear stability and it is examined in two versions. In the simple version the system 

is as described above and in the full version an extra waveguide is placed on the axis 

of this cylindrical geometry, rendering the system richer in properties. Finally, in the 

fourth chapter an array of optical waveguides in planar orientation (simply referred to 

as “array”) is presented. The band structure of this periodic system is numerically 

verified and the effect of nonlinearity at the band edges is shown. The possibility of 

linearly and nonlinearly induced discrete X-waves in experimentally feasible systems 

is demonstrated and their experimental verification in a recent experiment is also 

thoroughly discussed. Moreover, the possibility of utilizing this system for efficient 

optical pulse compression is shown. This work is accompanied by an appendix that 

completes the preceding chapters in several details, that would have interrupted the 

flow if they had been inserted into the main text. Each chapter is described in detail in 

the following.  

Chapter 1 functions as an extended introductory prologue, intended to support, 

enhance and complete the following chapters (Chapters 2,3 and 4). Starting with basic 

electromagnetic concepts, such as the Maxwell’s equations, this chapter gradually 

focuses on essential issues closely related to the topics of the thesis. First, the nature 

of light propagation in bounded regions is emphasized, in comparison to free-space 

propagation. This comparison acts as a smooth transition to the study of light 

propagation in optical waveguides. Since optical waveguides of rectangular or 

circular cross-section will be mostly considered, the mode analysis for the slab 

waveguide and the optical fiber is presented. The mode analysis is followed by some 

comments on the mathematical modeling of the two types of optical laser beam 

transmittance: continuous wave (CW) and pulsed. Assuming light propagation along 

the z-axis, the equation that describes the spatiotemporal evolution of the pulse 

envelope is then extracted, a (2+1)D nonlinear Schrödinger equation. This model 

serves as the continuous model throughout the thesis, in the sense that the transverse 

to propagation spatial coordinate (x-axis) is considered as a continuous and not as a 

discrete variable. Next both the couple-mode theory and the tight binding 

approximation are presented. The former continuous model is further discretized by 

means of the tight binding approximation, in order to serve as the discrete model that 

governs light propagation in the periodic structures that will be examined in chapters 

3 and 4. A short comparison of the two models (continuous-discrete) completes this 

section and last the properties of SiO2 and AlGaAs periodic systems are examined and 
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compared (emphasized on the coupling constant), since most of the analysis in 

Chapter 4 is based mainly on AlGaAs systems and, in general, arrays that exhibit 

properties similar to that of AlGaAs. 

In the second chapter the nonlinear directional coupler (NLDC) is studied in 

terms of intermodal dispersion (IMD). A short reminder of the two main theories, the 

coupled-mode and the normal mode theory, is followed by an introductory flashback 

to the previous works on the NLDC with and without IMD. Right after, the 

mathematical model that is used to describe the NLDC, the coupled nonlinear 

Schrödinger equations, is being borrowed from the coupled-mode theory and tailored 

to the properties of the NLDC in hand. The strong relationship of this model with the 

normal-mode theory is commented. Before focusing on the main issue of this chapter, 

the IMD under nonlinear conditions, a short presentation of linear and nonlinear CW 

laser propagation clarifies the way the supermodes function and how power switching 

is achieved. The analysis then orientates to linear and nonlinear pulse propagation. 

The study is focused on the propagation of fundamental solitons. Optical pulses are 

launched only in the one input port of the coupler resembling a common situation in 

an actual lightwave system. Several numerical simulations are executed and 

conclusions on the impact of the IMD on the transmission of the NLDC are extracted. 

Last, a clear picture of how the IMD influences the unity of the fundamental soliton is 

obtained. 

 Chapter 3 deals with an extension of the NLDC that embodies a finite number 

of parallel waveguides in a circular orientation, the circular waveguide array. The 

array is collectively coupled with a central core and the system is studied in two 

versions: without the central core (simplified system) / with the central core (full 

system). These waveguides are modeled to support linear and nonlinear gain/losses, 

as well as energy transfer within the array elements and with the core, thus making the 

model ideal for the design of high power stable amplifiers as well as of all-optical 

data processing devices in optical communications. After a short flashback to 

previous works on this system, the mathematical model, the discrete complex 

Ginzburg-Landau equation (DCGL), is introduced. In the linear analysis section, the 

system is studied in both versions in terms of the linear stability, i.e. the stability of 

the zero solution. A full linear analysis reveals the behavior of the system under low-

power conditions. In the nonlinear analysis section the study is focused on the modes 

of equal amplitude these systems can excite (plane waves), as well as on their 
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stability. Analytical expressions are presented and the impact of the existence of the 

central core on these modes of the simplified system is shown. The effect of the 

parameters’ variation on the intensity and stability of these modes is demonstrated for 

both systems via bifurcation diagrams. In all sections the results are numerically 

verified via extensive numerical simulations, which visualize the stability of these 

modes, while instabilities, robust modes as well as breathing patterns are 

demonstrated. The analytical and numerical analysis reveals several properties that 

render the proposed system particularly rich in nonlinear modes and functionally 

flexible. 

Chapter 4 deals with another extension of the NLDC, that embodies a 

theoretically infinite (finite in practice) number of parallel waveguides in a planar 

orientation, the waveguide array. After a short flashback to previous works regarding 

this system, the mathematical model, the discrete nonlinear Schrödinger equation 

(DNLS), is introduced. Before focusing on pulse propagation under nonlinear 

conditions, a short presentation of linear and nonlinear CW laser propagation clarifies 

two major issues. First, the band structure of the dispersion diagram for linear waves 

provided by the DNLS is compared to that predicted by the more appropriate to 

periodic systems Floquet-Bloch theory. The comparison reveals the potential as well 

as the limits of the DNLS model. Second, the effect of nonlinearity on the band 

structure is numerically investigated. Moreover, throughout this section the 

experimentally observed band structure is numerically verified. In the linear pulse 

propagation section that follows the issue of IMD rises once more. Applied to arrays, 

it is shown that under the spatial and temporal scales of such systems it is usually a 

negligible effect and can be safely ignored for a great variety of occasions. Finally, in 

the nonlinear pulse propagation section the possibility of linearly and nonlinearly 

induced discrete X-waves in experimentally feasible systems is demonstrated and 

their experimental verification in a recent experiment by prof. Y. Silberberg’s group 

at the Weizmann Institute of Science, Israel is also thoroughly discussed. Moreover, 

the possibility of utilizing this system for efficient optical pulse compression is 

shown. As it is numerically demonstrated, the compression resulting from such 

discrete arrays when used in conjunction with dispersive elements such as gratings or 

other programmable phase filters can be of better quality as compared to that obtained 

traditionally from a single nonlinear waveguide element. 
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Κεφάλαιο 1 
 

 

 

 

 

Εισαγωγή 
 

 

 

 

Οι θεµελιώδεις λίθοι της επιστήµης του Ηλεκτροµαγνητισµού διατυπώθηκαν 

µερικούς αιώνες πριν· ένα φορτίο ακίνητο δηµιουργεί γύρω του ηλεκτροστατικό 

πεδίο. Ένα φορτίο κινούµενο µε σταθερή ταχύτητα δηµιουργεί γύρω του ένα 

µαγνητοστατικό πεδίο επιπλέον. Ένα φορτίο που επιταχύνεται δηµιουργεί γύρω του 

ένα ηλεκτροµαγνητικό πεδίο: ακτινοβολεί. Τώρα πια το ηλεκτρικό και το µαγνητικό 

πεδίο δεν είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους, είναι αλληλένδετα: το µεταβαλλόµενο 

ηλεκτρικό πεδίο προκαλεί την εµφάνιση ενός µεταβαλλόµενου µαγνητικού πεδίου και 

αντίστροφα Εάν το φορτίο επιταχύνεται µε περιοδικό τρόπο, εάν ταλαντώνεται 

δηλαδή, τότε η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία είναι κυµατική. Το πλάτος, η φάση 

καθώς και η συχνότητα ταλάντωσης του φορτίου αποδίδονται αυτόµατα και στο 

πλάτος, τη φάση και τη συχνότητα του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος.  

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 1.1: Η ταλάντωση ενός φορτίου διεγείρει την ακτινοβολία ενός ηλεκτροµαγνητικού πεδίου. 
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1.1 Οι εξισώσεις Maxwell 

 

Ένα ηλεκτροµαγνητικό πεδίο στο κενό περιγράφεται από δύο πεδιακά διανύσµατα, το 

διάνυσµα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου Ε και το διάνυσµα της έντασης του 

µαγνητικού πεδίου Η. Για να συµπεριληφθεί η επίδραση του πεδίου στην ύλη, είναι 

απαραίτητη η εισαγωγή ενός δεύτερου ζεύγους διανυσµάτων, της πυκνότητας 

ηλεκτρικής ροής ή απλά διηλεκτρικής µετατόπισης D και της πυκνότητας µαγνητικής 

ροής ή απλά µαγνητικής επαγωγής B. Τα διανύσµατα αυτά σχετίζονται µέσω των 

εξισώσεων Maxwell, οι οποίες διατυπώθηκαν γύρω στο 1865 στα πλαίσια της 

κλασσικής θεωρίας του Ηλεκτροµαγνητισµού από τον James Clerk Maxwell [1]. 

Συνοψίζονται σε τέσσερεις κοµψές εκφράσεις, τις οποίες ο Einstein χαρακτήρισε ως 

τις πιο θεµελιώδεις και µεστές που βίωσε η Φυσική από την εποχή του Newton. 

 

 Ολοκληρωτική µορφή ∆ιαφορική µορφή  

Νόµος Faraday – 

Maxwell 
dd d
dt

= −∫ ∫E l B S
 t

∂
∇× = −

∂
BE  (1.1.1)

Νόµος Ampere – 

Maxwell 
dd d
dt

= +∫ ∫ ∫H l J S D Sd
 t

∂
∇× = +

∂
DH J  (1.1.2)

Νόµος Gauss για 

ηλεκτρική ροή 
d dρ=∫ ∫D S V  ρ∇ ⋅ =D  (1.1.3)

Νόµος Gauss για 

µαγνητική ροή 
0d =∫ B S  0∇⋅ =B  (1.1.4)

 

Στις εξισώσεις αυτές, J είναι η πυκνότητα ηλεκτρικού ρεύµατος (A/m2) και ρ η 

πυκνότητα ηλεκτρικού φορτίου (Cb/m3). 

 Αυτές οι τέσσερεις εξισώσεις αποτελούν τους βασικούς νόµους του 

ηλεκτρισµού και του µαγνητισµού. Η εξίσωση 1.1.1 εκφράζει το νόµο της επαγωγής 

του Faraday, που περιγράφει τη δηµιουργία ενός επαγόµενου ηλεκτρικού πεδίου 

λόγω µιας χρονικά-µεταβαλλόµενης µαγνητικής ροής. Η εξίσωση 1.1.2 εκφράζει το 

γενικευµένο νόµο του Ampere, που περιγράφει τη δηµιουργία ενός επαγόµενου 

µαγνητικού πεδίου λόγω ροής φορτίου. Η εξίσωση 1.1.3 εκφράζει το νόµο του 

Coulomb, που περιγράφει τη σχέση µεταξύ της κατανοµής του ηλεκτρικού πεδίου και 
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την κατανοµή φορτίου και, τέλος, η εξίσωση 1.1.4 µπορεί να θεωρηθεί ως δήλωση 

απουσίας ελεύθερων µαγνητικών µονόπολων. 

 Η πυκνότητα φορτίου ρ και η πυκνότητα ρεύµατος J λειτουργούν ουσιαστικά 

ως πηγές της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Σε πολλές θεµατικές ενότητες της 

οπτικής συναντά κανείς θέµατα διάδοσης ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας σε 

περιοχές του χώρου µακριά από τις πηγές, όπου και το ρ και το J είναι µηδέν. 

 

 Όλες οι περιπτώσεις που θα εξεταστούν σε αυτή τη διατριβή ανήκουν σε αυτή 

την κατηγορία προβληµάτων. 

 

 Οι τέσσερεις εξισώσεις Maxwell συνιστούν ένα σύνολο δώδεκα συζευγµένων 

βαθµωτών µερικών διαφορικών εξισώσεων, µε αγνώστους τις δώδεκα συνιστώσες 

των τεσσάρων βασικών ποσοτήτων του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου, Ε, Η, D και Β. 

Οι νόµοι του Gauss για ηλεκτρική και µαγνητική ροή όµως προκύπτουν ως 

παράγωγες σχέσεις των νόµων Ampere – Maxwell και Faraday – Maxwell 

αντίστοιχα. Εποµένως µονάχα οι έξι από τις δώδεκα βαθµωτές εξισώσεις είναι 

γραµµικά ανεξάρτητες και το σύστηµα υπολείπεται έξι εξισώσεων για το 

µονοσήµαντο προσδιορισµό και των δώδεκα συνιστωσών των πεδιακών µεγεθών. Τις 

επιπλέον έξι εξισώσεις παρέχουν οι λεγόµενες συντακτικές σχέσεις: 

  

ηλεκτρική µετατόπιση 0ε= = +D εE E P  (1.1.5)

µαγνητική επαγωγή ( )0µ= = +B µH H M  (1.1.6)

 

Οι συντακτικές σχέσεις από φυσικής απόψεως σχετίζουν τα µεγέθη E, D και 

B, H, ενώ παράλληλα κλείνουν µαθηµατικά το σύστηµα των εξισώσεων Maxwell. Οι 

παράµετροι ε και µ είναι τανυστές τάξης 2 και είναι γνωστοί ως διηλεκτρικός 

τανυστής (ή τανυστής επιτρεπτότητας) και τανυστής διαπερατότητας, αντίστοιχα. Τα 

Ρ και Μ είναι η ηλεκτρική και µαγνητική πόλωση, αντίστοιχα. Τα 0ε  και 0µ  είναι η 

επιτρεπτότητα και η διαπερατότητα του κενού, αντίστοιχα. Εάν το υλικό είναι 

ισοτροπικό, οι τανυστές αυτοί γίνονται απλές βαθµωτές ποσότητες. Σε πολλές 

περιπτώσεις οι ποσότητες ε και µ µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ανεξάρτητες από την 

ισχύ των πεδίων. Παρόλα αυτά, εάν τα πεδία είναι αρκετά ισχυρά, τότε πρέπει να 
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ληφθεί υπόψη η εξάρτηση των ποσοτήτων αυτών από τα Ε και Η. Πρόκειται για την 

περίπτωση εκδήλωσης µη-γραµµικών φαινοµένων. 

Για ισοτροπικά, οµογενή και γραµµικά υλικά οι εκφράσεις για την ηλεκτρική 

µετατόπιση και τη µαγνητική επαγωγή απλοποιούνται σηµαντικά, καθώς σε τέτοια 

υλικά ισχύει 0 eε χ=P E  (για την ηλεκτρική πόλωση) και mχ=M H

E

 (για τη µαγνητική 

πόλωση). Με δεδοµένες αυτές τις σχέσεις θα είναι: 

 

( )0 0 0 0 1e eε ε ε χ ε χ= + = + = +D E P E E ,  

δηλαδή ε=D E , όπου 0 rε ε ε=  και 1r eε χ= + , εποµένως ( )0 0 1r eε ε ε ε χ= = +  

 

( ) ( ) ( )0 0 0 1m mµ µ χ µ= + = + = +B H M H H χ H ,  

δηλαδή µ=B H , όπου 0 rµ µ µ=  και 1r mµ χ= + , εποµένως ( )0 0 1r mµ µ µ µ χ= = +  

 

 

ε  
διηλεκτρική σταθερά  

ή επιτρεπτότητα 
µ  µαγνητική διαπερατότητα 

rε  σχετική επιτρεπτότητα rµ  σχετική µαγνητική διαπερατότητα 

eχ  ηλεκτρική δεκτικότητα mχ  µαγνητική δεκτικότητα 

 

 

Οι εξισώσεις Maxwell περιγράφουν πλήρως τη διάδοση ηλεκτροµαγνητικής 

ακτινοβολίας σε οποιοδήποτε µέσο και µπορούν να λυθούν σε περιοχές του χώρου 

όπου τα ε και µ είναι συνεχή. Στην οπτική πολλές φορές αντιµετωπίζει κανείς 

καταστάσεις, στις οποίες οι φυσικές ιδιότητες του µέσου (που χαρακτηρίζονται από 

τα ε και µ) µεταβάλλονται απότοµα διά µέσου µίας ή περισσότερων οµαλών 

επιφανειών. Από φυσικής άποψης, τα πεδιακά διανύσµατα Ε, Η, D και Β σε ένα 

σηµείο από τη µια πλευρά της διαχωριστικής αυτής επιφάνειας µεταξύ των δύο 

υλικών 1 και 2 σχετίζονται µε τα πεδιακά διανύσµατα στο γειτονικό σηµείο της 

απέναντι πλευράς µέσω συνοριακών (ή απλά οριακών) συνθηκών, οι οποίες 

εξάγονται απευθείας από τις εξισώσεις Maxwell και διατυπώνονται ως εξής: 
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      ( ) 0× − =2 1n E E ( ) σ⋅ − =2 1n D D  

      ( )× − =2 1n H H K ( ) 0⋅ − =2 1n B B  

διαχωριστική 
επιφάνεια 

n

περιοχή 2

περιοχή 1

 

Το σύστηµα 1.1.1-1.1.4 είτε στην ολοκληρωτική είτε στη διαφορική του 

µορφή µαζί µε τις 1.1.5, 1.1.6 ανάγεται σε σύστηµα 6 εξισώσεων µε 6 αγνώστους, τις 

3 συνιστώσες του ηλεκτρικού πεδίου Ε και τις 3 συνιστώσες του µαγνητικού πεδίου 

Η, οι οποίες σε καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων για παράδειγµα γράφονται σαν 

Ex, Ey, Ez, Hx, Hy, Hz. Ανεξάρτητα από την επιλογή του συστήµατος εξισώσεων 

(ολοκληρωτικό-διαφορικό) και του συστήµατος συντεταγµένων, η λύση θα εµφανίσει 

ολοκληρωτικές σταθερές. Από µαθηµατικής άποψης, οι οριακές συνθήκες 

εξυπηρετούν στον υπολογισµό των σταθερών αυτών που προκύπτουν κατά την 

ολοκλήρωση των παραπάνω εξισώσεων. 

 

1.2 Η κυµατική εξίσωση 

 

Οι εξισώσεις του Maxwell αποτελούν ένα σύνολο συζευγµένων µερικών διαφορικών 

εξισώσεων 1ης τάξης. Υπάρχει δυνατότητα αποσύζευξης των εξισώσεων ώστε να 

απλοποιηθεί η επίλυσή τους, αλλά µε ένα τίµηµα: η τάξη των εξισώσεων αυξάνεται 

και το σύστηµα καταλήγει να εµπλέκει µερικές διαφορικές εξισώσεις 2ης τάξης. Η 

διαδικασία έχει ως εξής: 

Λαµβάνεται η περιστροφή της εξ. 1.1.1, εισάγεται η εξ. 1.1.2 στο αποτέλεσµα 

και χρησιµοποιώντας µόνο τα µεγέθη Ε και Β µε τη βοήθεια των εξ. 1.1.5 και 1.1.6, 

προκύπτει (µε χρήση της εξ. 1.1.3) η γνωστή κυµατική εξίσωση. Για γραµµικά, 

ισοτροπικά και τµηµατικά οµοιογενή µέσα που περιγράφονται από τις ποσότητες ε 

και µ, και για περιοχές του χώρου µακριά από πηγές  (ρ = 0, J = 0) η εξίσωση που 

προκύπτει έχει τη µορφή: 

 

   
2

2
2 0

t
µε ∂∇ − =

∂
EE     (1.2.1) 

 

Με αντίστοιχα βήµατα προκύπτει και µια παρόµοια έκφραση για το µαγνητικό 

πεδίο, δηλαδή:  
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2

2
2 0

t
µε ∂∇ − =

∂
HH     (1.2.2) 

 

Αυτές είναι οι ηλεκτροµαγνητικές κυµατικές εξισώσεις στη γενικότερη µορφή 

τους για την περίπτωση γραµµικών, ισοτροπικών και τµηµατικά οµοιογενών µέσων 

που περιγράφονται από τις ποσότητες ε και µ, σε περιοχές του χώρου που βρίσκονται 

µακριά από πηγές.  

 

1.3 ∆ιάδοση µονοχρωµατικής Η/Μ ακτινοβολίας σε άπειρο χώρο 

 

Από το σύνολο όλων των λύσεων που ικανοποιούν την κυµατική εξίσωση, η πιο απλή 

είναι η λεγόµενη λύση επιπέδου µονοχρωµατικού κύµατος: ( )
0

ie tωψ ψ − ⋅= k ri , όπου η 

συνάρτηση ψ αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε καρτεσιανή συνιστώσα των Ε και Η. 

«Μονοχρωµατικό» σηµαίνει απλά ότι πρόκειται για κύµα που αποτελείται από µία 

συχνότητα µόνο όπως δηλώνει και η ετυµολογία της λέξης. Όσον αφορά στο 

χαρακτηρισµό «επίπεδο», έστω ένας παρατηρητής, ο οποίος ταξιδεύει µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να παρατηρεί συνεχώς την ίδια πεδιακή τιµή. Τότε η θέση του r(t) θα 

πρέπει να ικανοποιεί τη συνθήκη .tω σταθ− ⋅ =k ri , όπου η τιµή της σταθεράς είναι 

αυθαίρετη και προσδιορίζει την πεδιακή τιµή που βλέπει ο παρατηρητής. Η εξίσωση 

αυτή ορίζει ένα επίπεδο κάθετο στο κυµατοδιάνυσµα k για κάθε χρονική στιγµή t, 

επάνω στο οποίο η φάση είναι παντού σταθερή. Μπορεί εύκολα να δειχθεί απευθείας 

από τη συνθήκη αυτή ότι το επίπεδο σταθερής φάσης ταξιδεύει στην κατεύθυνση του 

k µε ταχύτητα της οποίας το µέτρο είναι u kω= . Αυτή είναι η ταχύτητα φάσης του 

κύµατος. Εάν το κύµα παγώσει στο χρόνο, η απόσταση µεταξύ δύο γειτονικών 

πεδιακών κορυφών, δηλαδή το µήκος κύµατος, είναι 2 2k uλ π π ω= = . Η τιµή της 

ταχύτητας φάσης είναι χαρακτηριστική του µέσου διάδοσης και µπορεί να εκφραστεί 

ως προς τη διηλεκτρική σταθερά ε και τη µαγνητική διαπερατότητα µ ως: 

( ) 1
u µε

−
= . Η ταχύτητα φάσης της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στο κενό είναι 

( ) 1
8

0 0 2.997930 10c µ ε
−

= = × m s , ενώ µέσα σε οποιοδήποτε υλικό µέσο αποκτά 

την τιµή cu
n

= , όπου 0 0n µε µ ε=  είναι ο δείκτης διάθλασης του µέσου. Για ένα 

µη µαγνητικό υλικό ( 0 )µ µ= η διηλεκτρική σταθερά ε εξαρτάται από τη συχνότητα 

6 



και εποµένως και ο δείκτης διάθλασης n. Η µεταβολή του δείκτη διάθλασης µε τη 

συχνότητα εγείρει το γνωστό φαινόµενο της διασποράς στην οπτική. Αυτό έχει σαν 

άµεση συνέπεια η ταχύτητα φάσης ενός κύµατος µέσα σε κάποιο υλικό να εξαρτάται 

από τη συχνότητα. Το φαινόµενο αυτό θα σχολιαστεί εκτεταµένα στην ενότητα 1.6. 

Χωρίς βλάβη της γενικότητας η µελέτη της κυµατικής εξίσωσης θα εστιάσει 

στο ηλεκτρικό πεδίο, αφού τα αποτελέσµατα για το µαγνητικό πεδίο προκύπτουν µε 

ακριβώς αντίστοιχο τρόπο. Εάν θεωρηθεί, λοιπόν, ένα επίπεδο µονοχρωµατικό 

ηλεκτρικό κύµα ( ) ( ), it e tω−= kr
0E r E , όπου k είναι το κυµατοδιάνυσµα διάδοσης και   

ω = 2πf η κυκλική συχνότητα, η εισαγωγή της έκφρασης αυτής στην κυµατική 

εξίσωση 1.2.1 θα δώσει: 

   2 2k ω µε= , όπου k = k    (1.2.3) 

 

Αυτή είναι η σχέση διασποράς και εκφράζει απλά την τιµή που πρέπει να έχει το 

µέτρο του κυµατοδιανύσµατος k – ο κυµατάριθµος k – ώστε ένα επίπεδο κύµα 

κυκλικής συχνότητας 2 fω π= να µπορεί να διαδοθεί στο υλικό µέσο µε 

χαρακτηριστικά ε και µ. Αντίστροφα, η σχέση διασποράς µπορεί να εκφραστεί ως µια 

σχέση που παρέχει την τιµή που αποκτά ο κυµατάριθµος ενός επίπεδου κύµατος εάν 

το µονοχρωµατικό κύµα που διαδίδεται στο µέσο µε χαρακτηριστικά ε και µ έχει 

κυκλική συχνότητα ω. 

 Σε ένα οµογενές µέσο όπου απουσιάζουν τα ελεύθερα φορτία, όπως είναι και 

τα υπό εξέταση µέσα όλης της διατριβής, οι εξισώσεις απόκλισης του Maxwell 

γράφονται  και . Αν τα επίπεδα κύµατα 0∇ =E 0∇ =H ( )ie ω− ⋅= k r
0E E i t  και 

( )ie tω− ⋅= k r
0H H i  εισαχθούν στις εξισώσεις απόκλισης, εύκολα προκύπτει ότι 

και 0 0 . Κάθε µία από τις σχέσεις αυτές 

εκφράζει απλά την απουσία της αντίστοιχης διαµήκους συνιστώσας, αφού το 

µηδενικό εσωτερικό γινόµενο συνιστά καθετότητα των πολλαπλασιαζόµενων 

διανυσµάτων. Η πρώτη εξίσωση, δηλαδή, συνιστά τη διάδοση εγκάρσιων ηλεκτρικών 

(transverse electric – TE) επιπέδων κυµάτων και η δεύτερη τη διάδοση εγκάρσιων 

µαγνητικών (transverse magnetic – TM). 

0 0∇ = ⇔ ⋅ =0E k E ∇ = ⇔ ⋅ =0H k H

 Αυτό σηµαίνει ότι τα Ε και Η είναι και τα δύο κάθετα στη διεύθυνση 

διάδοσης. Ένα τέτοιο κύµα λέγεται εγκάρσιο κύµα. Η συνθήκη αυτή ισχύει και για τα 

τέσσερα πεδιακά διανύσµατα για διάδοση επιπέδων κυµάτων σε οµογενή και 
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ισοτροπικά µέσα. Σε ένα ανισοτροπικό µέσο µονάχα τα διανύσµατα D και Β ενός 

επιπέδου κύµατος είναι κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης. 

 Οι εξισώσεις περιστροφής του Maxwell παρέχουν επιπλέον περιορισµούς στα 

πεδιακά διανύσµατα. Μια απλή αντικατάσταση των επιπέδων κυµάτων στις 

εξισώσεις περιστροφής θα δώσει: ( )= ×0 0H k E k  και 0 0H E η= , όπου η µ ε= . 

Αυτό δηλώνει ότι η τα διανύσµατα  και  είναι ανά δύο κάθετα µεταξύ τους 

και, επιπλέον, ότι τα Ε και Η βρίσκονται σε φάση και έχουν σταθερό λόγο, 

δεδοµένου ότι τα ε και µ είναι πραγµατικές ποσότητες. Η ποσότητα 

,0E H0 k

η έχει διαστάσεις 

αντίστασης και ονοµάζεται αντίσταση του χώρου. Ως γνωστόν, η τιµή της αντίστασης 

η  στο κενό είναι 0 0 0 377ohmsη µ ε= . Καθώς, το ηλεκτρικό, το µαγνητικό πεδίο 

και το κυµατοδιάνυσµα δηµιουργούν ένα ορθογώνιο σύστηµα, τελικά πρόκειται για 

εγκάρσια ηλεκτροµαγνητικά κύµατα (transverse electromagnetic – TEM). Στον 

άπειρο χώρο, λοιπόν, όπου η διηλεκτρική σταθερά ε και η µαγνητική διαπερατότητα 

µ είναι ποσότητες σταθερές και πραγµατικές, τα επίπεδα κύµατα διαδίδονται σαν 

ΤΕΜ. 

 Αυτό δε συµβαίνει πάντα, αφού, εάν ο χώρος δεν είναι άπειρος αλλά 

πεπερασµένος, ενδέχεται οι οριακές συνθήκες να εµφανίσουν και τις διαµήκεις 

συνιστώσες των πεδίων οπότε τα κύµατα να πάψουν να είναι ΤΕ, ΤΜ ή ΤΕΜ. Τον 

τελικό λόγο στη µορφή αυτών των πεδιακών σχηµατισµών, των ρυθµών (modes) τον 

έχει η εκάστοτε γεωµετρία, όπως θα φανεί και στα παραδείγµατα που ακολουθούν. 

 

k 

B 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 1.2: Εγκάρσιο ηλεκτροµαγνητικό κύµα (transverse electromagnetic – TEM).  

(πηγή: http://micro.magnet.fsu.edu/primer/lightandcolor/electromagintro.html). 
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1.3.1 ∆ιάδοση µονοχρωµατικής Η/Μ ακτινοβολίας στο κενό 

 

Στην περίπτωση του κενού χώρου ε = ε0, µ = µ0 και ρ = 0, εποµένως η διαδικασία 

που παρήγαγε την εξίσωση 1.2.1, τώρα θα δώσει: 

 

    
2

2
0 0 2 0

t
ε µ ∂

∇ − =
∂

EE     (1.3.1) 

 

Κατά τα γνωστά, µε την εισαγωγή ενός επιπέδου µονοχρωµατικού κύµατος 

( ) ( ), it e tω−= kr
0E r E  στην κυµατική εξίσωση 3.1, προκύπτει η σχέση διασποράς: 

 

    2 2
0 0k ω µ ε=      (1.3.2) 

 

Όπως αποσαφηνίστηκε στην προηγούµενη ενότητα, καθώς ο κενός χώρος 

είναι µια υποπερίπτωση της γενικής µελέτης που προηγήθηκε (για ε = ε0, µ = µ0), τα 

επίπεδα κύµατα διαδίδονται στο κενό σαν ΤΕΜ. 

 

1.3.2 ∆ιάδοση µονοχρωµατικής Η/Μ ακτινοβολίας σε άπειρο διηλεκτρικό 

 

Στην περίπτωση άπειρου διηλεκτρικού χώρου χωρίς απώλειες  είναι ε = ε0εr, µ = µ0 

και ρ = 0 (οι απώλειες µοντελοποιούνται στη µιγαδική  διηλεκτρική σταθερά εr), 

εποµένως η διαδικασία που παρήγαγε την εξίσωση 1.2.1, τώρα θα δώσει: 

 

    ( )2
2

0 0 2 0r

t
ε

ε µ
∂

∇ − =
∂

E
E    (1.4.1) 

 

Συνήθως όταν ο χώρος διάδοσης δεν είναι το κενό, χρησιµοποιείται ο 

συµβολισµός β για τον κυµατάριθµο µέσα σε κάποιο υλικό, διατηρώντας το k για τον 

κυµατάριθµο στο κενό. Εποµένως ένα επίπεδο µονοχρωµατικό κύµα εισάγεται σαν 

( ) ( ), it e tω−= βr
0E r E  στην κυµατική εξίσωση 3.1 και δίνει τη σχέση διασποράς: 

 

  2 2 2
0 0 r rkβ ω µ ε ε ε= =   ή  k nβ = ⋅   (1.4.2) 
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αφού 2 2
0 0k ω µ ε=  και . Για 12

r nε = rε = , για τη διηλεκτρική σταθερά του κενού 

δηλαδή, γίνεται kβ = και το αποτέλεσµα εκφυλίζεται στην έκφραση 1.3.2, τη σχέση 

διασποράς για το κενό δηλαδή, όπως ήταν άλλωστε αναµενόµενο. Καθώς το άπειρο 

διηλεκτρικό είναι µια υποπερίπτωση της γενικής µελέτης που προηγήθηκε, τα 

επίπεδα κύµατα διαδίδονται και εδώ σαν ΤΕΜ. 

 

1.4 ∆ιάδοση µονοχρωµατικής Η/Μ ακτινοβολίας σε χωρικά πεπερασµένο 

διηλεκτρικό 

 

Όταν το µέσο διάδοσης είναι χωρικά πεπερασµένο, δηλαδή όταν πρόκειται για 

κάποια κυµατοδηγική διάταξη, τα πράγµατα αλλάζουν. Πιο συγκεκριµένα: έστω ότι ο 

εν λόγω κυµατοδηγός εκτείνεται κατά z και έχει πεπερασµένες διαστάσεις στο 

εγκάρσιο επίπεδο xy, όπως στο σχήµα 1.3, οι οποίες δε µεταβάλλονται κατά z. Η 

περιοχή Ι είναι η περιοχή κυµατοδήγησης και η περιοχή ΙΙ ο υπόλοιπος εξωτερικός 

χώρος. Εάν ο δείκτης διάθλασης είναι διαφορετικός από περιοχή σε περιοχή, αλλά 

έχει σταθερή τιµή σε κάθε περιοχή ξεχωριστά, για να είναι εφικτή η κυµατοδήγηση, 

όπως θα διαπιστωθεί αργότερα, θα πρέπει nI>nII. Αυτός ο χωρικός περιορισµός του 

µέσου διάδοσης της Η/Μ ενέργειας κατά το επίπεδο xy µπορεί να ιδωθεί είτε σαν 

ένας ενιαίος χώρος µεταβλητού rε , δηλαδή ( ),r r x yε ε= είτε σαν διαχωρισµός του 

χώρου σε περιοχές διαφορετικού αλλά σταθερού rε  (ως γνωστόν, η διηλεκτρική 

σταθερά σε σχέση µε το δείκτη διάθλασης εκφράζεται σαν 2
r nε = .). Με τον ένα ή 

τον άλλο τρόπο, τα πράγµατα διαφοροποιούνται σε σχέση µε τον άπειρο χώρο. 

 

 

z

ΙΙ 
Ι

y

 
x  

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 1.3: Απεικόνιση κυµατοδηγού τυχαίας διατοµής. 
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Η επίλυση του προβλήµατος αυτού, όπως και προηγουµένως, ξεκινά από τις 

εξισώσεις Maxwell και οδηγείται κατά τα γνωστά στην εξίσωση 1.4.1. Στο σηµείο 

αυτό, σύµφωνα µε τις δύο παραπάνω λογικές, ή θα πρέπει να θεωρηθεί ένας ενιαίος 

χώρος στον οποίο ( ),r r x yε ε= και το πρόβληµα σε όλο το χώρο θα περιγράφεται από 

µία και µοναδική εξίσωση, αλλά µε µεταβλητό συντελεστή ( ,r )x yε , ή ότι 

συνυπάρχουν δύο διαφορετικές περιοχές Ι και ΙΙ, όπου το εr λαµβάνει σταθερή τιµή 

σε κάθε περιοχή, και για κάθε περιοχή το πρόβληµα θα περιγράφεται από µία 

εξίσωση µε σταθερό συντελεστή rε  σαν την 1.4.1. Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να 

επιλυθεί µια και µοναδική διαφορική εξίσωση, η οποία όµως είναι εξαιρετικά 

δύσκολη, καθώς περιέχει µεταβλητούς συντελεστές. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει 

να επιλυθούν δύο εύκολες διαφορικές εξισώσεις, αφού οι συντελεστές είναι όλοι 

σταθεροί, αλλά πρέπει να συνυπολογιστούν οι οριακές συνθήκες. Η τελευταία 

περίπτωση προσφέρεται για εφαρµογή της τεχνικής του χωρισµού µεταβλητών, µια 

τεχνική ιδιαίτερα ισχυρή, όπου είναι δυνατό αυτή να εφαρµοστεί, και αποτελεί την 

οδό που θα ακολουθηθεί. Το στοιχείο που διαφοροποιεί τα πράγµατα σε αυτή την 

περίπτωση σε σχέση µε το άπειρο διηλεκτρικό είναι η εφαρµογή των οριακών 

συνθηκών στις επιφάνειες που αλλάζει ο δείκτης διάθλασης.  

 Η απαίτηση για ταίριασµα των κάθετων και των εφαπτοµενικών συνιστωσών 

του ηλεκτρικού και του µαγνητικού πεδίου επιβάλλει την ύπαρξη συγκεκριµένων 

συνιστωσών στα πεδία µέσα και έξω από τον κυµατοδηγό. Αυτό µεταφράζεται 

αυτόµατα σε ύπαρξη συγκεκριµένων πεδιακών σχηµατισµών, στάσιµων δηλαδή 

κυµάτων (ρυθµών) στο εγκάρσιο επίπεδο x-y. Η µορφή των ρυθµών και οι συνθήκες 

ανάπτυξής τους εξαρτάται κατά περίπτωση από τη γεωµετρία. Από όλες τις δυνατές 

γεωµετρίες θα εξεταστούν δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, ο επίπεδος και ο 

κυλινδρικός διηλεκτρικός κυµατοδηγός. Επειδή οι διατάξεις αυτές χρησιµοποιούνται 

για διάδοση οπτικών κυµάτων, δηλαδή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων µε µήκος 

κύµατος κοντά στα 1550nm, συναντώνται συχνά και ως «οπτικοί κυµατοδηγοί».  

 

 

 

 

 
Σχήµα 1.4: Ηλεκτροµαγνητικό φάσµα (πηγή: www.wikipedia.org). 
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Επειδή στη διατριβή αυτή κύριος στόχος είναι η µελέτη επιλεγµένων θεµάτων 

διάδοσης και σύζευξης οπτικών κυµάτων, από το σηµείο αυτό και στο εξής η µελέτη 

από όλο το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα θα εστιάσει στις οπτικές συχνότητες, χωρίς 

αυτό να στερεί απαραίτητα από τη θεωρία που θα αναπτυχθεί και τα συµπεράσµατα που 

θα εξαχθούν τη γενικότητα τους. Ο λόγος για τον οποίο οι οπτικές επικοινωνίες 

κινούνται γύρω από αυτά τα µήκη κύµατος επεξηγείται διεξοδικά στο παράρτηµα. 

 

1.4.1 Eπίπεδος διηλεκτρικός κυµατοδηγός 

 

Ο επίπεδος διηλεκτρικός κυµατοδηγός (slab) αποτελείται από µια επίπεδη στρώση 

διηλεκτρικού που περιβάλλεται εκατέρωθεν από δύο άλλες επίπεδες στρώσεις 

διηλεκτρικού υλικού διαφορετικού δείκτη διάθλασης, όπως φαίνεται στο Σχ.1.5.  

 x

z 

 

 

 

 
y  

 

Σχήµα 1.5: Ο επίπεδος διηλεκτρικός κυµατοδηγός (slab). 

 

 

Οι τρεις αυτές στρώσεις διηλεκτρικού µπορούν να έχουν διαφορετικό εν γένει 

δείκτη διάθλασης. Σε κάθε περίπτωση, όπως θα φανεί και στη συνέχεια, απαραίτητη 

προϋπόθεση για να καταστεί εφικτή η κυµατοδήγηση στη µεσαία στρώση είναι ο 

δείκτης διάθλασής της να είναι µεγαλύτερος από καθένα από τους άλλους δύο 

εξωτερικούς. 

 Ας θεωρηθεί αρχικά ότι κάθε στρώση έχει διαφορετικό δείκτη διάθλασης, 

έστω n2>n3>n1, όπως φαίνεται και στο Σχ. 1.6. Μια τέτοια διάταξη καλείται 

ασύµµετρος επίπεδος διηλεκτρικός κυµατοδηγός (asymmetric slab waveguide), 

δηλώνοντας µε αυτό τον τρόπο την ασυµµετρία στην τιµή του δείκτη διάθλασης 

εκατέρωθεν του µεσαίου στρώµατος [B19,B21-23]. 
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περιοχή ΙΙΙ             n3

περιοχή ΙΙ              n2

περιοχή Ι               n1n1
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 y

 
Σχήµα 1.6: Εγκάρσια τοµή του ασύµµετρου επίπεδου διηλεκτρικού κυµατοδηγού. 

 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως για κάθε περιοχή ξεχωριστά ισχύει η εξ. 1.4.1 

 

    ( )2
2

0 0 2 0r

t
ε

ε µ
∂

∇ − =
∂

E
E    (1.4.1) 

 

Αναζητώντας ρυθµούς που διαδίδονται κατά z και εκτείνονται στο επίπεδο xy 

και ακολουθώντας την τεχνική του χωρισµού µεταβλητών, έστω ηλεκτρικά κύµατα 

της µορφής ( ) ( ) ( ), i z tt x e β ω−=E r F . Πολύ σηµαντική ιδιότητα αυτής της γεωµετρίας 

είναι ότι λόγω της συµµετρίας, στο επίπεδο z = z0 ισχύει 0
y
∂
=

∂
, γεγονός που 

απλοποιεί σηµαντικά τα µαθηµατικά. Γι’αυτό ακριβώς το λόγο απουσιάζει και η 

µεταβλητή y από την παραπάνω έκφραση για την κατανοµή F. Για κάθε περιοχή i, 

όπου i = 1,2,3, λοιπόν, η παραπάνω εξίσωση διατυπώνεται ως εξής: 

 

    ( )
2

2 2 2
02 0ik n

x
β∂

+ − =
∂

F F    (1.5) 

 

Ανάλογες εκφράσεις ισχύουν και για το µαγνητικό πεδίο.  

 

Πριν συνεχίσει η ανάλυση στην εύρεση των ρυθµών, µερικές παρατηρήσεις 

που προκύπτουν άµεσα µε απλή επισκόπηση των παραπάνω εξισώσεων. Πιο 

συγκεκριµένα: θα εξετασθεί η φύση των ρυθµών ως συνάρτηση του κυµατάριθµου k 

σε µια τυχαία αλλά συγκεκριµένη κυκλική συχνότητα ω του εν λόγω 

µονοχρωµατικού ηλεκτροµαγνητικού κύµατος.  
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Σηµείωση:  

Η εξίσωση ( ) ( )
2

2
2 0

d y x
c y x

dx
+ =  για τη µη τετριµµένη περίπτωση όπου c≠0, έχει λύσεις 

στη βάση: 

      ή  
( )
( )

sin

cos

cx

cx

⎧ ⎫⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

( )
( )

exp

exp

icx

icx

⎧ ⎫⎪ ⎪
⎨ ⎬

−⎪ ⎪⎩ ⎭
, αν  και 0c >

 

     ή  
( )
( )

sinh

cosh

cx

cx

⎧ ⎫⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

( )
( )

exp

exp

cx

cx

⎧ ⎫⎪ ⎪
⎨ ⎬

−⎪ ⎪⎩ ⎭
, αν 0c < . 

 

 

 Καθώς έχει υποτεθεί ότι n2>n3>n1, από τη µορφή των διαφορικών εξισώσεων 

διαπιστώνεται εύκολα ότι για β>k0n2 και οι τρεις εξισώσεις έχουν εκθετικά 

µεταβαλλόµενες λύσεις. Για να ικανοποιoύνται παράλληλα και οι οριακές συνθήκες ο 

µόνος τρόπος να συµβαίνει αυτό είναι όπως φαίνεται στο σχ.1.7 στην περιοχή (a). Η 

λύση αυτή δηλώνει απλά ότι το πεδίο αυξάνεται συνεχώς καθώς αποµακρυνόµαστε 

από τη διάταξη, γεγονός που καθιστά τη λύση αυτή µη εφικτή, αφού θα 

χρειαζόµασταν άπειρη ενέργεια για να συντηρήσουµε ένα τέτοιο κύµα. Είναι µια 

µαθηµατική λύση, αλλά όχι ένα πραγµατικό κύµα. 

 Για k0n3<β<k0n2 οι λύσεις είναι εκθετικού τύπου στα εξωτερικά στρώµατα 

και τριγωνοµετρικού τύπου στην κεντρική περιοχή. Το γεγονός αυτό καθιστά εφικτή 

την ύπαρξη τέτοιων κυµάτων που να ικανοποιούν παράλληλα και τις οριακές 

συνθήκες, όπως φαίνεται στο σχ.1.7 στην περιοχή (b-c). Πρόκειται ουσιαστικά για 

τους ρυθµούς που ενδιαφέρουν για κυµατοδήγηση, καθώς είναι χωρικά εντοπισµένοι 

στην περιοχή του διηλεκτρικού κυµατοδηγού, απαιτούν πεπερασµένη ενέργεια για να 

διεγερθούν και τη διαδίδουν κατά µήκος του. Είναι οι λεγόµενοι κυµατοδηγούµενοι 

ρυθµοί (guided modes) και απαραίτητη προϋπόθεση για να µπορούν να 

υποστηριχθούν από τη γεωµετρία αυτή είναι οι εξισώσεις να δίνουν εκθετικές λύσεις 

εξωτερικά και τριγωνοµετρικές εσωτερικά. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να ισχύει k0n1, 

k0n3<β<k0n2, δηλαδή n1, n3 <n2. Πιο απλά: το εσωτερικό στρώµα πρέπει να έχει το 

µεγαλύτερο δείκτη διάθλασης σε σχέση µε τα περιβάλλοντα στρώµατα. 

 Στη συνέχεια, για k0n1<β<k0n3 οι λύσεις είναι εκθετικού τύπου στην περιοχή 

1 και τριγωνοµετρικού τύπου στις περιοχές 2 και 3. Φαίνονται στο σχ.1.7 στην 
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περιοχή (d) και καλούνται ακτινοβολούµενοι ρυθµοί υποστρώµατος (substrate 

radiation modes). 

 Τέλος, για 0<β<k0n1 οι λύσεις είναι παντού τριγωνοµετρικοί (σχ. 1.7, περιοχή 

(e)) και καλούνται ακτινοβολούµενοι ρυθµοί (radiation modes). Οι ακτινοβολούµενοι 

ρυθµοί µεταφέρουν την ενέργεια από το εσωτερικό του κυµατοδηγού στον εξωτερικό 

χώρο και για ανάγκες κυµατοδήγησης είναι ανεπιθύµητοι.  

 Όπως θα φανεί και στη συνέχεια, ο κυµατάριθµος β, ενώ λαµβάνει συνεχείς 

τιµές για τους ακτινοβολούµενους ρυθµούς, στην περίπτωση των κυµατοδηγούµενων 

ρυθµών, για k0n3<β<k0n2 δηλαδή, οι τιµές του είναι διακριτές. Με άλλα λόγια, σε 

κάθε τέτοια διάταξη οι κυµατοδηγούµενοι ρυθµοί είναι διακριτοί και πεπερασµένοι 

και το πλήθος τους εξαρτάται από τους τρεις δείκτες διάθλασης, το εύρος w του 

εσωτερικού στρώµατος και φυσικά από τη συχνότητα του πεδίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 1.7: Τα διαφορετικά προφίλ ρυθµών για διαφορετικές τιµές του κυµατάριθµου β (πηγή: [Β23]). 
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Για µια συγκεκριµένη συχνότητα και συγκεκριµένους δείκτες διάθλασης, για τις τρεις 

περιοχές, το πλήθος των κυµατοδηγούµενων ρυθµών αυξάνεται καθώς µεγαλώνει το 

εύρος του µεσαίου στρώµατος ξεκινώντας από 0. Για κάποιο εύρος w εµφανίζεται ο 

πρώτος ρυθµός και για ακόµα µεγαλύτερο εµφανίζεται και ο επόµενος, κοκ. Εάν η 

διάταξη πρόκειται να λειτουργήσει µε µονορυθµικό τρόπο, αρκεί το εύρος w να 

επιλεγεί κατάλληλα, ώστε να «χωράει» µόνο ο πρώτος κυµατοδηγούµενος ρυθµός. 

 Για λόγους απλότητας η µελέτη θα επικεντρωθεί στο συµµετρικό κυµατοδηγό 

(symmetric slab waveguide), στον κυµατοδηγό δηλαδή που n1 = n3. Μια εγκάρσια 

τοµή του (επίπεδο x-y) παρουσιάζεται στο σχ. 1.8. Στο ίδιο διάγραµµα απεικονίζεται 

και ο κλιµακωτός δείκτης διάθλασης. 

 
x 

 
                          n1

                          n2

                                n1

x =  d
x = 0
x = -d

n1

n1

 

 n2

 
y 

 
Σχήµα 1.8: Εγκάρσια τοµή του συµµετρικού επίπεδου διηλεκτρικού κυµατοδηγού. 

 

 Επιστρέφοντας στις εξισώσεις του Maxwell, πολύ πριν την κυµατική εξίσωση 

1.4.1 δηλαδή, και αναζητώντας ρυθµούς σύµφωνα µε τη σύµβαση ( )i z te β ω− , τότε για 

0
y
∂
=

∂
 οι εξισώσεις περιστροφής των πεδίων µε χρήση των ε=D E , µ=B H  

γράφονται ως εξής:  

 

t
∂

∇× = −
∂
BE  

t
∂

∇× =
∂
DH  

y xE Hωµ
β

= −  (1.6.1) y xH Eωε
β

=  (1.6.4) 

z
x

Ei E i H yx
β ωµ∂

− =
∂

 (1.6.2) z
x y

Hi H i E
x

β ωε∂
− = −

∂
 (1.6.5) 

y
z

E
i H

x
ωµ

∂
=

∂
 (1.6.3) y

z

H
i E

x
ωε

∂
= −

∂
 (1.6.6) 
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 Παρατηρούµε, δηλαδή, ότι οι 6 εξισώσεις αποσυζεύγνυνται σε 2 συστήµατα 

των 3 αγνώστων. Το ένα σύστηµα (1.6.1, 1.6.3, 1.6.5) εµπλέκει τα µεγέθη Ey, Hx και 

Hz, απουσιάζει, δηλαδή, η διαµήκης συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου και για το 

λόγο αυτό πρόκειται για ΤΕ κύµατα. Το ηλεκτρικό πεδίο σε αυτά τα κύµατα είναι 

πολωµένο κατά την y διεύθυνση. Το δεύτερο σύστηµα (1.6.2, 1.6.4, 1.6.6) εµπλέκει 

τα µεγέθη Hy, Ex και Ez, απουσιάζει, δηλαδή, η διαµήκης συνιστώσα του µαγνητικού 

πεδίου και για το λόγο αυτό πρόκειται για ΤΜ κύµατα. Το µαγνητικό πεδίο σε αυτά 

τα κύµατα είναι πολωµένο κατά την y διεύθυνση. Ακολουθώντας τώρα τα βήµατα της 

ανάλυσης που οδήγησαν προηγουµένως στην κυµατική εξίσωση 1.4.1, εύκολα 

γίνεται κατανοητό ότι κάθε µία από τις παραπάνω 6 συνιστώσες ικανοποιεί 

ξεχωριστά την κυµατική αυτή εξίσωση. Αρκεί να λυθεί η κυµατική για µία 

συνιστώσα που εµφανίζεται σε κάθε σύστηµα και αυτόµατα οι υπόλοιπες 

υπολογίζονται συναρτήσει αυτής, όπως φαίνεται εύκολα από το σύστηµα των 

εξισώσεων 1.6. Όπως προαναφέρθηκε, για τους κυµατοδηγούµενους ρυθµούς, εντός 

της κεντρικής περιοχής το πεδίο έχει τριγωνοµετρική µορφή – η οποία λόγω 

συµµετρίας κατά τον άξονα x είναι είτε περιττή είτε άρτια – και εκτός φθίνει 

εκθετικά. Για τη συνιστώσα Εy λοιπόν, αναζητώντας ρυθµούς που διαδίδονται κατά  z 

και εκτείνονται εγκάρσια στο επίπεδο xy, υποθέτωντας λύση της µορφής 

( ) ( ) ( ), i z t
yE t F x e β ω−=r  η ανάλυση καταλήγει κατά τα γνωστά στην κυµατική 

εξίσωση ( )
2

2 2 2
02 0i

F k n F
x

β∂
+ − =

∂
, όπου i = 1,2,3 και k0n1<β<k0n2. Όπως 

προαναφέρθηκε, η τελευταία συνθήκη δηλώνει ότι στην περιοχή 2 η λύση είναι 

τριγωνοµετρική, ενώ στην περιοχή 1 η λύση φθίνει καθώς αποµακρυνόµαστε από το 

επίπεδο x = 0, δηλαδή η λύση θα είναι της µορφής: 

 

( )exp ,IC k x d′ +⎡ ⎤⎣ ⎦  x d≤ −  

( )F x =  ( )sin ,IIC kx δ+  d x d− ≤ ≤     (1.7) 

( )exp ,IIIC k x d′− −⎡ ⎤⎣ ⎦   x d≥

 

όπου 2 2
0 1k kβ′ = − 2n         (1.8.1)  

και 2 2 2
0 2k k n β= −         (1.8.2)  
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Εύκολα από τις δύο τελευταίες σχέσεις φαίνεται ότι: 

 

     ( )2 2 2 2 2
0 2 1k k k n n′+ = −     (1.8.3) 

 

 Η απαίτηση για συνέχεια των εφαπτοµενικών συνιστωσών Ey και Hz για τους 

ΤΕ ρυθµούς και Hy και Ez για τους ΤΜ, κατά την εφαρµογή των οριακών συνθηκών 

στις επιφάνειες x = d και x = -d, παρέχει τις σχέσεις µεταξύ των συντελεστών CI, CII, 

CIII, την έκφραση για τη φάση δ και κυρίως την εξίσωση ιδιοτιµών που καθορίζει τις 

διακριτές τιµές του κυµατάριθµου. Λόγω της 1.6.3, η απαίτηση για συνέχεια της 

συνιστώσας Hz ισοδυναµεί µε τη συνέχεια της πρώτης παραγώγου της συνιστώσας 

Ey, εποµένως δε χρειάζεται να ανατρέξει κανείς στο αντίστοιχο σύστηµα για το 

µαγνητικό πεδίο και η διαδικασία µε τον τρόπο αυτό απλοποιείται. 

 

 x = - d x = + d 

συνέχεια 

της Ey
(sinI IIC C kd )δ= − +  (1.9.1) ( )sinIII IIC C kd δ= +  (1.9.3)

συνέχεια 

της Hz
(cosI IIk C kC kd )δ′ = − +  (1.9.2) ( )cosIII IIk C kC kd δ′− = +  (1.9.4)

 

Ο συνδυασµός των τεσσάρων αυτών εξισώσεων δίνει διακριτές τιµές στο δ: 

 

    ,
2

m mπδ = ∈     (1.9.5) 

 

Αυτή η σχέση για το δ κάνει τις εκφράσεις 1.9.1 και 1.9.3 ισοδύναµες.  

Για να εξαχθεί η σχέση διασποράς η ανάλυση µπορεί να συνεχίσει µε δύο 

τρόπους. Κατ’αρχήν, από τις 1.9.1, 1.9.2, 1.9.5 και 1.9.3 µπορεί να δηµιουργηθεί το 

σύστηµα:  

 

  cot
2

k d kd kd mπ⎛′ = − +⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟     (1.10.1) 

  ( ) ( ) ( )( )2 2 2 2
2 1 0k d kd n n k d′ + = − 2    (1.10.2) 
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Για κάθε m το σύστηµα αυτό αρκεί να λυθεί ως προς , τα οποία 

ορίζουν µονοσήµαντα έναν κυµατάριθµο διάδοσης β (βλ. εκφράσεις 1.8.1-2). Με τον 

τρόπο αυτό οι τιµές για το β διακριτοποιούνται, όπως προαναφέρθηκε, και για λόγους 

σύµβασης κωδικοποιούνται σαν β

,k d kd′

m. Έτσι, συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι για 

κάθε m προσδιορίζονται τα από τη σχέση διασποράς 1.10, τα οποία µε τη σειρά 

τους παρέχουν το ζητούµενο κυµατάριθµο β

,m mk k′

m. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι για m περιττό, οι ρυθµοί έχουν άρτια συναρτησιακή 

µορφή κατά x και για το λόγο αυτό λέγονται άρτιοι ΤΕ ρυθµοί, ενώ για m άρτιο 

έχουν περιττή συναρτησιακή µορφή κατά x και για το λόγο αυτό καλούνται περιττοί 

ΤΕ ρυθµοί. Το σύστηµα µπορεί να λυθεί είτε γραφικά είτε αριθµητικά όπως 

απεικονίζεται στο Σχ. 1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 1.9: Η εξισώσεις ιδιοτιµών pd = hd tan(hd) για άρτιους ΤΕ ρυθµούς, pd = -hd cot(hd) για 

περιττούς ΤΕ ρυθµούς, καθώς και η συµπληρωµατική σχέση (pd)2 + (hd)2 = (n2
2-n1

2)2(kod)2 = u2 για 

τον κυµατάριθµο διάδοσης β (p↔k΄, h↔k) (πηγή: [Β23]). 

 

 Εναλλακτικά, µε µερικούς απλούς τριγωνοµετρικούς χειρισµούς στην 

εξίσωση 1.10.1 προκύπτει µία και µοναδική εξίσωση διασποράς:  

  

   1

2 2
0 2 1

sin
2

km kd
k n n

π −
⎛ ⎞
⎜ ⎟= +
⎜ ⎟−⎝ ⎠

    (1.11) 
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Η χρήση της 1.8.2 δίνει απευθείας τον κυµατάριθµο βm. 

 

Έχοντας, λοιπόν, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο προσδιορίσει τα , ,m m mk k β′ , σύµφωνα 

µε τις εκφράσεις (1.9.1-5), οι ρυθµοί διατυπώνονται συνολικά στη µορφή:  

 

( ) ( )tsin exp exp ,
2m m mC k d m k x d zπ β ω⎛ ⎞ ′− + + −⎡ ⎤⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎝ ⎠

x d≤ −  

( ), ,yE x z t =  ( )sin exp ,
2m mC k x m z tπ β ω⎛ ⎞+ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 d x d− ≤ ≤   (1.12) 

  ( ) ( )sin exp exp ,
2m m md m k x d z tπC k β ω⎛ ⎞ ′+ − − −⎡ ⎤⎜ ⎟ ⎣ ⎦⎝ ⎠

x d≥  

 

όπου C είναι σταθερά κανονικοποίησης, της οποίας η τιµή εξαρτάται από τις αρχικές 

συνθήκες. Εάν Ρ είναι η συνολική ηλεκτροµαγνητική ισχύς µπορεί να 

κανονικοποιηθεί έτσι ώστε *
y yF F dx P

+∞

−∞

=∫  

 Στο Σχ.1.10 παρουσιάζονται οι πρώτοι 4 κυµατοδηγούµενοι ρυθµοί, ΤΕ1, ΤΕ2, 

ΤΕ3 και ΤΕ4. 

 

 
 

Σχήµα 1.10: Οι πρώτοι 4 κυµατοδηγούµενοι ΤΕ ρυθµοί. 

 

Με γνωστή την έκφραση για τη συνιστώσα οι υπόλοιπες συνιστώσες των ΤΕ ρυθµών 

υπολογίζονται απευθείας από τις σχέσεις (1.6.1), (1.6.3). Παρόµοια βήµατα 

ακολουθούνται και για τους ΤΜ ρυθµούς. 
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1.4.2 Κυλινδρικός διηλεκτρικός κυµατοδηγός – οπτική ίνα 

 

Η οπτική ίνα (optical fiber) αποτελείται από διηλεκτρικό κυλινδρικής γεωµετρίας που 

περιβάλλεται κατά µήκος του από µια διηλεκτρική στρώση διαφορετικού δείκτη 

διάθλασης, όπως φαίνεται στο Σχ.1.11. Το όλο σύστηµα είναι εµβαπτισµένο σε 

διαδοχικές στρώσεις υλικών διαφορετικού πάχους, ώστε η ίνα να είναι αποµονωµένη 

από τον περιβάλλοντα χώρο και ανθεκτική σε κάµψεις και πάσης φύσεως 

καταπονήσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 1.11: Η οπτική ίνα (optical fiber) σε εγκάρσια τοµή (πηγή: www.wikipedia.org). 

 

Το εσωτερικό διηλεκτρικό ονοµάζεται πυρήνας (core) και το περίβληµα 

µανδύας (cladding). Όπως και στον επίπεδο κυµατοδηγό, απαραίτητη προϋπόθεση, 

για να είναι εφικτή η κυµατοδήγηση, είναι ο πυρήνας να έχει δείκτη διάθλασης  

υψηλότερο από το δείκτη διάθλασης του µανδύα . Έστω λοιπόν ,

1n

2n 1n n> 2  για τη 

γεωµετρία που φαίνεται στο Σχ. 1.12. 

 

 
περιοχή Ι

  
  

n1

περιοχή ΙΙ 
 
 
 

    
 
 

n2

α

 

 

 

 

 

 
 

Σχήµα 1.12: Εγκάρσια τοµή του κυλινδρικού διηλεκτρικού κυµατοδηγού. 
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Για τη µαθηµατική µοντελοποίηση του φυσικού αυτού συστήµατος που 

αποτελείται από επάλληλες στρώσεις υλικού, η ανάλυση απλοποιείται σηµαντικά, 

εάν υποτεθεί ότι η περιοχή II (µανδύας) εκτείνεται µέχρι το άπειρο. Η υπόθεση αυτή 

δηλώνει εµµέσως ότι ο πεπερασµένος µανδύας δεν αλλοιώνει τη µορφή των ρυθµών 

του πυρήνα σε σχέση µε τον άπειρο µανδύα και είναι συµβατή µε την πλειοψηφία 

των περιπτώσεων κυµατοδήγησης σε οπτικές ίνες. 

 Ξεκινώντας από τις εξισώσεις του Maxwell και αναζητώντας ρυθµούς 

σύµφωνα µε τη σύµβαση ( )i z te β ω− , οι εξισώσεις περιστροφής των πεδίων µε χρήση 

των ε=D E , µ=B H  γράφονται ως εξής:  

 

t
∂

∇× = −
∂
BE  

t
∂

∇× =
∂
DH  

1 zE i E i Hϕ ρβ ωµ
ρ ϕ
∂

− =
∂

 (1.13.1)
1 zH i H i Eϕ ρβ ωε
ρ ϕ
∂

− = −
∂

 (1.13.4)

zEi E i Hρ ϕβ ωµ
ρ

∂
− =
∂

 (1.13.2) zHi H i Eρ ϕβ ωε
ρ

∂
− =
∂

 (1.13.5)

( )1 1
z

E
E i Hρ
ϕρ ωµ

ρ ρ ρ ϕ
∂∂

− =
∂ ∂

 (1.13.3) ( )1 1
z

H
H i Eρ

ϕρ ωε
ρ ρ ρ ϕ

∂∂
− =

∂ ∂
 (1.13.6)

  

Παρατηρούµε, ότι οι 6 εξισώσεις είναι από τη φύση του προβλήµατος 

συζευγµένες εξ αρχής σε αντίθεση µε τον επίπεδο κυµατοδηγό. Εντούτοις, η 

αποσύζευξή τους είναι δυνατή στην ειδική περίπτωση που 0
ϕ
∂

=
∂

, οπότε οι 6 

εξισώσεις αποσυζεύγνυνται σε 2 συστήµατα (1.13.1, 1.13.3, 1.13.5) και (1.13.2, 

1.13.4, 1.13.6)  των 3 αγνώστων το καθένα. Θα επανέλθουµε σε αυτή την περίπτωση 

αµέσως µόλις εξαχθεί η σχέση διασποράς. Προς το παρόν θα θεωρηθεί η γενική 

περίπτωση πλήρους σύζευξης όλων των εξισώσεων. 

Λόγω κυλινδρικής συµµετρίας οι λύσεις εκφράζονται πιο απλά σε κυλινδρικές 

συντεταγµένες. Η κυµατική εξίσωση 1.4.1 σε αυτό το σύστηµα συντεταγµένων 

διατυπώνεται: 

 

  ( )22 2

2 2 2 2 2

1 1 1 0r

z c t
ε ψψ ψ ψρ

ρ ρ ρ ρ ϕ
∂⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂

+ + −⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
=   (1.14) 
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όπου ψ είναι οποιαδήποτε συνιστώσα εκ των Ερ, Εφ, Εz, Ηρ, Ηφ και Ηz. Όπως και στον 

επίπεδο κυµατοδηγό, µπορούν να επιλεγούν οι διαµήκεις συνιστώσες για την επίλυση 

της κυµατικής εξίσωσης, οπότε οι υπόλοιπες προσδιορίζονται αυτόµατα µέσω των 

εξισώσεων Maxwell. Για τη συνιστώσα ψ = Εz ή Ηz λοιπόν, αναζητώντας ρυθµούς 

αζιµουθιακά συµµετρικούς εν γένει, δηλαδή περιοδικούς ως προς φ, που διαδίδονται 

κατά  z σύµφωνα µε τη σύµβαση ( )i z te β ω− , δηλαδή υποθέτοντας ότι  

( ) ( ) ( ), , , i z timz t e e β ωϕψ ρ ϕ ρ −= Ρ ⋅ ⋅  η 1.14 γίνεται η γνωστή διαφορική εξίσωση Bessel: 

 

   
2 2

2
2

1 0d d m
d d

κ
ρ ρ ρ ρ

⎛ ⎞Ρ Ρ
+ + − Ρ =⎜ ⎟

⎝ ⎠
2

2

   (1.15) 

 

όπου τέθηκε  µε 2 2 2k nκ β= − ( ) 1

2

,
,

n a
n n

n a
ρ

ρ
ρ
≤⎧

= = ⎨ >⎩
 

 

Ως γνωστόν, η εξίσωση Bessel έχει εν γένει ως προς την ανεξάρτητη 

µεταβλητή  λύσεις στη βάση {x ( ) ( ),m mJ x Y x  ή ( ) ( ),m mI x K x }. Το κατάλληλο 

ζεύγος επιλέγεται ανάλογα µε το αν η σταθερά κ είναι πραγµατική ή φανταστική. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η λύση θα πρέπει να έχει πεπερασµένη τιµή στο ρ = 0 και να 

φθίνει εκθετικά για µεγάλο ρ, τελικά θα είναι:  

 

   ( )
,

,

m

m

uJ a
a
vK a
a

ρ ρ
ρ

ρ ρ

⎧ ⎛ ⎞ ≤⎜ ⎟⎪⎪ ⎝ ⎠Ρ = ⎨
⎛ ⎞⎪ ≥⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎩

    (1.16) 

 

όπου ( )2 2 2 2 2
1u a k n β= −  και ( )2 2 2 2 2

2v a k nβ= −     (1.17) 

εποµένως η γενική λύση των διαµήκων πεδιακών συνιστωσών συνοψίζεται σαν: 

 

   

( )

( )

,

,

i z tim
m m

z
i z tim

m m

uA J e e a
a

E
vB K e e
a

β ωϕ

β ωϕ

ρ ρ

ρ ρ

−

−

⎧ ⎛ ⎞

a

⋅ ⋅ ≤⎜ ⎟⎪⎪ ⎝ ⎠= ⎨
⎛ ⎞⎪ ⋅ ⋅ ≥⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎩

  (1.18.1) 
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( )

( )

,

,

i z tim
m m

z
i z tim

m m

uC J e e a
a

H
vD K e e a
a

β ωϕ

β ωϕ

ρ ρ

ρ ρ

−

−

⎧ ⎛ ⎞ ⋅ ⋅ ≤⎜ ⎟⎪⎪ ⎝ ⎠= ⎨
⎛ ⎞⎪ ⋅ ⋅ ≥⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎩

  (1.18.2) 

 

 Με τις τελευταίες σχέσεις προσδιορίζονται και όλες τις υπόλοιπες πεδιακές 

συνιστώσες, καθώς ο συνδυασµός των 1.13.1-2, 1.13.4-5 παρέχει τις εκφράσεις για τα 

Eρ, Hρ, Εφ και Ηφ συναρτήσει των Ez, Hz. Η απαίτηση για συνέχεια των 

εφαπτοµενικών συνιστωσών Ez, Hz, Εφ και Ηφ, κατά την εφαρµογή των οριακών 

συνθηκών στην επιφάνεια ρ=α, δηµιουργεί ένα 4 4×  οµογενές σύστηµα ως προς τις 

µεταβλητές και . Κατά τα γνωστά, η ύπαρξη µη τετριµµένων λύσεων 

απαιτεί το µηδενισµό της ορίζουσας του συστήµατος, συνθήκη η οποία οδηγεί τελικά 

στην εξίσωση ιδιοτιµών που καθορίζει τις διακριτές τιµές του κυµατάριθµου β. Η 

σχέση αυτή, η εξίσωση διασποράς δηλαδή, διατυπώνεται ως εξής: 

, ,m m mA B C mD

 

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

2 2
2 2
1 2 2 2

1 1m m m m

m m m m

J u K v J u K v mn n
uJ u vK v uJ u vK v k u v

β⎛ ⎞⎛ ⎞′ ′ ′ ′ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ + =⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠
+  (1.19) 

 

Η εξίσωση διασποράς 1.19 έχει εν γένει πολλές λύσεις για κάθε ακέραιο m. 

Για το λόγο αυτό χρησιµοποιείται ο συµβολισµός mnβ  για τον κυµατάριθµο ενός 

ρυθµού που προέκυψε από τη n-οστή ρίζα της σχέσης διασποράς για το συγκεκριµένο 

ακέραιο m. Προσεγγίζοντας το πρόβληµα υπό τη θεώρηση ακτίνων φωτός [Β20] – 

αντί της ηλεκτροµαγνητικής προσέγγισης – ο αριθµός m αντιπροσωπεύει την 

περιφερειακή τάξη (circumferential order), δηλαδή την αζιµουθιακή δοµή και ο 

αριθµός n την ακτινική τάξη (radial order), δηλαδή την ακτινική δοµή του ρυθµού. 

Όπως έχει µελετηθεί εκτενώς [2, Β19, Β20] τελικά προκύπτει ότι το σύνολο των 

ρυθµών που υποστηρίζει η εν λόγω γεωµετρία χωρίζεται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, 

τους  και  ρυθµούς, ο συµβολισµός των οποίων θα εξηγηθεί στη 

συνέχεια. Αυτό από µαθηµατικής άποψης συµβαίνει επειδή η σχέση διασποράς 1.19 

µπορεί να θεωρηθεί τριώνυµο ως προς τον όρο 

mnHE mnEH

( )
( )

m

m

J u
uJ u
′

, το οποίο έχει πάντα δύο 

ρίζες, καθώς αποδεικνύεται ότι η διακρίνουσά του είναι θετική. Έτσι, η σχέση 
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διασποράς διασπάται κατ’αυτό τον τρόπο σε δύο επιµέρους, µία από τις οποίες δίνει 

τους  ρυθµούς και η άλλη τους .  mnHE mnEH

Για  οι ρυθµοί αυτοί είναι αζιµουθιακά συµµετρικοί και εγκάρσιοι, 

δηλαδή ανάλογοι των ΤΕ και ΤΜ που αναπτύχθηκαν στον επίπεδο κυµατοδηγό, 

καθώς η διαµήκης ηλεκτρική ή µαγνητική αντίστοιχα συνιστώσα απουσιάζει.  

0m =

Για  οι ρυθµοί χάνουν την αζιµουθιακή τους συµµετρία. Επιπλέον 

παύουν να είναι εγκάρσιοι, καθώς συνυπάρχουν διαµήκεις πεδιακές συνιστώσες και 

για το ηλεκτρικό και για το µαγνητικό πεδίο, µε αποτέλεσµα και οι έξι πεδιακές 

συνιστώσες να είναι παρούσες. Για το λόγο αυτό, γίνονται υβριδικοί, αφού µπορούν 

να θεωρηθούν σαν παράγωγα της συνύπαρξης ΤΕ και ΤΜ ρυθµών. ∆εδοµένου ότι στη 

µικροκυµατική ορολογία ο συµβολισµός ΤΕ αντιστοιχεί στα λεγόµενα µαγνητικά Η 

κύµατα και ο συµβολισµός ΤΜ στα λεγόµενα ηλεκτρικά Ε κύµατα, τα υβριδικά 

κύµατα είναι υπερθέσεις των ΤΕ και ΤΜ ή των Η και Ε, αντίστοιχα. Ανάλογα µε το 

αν τα Η ή τα Ε κύµατα έχουν ισχυρότερη συµβολή στην κυµατοδήγηση τα κύµατα 

χαρακτηρίζονται ως ΕΗ ή ΗΕ, αντίστοιχα.  

0m ≠

Κατ’αυτό τον τρόπο, οι ΤΕ ρυθµοί συγκαταλέγονται στην ευρύτερη 

κατηγορία των  ρυθµών, για mnEH 0m = , οι οποίοι συµβολίζονται και ως , και 

αντίστοιχα οι ΤΜ ανήκουν στους  ρυθµούς και συµβολίζονται και ως . Η 

κατηγοριοποίηση αυτή συνοψίζεται στον πίνακα 1.1. 

0nH

mnHE 0nE

 

0m =  0nE ή TM  0zH =  0nH  ή TE  0zE =  

0m ≠  mnHE  0z zE H >  mnEH  0z zH E >  

 
Πίνακας 1.1: Οι ρυθµοί που υποστηρίζει η οπτική ίνα απέραντου µανδύα. 

 

Η εξίσωση διασποράς 1.19 είναι µια υπερβατική εξίσωση, ιδιαίτερα σύνθετη, 

της οποίας η επίλυση απαιτεί αριθµητικές µεθόδους. Κοντά όµως στη συχνότητα 

αποκοπής του κάθε ρυθµού, δηλαδή για , µπορούν να εξαχθούν από την 1.19 

προσεγγιστικές εκφράσεις σε κλειστή µορφή, καθώς οι συναρτήσεις  και  για 

πολύ µικρό όρισµα (

0v →

mJ mK

0v 1ν→ ⇒ ) αποκτούν απλή αναλυτική µορφή. Πρόκειται για 

εκείνη τη χαρακτηριστική συχνότητα, στην οποία ο κάθε ρυθµός είτε κάνει την 

εµφάνισή του είτε αποσβένει πλήρως, ανάλογα µε το αν αυξάνεται ή µειώνεται, 
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αντίστοιχα, η συχνότητα της πηγής που διεγείρει ηλεκτροµαγνητικά κύµατα στον 

κυµατοδηγό. Αυτό συµβαίνει απλά επειδή όταν , τότε 0v → 2knβ →  επειδή στη 

σχέση  η ακτίνα  της ίνας είναι πεπερασµένη. Έτσι, ο 

κυµατάριθµος 

(2 2 2 2 2
2v a k nβ= − ) a

v a  του µανδύα τείνει να µηδενιστεί µε αποτέλεσµα η εκθετική 

µείωση του πεδίου έξω από τον πυρήνα να εξαφανίζεται και εποµένως το πεδίο του 

πυρήνα να ακτινοβολείται στον εξωτερικό χώρο. 

Από όλους τους ρυθµούς που είναι σε θέση να υποστηρίξει µια οπτική ίνα µε 

τον τρόπο που υποδεικνύει η σχέση διασποράς 1.19, το µεγαλύτερο ενδιαφέρον 

συγκεντρώνεται συνήθως στους ρυθµούς τάξης 0m =  και 1m = . 

 

α) 0m = : ρυθµοί (ΤΕ) και (ΤΜ) 0nH 0nE

 

Για  παρατηρούµε ότι η γενική λύση 1.18 αποκτά αζιµουθιακή 

συµµετρία, δηλαδή 

0m =

0
ϕ
∂

=
∂

. Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της ενότητας, αυτό 

συνεπάγεται αυτόµατα την αποσύζευξη των 6 εξισώσεων σε 2 συστήµατα των 3 

αγνώστων. Το ένα σύστηµα (1.13.1, 1.13.3, 1.13.5) εµπλέκει τα µεγέθη Hρ, Eφ και Hz, 

απουσιάζει, δηλαδή, η διαµήκης συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου και για το λόγο 

αυτό πρόκειται για ΤΕ κύµατα. Το ηλεκτρικό πεδίο σε αυτά τα κύµατα είναι 

πολωµένο κατά τη φ διεύθυνση. Το δεύτερο σύστηµα (1.13.2, 1.13.4, 1.13.6) 

εµπλέκει τα µεγέθη Eρ, Hφ και Ez, απουσιάζει, δηλαδή, η διαµήκης συνιστώσα του 

µαγνητικού πεδίου και για το λόγο αυτό πρόκειται για ΤΜ κύµατα. Σε αυτή την 

περίπτωση το µαγνητικό πεδίο είναι πολωµένο κατά τη φ διεύθυνση. Η 1.19 για 

 αποσυζεύγνυται σε δύο εξισώσεις διαποράς, µια για τους ΤΕ  και µια 

για τους ΤΜ  ρυθµούς. Στο όριο που  (συχνότητα αποκοπής) και οι δύο 

σχέσεις διασποράς δίνουν 

0m = ( 0nH )

)( 0nE 0v →

( )0 0J u = , δηλαδή οι και  ρυθµοί έχουν κοινές 

συχνότητες αποκοπής. 

0nH 0nE

Η εξίσωση  έχει άπειρο αριθµό ριζών. Η πρώτη της ρίζα της (για 

 δηλαδή) είναι  και εποµένως αντιστοιχεί στη συνθήκη αποκοπής 

των ρυθµών  και . 

( )0 0J u =

1n = 01 2.405u =

01H 01E
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Σχήµα 1.13: Οι ρυθµοί E01 (αριστερά) και H01 (δεξιά). 

 

β) 1m = : ο θεµελιώδης ρυθµός µηδενικής συχνότητας αποκοπής ΗΕ11

 

Η 1.19 για  στο όριο που  δίνει και για τους ΗΕ και για τους ΕΗ 

ρυθµούς 

1m = 0v →

( )1 0J u = . Για τους ΗΕ ρυθµούς, η πρώτη ρίζα της εξίσωσης αυτής  

είναι , δηλαδή κι εποµένως 

( )1n =

11 0u = 0k → 0ω → , αφού k
c
ω

= . ∆ηλαδή για , 

η γεωµετρία υποστηρίζει ένα ρυθµό µε µηδενική συχνότητα αποκοπής, ο οποίος 

ονοµάζεται χαρακτηριστικά  και ο οποίος αποτελείται και από τις έξι πεδιακές 

συνιστώσες. Για τους ΕΗ ρυθµούς η πρώτη ρίζα της εξίσωσης αυτής εµφανίζεται για 

, καθώς η τιµή κάνει ασύµβατη την εξίσωση διασποράς. Εποµένως ο 

ρυθµός  δεν υπάρχει, αλλά οι ΕΗ ρυθµοί στην κατηγορία αυτή εµφανίζονται για 

, µε πρώτο ρυθµό τον , ο οποίος έχει συχνότητα αποκοπής που αντιστοιχεί 

στην τιµή . Εποµένως µηδενική συχνότητα αποκοπής έχει µόνο ο  

και αµέσως µετά κάνουν την εµφάνισή τους ταυτόχρονα οι  και . Εκτός από 

αυτή τη µοναδική ιδιότητα, ο  είναι επιπλέον και γραµµικά πολωµένος και 

µάλιστα εµφανίζεται σε δύο γραµµικές πολώσεις κάθετες µεταξύ τους. Αυτό 

συµβαίνει επειδή στο ρυθµό αυτό όπως προκύπτει από την ανάλυση στο [Β20] οι 

διαµήκεις πεδιακές συνιστώσες είναι κατά πολύ ασθενέστερες των εγκαρσίων. 

1m n= =

11HE

2n = 1n =

11EH

2n ≥ 12EH

12 3.832u = 11HE

01H 01E

11HE

 

     
       

Σχήµα 1.14: Ο ρυθµός ΗΕ11. 
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Όλα τα παραπάνω αποτελέσµατα, καθώς και οι συνθήκες αποκοπής για  

συνοψίζονται στον πίνακα 1.2.  

2m ≥

 

               mnHE mnEH  

0m =  ( )0 0J u =  ( )0 0J u =  

1m =  ( )1 0J u =  ( )1 0J u =  µε  0u ≠

2m ≥  
( )
( )

2 2
2 1 2

2 2
1 2

m

m

J u n n
J u n n

− −
= −

+
 ( ) 0mJ u =   

 
Πίνακας 1.2: Εξίσωση διασποράς ρυθµών ΗΕmn και ΕΗmn στη συχνότητα αποκοπής. 

 

Στη συχνότητα αποκοπής, δηλαδή όταν , είδαµε πως 0v → 2knβ → . 

Εποµένως από τη σχέση ( )2 2 2 2 2
1u a k n β= −  θα είναι ( )1 22 2

1 2u ka n n→ − . Η ποσότητα 

( )1 22 2
1 2cV ka n n= − , η κανονικοποιηµένη συχνότητα, είναι πολύ σηµαντική 

σχεδιαστική παράµετρος καθώς καθορίζει το πλήθος των ρυθµών που υποστηρίζει η 

ίνα. Για ίνα βαθµιαίου δείκτη διάθλασης (step-index fiber), σαν και αυτή που 

µελετήθηκε, η διάδοση είναι µονορυθµική εάν 2.405cV < , καθώς κάτω από τη 

συχνότητα αυτή µπορεί να επιβιώσει µόνο ο  που έχει µηδενική συχνότητα 

αποκοπής. Πρόκειται για εκείνο το ρυθµό που κυµατοδηγούν οι µονορυθµικές ίνες, οι 

οποίες σε σχέση µε τις πολυρυθµικές έχουν σηµαντικά µικρότερη διάµετρο πυρήνα 

(συνήθως της τάξης 

11HE

~ 8 mµ , ενώ για πολυρυθµικές 2 10a mµ> , συνήθως ~ 50 mµ ).  

Η ανάλυση των ρυθµών που υποστηρίζει µια τέτοια γεωµετρία για τυχαίες 

τιµές του δείκτη διάθλασης στις δύο περιοχές είναι αρκετά επίπονη όπως 

καταφάνηκε, µιας και η ακριβής περιγραφή των ρυθµών αφορά σε υβριδικά πεδία έξι 

συνιστωσών µεγάλης µαθηµατικής πολυπλοκότητας. Παρόλα αυτά, η µελέτη 

απλοποιείται δραστικά εάν υποτεθεί ότι ο δείκτης διάθλασης του πυρήνα είναι 

ελάχιστα µεγαλύτερος από αυτόν του µανδύα, δηλαδή εάν υποτεθεί ότι . 

Συνήθως αυτή η συνθήκη διατυπώνεται και σαν 

1 2 1n n−

1∆ , όπου ( )1 2n n n∆ = − 1 , µιας 
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και αυτή η παράµετρος χρησιµοποιείται παραδοσιακά σε σχετικά τηλεπικοινωνιακά 

θέµατα. Μια τόσο µικρή διαφορά στο δείκτη διάθλασης ανάµεσα σε πυρήνα και 

µανδύα ως ένα βαθµό οφείλεται κάποιες φορές στην περιορισµένη επιλογή 

κατάλληλων υλικών. Σε ορισµένες περιπτώσεις, πάντως, µια τέτοια τιµή για την 

παράµετρο ∆ βελτιώνει τα χαρακτηριστικά µετάδοσης της ίνας. Επιπλέον, συνήθως 

απαιτείται µόνο µια µικρή διαφορά στους δείκτες διάθλασης, για να επιτευχθεί 

κατάλληλη κυµατοδήγηση µε τα επιθυµητά χαρακτηριστικά µετάδοσης. Στην 

περίπτωση µονορυθµικής κυµατοδήγησης δε, µια τέτοια διαφορά είναι 

κατασκευαστικά συµφέρουσα, καθώς η µείωση της διαφοράς 1n n2−  συνιστά και 

µείωση του όρου ( )1 22 2
1 2n n−  στη σχέση ( )1 22 2

1 2cV ka n n= − και εποµένως η ίνα 

διατηρείται στα επίπεδα , χωρίς να χρειάζεται να µειωθεί σηµαντικά η 

διάµετρος του πυρήνα, κάτι που θα δηµιουργούσε προβλήµατα τεχνικής φύσεως. 

2.405cV <

 Η υπόθεση αυτή συναντάται ως  «συνθήκη ασθενούς κυµατοδήγησης» [2,3] 

και αφορά στην πλειοψηφία των οπτικών ινών που χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές. 

Εποµένως, η µαθηµατική απλοποίηση δε στερεί από την ανάλυση αυτή την ευελιξία 

στην αντιµετώπιση ποικίλων σχετικών προβληµάτων. Με την υπόθεση ασθενούς 

κυµατοδήγησης οι πεδιακές συνιστώσες από έξι µειώνονται αυτόµατα σε τέσσερεις 

και επιπλέον η πεδιακή περιγραφή απλοποιείται περαιτέρω µε τη χρήση καρτεσιανών 

αντί κυλινδρικών συντεταγµένων.  

Η συνθήκη , δηλαδή 1∆ 1n n2≈  σηµαίνει ότι 1 2kn kn β≈ ≈ , εποµένως η 

γενική σχέση διασποράς 1.19 δίνει: 

 

για τους ΗΕ ρυθµούς:  ( )
( )

( )
( )1 1

m m

m m

uJ u vK v
J u K v− −

=     (1.20.1) 

για τους ΗΕ ρυθµούς:  ( )
( )

( )
( )1 1

m

m m

uJ u vK v
J u K v+ +

= − m

2m

    (1.20.2) 

 

Απλή εφαρµογή των γνωστών αναδροµικών σχέσεων  

( ) 12 1m muJ m J uJ+ += + −  και ( ) 12 1m mvK m K vK 2m+ += − + +  στις 1.20.1-2 

αποδεικνύει ότι οι δύο αυτές σχέσεις διασποράς είναι ταυτόσηµες. Πρακτικά αυτό 

σηµαίνει ότι σε ίνες ασθενούς κυµατοδήγησης κάθε  ρυθµός έχει τον ίδιο mnHE
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κυµατάριθµο (και εποµένως ταξιδεύει µε την ίδια ταχύτητα) µε τον  ρυθµό, 

της ίδιας ακτινικής τάξης, δηλαδή, αλλά αζιµουθιακής τάξης µικρότερης κατά δύο 

από αυτή του . Οι ρυθµοί αυτοί ονοµάζονται εκφυλισµένοι, καθώς έχουν την 

ίδια σταθερά διάδοσης.  

2,m nEH −

mnHE

Όταν ισχύει  αποδεικνύεται εύκολα [Β16,Β20] ότι οι διαµήκεις 

πεδιακές συνιστώσες σε πυρήνα και µανδύα είναι κατά πολύ ασθενέστερες από τις 

αντίστοιχες εγκάρσιες σε κάθε περιοχή. Επιπλέον, το εγκάρσιο πεδίο είναι γραµµικά 

πολωµένο µε αποτέλεσµα το συνολικό πεδίο λόγω ασθενών διαµήκων συνιστωσών 

να είναι σχεδόν γραµµικά πολωµένο.  

1 2 1n n−

Το συνολικό πεδίο µπορεί να εκφραστεί σε µια ακόµα πιο απλή µορφή 

πόλωσης εάν ληφθεί υπόψη ο εκφυλισµός των ρυθµών  και . Εάν 

δηλαδή θεωρηθεί η υπέρθεση δύο τέτοιων ρυθµών, τότε η ανάλυση του συνολικού 

πεδίου σε καρτεσιανές συντεταγµένες δείχνει ότι αυτό εµφανίζεται σε δύο 

ορθογώνιες πολώσεις: 

mnHE 2,m nEH −

κατά την y-πόλωση προκύπτει 0x yE H= =  και εποµένως αντί για 6 

συνιστώσες αποµένουν 4, οι , , ,z z y xE H E H , µε , ,z z y xE H E H . 

κατά την x-πόλωση προκύπτει 0y xE H= =  και εποµένως αντί για 6 

συνιστώσες αποµένουν 4, οι , , ,z z x yE H E H , µε , ,z z x yE H E H . 

Κατά την ανάλυση των υπερτιθέµενων  και  πεδίων σε 

καρτεσιανές συντεταγµένες, επειδή ο όρος 

mnHE 2,m nEH −

ime ϕ  δεν έχει φυσική υπόσταση, οι πράξεις 

απλοποιούνται αν αντικατασταθεί είτε από cosϕ  είτε από sinϕ . Για να εξασφαλιστεί 

η συνέπεια µε τις εξισώσεις Maxwell, αν για το ηλεκτρικό πεδίο αντικαταστήσουµε 

cosime ϕ ϕ→ , τότε στο µαγνητικό πεδίο θα πρέπει να θέσουµε sinime ϕ ϕ→ . 

Σύµφωνα µε τη θεώρηση αυτή, η χρήση των σχέσεων µετατροπής από πολικές σε 

καρτεσιανές συντεταγµένες cos sinxF F Fρ ϕϕ ϕ= −  και sin cosyF F Fρ ϕϕ ϕ= +  

µεταβάλλει τους δείκτες  κατά m 1±  λόγω της υπέρθεσης των τριγωνοµετρικών όρων 

µε αποτέλεσµα ο τελικός ρυθµός να εµφανίζεται σαν υπέρθεση των  και 

, δηλαδή  για τους 

1,l nHE +

1,l nEH − 1m l= + HE  ρυθµούς και 1m l= −  για τους HE . 

Εποµένως, τα ζεύγη εκφυλισµένων ρυθµών HE  και EH  αντιστοιχούν στην ίδια 

ακτινική τάξη n  και ίδια αζιµουθιακη τάξη l  για τις καρτεσιανές συνιστώσες τους. 
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∆εδοµένου ότι οι διαµήκεις πεδιακές συνιστώσες  είναι πολύ ασθενέστερες 

των εγκαρσίων, τελικά προκύπτει ότι οι δύο αυτές πολώσεις του συνολικού ρυθµού, 

που προκύπτει ως υπέρθεση ενός  µε τον αντίστοιχο , είναι όχι µόνο 

γραµµικά πολωµένες, όπως οι επιµέρους ρυθµοί  και . Επιπλέον είναι 

οµοιόµορφα πολωµένες σε όλη την έκταση της διατοµής της ίνας. 

1,l nHE + 1,l nEH −

mnHE 2,m nEH −

Ο κάθε ρυθµός, λοιπόν, που προκύπτει από την υπέρθεση των εκάστοτε 

εκφυλισµένων  και  πεδίων έχει σαφώς πιο απλή δοµή από τους 

επιµέρους ρυθµούς και για το λόγο αυτό αναφέρεται συχνά ως απλοποιηµένος. 

Επειδή οι απλοποιηµένοι ρυθµοί είναι γραµµικά πολωµένοι συµβολίζονται σαν , 

σύµβολο που δηλώνει το χαρακτηρισµό Linearly Polarized – LP, όπου οι δείκτες 

δηλώνουν και τη σχέση που τους συνδέει µε τους  και . 

1,l nHE + 1,l nEH −

lnLP

1,l nHE + 1,l nEH −

Για παράδειγµα, για  1l = , ο  είναι υπέρθεση των  και , 

δηλαδή του  µε τον  ή τον , αφού όπως είδαµε οι  διασπώνται σε 

δύο εγκάρσιους ρυθµούς. 

1nLP 2nHE 0nEH

2nHE 0nE 0nH 0nEH

Για  , ο  είναι ειδική περίπτωση, καθώς δεν µπορεί να θεωρηθεί 

υπέρθεση των  και , αφού ο 

0l = 0nLP

1nHE 1nEH− 1nEH−  δεν έχει φυσική υπόσταση λόγω 

αρνητικής αζιµουθιακής τάξης. Για το λόγο αυτό ο  ταυτίζεται απευθείας µε τον 

, ο οποίος εµφανίζεται σε δύο γραµµικές πολώσεις κάθετες µεταξύ τους όπως 

είδαµε και προηγουµένως για την περίπτωση του .  

0nLP

1nHE

11HE

Ο εκφυλισµός αυτός υφίσταται εν γένει και σε ίνες µε µεγάλη διαφορά στο 

δείκτη διάθλασης, αλλά σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται µακριά από τη 

συχνότητα αποκοπής. Για τυχαία τιµή της διαφοράς 1n n2− , οι ρυθµοί  και 

 έχουν διαφορετικούς κυµατάριθµους κοντά στη συχνότητα αποκοπής τους 

και οδεύουν προς τον εκφυλισµό τους καθώς αποµακρυνόµαστε από τη συχνότητα 

αυτή. Στο όριο  είναι πάντα εκφυλισµένοι ανεξάρτητα από την τιµή της 

διαφοράς . Καθώς µικραίνει η διαφορά αυτή, ο εκφυλισµός µετατοπίζεται σε 

όλο και µικρότερες συχνότητες, µε αποτέλεσµα σε ίνες ασθενούς κυµατοδήγησης το 

φαινόµενο αυτό να συµβαίνει ήδη από τη συχνότητα αποκοπής. Επειδή πάντως τα 

σχετικά αποτελέσµατα για ασθενή κυµατοδήγηση προκύπτουν κάνοντας την 

mnHE

2,m nEH −

V →∞

1n n− 2
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προσέγγιση , ενώ δεν ισχύει ποτέ 1 2 1n n− 1n n2= , οι ρυθµοί δεν είναι ποτέ πλήρως 

εκφυλισµένοι, γι’αυτό συνήθως αναφέρονται και ως σχεδόν εκφυλισµένοι. 

Για το λόγο αυτό, οι απλοποιηµένοι ρυθµοί  δεν αντιπροσωπεύουν 

ρυθµούς µε τη συνηθισµένη έννοια του όρου, γιατί δε διατηρούν το εγκάρσιο σχήµα 

τους, αλλά το µεταβάλλουν µε περιοδικό τρόπο, αφού οι επιµέρους  και 

 ρυθµοί ταξιδεύουν µε κυµατάριθµους ελάχιστα διαφορετικούς. Το σχήµα του 

απλοποιηµένου ρυθµού επανέρχεται στην αρχική του δοµή κάθε 

lnLP

1,l nHE +

1,l nEH −

2π βΛ = ∆ , όπου 

β∆  είναι η διαφορά στν τιµή των επιµέρους κυµατάριθµων. Καθώς , 1 2 0n n− →

0β∆ →  και οι ρυθµοί ταξιδεύουν µε όλο και µικρότερη διαφορά στην ταχύτητα, 

αφού γίνονται όλο και περισσότερο εκφυλισµένοι. 

 

0l =       1l = 2l =     3l =
 

    
 

    
 

    
 

n = 1 
 
 
 
 
 
 
n = 2 
 
 
 
 
 
 
n = 3 
 
 
 
 
 
 
n = 4 
    
 
 
Σχήµα 1.15: Οι ρυθµοί LPln . 
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1.5 Laser σε λειτουργία συνεχούς κύµατος (µονοχρωµατική) και παλµική 

(πολυχρωµατική)  

 

Μέχρι στιγµής η ανάλυση αναπτύχθηκε στα πλαίσια διάδοσης ηλεκτροµαγνητικής 

ακτινοβολίας κάποιας συγκεκριµένης συχνότητας. Ως γνωστόν, ένα κύµα συχνότητας 

f είναι µονοχρωµατικό, δηλαδή αποτελείται από µία συχνότητα µόνο και από 

τηλεπικοινωνιακής σκοπιάς δε µεταφέρει καµία πληροφορία. Μια ακτινοβολία, για 

να µεταφέρει πληροφορία, πρέπει µε κάποιο τρόπο να αλλάξει κάτι σε αυτή, ώστε η 

µεταβολή να ερµηνευθεί ως κάποιο πληροφοριακό περιεχόµενο. Από τη στιγµή που 

µια ακτινοβολία θα µεταβάλει τη φάση της, το πλάτος της ή τη χρονική διάρκειά της 

παύει να είναι µονοχρωµατική: γίνεται ένα κυµατοπακέτο, αποτελείται, δηλαδή, από 

ένα φάσµα συχνοτήτων, συνήθως συγκεντρωµένο γύρω από την αρχική συχνότητα, η 

οποία καλείται πια «φέρουσα συχνότητα», µιας και είναι η συχνότητα που φέρει την 

πληροφορία. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό µε τη βοήθεια της θεωρίας Fourier. Μια 

µονοχρωµατική ακτινοβολία αποτελείται από µια συχνότητα και στο χώρο Fourier 

είναι µια συνάρτηση δέλτα. Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, είναι η ακτινοβολία 

αυτή να έχει ξεκινήσει να διαδίδεται πριν άπειρο χρόνο και να σταµατήσει σε άπειρο 

χρόνο, ώστε να είναι πράγµατι µια συνάρτηση δέλτα στο χώρο των συχνοτήτων. Για 

το λόγο αυτό, αµιγώς µονοχρωµατική ακτινοβολία δεν υπάρχει στη φύση· είναι ένα 

µαθηµατικό αντικείµενο, το οποίο βρίσκει παρόλα αυτά σηµαντικές εφαρµογές και 

στη πράξη, καθώς εάν ο χρόνος διάδοσης µιας τέτοιας ακτινοβολίας είναι αρκετά 

µεγαλύτερος από το χρόνο εκτέλεσης της εκάστοτε εφαρµογής ή πειράµατος, µπορεί 

να θεωρηθεί µε αρκετά καλή προσέγγιση µονοχρωµατική. Από την άλλη µεριά, 

οποιαδήποτε µεταβολή συµβεί µε κάποιο τρόπο σε µια τέτοια συχνότητα, ουσιαστικά 

σηµαίνει ότι πρέπει να συνυπάρχει τουλάχιστον άλλη µια συχνότητα διαφορετικών εν 

γένει χαρακτηριστικών – εκτός από συχνότητα, φάση ή και πλάτος – ώστε η 

υπέρθεσή τους να δίνει το τελικό κύµα. Όσο πιο απότοµη είναι αυτή η µεταβολή, 

τόσο περισσότερες συχνότητες πρέπει να αθροιστούν, ώστε να συνθέσουν το 

κυµατοπακέτο, όπως φαίνεται και στο σχ. 1.16: στενοί παλµοί συνεπάγονται ευρύ 

φάσµα και αντίστροφα, ευρείς παλµοί συνεπάγονται στενό φάσµα. Υπό ένα καθαρά 

µαθηµατικό πρίσµα, ακριβώς όπως µια συνάρτηση δέλτα στο χώρο των συχνοτήτων 

– µια συχνότητα δηλαδή – καλύπτει όλο τον άξονα του χρόνου, µια δέλτα στον άξονα 

του χρόνου – ένα απείρως στενό χρονικά κυµατοπακέτο – καλύπτει όλο τον άξονα 

των συχνοτήτων, αποτελείται δηλαδή από όλες τις συχνότητες. 
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Σχήµα 1.16: Περιπτώσεις ηλεκτροµαγνητικών κυµατοπακέτων και τα φάσµατά τους. 

 

 Η συχνότητα f της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας είναι η ταυτότητά της: 

παραµένει αναλλοίωτη ανεξάρτητα από το µέσο και τον τρόπο που διαδίδεται το 

κύµα. Μια µονοχρωµατική ακτινοβολία συχνότητας f που διαδίδεται στον κενό χώρο 

ταξιδεύει σύµφωνα την ειδική θεωρία της σχετικότητας του Einstein µε ταχύτητα 

φάσης ( ) 1
8

0 0 3 10u c m sµ ε
−

= = ×  και µήκος κύµατος c c fλ = .  Εάν εισέλθει σε 

κάποιο υλικό µέσο, τότε η ταχύτητά της u θα µεταβληθεί, το µήκος κύµατός της 

u u fλ =  θα µεταβληθεί επίσης, αλλά η συχνότητά της θα παραµείνει αναλλοίωτη. Η 

αλλαγή αυτή στην ταχύτητα φάσης και το µήκος κύµατος, η εξάρτησή τους δηλαδή 

από τη συχνότητα, συνοψίζεται στην έννοια του δείκτη διάθλασης cn
u

=  ή c

u

n λ
λ

= . 

 Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, στην περίπτωση ενός κυµατοπακέτου, κάθε 

φασµατική συνιστώσα έχει το δικό της δείκτη διάθλασης, δηλαδή ταξιδεύει µε 

διαφορετική ταχύτητα. Αυτό είναι το φαινόµενο της διασποράς (dispersion) που ως 

αποτέλεσµα έχει τη χρονική εξάπλωση του κυµατοπακέτου, αφού οι φασµατικές 

συνιστώσες ταξιδεύοντας µε διαφορετική ταχύτητα αλλάζουν τη µεταξύ τους σχετική 

φάση και έτσι το κυµατοπακέτο, που είναι υπέρθεσή τους, αλλοιώνεται.  
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Η ακτινοβολία που εκπέµπει ένα laser συνεχούς κύµατος (continuous-wave 

CW) µπορεί να θεωρηθεί κατά αρκετά καλή προσέγγιση µονοχρωµατική και να 

αναπαρασταθεί από ένα επίπεδο κύµα. Παρόλα αυτά, πολλές σηµαντικές εφαρµογές 

των laser αφορούν στην παλµική λειτουργία τους: αντί να εκπέµπουν κύµατα 

σταθερού πλάτους, καθώς εξελίσσεται ο χρόνος αφήνουν σύντοµες φωτεινές ριπές. 

Σε αυτή τη λειτουργία η ενέργεια µπορεί να συγκεντρωθεί σε εξαιρετικά σύντοµα 

χρονικά διαστήµατα αυξάνοντας έτσι σηµαντικά την ισχύ κορυφής του παλµού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 1.17: Laser σε λειτουργία συνεχούς κύµατος (CW) και σε παλµική λειτουργία (pulse). 

  

Η πεπερασµένη διάρκεια ενός παλµού έχει ως άµεση συνέπεια ένα 

πεπερασµένο φάσµα συχνοτήτων ή –ισοδύναµα– µηκών κύµατος. Επειδή το επίπεδο 

κύµα αποτελεί λύση των εξισώσεων Maxwell, η διάδοση παλµών σε ένα γραµµικό 

µέσο µπορεί να περιγραφεί ως υπέρθεση πολλών – ιδανικά άπειρων – επιπέδων 

κυµάτων µε διαφορετικές συχνότητες, καθώς οι εξισώσεις Maxwell είναι γραµµικές. 

Χωρίς βλάβη της γενικότητας τα κύµατα αυτά µπορούν να θεωρηθούν µονοδιάστατα 

βαθµωτά. Εάν το βαθµωτό πλάτος ( ),a z t  παριστάνει οποιαδήποτε συνιστώσα εκ των 

Ε, Η, D και Β και µε ( ,A z )ω  συµβολίσουµε το πλάτος του επιπέδου κύµατος µε 

κυκλική συχνότητα 2 fω π= σε κάποια απόσταση διάδοσης z, τότε ο παλµός µπορεί 

να γραφεί σαν υπέρθεση όλων των κυµάτων αυτών ως εξής: 

 

   ( ) ( ) ( )( ), , i k z ta z t A z e dω ωω ω
+∞

−

−∞

= ∫    (1.21) 
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Το ολοκλήρωµα 1.21 ικανοποιεί τις εξισώσεις Maxwell καθώς η 

ολοκληρωτέα ποσότητα αποτελεί λύση των γραµµικών αυτών εξισώσεων. Το 

ολοκλήρωµα αυτό είναι ουσιαστικά ο µετασχηµατισµός Fourier του παλµού, κάτι που 

φαίνεται απ’ευθείας αν τεθεί z = 0. Ο κυµατάριθµος ( )k ω  δίνεται από την εκάστοτε 

σχέση διασποράς. Εύκολα αποδεικνύεται ότι για οποιοδήποτε z, έστω z = z0, ισχύει: 

( ) ( ) ( )2 2
0 0 0

1, , ,
2

a z t dt A z f df A z d
2

ω ω
π

+∞ +∞ +∞

−∞ −∞ −∞

= =∫ ∫ ∫  όπως είναι ήδη γνωστό από το 

θεώρηµα ισχύος του Parseval, όπου το ( ) 2
0 ,A z ω είναι η πυκνότητα φάσµατος ισχύος 

και ονοµάζεται απλά φάσµα ισχύος (power spectrum). 

 Ένας παλµός laser φέρουσας συχνότητας 0ω  έχει συνήθως πολύ στενό φάσµα 

ω∆  συγκεντρωµένο γύρω από τη φέρουσα, γεγονός που εκφράζεται µαθηµατικά σαν 

0ω ω∆ . Πρακτικά αυτό φαίνεται στο φάσµα του παλµού σαν µια πολύ στενή 

καµπύλη ( ,A z )ω η κορυφή της οποίας βρίσκεται στο 0ω ω= . Εάν αναπτυχθεί σε 

σειρά Taylor ο κυµατάριθµος, ο οποίος είναι συνάρτηση της συχνότητας, θα είναι: 

 

 ( ) ( ) ( )2
0 0 1 0 2

1
2

k k k kω ω ω ω ω= + − + − + , όπου 
0

n

n n

d kk
d ω ωω

=

=  (1.22) 

 

Θεωρώντας ότι οι όροι τάξης µεγαλύτερης του 2 είναι αµελητέοι, από το 

ανάπτυγµα επιβιώνουν µόνο οι δύο πρώτοι όροι που αντιστοιχούν στα . 

Αντικαθιστώντας την 1.22 στην 1.21, µε αυτή την υπόθεση θα είναι: 

0 1,k k

 

 ( ) ( ) ( ) ( )( )0 0
1 0, , expi k z ta z t e A z i k z t dω ω ω ω ω

+∞
−

−∞

− −⎡⎣∫ ⎤⎦

)

  (1.23) 

 

Το ολοκλήρωµα στην έκφραση 1.23 είναι µια συνάρτηση της σύνθετης 

µεταβλητής µονάχα οπότε µετά την ολοκλήρωση, η 1.23 γράφεται: ( 1k z t−

 

    ( ) ( ) ( )0 0
1, i k z ta z t e U k z tω− −    (1.24) 
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Στην έκφραση αυτή ο παλµός είναι εκφρασµένος ως γινόµενο δύο 

παραγόντων: το εκθετικό εκφράζει τις εσωτερικές ταλαντώσεις του 

ηλεκτροµαγνητικού πεδίου και η ποσότητα U την περιβάλλουσά τους. Επιπλέον, η 

µορφή της 1.24 δηλώνει ότι ο παλµός ταξιδεύει αναλλοίωτος όσον αφορά στην 

περιβάλλουσά του µε ταχύτητα 
0

1

1
1g

dku k
d ω ωω

−

−

=

⎛ ⎞
= = ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
, τη λεγόµενη ταχύτητα 

οµάδας. 

 Η ταχύτητα οµάδας για έναν παλµό λειτουργεί όπως η ταχύτητα φάσης για 

ένα επίπεδο κύµα: είναι η ταχύτητα που πρέπει να έχει ένας παρατηρητής, για να 

βρίσκεται συνεχώς σε µια κορυφή του κύµατος. Εν γένει οι δύο αυτές ταχύτητες είναι 

διαφορετικές, pu ug≠  ή 
0

0

0

d
k dk ω ω

ω ω

=

≠ , και συνήθως , δηλώνοντας ότι η 

ταχύτητα της ενεργειακής ροής 

pu u> g

( )gu  ενδέχεται να διαφέρει σηµαντικά από την 

ταχύτητα φάσης ( ) . pu

Εάν ο όρος  δεν µπορεί να αµεληθεί, τότε η περιβάλλουσα του παλµού 

αλλάζει και γενικά ο παλµός διευρύνεται χρονικά, καθώς διαδίδεται. Είναι το 

φαινόµενο της διασποράς, για το οποίο έγινε λόγος νωρίτερα και το οποίο οφείλεται 

στο γεγονός ότι κάθε φασµατική συνιστώσα 

2k

( ),A z ω  του παλµού έχει πια 

διαφορετική ταχύτητα. Για το λόγο αυτό το φαινόµενο αυτό αναφέρεται ως διασπορά 

ταχύτητας οµάδας (group velocity dispersion – GVD) και ο όρος  είναι ο όρος που 

αντιπροσωπεύει το φαινόµενο αυτό. 

2k

 Συνοψίζοντας, οι όροι  του αναπτύγµατος 1.22 δεν είναι απλά µαθηµατικοί 

συντελεστές, αλλά έχουν συγκεκριµένη φυσική σηµασία: 

nk

 

  είναι ο κυµατάριθµος υπολογισµένος στη συχνότητα ω = ω0k 0

  είναι η αντίστροφη ταχύτητα οµάδας 1k

  είναι η διασπορά ταχύτητας οµάδας 2k
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Εναλλακτικά θα µπορούσε να είχε θεωρηθεί η συχνότητα ως συνάρτηση του 

κυµατάριθµου. Τότε το πλάτος του επιπέδου κύµατος µε κυµατάριθµο k συµβολίζεται 

µε ( , )A k t και ο παλµός γράφεται πια σαν: 

 

      (1.25) ( ) ( ) ( )( ), , i kz k ta z t A k t e dkω
+∞

−

−∞

= ∫

 

Και πάλι, το ολοκλήρωµα αυτό είναι ουσιαστικά ο µετασχηµατισµός Fourier του 

παλµού, κάτι που φαίνεται απ’ευθείας αν θέσουµε t = 0. Ο κυµατάριθµος 

δίνεται από την εκάστοτε σχέση διασποράς και όπως και προηγουµένως, για 

οποιοδήποτε t, έστω t = t

( )kω

0 ισχύει: ( ) ( )2
0, ,a z t dt A k t dk

+∞ +∞

−∞ −∞

=∫ ∫
2

0 , όπου τώρα φάσµα 

ισχύος ονοµάζεται το ( ) 2
,A k t . Στην περίπτωση αυτή, αντί να αναπτυχθεί σε σειρά ο 

κυµατάριθµος ως προς τη συχνότητα, αναπτύσσεται η συχνότητα ως προς τον 

κυµατάριθµο και εκτελούνται αντίστοιχες αντικαταστάσεις. Τα υπόλοιπα 

συµπεράσµατα είναι ακριβώς τα ίδια, γεγονός που επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση 

µεταξύ των ω και k. 

 Τα παραπάνω βασίστηκαν στην ανάπτυξη του κυµατάριθµου σε σειρά Taylor. 

Η προσέγγιση αυτή µπορεί να γίνει µόνο µε την προϋπόθεση ότι το φάσµα του 

παλµού είναι αρκετά στενό, δηλαδή 0ω ω∆ , που σηµαίνει ότι η κατανοµή ( )A ω  

είναι µια πολύ στενή καµπύλη. Επιπλέον, για να έχουν νόηµα οι παράγωγοι πρέπει ο 

κυµατάριθµος να είναι οµαλή συνάρτηση της συχνότητας γύρω από τη φέρουσα. 

Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι παλµοί της τάξης των ps, ακόµα και µερικών 

εκατοντάδων fs, εµπίπτουν στα πλαίσια της θεώρησης αυτής. 

Όπως φάνηκε και από την έκφραση 1.24, ο σύνηθης µαθηµατικός τρόπος µε 

τον οποίο εκφράζεται ένας παλµός ( ),a z t  είναι σαν υπέρθεση µιας (εξωτερικής) 

αργά µεταβαλλόµενης περιβάλλουσας ( ),U z t  και ενός (εσωτερικού) γρήγορα 

ταλαντούµενου κύµατος ( )0 0i z te β ω− , δηλαδή: ( ) ( ) ( ) ( )0 0 ,, , i z t i z ta z t U z t e eβ ω ϕ−= ⋅ ⋅ . Ο όρος 

( ),i z te ϕ  που συµπληρώνει την έκφραση αντιπροσωπεύει τη διαφορά φάσης που 

συσσωρεύεται µεταξύ των εσωτερικών ταλαντώσεων και της περιβάλλουσας, καθώς 

ο παλµός διαδίδεται σε κάποιο µέσο. 
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Σχήµα 1.18: Η αναπαράσταση περιβάλλουσας του παλµού. Απεικόνιση ταχύτητας φάσης και οµάδας. 

 

1.6 ∆ιάδοση πολυχρωµατικής Η/Μ ακτινοβολίας σε διηλεκτρικούς 

κυµατοδηγούς: η συνεχής µη-γραµµική εξίσωση Schrödinger 

 

Στην προηγούµενη ενότητα εξετάστηκε η µορφή των πεδιακών σχηµατισµών, που 

µπορούν να διαδοθούν µέσα σε οπτικούς κυµατοδηγούς. Πέρα από τη χωρική δοµή 

που µπορεί να έχουν τα πεδία µέσα σε αυτές τις διατάξεις, αυτό που είναι 

τηλεπικοινωνιακά ενδιαφέρον είναι περισσότερο ο τρόπος που διαδίδονται, καθώς 

και το πλήθος τους, παρά το ακριβές τους σχήµα. Ας µην ξεχνάµε, ότι σε µια 

τηλεπικοινωνιακή ζεύξη πρωτεύουσα σηµασία έχει η πληροφορία να καταφέρει να 

µεταδοθεί από τον ποµπό στο δέκτη, έχοντας υποστεί την ελάχιστη δυνατή αλλοίωση 

και µε τρόπο προβλεπόµενο. Αυτό σηµαίνει ότι, ανεξάρτητα από τη µορφή που έχουν 

τα πεδία, σηµασία έχει να γνωρίζουµε τον τρόπο που θα διαδοθούν. Επιπλέον 

σηµαντικό είναι να γνωρίζουµε και το πλήθος των ρυθµών που υπάρχουν στον 

εκάστοτε κυµατοδηγό, γιατί η ενέργεια – και εποµένως και η πληροφορία – µπορεί να 

συζεύγνυται από τον ένα ρυθµό στον άλλο. 

 Σε εφαρµογές καθαρά µετάδοσης πληροφορίας είναι επιθυµητό η διάδοση να 

είναι µονορυθµική, ώστε να έχουµε απόλυτο έλεγχο, χωρίς να κινδυνεύουµε να 

τοποθετήσουµε αρχικά την πληροφορία σε κάποιο ρυθµό και στην πορεία να 

καταστραφεί µοιραζόµενη ενεργειακά και σε άλλους συνυπάρχοντες. Για το λόγο 

αυτό, ρυθµίζονται τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του κυµατοδηγού, ώστε στη 

συχνότητα λειτουργίας να κυµατοδηγείται µόνο ο χαµηλότερης τάξης ρυθµός. Για 

παράδειγµα, στην περίπτωση της οπτικής ίνας, για µονορυθµική διάδοση στα 1550nm 
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ο πυρήνας έχει διάµετρο της τάξης των 9µm. Για µεγαλύτερη διάµετρο 

αναπτύσσονται και άλλοι ρυθµοί. 

 Υπάρχουν βέβαια και άλλες εφαρµογές διαφορετικής φύσεως (π.χ. οπτικής 

επεξεργασίας), στις οποίες είναι επιθυµητή η συνύπαρξη πολλών ρυθµών. 

 Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο τρόπος που διαδίδεται το πεδίο είναι αναγκαίο 

να είναι γνωστός. Το υλικό µπορεί να παρουσιάζει απώλειες, µπορεί να είναι µη-

γραµµικό ή ενδέχεται ακόµα και να είναι µη-οµογενές. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε 

και στην εισαγωγή, η πληροφορία δεν είναι ποτέ µονοχρωµατική. ∆ιαδίδονται παλµοί 

που έχουν ένα πεπερασµένο φασµατικό περιεχόµενο, πράγµα που σηµαίνει αυτόµατα 

ότι κάθε συχνότητα ενδέχεται να διαδίδεται µε διαφορετικό τρόπο. Όλες αυτές οι 

παράµετροι, καθώς και άλλες κατά περίπτωση, δηλώνουν ευθέως ότι η γνώση απλά 

της µορφής των ρυθµών δεν αρκεί.  

 Για να περιγραφεί ο τρόπος διάδοσης κάποιου ρυθµού, επικαλούµαστε για µια 

ακόµη φορά την τεχνική του χωρισµού µεταβλητών. Ας πάρουµε για παράδειγµα την 

περίπτωση µιας µονορυθµικής οπτικής ίνας, στην οποία διαδίδεται ένας παλµός. Η 

τεχνική θα αναπτυχθεί σε αυτή την περίπτωση, αλλά τα συµπεράσµατα γενικεύονται 

µε παρόµοιο τρόπο και για άλλες περιπτώσεις κυµατοδηγών διαφορετικής διατοµής. 

Όπως είδαµε στην προηγούµενη ενότητα, ο χαµηλότερης τάξης ρυθµός που 

κυµατοδηγείται σε µια τέτοια ίνα είναι ο ΗΕ11 και είναι κατά πολύ καλή προσέγγιση 

γκαουσιανός. Στο σχ.1.19 παρουσιάζεται η γκαουσιανή προσέγγιση του ΗΕ11 σε 

καρτσιανές συντεταγµένες. 
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Σχήµα 1.19: Ο χαµηλότερης τάξης ρυθµός ΗΕ11 που κυµατοδηγείται σε µια µονορυθµική οπτική ίνα. 
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 Πού βρίσκεται χωρικά ο παλµός και πώς σχετίζεται µε το προφίλ το ΗΕ11; 

Ένας παλµός που παράγεται από ένα laser για παράδειγµα φαίνεται στο σχήµα 1.20. 

 

 
 

Σχήµα 1.20: Οπτικός παλµός παραγόµενος από laser; (α) παλµός (β)  παλµός και περιβάλλουσα. 

 

Το laser λειτουργεί σε κάποια συχνότητα, κάποια στιγµή ξεκινά να εκπέµπει 

φως και κάποια στιγµή σταµατά, όπως φαίνεται και στο σχήµα αυτό. Αν µπορούσαµε 

να δούµε τι συµβαίνει εκείνη τη στιγµή µέσα στην ίνα, θα βλέπαµε µια φωτεινή 

κηλίδα κατά µήκος της. Τα οπτοηλεκτρονκά όργανα φώρασης – όπως και το 

ανθρώπινο µάτι – δεν προλαβαίνουν να διαβάσουν λεπτοµερώς τις 

ηλεκτροµαγνητικές ταλαντώσεις, λόγω αδράνειας, και αυτό που αντιλαµβάνονται 

είναι η περιβάλλουσα του παλµού (σχ. 1.20(β)). Έτσι βλέπουν µια λεία φωτεινή 

κηλίδα και όχι φωτεινές ραβδώσεις. Πώς σχετίζεται αυτή η φωτεινή κηλίδα µε το 

ρυθµό; Ο ρυθµός ας µην ξεχνάµε ότι είναι η µορφή του πεδίου στο εγκάρσιο επίπεδο 

– στη διατοµή της ίνας – ενώ η χρονική εξέλιξη του παλµού εκτείνεται κατά µήκος 

της ίνας. Η υπέρθεση των δύο αυτών διαστάσεων δίνει και το τελικό αποτέλεσµα. 

Εάν κάποιος παρατηρεί την ίνα µόνο κατά το εγκάρσιο επίπεδο xy, τότε θα βλέπει 

συνέχεια µια γκαουσιανή κατανοµή φωτός, της οποίας η ένταση θα αλλάζει σύµφωνα 

µε την αυξοµείωση της έντασης του παλµού, που διαδίδεται κατά τη διαµήκη 

κατεύθυνση z. Θα βλέπει τον παλµό έµµεσα, παρατηρώντας πώς µεταβάλλεται η 

ένταση του ρυθµού. Εάν τώρα παρατηρεί τη διαµήκη κατεύθυνση z, τότε κατά µήκος 

της διεύθυνσης αυτής θα βλέπει φως, του οποίου η ένταση µεταβάλλεται σύµφωνα µε 

την ένταση του παλµού. Θα βλέπει το ρυθµό έµµεσα, παρατηρώντας σε κάποιο z πώς 

µεταβάλλεται η ένταση του παλµού στο κάθετο αυτό επίπεδο. Όλες αυτές οι 
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παρατηρήσεις συνοψίζονται στο σχήµα 1.21. Στο σχήµα αυτό η ίνα έχει τεµαχιστεί, 

ώστε να φανεί ακριβώς η χωροχρονική υπόσταση του παλµού. 

 

 

(α)

 

(β)

    

(γ) 

 

Σχήµα 1.21: Οπτικός παλµός µέσα στην ίνα. (α) η περιβάλλουσα (β,γ) µέσα στην ίνα. Στο (γ) 

παρουσιάζεται τεµαχισµένος ο παλµός του (β). 

  

Η µορφή του πεδίου στις δύο διαφορετικές απόψεις, xy (µορφή ρυθµού στο εγκάρσιο 

επίπεδο) και t (χρονική εξέλιξη στη διαµήκη κατεύθυνση) παρουσιάζεται στο σχ. 

1.22.  

 

         
 

 
Σχήµα 1.22: Οπτικός παλµός µέσα στην ίνα; (α) µπροστινή άποψη (β) πλαϊνή άποψη. 
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 Σύµφωνα µε όλες αυτές τις παρατηρήσεις η τεχνική του χωρισµού των 

µεταβλητών έρχεται σαν φυσική συνέχεια. Μαθηµατικά, ένας παλµός πολωµένος 

κατά µια τυχαία διεύθυνση  µέσα στη µονορυθµική οπτική ίνα µπορεί να εκφραστεί 

σαν: 

â

   ( ) ( ) ( ) ( ) ˆ, , , i z tz t F A z t e aβ ωρ ρ −=E    (1.26) 

 

 Η συνάρτηση F µοντελοποιεί τη µορφή του ρυθµού και η Α την 

περιβάλλουσα του παλµού. ω είναι η κυκλική συχνότητα λειτουργίας του laser και 

εποµένως η συχνότητα του παλµού και β ο κυµατάριθµος διάδοσης. Η εξάρτηση από 

τη γωνία φ απουσιάζει, γιατί ο ΗΕ11 είναι αζιµουθιακά συµµετρικός. To 1973 οι 

Hasegawa-Tappert προβλέπουν ότι όταν η περιβάλλουσα, που διαδίδεται σε µια µη-

γραµµική µονορυθµική ίνα, µεταβάλλεται αργά σε σχέση µε την περίοδο ταλάντωσης 

του πεδίου – κάτι που ισχύει για την πλειοψηφία των τηλεπικοινωνιακών εφαρµογών 

– τότε η ίνα υποστηρίζει σολιτονικούς παλµούς [4,5,6] και αποδεικνύουν ότι 

ικανοποιεί τη µη-γραµµική εξίσωση Schrödinger (Nonlinear Schrödinger Equation – 

NLSE): 

 

    
2

22
2 0

2
A Ai A
z t

β γ∂ ∂ A− +
∂ ∂

=    (1.27) 

 

Στην παραπάνω εξίσωση β2 είναι η διασπορά ταχύτητας οµάδας και γ ο συντελεστής 

µη-γραµµικότητας τύπου Kerr, µεγέθη τα οποία αναλύονται διεξοδικά στο 

παράρτηµα [7]. Να διευκρινιστεί µόνο ότι µη-γραµµικότητα τύπου Kerr εκδηλώνουν 

κεντροσυµµετρικά υλικά όπως το SiO2, από το οποίο κατασκευάζονται οι οπτικές 

ίνες.  

 

Σε ολόκληρη τη διατριβή θα ασχοληθούµε µε υλικά που παρουσιάζουν µη-

γραµµικότητα τύπου Kerr µόνο. 

 

 Καθώς στη διατριβή αυτή δε θα µας απασχολήσει ένας µεµονωµένος οπτικός 

κυµατοδηγός, αλλά συστοιχίες κυµατοδηγών, θα αναπτυχθεί στη συνέχεια ένα 

µοντέλο αντίστοιχο του 1.27 για την περιβάλλουσα ενός χωροχρονικού 

ηλεκτροµαγνητικού προφίλ, το οποίο διαδίδεται σε µια επίπεδη γεωµετρία περιοδικού 
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δείκτη διάθλασης. Για το σκοπό αυτό θα θεωρηθεί η γενικότερη περίπτωση µη-

γραµµικού διηλεκτρικού υλικού, το οποίο κατανέµεται στο χώρο όπως φαίνεται στο 

Σχ. 1.23. Το ίδιο σύστηµα µπορεί να θεωρηθεί και ως µια συστοιχία οπτικών 

κυµατοδηγών εµβαπτισµένων σε κάποιο διηλεκτρικό υλικό . 

 
y 

 

n1     n2      n1     n2      n1      n2      n1     n2        n1

 

 x 

 
z 

 

Σχήµα 1.23: Συστοιχία οπτικών κυµατοδηγών: επίπεδη γεωµετρία περιοδικού δείκτη διάθλασης. 

 

Οι εξισώσεις Maxwell, για την περίπτωση της διάταξης µη-γραµµικού διηλεκτρικού 

υλικού του σχ. 1.23, διατυπώνονται ως εξής: 

 

t
∂

∇× = −
∂
BE   (1.28.1) 

t
∂

∇× = −
∂
DH   (1.28.2)  

0∇⋅ =D   (1.28.3)  

0∇⋅ =B   (1.28.4) 

0 rε ε=D E   (1.28.5) 

0µ=B H    (1.28.6) 

 

Στον όρο εr µοντελοποιείται η µη-γραµµικότητα τύπου Kerr. Μπορεί να 

γραφτεί σαν r L NLε ε ε= + , όπου 1L eε χ= +  ή ( )01 ,L xε χ χ ω= + +∆ , 

µε (0 ,e x )χ χ χ ω= + ∆ , θεωρώντας ότι όλη η διάταξη έχει παντού ένα σταθερό 

υπόβαθρο γραµµικής ηλεκτρικής δεκτικότητας 0χ , επάνω στο οποίο κατανέµεται 

περιοδικά µια άλλη ηλεκτρική δεκτικότητα ( ),xχ ω∆ . Το µη-γραµµικό τµήµα NLε  

προστίθεται σε ολόκληρο το περιοδικό Lε , καθώς θεωρείται ότι η µη-γραµµικότητα 

είναι σε όλες τις περιοχές του υλικού η ίδια – εξαρτάται από την ένταση του πεδίου 

τοπικά. Όπως αναφέρεται αναλυτικά και στο παράρτηµα, είναι ( ) 233
4NL Aχχχχε χ= . 
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1+χ0 ↔ n0

∆χ ↔ ∆n0

1+χ0+∆χ ↔ n0+∆n0

x

n 

n1
n2

n1     n2      n1     n2      n1      n2      n1     n2        n1

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 1.24: Ο δείκτης διάθλασης σε εγκάρσια τοµή του περιοδικού συστήµατος.. 

 

Με σκοπό να συσχετιστεί η διηλεκτρική επιδεκτικότητα µε το δείκη 

διάθλασης, ας θυµηθούµε ότι για τη γραµµική περίπτωση ισχύει r nε = , εποµένως 

θα είναι: ( )01 , 0x nχ χ ω+ + ∆ = + ∆n . Από την τελευταία έκφραση µε λίγες πράξεις 

προκύπτει η σχέση: 02n nχ∆ = ∆ , όπου αξιοποιήθηκε η σχέση 0 1n 0χ= + . Θα πρέπει 

να έχουµε κατά νου ότι αυτές οι εκφράσεις δε δίνουν µονοσήµαντες τιµές, αφού 

εξαρτώνται από τη συχνότητα του πεδίου, δηλαδή είναι ( ) (0 0 0 0,n n )ω χ χ ω= = και 

( ) ( ), , ,n n x xω χ χ ω∆ = ∆ ∆ = ∆ . 

 Ξεκινώντας από τις εξισώσεις, κατά τα γνωστά, εκτελώντας την περιστροφή 

της εξ. 1.28.1, εισάγοντας την εξ. 1.28.2 στο αποτέλεσµα και στη συνέχεια 

χρησιµοποιώντας µόνο τα µεγέθη Ε και Β µε τη βοήθεια των εξ. 1.28.5, 1.28.6, το 

πρόβληµα καταλήγει (µε χρήση της εξ. 1.28.3) στη γνωστή κυµατική εξίσωση, η 

οποία τώρα έχει συµπληρωθεί και από το µη-γραµµικό όρο: 

 

   ( ) ( )2
2

2 2

1 0r

c t
ε∂

∇ −∇ ∇ − =
∂

E
E E    (1.29) 

 

Υποθέτοντας, χωρίς βλάβη της γενικότητας, ότι το ηλεκτρικό πεδίο είναι 

πολωµένο κατά , δηλαδή ότι ŷ ( ) ( )ˆ, t y E x z t= ⋅E r , ,  (η εξάρτηση από τη µεταβλητή 

y απουσιάζει λόγω συµµετρίας κατά τον άξονα αυτό 0
y
∂
=

∂
), τότε εύκολα 

αποδεικνύεται ότι ( ) 0∇ ∇ =E . Εποµένως η κυµατική εξίσωση γράφεται πια σαν: 
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   ( )22 2

2 2 2 2

1 0r EE E
z x c t

ε∂∂ ∂
+ − =

∂ ∂ ∂
    (1.30) 

 

Ο χειρισµός της εξίσωσης αυτής διευκολύνεται σηµαντικά εάν το πρόβληµα 

µεταφερθεί στο χώρο Fourier. Εύκολα αποδεικνύεται ότι για τη σύµβαση ( )i z te β ω−  η 

εξίσωση µεταφέρεται στο χώρο Fourier µε την αντικατάσταση i
t

ω∂
→ −

∂
. Είναι 

λοιπόν: 

 

( )
2 2

2
2 2 ,r
E E k x E

z x
ε ω∂ ∂

+ + =
∂ ∂

0       (1.31.1) 

 

όπου k
c
ω

= , αφού 2k π
λ

= και 2 2 cfω π ω π
λ

= ⇔ =  

 

ή πιο αναλυτικά: ( ) ( )(
2 2

2
02 2 1 , NL

E E k x
z x

χ ω χ ω ε∂ ∂
+ + + + ∆ + =

∂ ∂
) 0E  (1.31.2) 

 

ή ισοδύναµα: ( )( ) ( )
2 2

2 2 2
02 2 1 , NL

E E k E k x E k
z x

χ ω χ ω ε∂ ∂ 0E+ + + + ∆ + =
∂ ∂

 (1.31.3) 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 1.1, ο δείκτης διάθλασης ενός υλικού 

εκφράζει το λόγο της ταχύτητας το κύµατος στο κενό προς την ταχύτητά του µέσα 

στο υλικό, δηλαδή cn
u

= . Ο κυµατάριθος k που εµφανίζεται στη σχέση (1.31.3) είναι 

ο κυµατάριθµος του ίδιου κύµατος στο κενό, δηλαδή είναι k
c
ω

= . Αν β είναι ο 

κυµατάριθµος διάδοσης µέσα στο υλικό, τότε θα είναι 
u
ωβ =  και συνδυάζοντας τις 

δύο προηγούµενες σχέσεις εύκολα προκύπτει: ( ) ( ) ( ) ( )n n k
c
ωβ ω ω ω= = ω , δηλαδή 

( ) ( )r c
ωβ ω ε ω= . Εποµένως, στην (1.31.3) µπορεί απλά να εκτελεστεί η 

αντικατάσταση 2
2

1k
n

2β= . Πριν την αντικατάσταση, το αποτέλεσµα που θα 
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προκύψει απλοποιείται σηµαντικά εάν ο κυµατάριθµος β αναπτυχθεί σε σειρά Taylor 

γύρω από τη φέρουσα συχνότητα ω0. Θα είναι: 

 

( ) ( ) ( ) ( )2 332
0 1 0 0 02 6

βββ ω β β ω ω ω ω ω ω= + − + − + − + , όπου ( )

0

n

n n

d
d

ω ω

β ω
β

ω
=

=  

 

Οι συντελεστές βn παριστάνουν τα ακόλουθα φυσικά µεγέθη: 

 

 β0 είναι ο κυµατάριθµος υπολογισµένος στη συχνότητα ω = ω0

 β1 είναι η αντίστροφη ταχύτητα οµάδας 

 β2 είναι η διασπορά ταχύτητας οµάδας 

 β3 είναι η διασπορά τρίτης τάξης και ούτω καθεξής 

 

Εποµένως η σχέση 2
2

1k
n

2β=  θα γραφεί:  

 

( )
( )

( ) ( ) ( )
2

2 2 32
0 1 0 0 02

1
2 6

k
n

ββω β β ω ω ω ω ω ω
ω

⎛ ⎞= + − + − + − +⎜ ⎟
⎝ ⎠

3  (1.32.1) 

 

ή ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 22 2
0 1 0 0 1 0 0 2 0

1 2
1

k ω β β ω ω β β ω ω β β ω
χ ω

⎡ ⎤= + − + − + −⎣ ⎦+
2ω  (1.32.2) 

 

όπου οι όροι ανώτερης τάξης παραλείπονται ως αµελητέοι. 

 Για έναν παλµός, ο οποίος διαδίδεται στην εν λόγω διάταξη, διαχωρίζοντας 

την περιβάλλουσά του από το «εσωτερικό» του, θα είναι: ( ) 0
0, , i zE A x z e βω ω= − , 

όπου  και για το δείκτη διάθλασης ( ) ( ) ( )0 0 0 0k n kβ β ω ω ω= = = 0 0n ( )0n n 0ω=  είναι: 

( ) ( )0 0 01n n 0ω χ ω= = + . Χρησιµοποιώντας αυτή τη γραφή, ο όρος
2

2

E
z

∂
∂

 από την 

εξίσωση (1.31.3) γράφεται:  

 

   0

2 2
2

0 02 2 2 i zE A Ai A
z z z

e ββ β
⎛ ⎞∂ ∂ ∂

= + −⎜∂ ∂ ∂⎝ ⎠
⎟    (1.33.1) 
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Εάν τώρα υποτεθεί ότι η περιβάλλουσα Α του διαδιδόµενου παλµού 

µεταβάλλεται πολύ αργά σε σχέση µε το περιεχόµενο του παλµού (slow-varying 

envelope approximation), παραδοχή η οποία καλύπτει την πλειοψηφία των 

τηλεπικοινωνιακών εφαρµογών, τότε στην τελευταία έκφραση ο όρος 
2

2

A
z

∂
∂

 είναι 

αµελητέος και µπορεί να παραληφθεί, οπότε είναι  

 

   0

2
2

0 02 2 i zE Ai A
z z

e ββ β∂ ∂⎛= −⎜∂ ∂⎝ ⎠
⎞
⎟     (1.33.2) 

 

Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (1.32.2) και (1.33.2) στην (1.31.3) θα είναι: 

 

( ) ( ) ( ) ( )
2

2 22 2 2
0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 022 2 , NL

A Ai A A A k x A
z x

β β ω ω β β ω ω β β ω ω χ ω ε∂ ∂
+ + − + − + − + ∆ +

∂ ∂
0k A =

 

όπου οι όροι ( )2 ,k xχ ω∆ , 2
NLk ε  γράφονται σαν ( )2

0 0,k xχ ω∆ , 2
0 NLk ε , καθώς είναι οι 

µόνοι όροι που επιζούν µετά τον πολλαπλασιασµό µε το ανάπτυγµα 1.32.2, λόγω της 

εξαιρετικά µικρής τιµής των ποσοτήτων χ∆ και NLε . 

 

Στη συνέχεια επιστρέφοντας από το χώρο Fourier µέσω του αντίστροφου 

µετασχηµατισµού i
t t

ω ω i∂ ∂
→ − ⇔ →

∂ ∂
, το πρόβληµα γίνεται: 

 

( ) ( )
2 2

2 2 2
0 0 1 1 0 2 0 0 02 22 2 , NL

A A A Ai i k x A k
z x t t

β β β β β β χ ω ε∂ ∂ ∂ ∂
+ + − + + ∆ + =

∂ ∂ ∂ ∂
0A      

(1.34.1) 

ή 

( )
2 222 2
0 01 2

1 02 2
0 0 0 0

1 , 0
2 2 2 2 2 NL

k kA A A Ai x
z t x t

β ββ χ
β β β β

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞+ + − + + ∆ +⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠
A Aω ε = (1.34.2) 

 

Συνδυάζοντας στην εξίσωση 1.34.2 την έκφραση 02n nχ∆ = ∆  που βρέθηκε 

στην αρχή και τη σχέση 0 0k n0β = θα είναι: 
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( )
22 2

01 2
1 02 2

0 0 0

1 0
2 2 2 2 NL

kA A A Ai k
z t x t n

β ββ ε
β β

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞+ + − + + ∆ +⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠
n x A A =  (1.34.3) 

ή 

( )
22 2

21 2
1 02 2

0 0

1 0
2 2 2

A A A Ai k n
z t x t

β ββ
β β

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞+ + − + + ∆ +⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠
0 2x A k n A A =  (1.34.4) 

 

αφού 2 2
02

NLn
n A
ε

=  (βλ. παράρτηµα). 

Επειδή στα υπό συζήτηση υλικά (SiO2) είναι β1<<β0, ο όρος 2
1 2 0β β  είναι 

αµελητέος. Επιπλέον, εάν εκτελώντας το µετασχηµατισµό 1
1t z β τ−= − , η εξίσωση για 

τη διάδοση της περιβάλλουσας έρχεται στην τελική της µορφή: 

 

( )
2 2

22
0 0 22 2

0

1 0
2 2

A A Ai k n x A k
z x t

β
β

∂ ∂ ∂
+ − + ∆ +

∂ ∂ ∂
n A A =     (1.35.1) 

όπου VA
m

→  και 
2

2 2

mn
V

→  

 

Στην εξίσωση αυτή, η περιβάλλουσα Α έχει τις µονάδες του ηλεκτρικού 

πεδίου, δηλαδή V/m, αφού θεωρήθηκε ότι ( ) 0
0, , i zE A x z e βω ω= − . Πολλές φορές, 

και κυρίως για πειραµατικούς σκοπούς, διευκολύνει να εκφράζεται η περιβάλλουσα 

σε µονάδες W , καθώς τα laser που τροφοδοτούν µε φωτεινούς παλµούς και δέσµες 

τέτοιες διατάξεις ρυθµίζονται σε συγκεκριµένα επίπεδα ισχύος (W). Εκτελώντας το 

µετασχηµατισµό 02

eff

A U
nA
η

= µε 0 2

2

ˆ2 n
n n
η

=  (βλ. παράρτηµα), τότε η εξίσωση (1.35.1) 

εκφράζεται πια σαν: 

 

( )
2 2

20 22
02 2

0

ˆ1 0
2 2 eff

k nU U Ui k n x U
z x t A

β
β

∂ ∂ ∂
+ − + ∆ +

∂ ∂ ∂
U U =    (1.35.2) 

όπου U W→  και 
2

2ˆ
mn
W

→  
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Aeff είναι η ενεργός επιφάνεια (βλ. παράρτηµα), η τιµή της οποίας ποικίλλει από 

πρόβληµα σε πρόβληµα, αλλά είναι πάντα της ίδιας τάξης µεγέθους µε τις εγκάρσιες 

διαστάσεις του εκάστοτε κυµατοδηγού.  

Τέλος, υπενθυµίζουµε ότι έτσι όπως έχει υπεισέλθει η περιοδικότητα του 

δείκτη διάθλασης στην εξίσωση 1.35, ουσιαστικά είναι σαν επάνω σε ένα υπόβαθρο 

σταθερού δείκτη  διάθλασης να βρίσκεται η κατανοµή 0n ( )n x∆ , η οποία κυµαίνεται 

από 0 έως και ∆n, όπως απεικονίζεται στο σχήµα 1.24. 

 

1.7 Σύζευξη ρυθµών 

 

Η σύζευξη δύο ή και περισσότερων οντοτήτων είναι ο µηχανισµός µεταφοράς 

ενέργειας από τη µια οντότητα στην άλλη. Οι οντότητες αυτές ενδέχεται να είναι, για 

παράδειγµα, µηχανικά/ηλεκτρικά κυκλώµατα, ταλαντούµενα συστήµατα ή 

ηλεκτροµαγνητικοί πεδιακοί σχηµατισµοί. Στην τελευταία περίπτωση, η οποία 

αποτελεί και το κεντρικό σηµείο της διατριβής, ως σύζευξη νοείται η µεταφορά 

ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας από τον ένα πεδιακό σχηµατισµό στον άλλο. 

 Λέγοντας πεδιακούς σχηµατισµούς αναφερόµαστε στους ρυθµούς που 

υποστηρίζει κάποιο φυσικό σύστηµα, τους τρόπους, δηλαδή, ταλάντωσης της 

ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας µέσα στο υπό µελέτη σύστηµα, οι οποίοι 

µελετήθηκαν εκτενώς στις προηγούµενες ενότητες για την περίπτωση του επίπεδου 

και του κυλινδρικού κυµατοδηγού.  

 Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να εξαχθούν εκφράσεις, που να 

περιγράφουν τον τρόπο που συζεύγνυνται οι ρυθµοί που συνυπάρχουν σε µια 

διάταξη, ώστε η σύζευξη να µπορεί να µελετηθεί και να αξιοποιηθεί σε επίπεδο 

εφαρµογών. Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθεί η θεωρία συζευγµένων ρυθµών 

(coupled-mode theory) που προέρχεται από την επιστήµη του Ηλεκτροµαγνητισµού 

και το µοντέλο ισχυρής δέσµευσης (tight binding approximation) που έχει τις ρίζες 

του στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης, αλλά που έχει επιτυχώς µεταφερθεί και στην 

Οπτική. Πριν περιγραφούν οι δύο µεθόδοι είναι απαραίτητα µερικά σχόλια σχετικά 

µε τη σύζευξη ρυθµών. 

 Έστω ένας οπτικός κυµατοδηγός, ο οποίος σύµφωνα µε τα προηγούµενα 

(ενότητα 1.4) µπορεί να υποστηρίξει πολλούς εν γένει ρυθµούς, ενώ κάτω από ειδικές 

συνθήκες µπορούµε να τον περιορίσουµε στη διάδοση ενός µονάχα ρυθµού. Είδαµε 
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ότι ο συνδυασµός των εξισώσεων Maxwell παρέχει την 3+1D ( ), , ;x y t z  κυµατική 

εξίσωση. Εάν χωρίς βλάβη της γενικότητας υποτεθεί διάδοση κατά z µε εγκάρσιο 

επίπεδο το xy και εκτελεστεί ο µετασχηµατισµός Fourier για τη χρονική µεταβλητή, 

τότε η κυµατική γίνεται 2+1D ( ), ;x y z . Αν οι συνοριακές συνθήκες ευνοούν το 

χωρισµό µεταβλητών (π.χ. αν είναι ανεξάρτητες του z), τότε θέτοντας 

( ) ( ), , , i zE x y z x y e β= E  η κυµατική εκφυλίζεται σε ένα πρόβληµα ιδιοτιµών στο 

επίπεδο x-y. Τα β είναι πια οι ιδιοτιµές του προβλήµατος. Η απαίτηση για 

ικανοποίηση των οριακών συνθηκών παρέχει τη σχέση διασποράς, η οποία καθορίζει 

και τα επιτρεπτά β. Για κάθε β υπάρχει µια κατανοµή ( ),x yE , ο ρυθµός που 

αντιστοιχεί στον κυµατάριθµο β. Συνοψίζοντας, είδαµε ότι: 

 

Από φυσικής άποψης: 

 

1) κάθε ρυθµός διαδίδεται αναλλοίωτος αφού είναι ανεξάρτητος του z 

2) κάθε ρυθµός ικανοποιεί για κάθε z τις συνοριακές συνθήκες 

3) κάθε ρυθµός εξελίσσεται µε τη δική του ταχύτητα 

  

Από µαθηµατικής άποψης: 

 

 1) κάθε κυµατάριθµος είναι µια ιδιοτιµή του µαθηµατικού προβλήµατος 

 2) κάθε ρυθµός είναι ένα ιδιοδιάνυσµα του µαθηµατικού προβλήµατος 

 3) οι ρυθµοί αποτελούν ένα πλήρες και ορθογώνιο σύνολο 

 

Η επίλυση ηλεκτροµαγνητικών προβληµάτων µε τη µέθοδο των ιδιοτιµών 

(eigenvalue approach) ή αλλιώς µε τη µέθοδο ανάπτυξης ρυθµών (modal-expansion 

approach), όπου τα πεδία αναπτύσσονται σε ρυθµούς, οι οποίοι ικανοποιούν ο 

καθένας ξεχωριστά τις οριακές συνθήκες, είναι τόσο µαθηµατικά ισχυρή όσο και 

φυσικά διαφωτιστική, στις ειδικές περιπτώσεις όπου ο χωρισµός µεταβλητών είναι 

εφικτός. Παρόλα αυτά, για περίπλοκες οριακές συνθήκες όπου ο χωρισµός 

µεταβλητών δεν είναι πλέον εφικτός, η µέθοδος ανάπτυξης ρυθµών όπως 

περιγράφηκε νωρίτερα πρέπει να εγκαταληφθεί, καθώς οι ρυθµοί δεν είναι πλέον 

γνωστοί.  
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Τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ συνηθισµένες, καθώς οι πραγµατικοί 

κυµατοδηγοί δεν είναι ποτέ τέλειοι. Πάντα υπάρχουν ανοµοιογένειες στο δείκτη 

διάθλασης ή µικρές διακυµάνσεις στα τοιχώµατα των κυµατοδηγών. Οποιαδήποτε 

διαταραχή στο υλικό του κυµατοδηγού µπορεί να προκαλέσει σύζευξη µεταξύ των 

ρυθµών του. Μια ανοµοιογένεια στο δείκτη διάθλασης, µια τυχαία κατασκευαστική 

ανωµαλία στα τοιχώµατα του κυµατοδηγού, ακόµα και µια ηθεληµένη οµοιόµορφη 

µεταβολή στις διαστάσεις των τοιχωµάτων του κυµατοδηγού, αυτές καθώς και άλλες 

συνθήκες είναι ικανές να προκαλέσουν µετάβαση της ενέργειας ενός ρυθµού σε έναν 

άλλο. Εάν σε µια τέτοια περίπτωση διεγείρουµε έναν ρυθµό στην αρχή του 

κυµατοδηγού, µέρος της ενέργειάς του µεταφέρεται σε άλλους κυµατοδηγούµενους 

ρυθµούς και µέρος της σε ακτινοβολούµενους ρυθµούς. Η µεταφορά ενέργειας σε 

κυµατοδηγούµενους ρυθµούς προκαλεί παραµόρφωση στο σήµα που διαδίδεται, 

καθώς κάθε ρυθµός ταξιδεύει µε τη δική του χαρακτηριστική ταχύτητα οµάδος. Η 

µεταφορά ενέργειας σε ακτινοβολούµενους ρυθµούς προκαλεί απώλειες, καθώς η 

ενέργεια µεταφέρεται από τον κυµατοδηγό στον περιβάλλοντα χώρο. Βέβαια, η 

µεταφορά ενέργειας από ρυθµό σε ρυθµό ενδέχεται σε κάποιες εφαρµογές να είναι 

και επιθυµητή, όπως στην περίπτωση του οπτικού συζεύκτη ή της διηλεκτρικής 

κεραίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι αναγκαίο να γνωρίζουµε το ποσό της 

σύζευξης που συντελείται κατά περίπτωση, ώστε να είµαστε σε θέση να σχεδιάσουµε 

τη διάταξη που µας ενδιαφέρει αποφεύγοντας ανεπιθύµητες ενεργειακές µεταβάσεις. 

 

1.7.1 Θεωρία συζευγµένων ρυθµών 

 

Η θεωρία  συζευγµένων ρυθµών (coupled-mode theory) επιχειρεί να διατηρήσει την 

έννοια των ρυθµών σε καταστάσεις που οι ρυθµοί δεν µπορούν να βρεθούν λόγω 

περίπλοκων οριακών συνθηκών, αλλά όπου η έννοια των ρυθµών διατηρείται για 

κάποιο υποσύστηµα. Αυτό επιτυγχάνεται αναπτύσσοντας τα πεδία του περίπλοκου 

συστήµατος ως προς ένα πλήρες σύνολο γνωστών ρυθµών για ένα απλούστερο 

υποσύστηµα. Αυτοί οι γνωστοί ρυθµοί δεν ικανοποιούν ο καθένας ξεχωριστά τις 

οριακές συνθήκες του περίπλοκου συστήµατος και για το λόγο αυτό συζεύγνυνται 

µεταξύ τους. Οι συντελεστές των ρυθµών δεν είναι δυνατό πλέον να υπολογιστούν 

από σχέσεις ορθογωνιότητας (τώρα πια δεν είναι σταθεροί, αλλά αλλάζουν κατά τη 

διάδοση) και η εξέλιξη των τιµών τους προσδιορίζεται από την επίλυση ενός 

συστήµατος συζευγµένων συνήθων διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης, το οποίο 
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προκύπτει σαν αποτέλεσµα της ανάπτυξης των πραγµατικών ρυθµών ως προς τους 

ιδιορυθµούς του απλούστερου ιδανικού υποσυστήµατος. 

Η περιγραφή της σύζευξης των ρυθµών δεν είναι µοναδική και κατά το 

παρελθόν έχει µελετηθεί και σε περιοχές εκτός της οπτικής [8, 9]. Το προαναφερθέν 

σύστηµα συζευγµένων εξισώσεων µπορεί να εξαχθεί µε πολλούς διαφορετικούς 

τρόπους. Για παράδειγµα, ο Jones το 1965 [10], µελετώντας δύο γενικές περιπτώσεις 

σύζευξης (για συστοιχίες οπτικών ινών και για ίνα ανοµοιογενών τοιχωµάτων), 

καταλήγει στις εξισώσεις σύζευξης των ρυθµών, χρησιµοποιώντας συναρτήσεις 

Green. Το 1971 οι Kogelnik και Shank [12], στα πλαίσια της µελέτης για laser 

κατανεµηµένης ανάδρασης (distributed feedback lasers – DFB lasers), καταλήγουν σε 

ένα σύστηµα δύο συζευγµένων εξισώσεων, θεωρώντας ότι στην περιοδική αυτή 

διάταξη κυριαρχούν δύο βασικοί ρυθµοί, που διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις. 

Η τεχνική αυτή έχει τις ρίζες της στο φαινόµενο Bragg, το οποίο εκδηλώνεται όταν η 

διάδοση γίνεται σε µέσο, που ο δείκτης διάθλασης µεταβάλλεται περιοδικά κατά 

µήκος της κατεύθυνσης διάδοσης. Ένα χρόνο αργότερα, το 1972, ο Snyder [13] 

καταπιάνεται µε τα δύο βασικά προβλήµατα που µελέτησε ο Jones το 1965 και 

καταλήγει στις γνωστές εξισώσεις χρησιµοποιώντας ένα µοντέλο, που βλέπει τις 

ανοµοιογένειες στα τοιχώµατα της ίνας ως άθροισµα ενός επιφανειακού και ενός 

χωρικού ρεύµατος, που προκαλούν τη διέγερση των συζευγµένων ρυθµών. Τη 

θεώρηση αυτή χρησιµοποιεί για τη µελέτη και των δύο βασικών προβληµάτων 

καλύποντας και τους κυµατοδηγούµενους και τους ακτινοβολούµενους ρυθµούς.  

Ένα χρόνο αργότερα, το 1973, ο Yariv [14] αναπτύσσει µια πιο απλή µέθοδο 

για την περίπτωση σύζευξης µόνο µεταξύ κυµατοδηγούµενων και όχι 

ακτινοβολούµενων ρυθµών, η οποία θεωρεί οποιαδήποτε ανωµαλία στα τοιχώµατα 

του κυµατοδηγού ως διαταραχή στον τέλειο κυµατοδηγό. Το 1977 οι Streifer et al. 

[16], στα πλαίσια της µελέτης των laser κατανεµηµένης ανάδρασης (distributed 

feedback lasers – DFB) και των laser κατανεµηµένης ανάκλασης Bragg (distributed 

Bragg reflector lasers – DBR), γενικεύουν τις συζευγµένες εξισώσεις και για την 

περίπτωση ακτινοβολούµενων ρυθµών σε περιοδικές διατάξεις. 

Από όλους τους δυνατούς δρόµους που µπορούν να οδηγήσουν στις 

επιθυµητές εξισώσεις, ο Marcuse [B16], ξεκινώντας από τη µελέτη οπτικών 

κυµατοδηγών µε ανοµοιογένειες στα τοιχώµατα, αναπτύσσει δύο τεχνικές. Στην 

πρώτη τεχνική, τη µέθοδο των ιδανικών κανονικών ρυθµών, αναπτύσσει τα πεδία του 

ανοµοιογενούς κυµατοδηγού ως προς τους ρυθµούς του ιδανικού κυµατοδηγού, ενός 
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ιδεατού κυµατοδηγού, ο οποίος θεωρείται ότι έχει ίδια χαρακτηριστικά µε τον υπό 

µελέτη κυµατοδηγό, που έχει όµως οµοιογενή τοιχώµατα. Στη δεύτερη τεχνική, η 

οποία έχει αναπτυχθεί ήδη από τον Snyder [11] στο παρελθόν, τη µέθοδο των 

τοπικών κανονικών ρυθµών, αναπτύσσει τα πεδία του ανοµοιογενούς κυµατοδηγού 

ως προς τους ρυθµούς ενός κυµατοδηγού, του οποίου τα τοιχώµατα µεταβάλλονται 

όπως και του υπό µελέτη κυµατοδηγού και εποµένως οι συντελεστές των ρυθµών 

αυτών εξαρτώνται από την απόσταση διάδοσης, αφού µεταβάλλονται οι οριακές 

συνθήκες. Και οι δύο τεχνικές καταλήγουν στις ίδιες εξισώσεις, τα αποτελέσµατα των 

οποίων γενικεύονται και για την περίπτωση συζευγµένων µονορυθµικών οπτικών 

κυµατοδηγών. Η κάθε τεχνική, όµως, εφαρµόζεται πιο εύκολα σε συγκεκριµένες 

περιπτώσεις ανοµοιογενειών, µε αποτέλεσµα να καθίσταται πιο εύχρηστη άλλοτε ή 

µία και άλλοτε η άλλη, ενώ ενίοτε να είναι απαραίτητη η συνδυασµένη χρήση τους. 

 Καθώς το κεφάλαιο 2 της διατριβής αφορά στον οπτικό συζεύκτη, µια 

διάταξη, που αποτελείται από δύο οπτικούς κυµατοδηγούς παράλληλα 

τοποθετηµένους σε πολύ κοντινή απόσταση µεταξύ τους, θα εξάγουµε τις εξισώσεις 

που περιγράφουν τη διάταξη αυτή χρησιµοποιώντας τη θεωρία συζευγµένων ρυθµών. 

Για το σκοπό αυτό, από όλους τους διαφορετικούς δρόµους που µπορούµε να 

ακολουθήσουµε, θα θεωρήσουµε τον κάθε κυµατοδηγό ως διαταραχή στο δείκτη 

διάθλασης του άλλου, κοντά στη λογική των Yariv και Marcuse. Θα µελετήσουµε τη 

γενικότερη περίπτωση συζεύκτη που αποτελείται από κυµατοδηγούς τυχαίου 

σχήµατος και όχι απαραίτητα παραλλήλων πλακών ή οπτικών ινών. Με αυτό τον 

τρόπο, µόλις εξάγουµε τις τελικές εξισώσεις, θα έχουµε στα χέρια µας ένα γενικό 

µοντέλο, το οποίο ανάλογα µε την περίπτωση θα µπορεί εκ των υστέρων να 

εξειδικευτεί στην εν λόγω γεωµετρία. 

 Έστω λοιπόν ο συζεύκτης του σχ. 1.25. Ο δείκτης διάθλασης µεταβάλλεται 

στο επίπεδο xy µονάχα, ενώ η διάδοση γίνεται κατά z. 

 

 
y 

 

εs(x,y) 
∆ε1(x,y)                  ∆ε2(x,y)  

 

 x

 
Σχήµα 1.25: Συζεύκτης κυµατοδηγών τυχαίας διατοµής. 
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Το σχ. 1.25 είναι ουσιαστικά µια διατοµή του συζεύκτη. Στη διάταξη αυτή 

( ) (2,s s ),x y n x yε =  είναι η διηλεκτρική σταθερά του υποστρώµατος (substrate) µέσα 

στο οποίο είναι εµβαπτισµένοι οι δύο κυµατοδηγοί 1,2 διηλεκτρικής σταθεράς 

( ) (2
1 1, , )x y n x yε =  και ( ) ( )2

2 2, ,x y n x yε =  αντίστοιχα. Τα µεγέθη ( )1 ,x yε∆  και 

(2 , )x yε∆  που αναγράφονται στο σχήµα δηλώνουν την επιπλέον τιµή στη 

διηλεκτρική σταθερά του υποστρώµατος ( ),s x yε  που επιβάλλει η παρουσία του 

κάθε κυµατοδηγού. Για το λόγο αυτό είναι: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2, , , , , ,m m s m s mx y x y x y n x y n x y n x yε ε ε∆ = − = − = ∆ 1, 2=,  m  

 

και η συνολική διηλεκτρική σταθερά του χώρου µπορεί να γραφεί σαν: 

 

  ( ) ( ) ( ) ( )1 2, , ,s ,x y x y x y xε ε ε ε= + ∆ + ∆ y    (1.36.1) 

 

ή αντίστοιχα για το δείκτη διάθλασης  του χώρου: 

 

  ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2
1 2, , ,sn x y n x y n x y n x y= + ∆ + ∆ ,    (1.36.2) 

 

Έστω ( ) ( )1
1 , i z tx y e β ω−

E και ( ) ( )2
2 , i z tx y e β ω−

E  οι ιδιορυθµοί που κυµατοδηγούνται 

στους κυµατοδηγούς 1 και 2 αντίστοιχα όταν αυτοί είναι ασύζευκτοι, όταν δηλαδή ο 

καθένας βρίσκεται µόνος του στο χώρο ή απλά είναι αρκετά αποµακρυσµένοι µεταξύ 

τους. Η παρουσία του ενός κυµατοδηγού αποτελεί µια διαταραχή για τον ιδιορυθµό 

του άλλου. Η θεωρία συζευγµένων ρυθµών θεωρεί ότι, στη διάταξη των συζευγµένων 

κυµατοδηγών, οι ιδιορυθµοί διατηρούν το εγκάρσιο σχήµα τους και το συνολικό 

ηλεκτρικό πεδίο µπορεί να προσεγγιστεί από τη γραµµική υπέρθεσή τους ως: 

 

  ( ) ( ) ( ) ( ), , , , mi z t
m m

m
x y z t A z x y e β ω−= ∑E E ,  1, 2m =  (1.37) 

 

Οι ιδιορυθµοί Em(x,y) του κάθε κυµατοδηγού ξεχωριστά ικανοποιούν την εξίσωση: 
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( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2

2 2 2
2 2 2 , , , ,s m m m mn x y n x y x y x y

x y c
ω β

⎧ ⎫∂ ∂ ⎡ ⎤+ + + ∆ =⎨ ⎬⎣ ⎦∂ ∂⎩ ⎭
E E 1, 2m, =  (1.38) 

 

Εάν οι κυµατοδηγοί αποµακρυνθούν µεταξύ τους, τότε κάθε συντελεστής 

( )mA z της έκφρασης 1.37 γίνεται ανεξάρτητος από την απόσταση z και 

αποσυζεύγνυται από τον άλλο συντελεστή ( )mA z , αφού κάθε παράγοντας 

( ) ( ), mi z t
m x y e β ω−

E  της έκφρασης αυτής ικανοποιεί από µόνος του την κυµατική 1.38. 

 

Το ηλεκτρικό πεδίο ( , , , )x y z tE  της συνολικής διάταξης ικανοποιεί την εξίσωση: 

 

( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2

2 2 2
1 22 2 2 2 , , , ,sn x y n x y n x y x y

x y z c
ω⎧ ⎫∂ ∂ ∂ ⎡ ⎤+ + + + ∆ + ∆ =⎨ ⎬⎣ ⎦∂ ∂ ∂⎩ ⎭

E 0  (1.39) 

 

Η εξίσωση αυτή ισχύει πάντοτε και ανεξάρτητα από τον τρόπο που έχουµε θεωρήσει 

τη µορφή του πεδίου , καθώς προκύπτει απευθείας από τις εξισώσεις Maxwell.  E

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, σύµφωνα µε τη θεωρία συζευγµένων ρυθµών, 

το πεδίο θεωρείται ότι έχει κατά προσέγγιση τη µορφή 1.37. Για το λόγο αυτό, το 

πεδίο  από την 1.37 αντικαθίσταται στην εξίσωση 1.39, και το αποτέλεσµα 

απλοποιείται µε τη χρήση της 1.38. Υποθέτοντας ότι ο διαδιδόµενος ρυθµός 

µεταβάλλεται πολύ αργά ως προς την απόσταση z, µε λογική παρόµοια µε αυτή της 

slow-varying envelope approximation που εφαρµόστηκε στην ενότητα 1.6, τότε ο 

όρος 

E

2

2
md A

dz
 είναι αµελητέος και µπορεί να παραληφθεί, αφού 

2

2
m m

m
d A dA
dz dz

β , 

οπότε τελικά θα είναι: 

 

  ( ) ( )1 21 2
1 1 2 22 2i z t i z tdA dAi e i e

dz dz
β ω β ωβ β− −− −E E =  

  ( ) ( ) ( ) (1 22 2
2 1 1 1 2 22 2, ,

2 2
i z t i z t= - n x y A e n x y A e

c c
)β ω βω ω− −∆ − ∆E E

ω  (1.40) 
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Οι ιδιορυθµοί  ικανοποιούν το πρόβληµα ιδιοτιµών 1.38 και εποµένως 

είναι ορθογώνιοι, όπως προβλέπει η θεωρία Sturm-Liouville για προβλήµατα 

ιδιοτιµών.  Εύκολα αποδεικνύεται ότι υπακούουν στη σχέση ορθογωνιότητας: 

mE

 

   ( ) ( )*
,

2, ,n m
m

x y x y dxdy n m
ωµ δ
β

=∫E E    (1.41) 

 

Για να αξιοποιηθεί η ορθογωνιότητα των ιδιορυθµών αρκεί να 

πολλαπλασιαστεί η σχέση 1.40 µε , *
nE 1, 2n = και να ολοκληρωθεί από  έως  

για τις εγκάρσιες χωρικές µεταβλητές x και y. Εκτελώντας τη διαδικασία αυτή τόσες 

φορές όσοι είναι και οι επιµέρους κυµατοδηγοί/ιδιορυθµοί, 2 φορές δηλαδή, µε τη 

βοήθεια της 1.41 προκύπτουν οι εξισώσεις: 

−∞ +∞

 

   ( )2 11
12 2 1 1

i zdA i A e iM A
dz

β βκ −= − −     (1.42.1) 

   ( )1 22
21 1 2 2

i zdA i A e iM A
dz

β βκ −= − −    (1.42.2) 

    όπου  

  ( ) ( ) ( )* 20
12 1 1 2
21 2 2 1

, , ,
4

x y n x y x y dxdyωεκ = ∆∫E E    (1.43.1) 

  ( ) ( )20
1 2 1
2 1 2

, ,
4

2

M n x y x y dxdyωε ⎛ ⎞
= ∆ ⎜ ⎟

⎝ ⎠∫ E    (1.43.2) 

 

Οι σχέσεις 1.43.1 και 1.43.2 περιγράφουν συνοπτικά και τους τέσσερεις 

συντελεστές 12 21 1, , Mκ κ και 2M . Για τον προσδιορισµό τους αρκεί να 

χρησιµοποιήσουµε την κατάλληλη σχέση επιλέγοντας την πάνω ή την κάτω σειρά 

µεταβλητών 1 ή 2 ανάλογα µε τον κυµατοδηγό που µας ενδιαφέρει, ανάλογα δηλαδή 

µε το ποια από τις εξισώσεις 1.42.1 και 1.42.2 εξετάζουµε. 

Οι όροι 12κ  και  είναι οι συντελεστές σύζευξης και υπολογίζονται 

σύµφωνα µε τη σχέση 1.43.1 ως ολοκληρώµατα υπέρθεσης (overlap integrals) των 

επιµέρους ιδιορυθµών µε τα κατάλληλα βάρη, των οποίων το ρόλο παίζουν οι κατά 

περίπτωση δείκτες διάθλασης. Εν γένει 

21κ

12 21κ κ≠ , εάν όµως οι δύο κυµατοδηγοί έχουν 

τα ίδια γεωµετρικά χαρακτηριστικά και τον ίδιο δείκτη διάθλασης, τότε . 12 21κ κ=
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Περισσότερες λεπτοµέρειες για το συντελεστή σύζευξης, το εύρος τιµών του και 

άλλες τεχνικές υπολογισµού του σε διαφορετικά συστήµατα θα δοθούν στην ενότητα 

1.8. Εκεί θα εξεταστεί για συστήµατα SiO2 και AlGaAs συγκεκριµένα. 

 Οι όροι 1M  και 2M  αντιπροσωπεύουν µια µικρή διόρθωση στις σταθερές 

διάδοσης των ιδανικών ρυθµών, β1 και β2 αντίστοιχα, λόγω της παρουσίας του 

γειτονικού κυµατοδηγού. Με έναν απλό µετασχηµατισµό φάσης είτε πριν την 

εξαγωγή των εξισώσεων 1.45 είτε εκ των υστέρων, οι σταθερές αυτές απορροφούνται 

στη φάση και οι αντίστοιχοι όροι εξαφανίζονται από τις εξισώσεις. Αρκεί να τεθεί 

 και και οι εξισώσεις 1.45 θα γίνουν: 1
1 1

iM zA u e−= 2
2 2

iM zA u e−=

 

   ( ) ( )2 2 1 11
12 2

i M Mdu i u e
dz

β βκ − − − z⎡ ⎤⎣ ⎦= −     (1.44.1) 

   ( ) ( )1 1 2 22
21 1

i M Mdu i u e
dz

β βκ − − − z⎡ ⎤⎣ ⎦= −     (1.44.2) 

 

Στο σηµείο αυτό καθίσταται προφανές πια το γεγονός ότι η ακριβής 

γεωµετρία του συζεύκτη δεν παίζει κανένα ρόλο για την εξαγωγή των συζευγµένων 

εξισώσεων, καθώς στο µόνο σηµείο που υπεισέρχεται είναι στον υπολογισµό των 

συντελεστών σύζευξης και των διορθώσεων στις σταθερές διάδοσης και πουθενά 

αλλού. Οι εξισώσεις καλύπτουν µεγάλο εύρος τέτοιων διατάξεων, διατηρώντας 

παράλληλα την απλότητα στη µορφή τους. Περιγράφουν πολλές διαφορετικές 

γεωµετρίες, αλλά προφανώς διατάξεις µε συµµετρίες στο χώρο, όπως είναι ο 

συζεύκτης παραλλήλων πλακών ή οπτικών ινών, προσφέρονται για πιο εύκολο 

υπολογισµό των ολοκληρωµάτων. 

Στο σύστηµα 1.44 θα επανέλθουµε στο κεφάλαιο 2 της διατριβής όπου θα 

εξεταστεί αποκλειστικά ο οπτικός συζεύκτης.  

Με την ίδια λογική που οδηγηθήκαµε στο σύστηµα 1.44 µπορούµε να 

γενικεύσουµε το αποτέλεσµα αυτό για την περίπτωση πολλών κυµατοδηγών 

παράλληλα τοποθετηµένων που συνιστούν µια επίπεδη συστοιχία οπτικών 

κυµατοδηγών. Στην περίπτωση αυτή το σύστηµα των συζευγµένων εξισώσεων για 

κυµατοδηγούς ίδιων εγκάρσιων διαστάσεων και ίδιου δείκτη διάθλασης (ώστε η 

σταθερά σύζευξης να είναι µονοσήµαντη για όλα τα επιµέρους ζεύγη) διατυπώνεται 

ως εξής: 
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    1
n

n
du i u i u
dz

κ κ 1n− += − −    (1.45) 

 

Το σύστηµα 1.45 δηλώνει σύζευξη µόνο µεταξύ των δύο κοντινότερων 

γειτόνων για κάθε κυµατοδηγό (ο n συζεύγνυται µόνο µε τους n+1, n–1), περίπτωση 

συνήθης σε τέτοιες διατάξεις. Στο σύστηµα 1.45 θα επανέλθουµε στο κεφάλαιο 4 

όπου θα εξεταστούν αποκλειστικά επίπεδες συστοιχίες οπτικών κυµατοδηγών. 

 Το σύστηµα 1.45 αφορά σε µαθηµατικά άπειρους σε πλήθος εν γένει 

κυµατοδηγούς, αν και στην πράξη παρέχει αξιόπιστα αποτελέσµατα για τέτοιες 

συστοιχίες πεπερασµένου αριθµού κυµατοδηγών. Εάν µε κάποιο τρόπο φέρουµε 

κοντά τους δύο ακριανούς και πιο αποµακρυσµένους κυµατοδηγούς, το σύστηµα 

αυτόµατα αποκτά πεπερασµένο πλήθος εξισώσεων, έστω Ν, εάν Ν είναι και το 

συνολικό πλήθος των κυµατοδηγών. Αυτή είναι η περίπτωση της κυκλικής 

συστοιχίας οπτικών κυµατοδηγών, η οποία θα εξεταστεί αποκλειστικά στο κεφάλαιο 

3. Στην περίπτωση αυτή, οι εξισώσεις διατυπώνονται ακριβώς όπως και στην 

περίπτωση της επίπεδης συστοιχίας, µε τον επιπλέον περιορισµό όµως ότι: 

 

     1Nu + 1u=     (1.46.1) 

ή γενικότερα:  

     N n nu + u=     (1.46.2) 

 

1.7.2 Μοντέλο ισχυρής δέσµευσης: η διακριτή µη-γραµµική εξίσωση 

Schrödinger 

 

Η θεωρία συζευγµένων ρυθµών που αναπτύχθηκε στην προηγούµενη ενότητα, εκτός 

από την περίπτωση του συζεύκτη, έχει χρησιµοποιηθεί επί το πλείστον για την 

εξαγωγή εξισώσεων που περιγράφουν συστήµατα µε διαταραχή στο δείκτη 

διάθλασης, η οποία εκδηλώνεται κατά µήκος της κατεύθυνσης διάδοσης του πεδίου 

και όχι στο εγκάρσιο επίπεδο όπως είναι ο συζεύκτης. Τα πιο συνηθισµένα 

προβλήµατα αφορούν σε περιοδική µεταβολή του δείκτη διάθλασης και η ανάλυσή 

τους είναι σαφώς πιο εύκολη από συστήµατα τυχαίας µεταβολής στο δείκτη 

διάθλασης. Εποµένως, η πλειοψηφία των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η θεωρία 
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συζευγµένων ρυθµών µπορεί να µοιραστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: διάδοση 

κάθετα και πάραλληλα στην περιοδικότητα. Η κυµατοδήγηση κάθετα στην 

περιοδικότητα του δείκτη διάθλασης διεγείρει εντελώς διαφορετικά φαινόµενα σε 

σχέση µε την περίπτωση που γίνεται παράλληλα µε αυτή.  

 

 

y 

x 

z 

n1    n1    n1     n1     n1     n1     n1  
n2     n2    n2     n2     n2     n2  

z 

x 

n1    n1    n1     n1     n1     n1     n1  
n2     n2    n2     n2     n2     n2  

y 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 1.26: ∆ιάδοση κατά z (α) κάθετα και (β) παράλληλα στην περιοδικότητα. 

 

Παρόλο που η θεωρία συζευγµένων ρυθµών καλύπτει και τις δύο 

περιπτώσεις,  συνήθως στη βιβλιογραφία συνδέεται µε την κυµατοδήγηση κάθετα 

στην περιοδικότητα, όπως στο σχήµα 1.26(α). Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι 

τα φράγµατα περίθλασης Bragg (Bragg gratings), οι κυµατοδηγοί µε περιοδικό δείκτη 

διάθλασης στη διεπαφή µεταξύ της περιοχής κυµατοδήγησης και των περιβάλλοντων 

περιοχών, καθώς και περιπτώσεις ηλεκτροοπτικής διαµόρφωσης (electrooptic 

modulation), όπως φαίνεται και στο σχήµα 1.27. 

 

 

περιοχή 
κυµατοδήγησης 

x 

z 

n2    n2    n2     n2     n2     n2     n2  
n3     n3    n3     n3     n3     n3  

y 

x 

z 

n4                                                                        n3

n1                                                                        n1

1  n1    n     n     n    n    n    n1 1 1  1  1  
n2     n2    n2     n2     n2     n2  

 

 

 

 

 

 y 

 

 
Σχήµα 1.27: Επίπεδες διατάξεις περιοδικού δείκτη διάθλασης. Το πεδίο διαδίδεται κατά z. 
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 Μια τεχνική που έχει τις ρίζες της στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης [Β5, 

B13], το µοντέλο ισχυρής δέσµευσης (tight-binding approximation), έρχεται να 

καλύψει τις περιπτώσεις διάδοσης παράλληλα µε την περιοδικότητα, παρέχοντας τα 

ίδια αποτελέσµατα µε τη θεωρία συζευγµένων ρυθµών για τέτοιου τύπου 

προβλήµατα. Για την Οπτική, το µοντέλο ισχυρής δέσµευσης είναι ουσιαστικά η 

θεωρία συζευγµένων ρυθµών [17]. Για αποφυγή σύγχυσης, συνήθως οι δύο τεχνικές 

διαχωρίζουν τους ρόλους τους, ώστε λέγοντας θεωρία συζευγµένων ρυθµών να 

εννοούµε τη µέθοδο που εφαρµόζεται σε περιπτώσεις διάδοσης κάθετα στην 

περιοδικότητα, ενώ λέγοντας µοντέλο ισχυρής δέσµευσης να εννοούµε για 

περιπτώσεις διάδοσης παράλληλα σε αυτή. 

Η τεχνική αυτή θα αναπτυχθεί συνοπτικά στη συνέχεια για µια επίπεδη 

συστοιχία οπτικών κυµατοδηγών – η οποία συνιστά σύστηµα περιοδικού δείκτη 

διάθλασης – καθώς µε αυτό το πρόβληµα θα ασχοληθούµε αποκλειστικά στο 

κεφάλαιο 4. Από την ανάλυση θα καταφανεί ότι τα αποτελέσµατα, οι συζευγµένες 

εξισώσεις που θα προκύψουν δηλαδή, εφαρµόζονται ακριβώς και για την περίπτωση 

της κυκλικής συστοιχίας οπτικών κυµατοδηγών. 

Το µοντέλο ισχυρής δέσµευσης, στην εκδοχή που θα παρουσιαστεί, αποτελεί 

µια γενίκευση της µεθόδου που αναπτύχθηκε στην προηγούµενη ενότητα 1.5.1. ως 

προς τρεις παραµέτρους:  

 

1) αντί για δύο, εξετάζεται η σύζευξη Ν σε πλήθος κυµατοδηγών 

2) αντί για διάδοση CW δέσµης, εξάγονται οι εξισώσεις συζευγµένων 

ρυθµών για παλµική διάδοση 

3) αντί για γραµµικό διηλεκτρικό, εξετάζεται η περίπτωση ενός µη-

γραµµικού συστήµατος τύπου Kerr 

 

 Έστω, λοιπόν, µια επέκταση του επίπεδου διηλεκτρικού κυµατοδηγού της 

ενότητας 1.4.1, σαν και αυτή που πρωτοπαρουσιάστηκε στο σχήµα 1.23. 
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n1     n2      n1     n2      n1      n2      n1     n2        n1
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1+χ0 ↔ n0

∆χ ↔ ∆n0

1+χ0+∆χ ↔ n0+∆n0

n 

x

n1
n2

 

 

 

 
 

Σχήµα 1.28: Συστοιχία οπτικών κυµατοδηγών: επίπεδη γεωµετρία περιοδικού δείκτη διάθλασης. 

  

Στην ενότητα 1.6 βρέθηκε η εξίσωση διάδοσης της περιβάλλουσας ενός 

χωροχρονικού πεδιακού σχηµατισµού στην επίπεδη αυτή συστοιχία, η οποία 

θεωρείται πως εµφανίζει µη-γραµµικότητα τύπου Kerr. 

 

  ( )
2 2

20 22
02 2

0

ˆ1 0
2 2 eff

k nU U Ui k n x U
z x t A

β
β

∂ ∂ ∂
+ − + ∆ +

∂ ∂ ∂
U U =  (1.47) 

 

 Η εξίσωση αυτή είναι το λεγόµενο συνεχές µοντέλο διάδοσης, υπό την έννοια 

ότι αντιµετωπίζει το διαδιδόµενο πεδίο σαν µια συνεχή κατανοµή στο χώρο και το 

χρόνο. Το µοντέλο ισχυρής δέσµευσης µετατρέπει το συνεχές αυτό µοντέλο, στο 

αντίστοιχο διακριτό: η εγκάρσια προς τη διάδοση χωρική συντεταγµένη (άξονας x) 

διακριτοποιείται (από συνεχής µεταβλητή γίνεται διακριτή) και προκύπτει ένα 

σύστηµα εξισώσεων, όπου κάθε εξίσωση περιγράφει τη µορφή του πεδίου κατά 

µήκος ενός συγκεκριµένου κυµατοδηγού. Ο συνδυασµός όλων των διακριτών αυτών 

τιµών για κάθε κυµατοδηγό παρέχει και το συνολικό πεδίο που διαδίδεται σε 

ολόκληρη τη διάταξη. Λεπτοµερέστερα θα αναφερθούµε σε αυτό το ζήτηµα στο 

τέλος της ενότητας όπου θα αποσαφηνιστεί η έννοια της «διακριτότητας», αφού 

πρώτα όµως εξαχθούν οι εξισώσεις. 

 Το µοντέλο ισχυρής δέσµευσης, για να µπορεί να εφαρµοστεί βασίζεται στην 

υπόθεση ότι το πεδίο που διαδίδεται σε κάθε κυµατοδηγό ξεχωριστά είναι ισχυρά 

εντοπισµένο µέσα σε αυτόν. Με άλλα λόγια, για να είναι αξιόπιστη η τεχνική αυτή, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ρυθµός που υποστηρίζει κάθε κυµατοδηγός να φθίνει 

εκθετικά στον περιβάλοντα χώρο εκτός του κυµατοδηγού, δηλαδή µε τρόπο 
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( )exp k x−∼  για x → ±∞ ,  και µε αρκετά γρήγορο ρυθµό, δηλαδή . Όσο 

µεγαλύτερη είναι η τιµή για το , τόσο πιο ισχυρός είναι ο εντοπισµός του 

ιδιορυθµού µέσα στο µεµονωµένο κυµατοδηγό. Επιπλέον, οι κυµατοδηγοί πρέπει να 

έχουν κατάλληλη απόσταση µεταξύ τους (δεν µπορούν να είναι αυθαίρετα κοντά 

µεταξύ τους), ώστε ο ρυθµός του ενός κυµατοδηγού να µην εισέρχεται σηµαντικά 

µέσα στο χώρο κυµατοδήγησης των γειτονικών του.  

1k

k

 

 Ισχυρά εντοπισµένοι ρυθµοί    Ασθενώς εντοπισµένοι ρυθµοί 
 

εδώ το µοντέλο εφαρµόζεται                                      εδώ το µοντέλο δεν εφαρµόζεται 

 

 

 

 

 
Σχήµα 1.29: Περιπτώσεις ισχύος του µοντέλου ισχυρής δέσµευσης. 

 

Το µοντέλο ισχυρής δέσµευσης από µαθηµατικής άποψης είναι ικανό να 

παρέχει αποτελέσµατα για οποιονδήποτε ιδιορυθµό θεωρήσουµε ότι κυµατοδηγείται 

σε ένα µεµονωµένο κυµατοδηγό. Παρόλα αυτά, από φυσικής άποψης, τα 

αποτελέσµατα είναι αξιόπιστα για το χαµηλότερης τάξης ιδιορυθµό µονάχα. Ο λόγος 

είναι απλός. Ένα περιοδικό σύστηµα, που διεγείρεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

αναπτυχθεί σε κάθε επιµέρους κυµατοδηγό ο ιδιορυθµός χαµηλότερης τάξης, έχει την 

τάση να µείνει στον ιδιορυθµό αυτό. Εάν διεγείρουµε κάποιον υψηλότερης τάξης 

ιδιορυθµό, τότε το σύστηµα έχει την τάση να µεταφέρει την ενέργειά του σε ρυθµούς 

χαµηλότερης τάξης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µια εξίσωση, που περιγράφει τη 

διάδοση ενός µόνο ιδιορυθµού υψηλής τάξης, να µην περιλαµβάνει τον τρόπο 

σύζευξής του µε τους χαµηλότερους. Όταν εργαζόµαστε µε τον ιδιορυθµό 

χαµηλότερης τάξης, η διάδοση αφορά µόνο στο ρυθµό αυτό και αποφεύγουµε µε τον 

τρόπο αυτό πιθανές συζεύξεις που δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Εναλλακτικά, εάν 

επιθυµούµε να περιγράψουµε τη διάδοση κάποιου ιδιορυθµού ανώτερης τάξης, 

µπορούµε να εξάγουµε ένα γενικευµένο µοντέλο που να συµπεριλαµβάνει τη διάδοση 

και τη σύζευξη πολλών τέτοιων ρυθµών, αλλά τότε το µοντέλο έχει πολύπλοκη 
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µαθηµατική δοµή και ξεφεύγει έτσι από το σκοπό της τεχνικής αυτής, που 

πρωταρχικό στόχο έχει να µας εφοδιάσει µε ένα µοντέλο απλό. 

Υποθέτοντας, λοιπόν, ισχυρά εντοπισµένους ρυθµούς, η ανάλυση ξεκινά από 

το συνεχές µοντέλο 1.47 σε κανονικοποιηµένη µορφή:  

 

( )
22 2

20 2 0 0 0 2 0
0 02 2 2 2

0 0 0

ˆ
0

2 2 eff

Z Z Z k n Uu u ui Z k n u
X T A

β χ
ξ β χ τ
∂ ∂ ∂

+ − + ∆ +
∂ ∂ ∂

u u =   (1.48) 

 

όπου οι κανονικοποιήσεις 
0

Uu
U

= ,
0

z
Z

ξ = ,
0

t
T

τ = ,
0

x
X

χ =  έχουν γίνει ως προς τις 

αυθαίρετες σταθερές κανονικοποίησης U0, Z0, T0, και X0. 

Σύµφωνα µε το µοντέλο ισχυρής σύζευξης, θεωρούµε ότι το συνεχές πεδίο u 

µπορεί να γραφεί σαν υπέρθεση των ισχυρά εντοπισµένων τοπικών ρυθµών που 

διαδίδονται σε κάθε κυµατοδηγό, δηλαδή ότι: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )0, , , ,i i
n n

n n
u c nX e c en

κξ κξ χ τ ξ τ ψ χ ξ τ ψ χ= ⋅ − ⋅ = ⋅∑ ∑ ξ⋅   (1.49) 

 

Η συνάρτηση ψ είναι ο ρυθµός χαµηλότερης τάξης που υποστηρίζει ένας 

επίπεδος κυµατοδηγός µόνος του στο χώρο, είναι λύση της κυµατικής 1.5 και δίνεται 

από την έκφραση 1.12 ακριβώς όπως προσδιορίστηκε στην ενότητα 1.4.1. Ο 

συµβολισµός ψn απλά δηλώνει τον κυµατοδηγό στον οποίο θεωρούµε το ρυθµό ή, µε 

άλλα λόγια, δηλώνει τη θέση του ρυθµού στο διακριτό χώρο, όπως παρουσιάζεται και 

στο σχήµα 1.30. Χ0 είναι η απόσταση µεταξύ δύο κυµατοδηγών και µε τη θεώρηση 

ότι το Χ0 είναι σταθερό ουσιαστικά αναφερόµαστε σε ισαπέχοντες κυµατοδηγούς. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε την έκφραση ( ) ( )0n nXψ χ ψ χ= − , η εγκάρσια 

συνιστώσα χ διακριτοποιείται και η εξάρτηση ως προς χ µεταφέρεται στη µεταβλητή 

n. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο η εξάρτηση ως προς χ εξαφανίζεται από το πρόβληµα. 

Προς το παρόν αυτό δε φαίνεται άµεσα γιατί υπάρχει ακόµα η εξάρτηση από τη 

µεταβλητή χ µέσα στους ιδιορυθµούς ψn, αλλά θα καταφανεί στη συνέχεια. 
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 ψ-2(x)  ψ-1(x)  ψ0(x)  ψ1(x)  ψ2(x) 
 

x 

X0ψ(x) 

x 

 

 

 

 

 
όπου ψn(x) = ψ(x-nX0)    

 
Σχήµα 1.30: Εποπτική παρουσίαση του συµβολισµού ψn. 

 

Η έκφραση 1.49 είναι αντίστοιχη της 1.37 που εφαρµόστηκε στη θεωρία 

συζευγµένων ρυθµών για το σύστηµα των δύο κυµατοδηγών και περιλαµβάνει 

επιπλέον τη χρονική εξάρτηση, καθώς αφορά σε παλµική διάδοση των ιδιορυθµών. 

Για να χρησιµοποιήσουµε τα αποτελέσµατα της έκφρασης 1.12 αρκεί να τα 

κανονικοποιήσουµε µε τον τρόπο που κανονικοποιήσαµε και την εξίσωση 1.47, 

αγνοώντας τον όρο (exp m )z tβ ω−  που εκφράζει τη διάδοση του ρυθµού και όχι την 

εγκάρσια δοµή του. Αυτό θα χρειαστεί αργότερα όταν θα πρέπει να υπολογίσουµε 

κάποια ολοκληρώµατα που θα εµφανιστούν και για τα οποία θα γίνει λόγος σε λίγο. 

Προς το παρόν, σαν πρώτη ενέργεια, η έκφραση 1.49 αντικαθίσταται στην εξίσωση 

1.48, πολλαπλασιάζεται επί ψm και το αποτέλεσµα ολοκληρώνεται ως προς χ. Λόγω 

της µορφής της 1.49 εµφανίζονται όροι για όλους τους δυνατούς συνδυασµούς των n 

και m. Προφανώς οι ισχυρότεροι όροι είναι εκείνοι για n m= , ενώ από τους 

υπόλοιπους για n m≠  θα πρέπει να διατηρηθούν προσεκτικά µονάχα εκείνοι που 

συνεισφέρουν σηµαντικά στην εξίσωση. Σίγουρα οι όροι µε 1m m= ±  είναι πολύ πιο 

ισχυροί από όλους τους υπόλοιπους της κατηγορίας n m≠ , καθώς οι ισχυρά 

εντοπισµένοι ιδιορυθµοί επιτρέπουν σύζευξη µονάχα µε τον πρώτο γείτονα 

εκατέρωθεν του κάθε κυµατοδηγού. Οι όροι λοιπόν µε m m p= ±  µε  είναι 

αµελητέοι και παραλείπονται. Εποµένως, από τους υπόλοιπους όρους της κατηγορίας 

 διατηρούνται οι πιο σηµαντικοί σύµφωνα µε τη σχέση: 

2p ≥

1m m= ±

 

{ } ( )2
1 1 1m m m m m m m mk n
χχ

ψ ψ ψ ψ ψ ψ ψ χ ψ± ± ±= > 1±∆  
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όπου 
2

2
n

nχχ

ψψ
χ

∂
=
∂

 και ( ) ( ) ( ) ( )*
m n m n dψ χ ψ χ ψ χ ψ χ χ

+∞

−∞

= ⋅∫  (συµβολισµός 

άθροισης κατά Einstein) . 

 Επιπλέον θα πρέπει η µεταβολή των πεδίων κατά τη διάδοσή τους να είναι 

σχετικά αργή και πιο συγκεκριµένα θα πρέπει mc κ
ξ

∂
∂

, όπου κ είναι ο 

κυµατάριθµος διάδοσης, ώστε οι όροι n
m n

c ψ ψ
ξ

∂
∂

 µε 1n m= ±  να µπορούν να 

θεωρηθούν αµελητέοι.  

Σύµφωνα µε τις παραπάνω απλοποιήσεις, και αφού κανονικοποιηθούν οι 

εναποµείναντες όροι ως προς m mψ ψ , προκύπτει τελικά το σύστηµα: 

 

  ( )
2

2
1 12 0

2
m m

m m m m m
c cDi C c c Vc NL c
ξ τ + −

∂ ∂
− + + + +

∂ ∂
c =  (1.50) 

 

όπου οι συντελεστές D, C, V, και NL διατυπώνονται ως εξής: 

 

2 0
2

0

ZD
T
β

=          (1.50.1) 

( )0
1 0 0 12

0 02 m m m m m m

m m

Z Z k n
XC

χχ
ψ ψ ψ χ ψ κ ψ ψ

β
ψ ψ

± ±+ ∆ −
=

1±

  (1.50.2) 

( )0
0 02

0 02 m m m m m m

m m

Z Z k n
XV

χχ
ψ ψ ψ χ ψ κ ψ ψ

β
ψ ψ

+ ∆ −
=    (1.50.3) 

32
0 0 2 0ˆ m m

eff m m

Z k n UNL
A

ψ ψ

ψ ψ
=        (1.50.4) 

 

Η εξίσωση αυτή είναι η διακριτή εκδοχή της εξίσωσης Schrödinger και για το 

λόγο αυτό καλείται διακριτή µη-γραµµική εξίσωση Schrödinger (Discrete Nonlinear 

Schrödinger equation – DNLS). 
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Οι συνθήκες ισχύος του µοντέλου ισχυρής δέσµευσης, οι οποίες αναφέρθηκαν 

στην αρχή της ενότητας αυτής περιγράφονται µαθηµατικά από τις εξής συνοπτικές 

εκφράσεις: 

 

1) ( )expm k xψ −∼  για x → ±∞  µε  1k

 

2) 1m m m mψ ψ ψ ψ±  

 

3) mc κ
ξ

∂
∂

 

 

1.7.3 Σύγκριση συνεχούς – διακριτού µοντέλου 

 

Tα δύο µοντέλα, συνεχές (1.48) και διακριτό (1.50), περιγράφουν τη χωροχρονική 

διάδοση παλµών σε περιοδικά µέσα µη-γραµµικότητας τύπου Kerr. Το συνεχές 

µοντέλο έχει το πλεονέκτηµα ότι µοντελοποιεί πληρέστερα το πρόβληµα, καθώς 

περιγράφει τη διάδοση του πλήρους πεδίου, ανεξάρτητα από το πλήθος των ρυθµών 

που ενδεχοµένως να συνυπάρχουν. Το διακριτό µοντέλο έχει περιορισµένη εµβέλεια, 

καθώς περιγράφει τη διάδοση ενός µόνο ρυθµού, του χαµηλότερης τάξης. Το συνεχές 

µοντέλο, όµως, έχει συµπαγή µαθηµατική µορφή, µε αποτέλεσµα να καθίσταται 

δύσκολη η εύρεση αναλυτικών λύσεων, σε αντίθεση µε το διακριτό, για το οποίο 

έχουν βρεθεί λύσεις σε αναλυτική µορφή, όπως θα δούµε διεξοδικά και στα κεφάλαια 

3 και 4. Ως προς την αριθµητική ολοκλήρωση, το συνεχές µοντέλο απαιτεί στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων σηµαντικά µεγαλύτερους υπολογιστικούς χρόνους από 

το διακριτό, καθώς ο τρόπος που δοµείται µαθηµατικά το κάθε πρόβληµα επιβάλλει 

διαφορετική αριθµητική αντιµετώπιση: το συνεχές µοντέλο είναι µια µερική µη-

γραµµική διαφορική εξίσωση 2ης τάξης τριών ανεξάρτητων µεταβλητών, ενώ το 

διακριτό µοντέλο είναι ένα σύστηµα συνήθων µη-γραµµικών διαφορικών εξισώσεων 

2ης τάξης δύο ανεξάρτητων µεταβλητών. Για το λόγο αυτό, το συνεχές µοντέλο 

αντιµετωπίζει το διαδιδόµενο παλµό σαν µια συνεχή χωροχρονική κατανοµή, ενώ το 

διακριτό µοντέλο διακριτοποιεί την κατανοµή κατά την εγκάρσια διεύθυνση όπως 

στο σχήµα 1.31. 
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|cm|2|U|2

x m

 

 

 

 

 
Σχήµα 1.31: Η µορφή µιας πεδιακής κατανοµής κατά τη διευθυνση x σύµφωνα µε (α) το συνεχές και 

(β) το διακριτό µοντέλο. 

 

Στο εγκάρσιο επίπεδο xy, ανεξάρτητα από το µοντέλο, η δοµή των ρυθµών 

είναι η ίδια. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι το συνεχές µοντέλο καθορίζει 

ακριβώς την έκταση του κάθε ιδιορυθµού κατά τη διεύθυνση x µε τον τρόπο που 

απεικονίζεται στο σχήµα 1.31, ενώ το διακριτό µοντέλο αποκαλύπτει µονάχα την 

τιµή κορυφής του κάθε ιδιορυθµού και όχι την ακριβή του εικόνα κατά τη διεύθυνση 

x. Αν η δοµή των ιδιορυθµών είναι γνωστή, τότε η υπέρθεση των διακριτών αυτών 

τιµών κορυφής µε το προφίλ του κάθε ιδιορυθµού δίνει και την τελική µορφή τους, η 

οποία ταυτίζεται µε αυτή του συνεχούς µοντέλου, όπως απεικονίζεται και στο σχήµα 

1.32.  

 

     y    y 

x n

 

 

 

 

 
Σχήµα 1.32: Η µορφή των ρυθµών στο εγκάρσιο επίπεδο x-y (για το χαµηλότερης τάξης ρυθµό) 

σύµφωνα µε (α) το συνεχές και (β) το διακριτό µοντέλο. 

 

 Όσον αφορά στον τρόπο που γίνεται η αρχική τροφοδοσία ενός συστήµατος 

που περιγράφουν τα δύο µοντέλα, όταν αυτό πρόκειται να προσοµοιωθεί αριθµητικά, 

το διακριτό µοντέλο ως τιµές εισόδου δέχεται την τιµή κορυφής του πεδίου σε κάθε 

επιµέρους κυµατοδηγό. Το συνεχές µοντέλο έχει επιπλέον και την πλήρη ελευθερία 

για την επιλογή τόσο της µορφής, όσο και του χωρικού κατά x εύρους του αρχικού 

πεδίου το οποίο πρόκειται να διαδοθεί. Έτσι, ενώ το διακριτό µοντέλο λειτουργεί 
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υποχρεωτικά τόσο στις αρχικές συνθήκες, όσο και στην υπόλοιπη διάδοση µόνο µε 

τον ιδιορυθµο χαµηλότερης τάξης της εκάστοτε διάταξης, στο συνεχές µοντέλο 

µπορούµε να θεωρήσουµε ως αρχικές συνθήκες οποιαδήποτε αυθαίρετη πεδιακή 

κατανοµή. Το γεγονός αυτό καθιστά το συνεχές µοντέλο ακόµα ισχυρότερο, αλλά 

επιβάλλει και µια επιπλέον παράµετρο που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισµό 

κατά την αριθµητική ολοκλήρωση: για να υπάρχει συµφωνία µεταξύ των δύο 

µοντέλων στα αποτελέσµατα, πρέπει οι αρχικές συνθήκες στο συνεχές µοντέλο να 

προσιδιάζουν σε µια υπέρθεση των ιδιορυθµών χαµηλότερης τάξης του συστήµατος. 

Βεβαίως, το συνεχές µοντέλο είναι πιο κοντά στην πραγµατικότητα, αφού πέρα από 

την περίπτωση αυτή µπορεί να µοντελοποιήσει και πληθώρα άλλων αρχικών 

συνθηκών που το διακριτό µοντέλο αδυνατεί να καλύψει. 

Η διακριτοποίηση υφίσταται µόνο ως προς x, εποµένως η εικόνα είναι 

διαφορετική µόνο ως προς αυτή τη διάσταση, ενώ ως προς t η εικόνα είναι η ίδια, µια 

συνεχής κατανοµή και για τα δύο µοντέλα. 

Όσον αφορά στον τρόπο που µοντελοποιούνται τα φαινόµενα που 

εκδηλώνονται κατά τη διάδοση, ας συγκρίνουµε τα δύο µοντέλα καθώς σχολιάζουµε 

τους 4 συντελεστές που προέκυψαν απ’το διακριτό µοντέλο. 

 

 Συντελεστής διασποράς ταχύτητας οµάδας D 

 

Αν συγκρίνουµε τις εξισώσεις 1.48 και 1.50, παρατηρούµε ότι ο συντελεστής D είναι 

ο ίδιος και για το συνεχές και για το διακριτό µοντέλο. Οι αριθµητικές 

προσοµοιώσεις συµφωνούν απολύτως µε την παρατήρηση αυτή, γεγονός που 

επιβεβαιώνει ότι το µοντέλο ισχυρής δέσµευσης δεν έχει καµία επίδραση στον όρο 

αυτό. Εποµένως, η πειραµατικά µετρούµενη διασπορά ταχύτητας οµάδας θα πρέπει 

να υπεισέρχεται και στα δύο µοντέλα µε τον ίδιο τρόπο. 

 

Συντελεστής σύζευξης C 

 

Στο συνεχές µοντέλο δεν υφίσταται η έννοια του συντελεστή σύζευξης καθώς η 

διάταξη αντιµετωπίζεται σαν µια ενιαία γεωµετρία µε µια συγκεκριµένη 

ιδιαιτερότητα στο δείκτη διάθλασής της και όχι σαν γεωµετρία ξεχωριστών 

κυµατοδηγών που επικοινωνούν ενεργειακά. Αντ’αυτού υπάρχει η συνάρτηση 

69 



( )n x∆ , η οποία ενσωµατώνει τόσο τις πραγµατικές διαστάσεις της γεωµετρίας όσο 

και την περιοδική µεταβολή (από 0 έως και ∆n) του δείκτη διάθλασης. Το σταθερό 

υπόβαθρο δείκτη διάθλασης  (όπως σχολιάστηκε και στις τελευταίες γραµµές της 

ενότητας 1.6) υπεισέρχεται έµµεσα µέσω του όρου 1/2β

0n

0, καθώς 0 0k n0β = . Το 

µοντέλο ισχυρής δέσµευσης υπολογίζει µια σταθερά σύζευξης, για εφαρµογή στο 

διακριτό µοντέλο, λαµβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις παραµέτρους µε σφάλµα 

µικρότερο από 3-4% επάνω στην πειραµατικά µετρούµενη σταθερά σύζευξης. 

Εποµένως, η πειραµατικά µετρούµενη σταθερά σύζευξης µπορεί να εισέρχεται στο 

διακριτό µοντέλο ως έχει. Για το συνεχές µοντέλο µόνο το υπόβαθρο  χρειάζεται 

να είναι γνωστό, το µήκος κύµατος λειτουργίας, καθώς και η συνάρτηση , µια 

συνάρτηση που δοµείται στις παραµέτρους της φυσικής γεωµετρίας της διάταξης 

(φυσικές διαστάσεις και µεταβολή του δείκτη διάθλασης) 

0n

( )n x∆

 

 

0
∆n

00 
∆n 

0
∆n

0
∆n

0
∆n

0
∆n

0
∆n ∆n(x) 

 x 
 
Σχήµα 1.33: Η συνάρτηση ∆n(x). 

 

Παρόλο που η έκφραση 1.50.2 φαίνεται ιδιαίτερα επίπονη στο χειρισµό, εν τούτοις 

απλοποιείται σηµαντικά όταν εκτελεστούν οι υπολογισµοί στα ολοκληρώµατα 

υπέρθεσης, µε αποτέλεσµα στον αριθµητή να επιβιώνει µονάχα ένα ολοκλήρωµα. 

 

Συντελεστής δυναµικού V 

 

Ο συντελεστής αυτός ονοµάζεται έτσι καθώς ο τρόπος µε τον οποίο εµφανίζεται στην 

εξίσωση παραπέµπει στον όρο δυναµικού που περιέχει η κλασσική εξίσωση 

Schrödinger. Κατά τα άλλα είναι όρος του οποίου η τιµή είναι µάλλον αδιάφορη, 

καθώς µε έναν απλό µετασχηµατισµό φάσης εξαφανίζεται. Επιπλέον, έτσι όπως 

εµφανίζεται στο συγκεκριµένο πρόβληµα µέσω της έκφρασης 1.50.3 έχει τελικά 

σχεδόν µηδενική τιµή. 
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Συντελεστής µη-γραµµικότητας NL 

 

Η σχέση 1.50.4 περιλαµβάνει στον παρονοµαστή την ενεργό επιφάνεια effA . Εάν οι 

πειραµατικές µετρήσεις του ηλεκτρικού πεδίου δεν είναι σε V m , αλλά σε W  και 

συνεπώς 2
2n̂ m W→ , τότε είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η ενεργός επιφάνεια 

effA  του ρυθµού, αφού συνδέει την αναπαράσταση σε V m  του ηλεκτρικού πεδίου µε 

την περιγραφή σε W . Μια δεδοµένη από το πείραµα ενεργός επιφάνεια καθορίζει 

την τιµή του συντελεστή Kerr, ο οποίος υπεισέρχεται στο συνεχές µοντέλο και το 

µοντέλο ισχυρής δέσµευσης διαµορφώνει την τιµή αυτή κατά µία πολλαπλασιαστική 

σταθερά για εφαρµογή στο διακριτό µοντέλο, όπως φαίνεται από τη σύγκριση των 

σχέσεων 1.48 και 1.50.4. Αυτή η µεταβολή του effA  από µοντέλο σε µοντέλο είναι 

αναµενόµενη, καθώς στις εξισώσεις του διακριτού µοντέλου δεν εµφανίζονται 

ευθέως οι φυσικές διαστάσεις της γεωµετρίας, παρά µόνο µέσω των συντελεστών 

του. Γενικά, σε σχετικά θέµατα διάδοσης, κάθε φορά που απλοποιώντας ένα 

µαθηµατικό πρόβληµα εξαλείφουµε την έννοια κάποιας διάστασης, η διάσταση αυτή 

υπεισέρχεται στους συντελεστές των νέων εξισώσεων, οι οποίοι διαφέρουν πια από 

τους αντίστοιχους των µη-απλοποιηµένων εξισώσεων. Η πειραµατικά µετρούµενη 

ενεργός επιφάνεια δεν υπεισέρχεται ως έχει στο συνεχές µοντέλο, αλλά µε µια 

πολλαπλασιαστική σταθερά, καθώς το συνεχές µοντέλο αγνοεί κατά κάποιο τρόπο τη 

µία εγκάρσια διεύθυνση (απουσιάζει η έννοια της y διεύθυνσης).. Η τιµή αυτή 

εµπεριέχεται στο συνολικό συντελεστή µη-γραµµικότητας. Εν συνεχεία, η νέα αυτή 

τιµή εισέρχεται µε µια πολλαπλασιαστική σταθερά στο συντελεστή µη-

γραµµικότητας του διακριτού µοντέλου, καθώς το µοντέλο αυτό αγνοεί κατά κάποιο 

τρόπο και µια επιπλέον εγκάρσια διεύθυνση (απουσιάζει η έννοια των x, y 

διευθύνσεων). Εποπτικά το σχήµα αυτό έχει ως εξής: 

 

 

πειραµατική  συνεχές µοντέλο: effA → C effC A⋅ →  διακριτό µοντέλο:  C D effC C A⋅ ⋅

 

CC : καθορίζεται από το πείραµα / DC : καθορίζεται από το µοντέλο ισχυρής σύζευξης 
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Ο όρος 
3

m m

m m

ψ ψ

ψ ψ
 στη σχέση 1.50.4 υπολογίζει ένα µέγεθος που έχει 

διαστάσεις ενεργού επιφάνειας και είναι η πολλαπλασιαστική σταθερά DC . 

Πράγµατι, εάν εκτελεστούν τα ολοκληρώµατα, το αποτέλεσµα δεν είναι 

µονοσήµαντο, αλλά προκύπτει µια ελεύθερη πολλαπλασιαστική σταθερά. 

Μαθηµατικά αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο όρος είναι µη-γραµµικός και εποµένως 

οποιαδήποτε σταθερά προκύψει από τις πράξεις δεν απαλοίφεται όπως συµβαίνει µε 

τους υπόλοιπους γραµµικούς όρους. 

Παρόλο που τα δυο µοντέλα λειτουργούν µε διαφορετικό συντελεστή µη-

γραµµικότητας, εντούτοις συµφωνούν απόλυτα ως προς τη µη-γραµµική 

συµπεριφορά του πεδίου, καθώς κάθε συντελεστής λαµβάνει υπόψη διαφορετική 

ενεργό επιφάνεια, σύµφωνα µε τις γεωµετρικές διαστάσεις που λαµβάνει υπόψη. 

Έτσι, όσον αφορά στην αριθµητική εφαρµογή των εξισώσεων, το µέγεθος effA  είναι 

κατά κάποιο τρόπο ελεύθερη παράµετρος, υπό την έννοια ότι υπάρχει πάντα µια 

πολλαπλασιαστική σταθερά, η οποία διαµορφώνει το συντελεστή Kerr µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται προσαρµογή µε τις πειραµατικές µετρήσεις. 

 

1.8 Ο συντελεστής σύζευξης σε οπτικούς κυµατοδηγούς SiO2 και AlGaAs 

 

Οι οπτικές ίνες κατασκευάζονται από διοξείδιο του πυριτίου (SiO2). Εποµένως, 

οπτικές ίνες τοποθετηµένες η µία δίπλα στην άλλη µε τρόπο ώστε να σχηµατίζουν µια 

συστοιχία και εµβαπτισµένες σε ένα υπόστρωµα µικρότερο δείκτη διάθλασης - ώστε 

να παίζει το ρόλο του µαδύα - συνθέτουν ένα σύστηµα περιοδικού δείκτη διάθλασης 

δοµηµένο από SiO2. Εναλλακτικά, αντί να τοποθετηθούν διηλεκτρικοί κυµατοδηγοί 

σε µια συστοιχία, πολλές φορές ένα διηλεκτρικό υπόβαθρο διαµορφώνεται περιοδικά 

µε µεθόδους επιταξίας (epitaxy) και εγχάραξης (etching), ώστε να δηµιουργηθεί ένα 

σύστηµα περιοδικού δείκτη διάθλασης. Κλασσικά συστήµατα για τέτοιες εφαρµογές 

είναι οι διατάξεις AlGaAs [18]. Στο σχήµα 1.34 παρουσιάζονται δύο τέτοια 

συστήµατα. 
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d : ακτίνα πυρήνα 
D : απόσταση πυρήνων  

αέρας 
R R 

ns: δείκτης διάθλασης υποστρώµατος
nc: δείκτης διάθλασης πυρήνας 
α 1.34: Περιοδικά συστήµατα (α) από SiO2 (β) από Al

Για τις διατάξεις SiO2 ο συντελεστής 

υτικά λόγω της απλής δοµής τους. Για τ

πλοκη γεωµετρία τους δεν ευνοεί τον αναλυ

υξης και για το λόγο αυτό ενδείκνυται η 

κτήσουµε µια εικόνα για την τιµή του συντελ

πτωση για την κάθε διάταξη συγκεκριµένων τ

υντελεστής σύζευξης σε διατάξεις SiO2

 

ω λοιπόν η διάταξη του σχήµατος 1.34(α) 

0 mµ . Για το δείκτη διάθλασης του SiO2 ισχύει

 

   ( )2
2

1

1
k

j

j

B
n

λ
λ

λ λ=

⋅
= +

−∑

υ συνήθως αρκεί µέχρι . Οι πρώτοι τρει3k =

,  και 0.6961663 2 0.4079426B = 3 0.8B =

20.004679148 mµ , 2 2
1 0.01351206 mλ µ=  και

ο δείκτης διάθλασης δε µεταβάλλεται σ

µετρίας, τότε µπορεί να προσδοθεί στον πυρήν

φωνα µε τη σχέση αυτή. Εποµένως, το 

ρ : ακτίνα πυρήνα 
R : απόσταση πυρήνων  
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GaAs. 

σύζευξης µπορεί να υπο

ις διατάξεις AlGaAs δυσ

τικό προσδιορισµό του συ

πειραµατική του µέτρηση

εστή σύζευξης θα εξετάσ

εχνικών χαρακτηριστικών. 

µε µήκος κύµατος λειτου

 η σχέση Sellmeier [19, B3

2

j
2    (1

ς συντελεστές jB  έχουν τι

974794  και για τους 

 2 2
1 97.934002 mλ µ= . Αν 

ηµαντικά λόγω της κυλ

α η τιµή του δείκτη διάθλα

άθροισµα της σχέσης 

Al0.24Ga0.76As  
Al0.18Ga0.82As  
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1.5µm 
λογιστεί 

τυχώς η 
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]: 

.51) 

µές [B3] 

jλ  είναι 

θεωρηθεί 

ινδρικής 

σής του, 

1.51 για 



1550 mλ µ=  δίνει προσεγγιστικά 1.44402cn = . Για να µελετήσουµε συνθήκες 

ασθενούς κυµατοδήγησης απαιτούµε ( ) 2c s cn n n∆ = − ≅ ‰. Αυτή η απαίτηση δίνει 

για το συντελεστή διάθλασης του υποστρώµατος 1.44114sn = . Όταν το ∆ έχει τόσο 

µικρή τιµή µπορούµε να γράψουµε ( )1s cn n= ⋅ −∆  και επιπλέον:  

 

   ( ) ( )2 2cV nπλ ρ λ
λ

= ⋅ ⋅ ⋅ ∆     (1.52) 

 

όπου  αν επιθυµούµε µονορυθµική κυµατοδήγηση. 2.405V <

Στην ενότητα 1.4.2 είδαµε πως για συνθήκες ασθενούς µονορυθµικής 

κυµατοδήγησης (υπάρχει µόνο ο  ρυθµός) η σχέση 1.20.1 για  γίνεται: 11HE 1m =

 

    ( )
( )

( )
( )

1 1

0 0

uJ u vK v
J u K v

=     (1.53.1) 

 

    όπου 2 2u v V 2+ =     (1.53.2) 

 

 Για το επιθυµητό εύρος µηκών κύµατος λ , το ( )V λ  προσδιορίζεται από τη 

σχέση 1.52 και στη συνέχεια εισέρχεται στο σύστηµα 1.53. Με τον τρόπο αυτό 

υπολογίζονται τα ( ) ( ),u vλ λ  για κάθε µήκος κύµατος. Γνωρίζοντας τις συναρτήσεις 

( ) ( ) ( ), ,V u vλ λ λ  ο συντελεστής σύζευξης για τη διάταξη αυτή υπολογίζεται εύκολα 

για το επιθυµητό εύρος µηκών κύµατος από τη σχέση [20-22]:  

 

   ( ) ( )
( )

( )

( )( )
02

3 2
1

2
v R

K
u

C
V K v

λ
ρλ

λ
ρ λ λ

⋅⎛ ⎞
⎜ ⎟

∆ ⎝= ⋅ ⋅ ⎠    (1.54) 

 

όπου ρ  είναι η ακτίνα του πυρήνα και R  η απόσταση µεταξύ δύο πυρήνων.  

Όπως διαπιστώνεται από τη σχέση 1.54, ο συντελεστής σύζευξης εξαρτάται εν 

γένει από τη συχνότητα. Για να εξαχθεί ο τρόπος, µε τον οποίο µεταβάλλεται ο 

συντελεστής σύζευξης ως προς το µήκος κύµατος, αρκεί από τη σχέση 1.54 να 
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υπολογιστεί η παράγωγος ( )dC
d
ω
ω

. Η παραγώγιση θα δώσει µια νέα συνάρτηση, η 

οποία εκφράζει την εξάρτηση του  από τη συχνότητα. Επειδή η 1.54 είναι 

εκφρασµένη ως προς το µήκος κύµατος αρκεί να χρησιµοποιηθεί ο κανόνας αλυσίδας 

1C

 

 C C λ
ω λ ω
∂ ∂ ∂

= ⋅
∂ ∂ ∂

, δηλαδή 
2

2
C C

c
λ

ω λ π
⎛ ⎞∂ ∂

= ⋅ −⎜∂ ∂ ⎝ ⎠
⎟ , αφού 2

2
c f c

f
λ πω

ω π λ
= ⎫

⇒ =⎬= ⎭
 

 

Για την εν λόγω διάταξη οι συναρτήσεις ( )C λ  και ( )C λ
λ

∂
∂

 για 5 mρ µ=  και 

διάφορες τιµές του R  παρουσιάζονται στο σχήµα 1.35. 

 

 
 
Σχήµα 1.35: Ο συντελεστής σύζευξης για περιοδική διάταξη SiO2. 

 

Τα διαγράµµατα αυτά είναι προϊόν εφαρµογής του µοντέλου που 

παρουσιάστηκε, µε αριθµητική εφαρµογή που αναπτύχθηκε σε Matlab ειδικά για τον 

υπολογισµό του συντελεστή σύζευξης σε περιοδικές διατάξεις SiO2. 

Καθώς ο συντελεστής σύζευξης είναι συνάρτηση της συχνότητας µπορούµε 

να αναπτύξουµε τη σχέση ( )C ω  σε σειρά Taylor γύρω από τη συχνότητα 

λειτουργίας. Θα είναι:  

 

( ) ( ) ( )22
0 1 0 02

CC C Cω ω ω ω ω= + − + − + , όπου ( )

0

n

n n

d C
C

d
ω ω

ω
ω

=

=  
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Οι συντελεστές  παριστάνουν τα ακόλουθα φυσικά µεγέθη: nC

 

  είναι ο συντελεστής σύζευξης υπολογισµένος στη συχνότητα ω = ω0C 0

  είναι η διαρρυθµική διασπορά, η οποία θα µελετηθεί εκτενώς στο κεφ.2 1C

Οι όροι ανώτερης τάξης είναι συνήθως πολύ µικροί και συνήθως αγνοούνται. 

 

Ο συντελεστής σύζευξης σε διατάξεις AlGaAs 

 

Εδώ ο αναλυτικός υπολογισµός του συντελεστή σύζευξης είναι πολύπλοκος και για 

το λόγο αυτό παρουσιάζονται πειραµατικές τιµές [23]. Οι τιµές αυτές αφορούν στη 

διάταξη του σχήµατος 1.34(β) µε 4d mµ=  και µήκος κύµατος λειτουργίας τα 

1550 mµ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήµα 1.36: Ο συντελεστής σύζευξης για περιοδική διάταξη AlGaAs (πηγή: [23]). 

 

Η κλίση της καµπύλης του συντελεστή σύζευξης στο διάγραµµα αυτό δίνει 

την τιµή του . Εποµένως, µε γραµµική παρεµβολή η τιµή του συντελεστή  

προκύπτει για κάθε επιµέρους περίπτωση να είναι: 

1C 1C

 

1 0.559C ps= − m  για 2D d =  

1 0.341C ps= − m  για 2.25D d =  

1 0.457C ps= − m  για 2.5D d =  
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Στα διαγράµµατα αυτά επαληθεύεται το γεγονός ότι όσο πιο µικρή είναι η 

απόσταση µεταξύ δύο κυµατοδηγών, τόσο πιο ισχυρή είναι η σύζευξή τους. Το 

πλησίασµα των κυµατοδηγών δηλώνεται από τη µείωση στην τιµή του λόγου R ρ  

για τη διάταξη SiO2 ή D d  για το AlGaAs.  

Η τιµή του συντελεστή σύζευξης µπορεί να ρυθµιστεί κατασκευαστικά εάν 

ληφθούν υπόψη τρεις παράµετροι: η διαφορά στην τιµή του δείκτη διάθλασης 

ανάµεσα στις περιοχές (etching depth), το εύρος του κάθε κυµατοδηγού (waveguide 

width) και η περίοδος του συστήµατος. Στο Σχ. 1.37 παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον 

οποίο ο κάθε παράγοντας µεταβάλλει την τιµή του συντελεστή σύζευξης. 

 

 
αύξηση διαφοράς δείκτη διάθλασης

 

 
 
 
 αύξηση περιόδου συστήµατος αύξηση εύρους κυµατοδηγού
 
 

 
 
 

 
Σχήµα 1.37: Ο συντελεστής σύζευξης ως συνάρτηση της γεωµετρίας του περιοδικού συστήµατος. 
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Η επίδραση της εξάρτησης του συντελεστή σύζευξης από τη συχνότητα στη 

διάδοση των παλµών θα εξεταστεί διεξοδικά στα ακόλουθα κεφάλαια. 

Εκτός από το συντελεστή σύζευξης, τα δύο φαινόµενα που διαδραµατίζουν 

καθοριστικό ρόλο στη συµπεριφορά µη-γραµµικών παλµών είναι η µη-γραµµικότητα 

και η διασπορά ταχύτητας οµάδας, που εκφράζονται µέσω των συντελεστών n2 και 

β2, αντίστοιχα. Στον πίνακα 1.3 παρουσιάζονται συνήθεις ενδεικτικές τιµές για τους 

συντελεστές αυτούς και για τα δύο συστήµατα [24-26, B3] για οπτικές συχνότητες 

λειτουργίας (~1550nm). 

 

 

 SiO2 AlGaAs 

n2
16 23 10 /cm W−⋅  13 21.5 10 /cm W−⋅  

β2
20.02 /ps m−  21.3 /ps m+  

 
Πίνακας 1.3: Συντελεστής µη-γραµµικότητας Kerr (n2) και συντελεστής διασποράς ταχύτητας οµάδας 

(β2) για κυµατοδηγούς SiO2 και AlGaAs. 

 

 Μια απλή σύγκριση των µεγεθών αυτών αποκαλύπτει δύο σηµαντικές 

πληροφορίες για τα συστήµατα αυτά: 

 

- Τα συστήµατα AlGaAs είναι κατά πολύ πιο µη-γραµµικά από τα αντίστοιχα SiO2 

(2-3 τάξεις µεγέθους περίπου). 

 

- Τα συστήµατα AlGaAs εκδηλώνουν σηµαντική οµαλή διασπορά 

 

Τα συµπεράσµατα αυτά θα επικαλεστούµε στο κεφάλαιο 4, όπου θα εξεταστούν 

συστήµατα οµαλής διασποράς και υψηλής µη-γραµµικότητας. 

 

 

 

78 



1.9 Συµπεράσµατα 

 

Στη διατριβή αυτή εξετάζονται προβλήµατα διάδοσης χωροχρονικών πεδιακών 

σχηµατισµών σε περιοχές του χώρου µακριά από τις πηγές, όπου και το ρ και το J 

είναι µηδέν. Επειδή κύριος στόχος είναι η ανάλυση επιλεγµένων θεµάτων διάδοσης 

και σύζευξης οπτικών κυµάτων, η µελέτη, από όλο το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα, 

εστιάζει στις οπτικές συχνότητες, χωρίς αυτό να στερεί απαραίτητα από τη θεωρία 

που θα αναπτυχθεί και τα συµπεράσµατα που θα εξαχθούν τη γενικότητα τους. Τα 

προβλήµατα που εξετάζονται αφορούν τόσο σε διάδοση CW δέσµης, όσο και 

παλµών, σε µη-γραµµικές διηλεκτρικές κυµατοδηγικές διατάξεις. Σε ολόκληρη τη 

διατριβή τα εν λόγω διηλεκτρικά υλικά παρουσιάζουν µη-γραµµικότητα τύπου Kerr 

µόνο. Οι διατάξεις αυτές αποτελούνται από συζευγµένους κυµατοδηγούς και συχνά, 

αντί πολλών µεµονωµένων κυµατοδηγών που δοµούν την ευρύτερη διάταξη, 

αντιµετωπίζονται συνολικά σαν περιοδικές διατάξεις, επειδή η δοµή τους 

παρουσιάζει περιοδικό δείκτη διάθλασης. Η περιοδικότητα αυτή µπορεί να 

απλοποιήσει το συνεχές µοντέλο διάδοσης πεδίων σε τέτοια µέσα, διακριτοποιώντας 

το µέσω δύο ισοδύναµων, διαδεδοµένων τεχνικών: Η θεωρία συζευγµένων ρυθµών 

συνδέεται συνήθως µε προβλήµατα διάδοσης κάθετα στην περιοδικότητα, ενώ το 

µοντέλο ισχυρής δέσµευσης συνδέεται συνήθως µε προβλήµατα διάδοσης παράλληλα 

στην περιοδικότητα, πρόκειται όµως, ουσιαστικά, για την ίδια τεχνική. Και οι δύο 

µέθοδοι απαιτούν ισχυρά εντοπισµένους ιδιορυθµούς, για να εφαρµοστούν σωστά. Το 

διακριτό µοντέλο, το οποίο προκύπτει, είναι σηµαντικά πιο απλό στην αναλυτική και 

αριθµητική αντιµετώπιση σε σχέση µε το αντίστοιχο συνεχές, αλλά περιγράφει τη 

διάδοση µόνο του χαµηλότερης τάξης ρυθµού, σε αντίθεση µε το συνεχές µοντέλο, 

που περιγράφει τη διάδοση όλων των ρυθµών. 

 Στη διατριβή θα εξεταστούν, µεταξύ άλλων, συστήµατα οµαλής διασποράς 

και υψηλής µη-γραµµικότητας. Χαρακτηριστικά συστήµατα είναι εκείνα που 

κατασκευάζονται από AlGaAs. Η σύγκριση πειραµατικών δεδοµένων έχει δείξει ότι 

τέτοιες διατάξεις είναι κατά πολύ πιο µη-γραµµικές από τα αντίστοιχα συστήµατα 

SiO2 (2-3 τάξεις µεγέθους περίπου). Τα συστήµατα AlGaAs εκδηλώνουν επίσης 

σηµαντική οµαλή διασπορά. 
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Κεφάλαιο 2 
 

 

 

 

Ο µη-γραµµικός κατευθυντικός συζεύκτης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο µη-γραµµικός κατευθυντικός συζεύκτης, µια διάταξη δύο συζευγµένων οπτικών 

κυµατοδηγών, εξετάζεται ως προς το φαινόµενο της διαρρυθµικής διασποράς. Το 

µαθηµατικό µοντέλο που χρησιµοποιείται για την περιγραφή του συζεύκτη, οι 

συζευγµένες µη-γραµµικές εξισώσεις Schrödinger, είναι δανεισµένο από τη θεωρία 

συζευγµένων ρυθµών (coupled – mode theory). Παράλληλα σχολιάζεται η ισχυρή 

σχέση του µοντέλου αυτού µε τη θεωρία κανονικών ρυθµών (normal – mode theory). 

Η µελέτη εστιάζεται στη διάδοση θεµελιωδών σολιτονίων. Οπτικοί παλµοί 

τροφοδοτούν µόνο τη µία θύρα εισόδου του συζεύκτη, όπως συµβαίνει συνήθως στα 

πραγµατικά φωτονικά δίκτυα. Εκτελείται πληθώρα αριθµητικών προσοµοιώσεων και 

εξάγονται συµπεράσµατα πάνω στην επίδραση της διαρρυθµικής διασποράς στη 

µετάδοση του συζεύκτη. Τέλος αποσαφηνίζεται η επίδραση της διαρρυθµικής 

διασποράς στην ενότητα του θεµελιώδους σολιτονίου. 
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2.1 Εισαγωγικά στοιχεία 

 

Οι οπτικοί συζεύκτες (couplers) είναι διατάξεις που αποτελούνται από δύο οπτικούς 

κυµατοδηγούς (optical waveguides) σε απόσταση κατάλληλη, ώστε η οπτική ισχύς να 

συζεύγνυται µεταξύ τους, καθώς διαδίδεται κατά µήκος τους. Οι οπτικοί κυµατοδηγοί 

που συνιστούν το συζεύκτη συναντώνται σε πληθώρα γεωµετριών, εκείνοι όµως, που 

έχουν απασχολήσει συχνότερα τη βιβλιογραφία, είναι είτε οπτικές ίνες [1, 2] είτε 

επίπεδες διηλεκτρικές πλάκες [3, 8] και παρουσιάζονται στο σχ. 2.1. Και στις δύο 

περιπτώσεις, ανάµεσα στους κυµατοδηγούς παρεµβάλλεται κάποιο άλλο υλικό 

µικρότερης διηλεκτρικής σταθεράς ή αέρας, για να επιτυγχάνεται η κυµατοδήγηση 

όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 1.4 της εισαγωγής. Οι δύο οπτικοί κυµατοδηγοί 

είναι παράλληλα τοποθετηµένοι πολύ κοντά ο ένας στον άλλο, όπως στο σχ. 2.1, 

ώστε η σύζευξη να καθίσταται εφικτή. Εάν s είναι η απόσταση των κέντρων των δύο 

κυµατοδηγών (core-to-core separation) και d το εύρος του κάθε επιµέρους 

κυµατοδηγού, τότε για συζεύκτη οπτικών ινών π.χ., ο αριθµός s/d συνήθως 

κυµαίνεται µεταξύ των τιµών 1-2 [30], όπου το s/d = 1 αντιπροσωπεύει ίνες που 

µόλις εφάπτονται. Επιπλέον, οι διαστάσεις τους είναι τέτοιες ώστε να επιτρέπεται η 

κυµατοδήγηση µόνο ενός ρυθµού σε κάθε κυµατοδηγό (single-mode propagation), 

του χαµηλότερης τάξης ρυθµού που µπορεί να υποστηρίξει η εκάστοτε γεωµετρία. 
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Σχήµα 2.1: Ο οπτικός συζεύκτης (α),(γ) παραλλήλων διηλεκτρικών πλακών και (β), (δ) οπτικών ινών. 

Το πεδίο θεωρείται ότι διαδίδεται κατά µήκος του άξονα z. (α),(β) Τρισδιάστατη απεικόνιση 

γεωµετρίας. (γ), (δ) Μορφή ρυθµών χαµηλότερης τάξης στο εγκάρσιο επίπεδο. Ο γκρι χρωµατισµός 

στα (γ),(δ) δηλώνει το χαµηλότερο δείκτη διάθλασης της ενδιάµεσης περιοχής. 
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 Όπως φαίνεται και στο σχ. 2.2, οι οπτικοί συζεύκτες είναι τετράθυρες 

διατάξεις: έχουν δύο θύρες εισόδου και δύο θύρες εξόδου. Στη φωτονική τεχνολογία 

χρησιµοποιούνται για το διαχωρισµό ενός προσπίπτοντος στη µία θύρα εισόδου 

οπτικού πεδίου και την οδήγηση των δύο τµηµάτων στις θύρες εξόδου. Λόγω του 

γεγονότος ότι η έξοδος κατευθύνεται στη µία εκ των δύο διαφορετικών 

κατευθύνσεων, τέτοιες διατάξεις είναι γνωστές ως «κατευθυντικοί οπτικοί 

συζεύκτες» ή πιο απλά «κατευθυντικοί συζεύκτες». Το πλήρες τους όνοµα «µη-

γραµµικοί κατευθυντικοί συζεύκτες» (nonlinear directional couplers – NLDCs) 

οφείλεται στο γεγονός ότι εκδηλώνουν µη-γραµµικά φαινόµενα τύπου Kerr.  

 

 

 

 

 

 

 

θύρα 1                                                                  θύρα 3
                                        πυρήνας 1 
 
 
 
                                        πυρήνας 2 
θύρα 2                                                                  θύρα 4

 
Σχήµα 2.2: Ο µη-γραµµικός κατευθυντικός συζεύκτης (NLDC). 

 

Ο οπτικός συζεύκτης έχει µελετηθεί από πλήθος ερευνητών υπό το πρίσµα 

δύο θεωριών: τη θεωρία κανονικών ρυθµών (normal-mode theory) και τη θεωρία 

συζευγµένων ρυθµών (coupled-mode theory). 

Η θεωρία κανονικών ρυθµών αντιµετωπίζει το συζεύκτη συνολικά ως ένα 

ενιαίο σύστηµα, που υποστηρίζει δύο εκτεταµένους ρυθµούς: τον περιττό ρυθµό (µε 

συµµετρική πεδιακή κατανοµή) και τον άρτιο ρυθµό (µε αντισυµµετρική πεδιακή 

κατανοµή). Οι ρυθµοί χαρακτηρίζονται ως εκτεταµένοι υπό την έννοια ότι κάθε ένας 

εκτείνεται χωρικά σε όλο το σύστηµα (σε όλους τους κυµατοδηγούς). Με άλλα λόγια, 

ο συζεύκτης, αν και στην πραγµατικότητα αποτελείται από δύο µονορυθµικούς 

οπτικούς κυµατοδηγούς, θεωρείται µια διάταξη που αποτελείται από ένα στοιχείο, 

ένα σύνθετο κυµατοδηγό, που υποστηρίζει δύο εκτεταµένους ή αλλιώς κανονικούς 

ρυθµούς (ευρέως γνωστοί ως «υπερρυθµοί» (supermodes) [B1]). Η µεταφορά της 

οπτικής ισχύος µεταξύ των δύο κυµατοδηγών περιγράφεται από την υπέρθεση των 

δύο υπερρυθµών [32].  
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Η θεωρία συζευγµένων ρυθµών θεωρεί ότι ο συζεύκτης αποτελείται από δύο 

στοιχεία (δύο κυµατοδηγούς), καθένα από τα οποία υποστηρίζει από µόνο του έναν 

εντοπισµένο ρυθµό. Οι ρυθµοί χαρακτηρίζονται ως εντοπισµένοι υπό την έννοια ότι 

κάθε ένας εκτείνεται χωρικά στα πλαίσια ενός µόνο κυµατοδηγού και όχι σε όλο το 

σύστηµα. Στην περίπτωση αυτή, επειδή τα δύο στοιχεία αυτά είναι οι δύο οπτικοί 

κυµατοδηγοί που τον συγκροτούν, ο ρυθµός που υποστηρίζει κάθε στοιχείο είναι και 

η πραγµατικά διαδιδόµενη πεδιακή κατανοµή, σε αντίθεση µε τους υπερρυθµούς, των 

οποίων ο γραµµικός συνδυασµός αντιπροσωπεύει την πραγµατική πεδιακή κατανοµή 

και όχι οι υπερρυθµοί αυτοί καθαυτοί [4, 32, 33, B1]. Εδώ, η µεταφορά της οπτικής 

ισχύος µεταξύ των δύο πυρήνων εξηγείται σαν σύζευξη φθίνοντος πεδίου (evanescent 

field-coupling) µεταξύ των ρυθµών των ξεχωριστών πυρήνων του συζεύκτη. Ο 

µηχανισµός χαρακτηρίζεται από µια παράµετρο γνωστή ως «συντελεστής σύζευξης».  

Εν γένει, και ανεξάρτητα από το αν ο συζεύκτης είναι γραµµικός ή µη-

γραµµικός, ο συντελεστής σύζευξης εξαρτάται από το µήκος κύµατος του 

διαδιδόµενου πεδίου. Το γεγονός αυτό προκαλεί στους διαδιδόµενους παλµούς το 

φαινόµενο της διαρρυθµικής διασποράς (intermodal dispersion – IMD). Προφανώς, 

στην περίπτωση διάδοσης CW δέσµης, το φαινόµενο αυτό απουσιάζει, αφού η δέσµη 

είναι µονοχρωµατική, οπότε η σταθερά σύζευξης λαµβάνει µία µονάχα συγκεκριµένη 

τιµή, η οποία αντιστοιχεί στο µήκος κύµατος της δέσµης. 

Η διαρρυθµική διασπορά αποτελεί φαινόµενο που πηγάζει από τη σύζευξη 

των διαδιδόµενων πεδίων µέσα στους δύο πυρήνες. Σύµφωνα µε τη θεωρία 

κανονικών ρυθµών προέρχεται από τη διαφορά στην καθυστέρηση οµάδος (group-

delay difference) ανάµεσα στους υπερρυθµούς του σύνθετου κυµατοδηγού. Σύµφωνα 

µε τη θεωρία συζευγµένων ρυθµών, η διαρρυθµική διασπορά έχει να κάνει µε την 

εξάρτηση από τη συχνότητα του συντελεστή σύζευξης. Αυτή η φαινοµενική 

ασυµφωνία ανάµεσα στις δύο προσεγγίσεις δεν είναι παρά ζήτηµα διαφορετικής 

οπτικής γωνίας. Πράγµατι, στις εργασίες [30] και [32] ο Chiang κατέδειξε ότι η 

διαφορά στην καθυστέρηση οµάδος δτ ανά µονάδα µήκους της ίνας είναι ανάλογη 

της πρώτης παραγώγου του συντελεστή σύζευξης ως προς τον κυµατάριθµο στο κενό 

ή, µε άλλα λόγια, ότι η διαρρυθµική διασπορά στη θεωρία κανονικών ρυθµών είναι 

ουσιαστικά αντίστοιχη της διασποράς του συντελεστή σύζευξης στη θεωρία 

συζευγµένων ρυθµών. Στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι ο όρος «διαρρυθµική 

διασπορά» προέρχεται από τη θεωρία κανονικών ρυθµών, µιας και κυριολεκτικά 

σηµαίνει «καθυστέρηση µεταξύ των υπερρυθµών», αλλά χρησιµοποιείται κανονικά 
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και στη θεωρία συζευγµένων ρυθµών, υποδηλώνοντας έτσι την ισχυρή του σχέση µε 

την εξάρτηση από τη συχνότητα του συντελεστή σύζευξης. Εποµένως, στα πλαίσια 

της ορολογίας αυτής, οι δύο θεωρίες ενοποιούνται. 

Η θεωρητική και πειραµατική µελέτη του οπτικού συζεύκτη διαδέχεται πολλά 

στάδια κατά το παρελθόν, ξεκινώντας από τη γραµµική διάταξη και για διάδοση 

δέσµης CW, συνεχίζοντας στη µη-γραµµική περίπτωση, για να καταλήξει στη 

διάδοση παλµών, τόσο για τη γραµµική όσο και για τη µη-γραµµική διάταξη. Αρχικά, 

το 1965, εξετάζεται από τον Jones [1] ο γραµµικός οπτικός συζεύκτης, στον οποίο 

διαδίδεται δέσµη CW. Μεσολαβούν πολλές σχετικές εργασίες όπως των Snyder [2], 

Yariv [3] και Marcuse [B16] µεταξύ άλλων, µέχρι που µερικά χρόνια αργότερα, το 

1982 εµφανίζεται στη βιβλιογραφία η εργασία του Jensen [6], στην οποία – πάλι για 

CW δέσµη – επεκτείνονται οι προηγούµενες εργασίες για την περίπτωση του µη-

γραµµικού οπτικού συζεύκτη. Μόλις τρία χρόνια αργότερα, το 1985, 

πραγµατοποιείται το πρώτο πείραµα σε µη-γραµµικό συζεύκτη [7], όπου 

παρατηρείται η επίδραση της µη-γραµµικότητας στη σύζευξη. Ακολουθούν και άλλες 

πειραµατικές επιβεβαιώσεις [10] και το 1988 δηµοσιεύεται µια εργασία από τους 

Trillo et al. [11], στην οποία προβλέπεται ότι ο συζεύκτης µπορεί να υποστηρίξει 

µεταγωγή σολιτονικών παλµών. Στη συνέχεια ακολουθεί πλήθος εργασιών για 

διάδοση παλµών τόσο στο γραµµικό, όσο και στο µη-γραµµικό συζεύκτη [12-29], 

µέχρι το 1995, όπου ο Chiang εισάγει την έννοια της διαρρυθµικής διασποράς [30], 

κάτι που µέχρι εκείνη τη χρονική στιγµή απουσιάζει από όλες τις εργασίες. Στις 

εργασίες [1-29], όπου η διαρρυθµική διασπορά δε λαµβάνεται υπόψη, ο συντελεστής 

σύζευξης θεωρείται σταθερός ως προς τη συχνότητα: είναι µια παράµετρος που 

εξαρτάται από τη γεωµετρία των κυµατοδηγών του συζεύκτη και από τη µεταξύ τους 

απόσταση, αλλά που δεν εξαρτάται από το εύρος ζώνης του παλµού που διαδίδεται 

στη διάταξη. Για να ληφθεί υπόψιν η εξάρτηση από τη συχνότητα του συντελεστή 

σύζευξης, είναι απαραίτητη η γενίκευση των εξισώσεων που µοντελοποιούν τη 

διάταξη. Στις [32] και [33] αυτή η γενίκευση γίνεται υπό το πρίσµα τόσο της θεωρίας 

κανονικών, όσο και συζευγµένων ρυθµών. Παρουσιάζονται οι εξισώσεις των δύο 

µοντέλων, το πρώτο µοντέλο λύνεται αναλυτικά για µη-γραµµικούς σολιτονικούς 

παλµούς και το δεύτερο για γραµµικούς παλµούς, αγνοώντας όµως τις παραγώγους 

δεύτερης τάξης. Επιπλέον περιγράφεται το φαινόµενο αποµάκρυνσης (walk off 

phenomenon) που προκαλείται από τη διαρρυθµική διασπορά και εκτιµάται η κρίσιµη 

απόσταση για τη διάσπαση του παλµού. Σε αυτές τις δύο µελέτες σχολιάζεται η 
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πιθανή επικράτηση της διαρρυθµικής διασποράς επί της διασποράς ταχύτητας 

οµάδας. Η διαρρυθµική διασπορά επιδεικνύεται πειραµατικά στην [34]. Στις [36-40] 

παρουσιάζονται αριθµητικές προσοµοιώσεις, στις οποίες η εξέλιξη των παλµών µέσα 

στο συζεύκτη µελετάται υπό την επίδραση της διαρρυθµικής διασποράς. Πιο 

συγκεκριµένα, στις [36] και [37] εξετάζεται η σχέση του χρονικού εύρους του 

παλµού µε την ισχύ της διαρρυθµικής διασποράς και εξηγείται ο σηµαντικός της 

ρόλος στο µοντέλο. Στην [38] παρουσιάζεται η επίδραση της διαρρυθµικής 

διασποράς στη συνάρτηση µεταφοράς σολιτονικών παλµών για ένα εύρος ζώνης 

γύρω στα 1550nm, µε σκοπό την αξιοποίηση των συµπερασµάτων για εφαρµογές 

πολυπλεξίας µήκους κύµατος (Wavelength Division Multiplexing – WDM). Στην 

[39] µελετάται αριθµητικά η µεταγωγή σολιτονικών παλµών υπό την επίδραση της 

διαρρυθµικής διασποράς. Τέλος, στην [40] µέσω αριθµητικών προσοµοιώσεων 

εξετάζεται το φαινόµενο ολίσθησης στον άξονα του χρόνου (drift phenomenon) για 

σολιτονικούς παλµούς. 

 Όπως διαπιστώνεται, σηµαντικός όγκος εργασίας έχει γίνει κατά το παρελθόν 

για το γραµµικό και το µη-γραµµικό κατευθυντικό συζεύκτη, τόσο για δέσµη, όσο και 

για παλµούς. Στην περίπτωση των παλµών, όµως που διαδίδονται µέσα στο µη-

γραµµικό συζεύκτη, ελάχιστες εργασίες έχουν συµπεριλάβει το φαινόµενο της 

διαρρυθµικής διασποράς. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η βαθύτερη κατανόηση 

του µηχανισµού της διαρρυθµικής διασποράς και η εξαγωγή σχετικών 

συµπερασµάτων, χρήσιµων για την εφαρµογή των συζευκτών σε αµιγώς οπτικά 

δίκτυα. 

 

2.2 Μοντέλο: σύστηµα δύο συζευγµένων µη-γραµµικών εξισώσεων Schrödinger  

 

Αναζητώντας ένα κατάλληλο µαθηµατικό µοντέλο που να αντιπροσωπεύει τη 

διάδοση οπτικών παλµών µέσα στο συζεύκτη, µπορεί κάποιος να ξεκινήσει είτε από 

τη θεωρία κανονικών ρυθµών είτε από τη θεωρία συζευγµένων ρυθµών. 

 Το πλεονέκτηµα της θεωρίας κανονικών ρυθµών είναι ότι είναι πιο γενική 

µέθοδος, αφού µπορεί να εφαρµοστεί ακόµα και σε ισχυρά συζευγµένες διατάξεις 

[32], εκεί δηλαδή που η θεωρία συζευγµένων ρυθµών αποτυγχάνει να δώσει µια 

σωστή περιγραφή. 

 Παρόλ’αυτά, όταν λαµβάνονται υπόψιν ασθενώς συζευγµένες διατάξεις η 

θεωρία συζευγµένων ρυθµών παρέχει τα ίδια αποτελέσµατα, κάνοντας χρήση 
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διαφορετικών εξισώσεων, τις εξισώσεις συζευγµένων ρυθµών (coupled – mode 

equations), όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 1.7 της εισαγωγής. 

Στα πλαίσια της µελέτης του κεφαλαίου αυτού ο συζεύκτης θεωρείται ότι 

αποτελείται από οπτικές ίνες ασθενούς κυµατοδήγησης (weakly guiding fibers) που 

οδηγούν σε σύζευξη, όπου υποτίθεται ότι η µη-γραµµική αλλαγή του δείκτη 

διάθλασης δεν αλλοιώνει τις εγκάρσιες κατανοµές των πεδιακών ρυθµών (evanescent 

coupling). Αυτή η ιδιότητα έχει δηλωθεί εµµέσως από την εισαγωγή, όπου έγινε 

αναφορά σε συζεύκτες µε 1<s/d<2 (s/d<1 θα σήµαινε ισχυρή σύζευξη). Ουσιαστικά 

οι συµβατικές µονορυθµικές ίνες µε s/d>1 υπόκεινται σε σύζευξη φθίνοντος πεδίου, 

αφού ο ΗΕ11 ρυθµός που υποστηρίζουν εξασθενεί εκθετικά εξωτερικά της ίνας. Ως 

αποτέλεσµα, το οπτικό πεδίο της µιας ίνας που εισέρχεται στη γειτονική ίνα είναι 

εξαιρετικά ασθενές όταν ικανοποιείται η συνθήκη s/d>1. Εποµένως και οι δύο 

προσεγγίσεις (κανονικοί/συζευγµένοι ρυθµοί) προσφέρονται εξίσου για τον 

κατευθυντικό συζεύκτη φθίνοντος πεδίου.  

Παρόλο που η επιλογή της µεθόδου δεν έχει σηµασία σε αυτό το σηµείο (µιας 

και οι δύο µέθοδοι παρέχουν τα ίδια αποτελέσµατα), θα αξιοποιηθεί η θεωρία 

συζευγµένων ρυθµών, καθώς παρέχει καλύτερη αίσθηση για τη φύση της διάδοσης. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αντιπροσωπεύει ακριβώς τους ρυθµούς που 

ταξιδεύουν ξεχωριστά µέσα σε κάθε µία από τις δύο µονορυθµικές ίνες που 

συγκροτούν το συζεύκτη. Παρόλο που ο εν λόγω συζεύκτης θεωρήθηκε ότι δοµείται 

από οπτικές ίνες, η µελέτη και τα συµπεράσµατα που ακολουθούν µπορούν να 

εφαρµοστούν αυτούσια και σε συζεύκτη οποιασδήποτε τυχαίας συµµετρικής 

διατοµής, όπως παραλλήλων πλακών για παράδειγµα, αρκεί να ικανοποιεί τη 

συνθήκη φθίνοντος πεδίου. Η γενικότητα οφείλεται στο γεγονός ότι τα ακριβή 

γεωµετρικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε διατοµής ενσωµατώνονται στους 

συντελεστές των εξισώσεων που περιγράφουν τη διάδοση των πεδίων στα συστήµατα 

αυτά και κυρίως στο συντελεστή σύζευξης. 

 Για την περιγραφή της διάδοσης παλµών σε συζεύκτες φθίνοντος πεδίου το 

κατάλληλο µοντέλο αποτελεί το σύστηµα δύο συζευγµένων µη-γραµµικών 

εξισώσεων Schrödinger. Σε µια σχετικά πλήρη εκδοχή, όπου συµπεριλαµβάνεται και 

µη-γραµµική σύζευξη, το µοντέλο διατυπώνεται: 
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( )
2 2

2 21 1 21 1 2 21 2
01 1 11 11 1 12 2 1 01 2 112 2 0

2 2
A A A Ai A i A A A A i
z t t t

∂ ∂ β ∂ ∂ κ ∂β β γ γ κ κ
∂ ∂ ∂ ∂

+ + − + + + + − =
A
t∂

  (2.1.1)  

 

( )
2 2

2 22 2 22 2 1 22
02 2 12 21 1 22 2 2 02 1 122 2 0

2 2
A A A Ai A i A A A A i
z t t t

∂ ∂ β ∂ ∂ κ ∂β β γ γ κ κ
∂ ∂ ∂ ∂

+ + − + + + + − =1A
t∂

  (2.1.2) 

 

όπου β0n, β1n, β2n, είναι οι συντελεστές του αναπτύγµατος Taylor: 

( ) ( ) ( )β ω β ω ω β ω ω βn n n n= + − + − + ⋅ ⋅ ⋅0 0 1 0
2

2
1
2

, n = 1,2 with 
0

j
n

jn j

d
d ω ω

ββ
ω

=

=   (2.2)  

κ0n, κ1n, κ2n, είναι οι συντελεστές του αναπτύγµατος Taylor: 

( ) ( ) ( )κ ω κ ω ω κ ω ω κn n n n= + − + − + ⋅ ⋅ ⋅0 0 1 0
2

2
1
2

, n = 1,2 with 
0

j
n

jn j

d
d ω ω

κκ
ω

=

=  (2.3) 

 

Ο δείκτης n αναφέρεται στον παλµό An που διαδίδεται µέσα στην ίνα n και ω0 είναι η 

φέρουσα συχνότητα. 

 Τα βjn και κjn όπως τονίστηκε και στο πρώτο κεφάλαιο δεν είναι απλοί 

µαθηµατικοί συντελεστές, αλλά παριστάνουν τα ακόλουθα φυσικά µεγέθη: 

 

 β0n είναι ο κυµατάριθµος υπολογισµένος στη συχνότητα ω = ω0

 β1n είναι η αντίστροφη ταχύτητα οµάδας 

 β2n είναι η διασπορά ταχύτητας οµάδας 

  

κ0n είναι ο γραµµικός συντελεστής σύζευξης 

 κ1n είναι ο συντελεστής διαρρυθµικής διασποράς 

 κ2n είναι συντελεστής σύζευξης ανώτερης τάξης που δε συναντάται στη  

                  βιβλιογραφία µε κάποιο συγκεκριµένο όνοµα 

 

Επιπλέον ijγ , όπου  είναι οι συντελεστές Kerr, οι οποίοι για  

εκφράζουν το συντελεστή SPM και για 

1, 2, 1, 2i j= = i j=

i j≠  το συντελεστή XPM. Για κλασσικές 

µονορυθµικές SiO2 ίνες οι συντελεστές 11 22,γ γ  λαµβάνουν την τιµή [Β3]: 

 

    2 0
11 22 SPM

effcA
η ωγ γ= = = γ    (2.4) 
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Συνήθως οι όροι που περιλαµβάνουν τους συντελεστές 12 21,γ γ  παραλείπονται, 

επειδή οι συντελεστές αυτοί σχετίζονται µε ένα ολοκλήρωµα υπέρθεσης που οδηγεί 

σε εξαιρετικά ασθενές XPM. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το πεδίο των επιµέρους 

κυµατοδηγών φθίνει απότοµα στο εξωτερικό τους µε αποτέλεσµα η σύζευξή τους να 

είναι γραµµική. 

Εφαρµόζοντας τους µετασχηµατισµούς:  

 

A U i zn n=
+⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟exp

β β01 02

2
, n = 1,2       (2.5.1) 

T t z= −
+β β11 12

2
         (2.5.2) 

 

οι εξισώσεις συζευγµένων ρυθµών γίνονται: 

 
2 2

201 1 1 21 1 2 21
1 1 1 01 2 112 2 0

2 2 2 2SPM
U U U Ui U i U U U i
z T T T

δβ∂ δβ ∂ β ∂ ∂ κ ∂γ κ κ
∂ ∂ ∂ ∂

+ + − + + + − 2U
T∂

=   (2.6.1)   

 
2 2

202 1 2 22 2 1 22
2 2 2 02 1 122 2 0

2 2 2 2SPM
U U U Ui U i U U U i
z T T T

δβ∂ δβ ∂ β ∂ ∂ κ ∂γ κ κ
∂ ∂ ∂ ∂

− − − + + + − 1U
T∂

=   (2.6.2) 

 

όπου δβ0 = β01 – β02 και δβ1 = β11 – β12. 

Ο µετασχηµατισµός 2.5.1 είναι απλά ένας µετασχηµατισµός φάσης και 

πρακτικά µεταφέρει τους παλµούς γύρω από το µέσο όρο των δύο κυµατάριθµων β01 

και β02. Έτσι, για να ανακτήσουµε την πραγµατική φάση των παλµών, αρκεί να 

µετατοπίσουµε το αποτέλεσµα των εξισώσεων κατά το µέσο όρο αυτό. Ο 

µετασχηµατισµός 2.5.2 είναι ένας µετασχηµατισµός χρονικού παραθύρου. Με τον 

τρόπο αυτό παρακολουθούµε τους παλµούς καθώς εξελίσσονται στο σύστηµα 

αναφοράς τους, τρέχουµε, δηλαδή, µαζί µε τους παλµούς.  

 Είναι προφανές ότι τα δβ0 και δβ1 αντιπροσωπεύουν τη διαφορά ταχύτητας 

φάσης και ταχύτητας οµάδας αντίστοιχα ανάµεσα στους δύο διαδιδόµενους παλµούς. 

Όταν οι δύο παλµοί είναι του ίδιου µήκους κύµατος οι όροι αυτοί εξαφανίζονται από 

τις εξισώσεις µε την προϋπόθεση ότι οι δύο ίνες είναι κατασκευασµένες από το ίδιο 

υλικό και έχουν τα ίδια γεωµετρικά χαρακτηριστικά. 
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 Εφαρµόζοντας στις τελευταίες εξισώσεις 2.6.1-2.6.2 τους µετασχηµατισµούς 

που παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1, οι εξισώσεις συζευγµένων ρυθµών 

µετατρέπονται στις αντίστοιχες κανονικοποιηµένες:  

 

Μη-κανονικοποιηµένα µεγέθη Ποσότητα κανονικοποίησης Κανονικοποιηµένα µεγέθη 

Χρόνος T T0 τ =
T
T0

       (2.7.1) 

Απόσταση z Z0 ξ =
z

Z0

      (2.7.2) 

Πλάτος Ui, i = 1,2 U0 u
U
Ui

i=
0

     (2.7.3) 

 
Πίνακας 2.1: Πίνακας κανονικοποιήσεων. 

 

 Οι ποσότητες T0, Z0, U0 είναι ο χρόνος, η απόσταση και το πλάτος αναφοράς 

αντίστοιχα και επιλέγονται κατά βούληση. Σε πολλές εφαρµογές το T0 συµπίπτει µε 

το αρχικο χρονικό εύρος του παλµού, το U0 µε το αρχικό του πλάτος και το Z0 µε το 

µήκος διασποράς. 

 Το σύστηµα 2.6 σύµφωνα µε τις κανονικοποιήσεις 2.7.1-3 γίνεται: 

 
2 2

21 1 1 1 2 21
0 1 1 1 1 01 2 112 2 0

2 2SPM
u u D u u Ki u i NL u u K u iKβ β
ξ τ τ τ

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ ∆ + ∆ + + + + + =

∂ ∂ ∂ ∂
2u

τ∂
  (2.8.1)  

2 2
22 2 2 2 1 22

0 2 1 2 2 02 1 122 2 0
2 2SPM

u u D u u Ki u i NL u u K u iKβ β
ξ τ τ τ

∂ ∂ ∂ ∂
−∆ − ∆ + + + + − =

∂ ∂ ∂ ∂
1u

τ
∂
∂

 (2.8.2) 

  

Ο εν λόγω συζεύκτης είναι συµµετρικός µε πανοµοιότυπους πυρήνες, στους οποίους 

διαδίδονται παλµοί του ίδιου µήκους κύµατος, εποµένως οι παλµοί δε θα υπόκεινται 

σε διαφορά ταχύτητας φάσης και ταχύτητας οµάδας, δηλαδή 0 1 0β β∆ = ∆ = . 

Επιπλέον, οι συντελεστές K21, K22 συνήθως είναι πολύ µικροί σε τάξη µεγέθους 

συγκριτικά µε τους υπόλοιπους συντελεστές [32, 33]. 

 Λαµβάνοντας υπόψιν όλες τις παραπάνω υποθέσεις, το σύστηµα των 

συζευγµένων εξισώσεων 2.8 συνοψίζεται στην ακόλουθη κανονικοποιηµένη µορφή: 
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2

21 1 2
1 1 0 2 12 0

2 SPM
u u uDi NL u u K u iK∂ ∂ ∂
∂ξ ∂τ ∂τ

+ + + + =    (2.9.1) 

 
2

22 2 1
2 2 0 1 12 0

2 SPM
u u uDi NL u u K u iK∂ ∂ ∂
∂ξ ∂τ ∂τ

+ + + + =   (2.9.2) 

 

µε D
Z

T
= −

β2 0

0
2 , 2

0 0SPM SPMNL U Z γ= , K 0 0 Z0=κ  και K
Z
T1 1

0

0
=κ  

 

 Η κανονικοποίηση στο σύστηµα έχει γίνει µε τρόπο γενικό, ώστε το ίδιο 

φυσικό πρόβληµα να µοντελοποιείται εύκολα µε διαφορετικούς συντελεστές 

 και . Επιλέγοντας κατά βούληση το χρόνο, την απόσταση και το 

πλάτος αναφοράς, οι συντελεστές αυτοί αλλάζουν τιµές, διατηρώντας πάντα τη 

µεταξύ τους αναλογία. Απλά µεταβάλλονται οι κλίµακες, στις οποίες αναφέρονται. 

0, ,SPMD NL K 1K

 Μια κοµψή έκφραση του συστήµατος 2.9 είναι εκείνη, στην οποία οι 

συντελεστές διασποράς και µη-γραµµικότητας απαλείφονται πλήρως. Εάν για τα 

µεγέθη Z0 και U0 επιλεγούν οι χαρακτηριστικές τιµές [Β3]: 2
0 0 2Z T β=  και 

2 2
0 2 0 SPMU T NLβ= , τότε για την περίπτωση της ανώµαλης διασποράς (β2<0) θα 

είναι: 

D = 1, NLSPM = 1, 2
0 0 0 2K Tκ β=  και 1 1 0 2K Tκ β=  

 

και το σύστηµα 2.9 αποκτά την ακόλουθη µορφή: 

 

   
2

21 2 1
1 1 12

1 0
2

u u ui K u u K u
ξ τ τ

⎛ ⎞∂ ∂ ∂
+ + + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠

0 2 =   (2.10.1) 

   
2

22 1 2
1 2 22

1 0
2

u u ui K u u K u
ξ τ τ

⎛ ⎞∂ ∂ ∂
+ + + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠

0 1 =  (2.10.2) 

 

Το σύστηµα 2.10 συναντάται πολύ συχνά στη βιβλιογραφία και αποτελεί το 

υπό συζήτηση µαθηµατικό µοντέλο σε αυτή τη µελέτη. Συνοψίζοντας όλες τις 

υποθέσεις που οδήγησαν στο σύστηµα 2.10, θα πρέπει πάντα να έχουµε υπόψιν ότι 

ισχύουν µόνο για παλµούς που λειτουργούν στο ίδιο µήκος κύµατος και στην περιοχή 

ανώµαλης διασποράς, σε ένα συµµετρικό συζεύκτη µε πανοµοιότυπους πυρήνες. 
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2.3 CW λειτουργία 

 

2.3.1 Το γραµµικό πρόβληµα 

 

Στην περίπτωση CW δέσµης laser που εισέρχεται στο συζεύκτη, η χρονική εξάρτηση 

απουσιάζει από το µαθηµατικό µοντέλο που περιγράφει τη διάδοση του φωτός, 

καθώς το πεδίο είναι µονοχρωµατικό (CW beam – Continuous Wave beam – δέσµη 

συνεχούς κύµατος). Έστω λ0 το µήκος κύµατος της δέσµης, β0 ο κυµατάριθµος 

διάδοσης που αντιστοιχεί σε αυτό το µήκος κύµατος µέσα στον οπτικό κυµατοδηγό 

και C ο συντελεστής σύζευξης µεταξύ των δύο οπτικών κυµατοδηγών του συζεύκτη. 

Αν θεωρήσουµε u1, u2 τα πεδία που διαδίδονται µέσα στους κυµατοδηγούς 1 και 2 

αντίστοιχα, τότε, ξεκινώντας από το γενικής µορφής µοντέλο 2.1, µε αντίστοιχο 

τρόπο οι εξισώσεις που περιγράφουν τη διάδοσή τους προκύπτουν: 

 

    1
0 1 2 0dui u Cu

dz
β+ + =     (2.11.1) 

    2
0 2 1 0dui u Cu

dz
β+ + =     (2.11.2) 

 

ή πιο συνεπτυγµένα:  

    di
dz

=
u Cu      (2.11.3) 

 

    όπου 1

2

u
u
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

u  και 0

0

C
C
β

β
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

C   

 

Θεωρώντας το συζεύκτη ως µια ενιαία διάταξη που υποστηρίζει εκτεταµένους 

ρυθµούς, οι υπερρυθµοί αυτοί µπορούν να εξαχθούν εύκολα από το σύστηµα 2.11. 

Με γνωστούς τους υπερρυθµούς, κάθε πεδίο µπορεί να γραφεί σαν γραµµικός 

συνδυασµός τους, καθώς η αναζήτησή τους ανάγεται σε ένα αλγεβρικό πρόβληµα 

ιδιοτιµών, όπου ισχύουν όλα τα γνωστά συµπεράσµατα της άλγεβρας περί ιδιοχώρου 

λύσεων.  

Ένας ρυθµός αποτελεί εξ ορισµού µια κατανοµή, της οποίας το µέτρο είναι 

αναλλοίωτη ποσότητα, ενώ µόνο η φάση υπόκειται σε µεταβολή. Επειδή ένας ρυθµός 
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του συζεύκτη εξαρτάται από την απόσταση z µόνο µέσω ενός παράγοντα φάσης, ο 

ρυθµός m, όπου m=1,2, θα είναι της µορφής: 

 

  ( ) ( ) (expm m
mi zβ=u A ) ,    µε    ( ) ( ) ( )expm m

n n mu A iβ= z   (2.12) 

 

και το σύστηµα 2.11 µετατρέπεται στο εξής αλγεβρικό σύστηµα 

 

    
( )

( )
0 1

0 2

0
m

m

m
m

C A
C A

β β
β β

⎡ ⎤−⎡ ⎤
=⎢ ⎥⎢ ⎥−⎣ ⎦ ⎢ ⎥⎣ ⎦

  (2.13) 

 

το οποίο αποτελεί πρόβληµα ιδιοτιµών µε προσδιοριστέες ιδιοτιµές τις βm και 

προσδιοριστέα ιδιοδιανύσµατα τα Α(m). Συνεπώς, η εύρεση των ρυθµών ανάγεται στη 

λύση ενός αλγεβρικού προβλήµατος ιδιοτιµών. 

 Η λύση του συστήµατος 2.13 θα δώσει: 

 

    β1 = β0 + C µε ( )1 11
12
+⎡ ⎤

= ⎢ ⎥+⎣ ⎦
A    (2.14.1) 

    β2 = β0 - C µε ( )2 11
12
+⎡ ⎤

= ⎢ ⎥−⎣ ⎦
A    (2.14.2) 

 

όπου τα ιδιοδιανύσµατα κανονικοποιήθηκαν αυθαίρετα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η 

συνολική κανονικοποιηµένη ισχύς ( ) ( )2 21 2 1+ =A A  να ισοκατανέµεται ανάµεσα 

στους δύο ρυθµούς, δηλαδή ( ) ( )2 21 2 1
2

= =A A , όπου 1
1 2

2

,
A

A A
A
⎡ ⎤

= =⎢ ⎥
⎣ ⎦

A , 

δηλαδή * *
1 1 2 2A A A A= +A . 

 Αυτή η κανονικοποίηση δε δεσµεύει τους ρυθµούς ως προς το ποσό ισχύος 

που µεταφέρουν ο ένας σε σχέση µε τον άλλον, καθώς το διαδιδόµενο πεδίο είναι 

ένας γραµµικός συνδυασµός των ρυθµών αυτών, µια άθροιση δηλαδή µε βάρη, τα 

οποία έρχονται τελικά να καθορίσουν το ποσό ισχύος που µεταφέρει ο κάθε ρυθµός. 

Η επιλογή ( ) ( )2 21 2 1
2

= =A A  απλά δίνει τα αποτελέσµατα σε κοµψή µορφή (βλ. 

σηµείωση σελ. 95). Κάθε ένας από τους ρυθµούς εξελίσσεται λοιπόν σαν: 
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   ( ) ( )1
0

11 exp
12

i Cβ
+⎡ ⎤

= z+⎡ ⎤⎢ ⎥ ⎣ ⎦+⎣ ⎦
u    (2.15.1) 

   ( ) ( )2
0

11 exp
12

i Cβ
+⎡ ⎤

= z−⎡ ⎤⎢ ⎥ ⎣ ⎦−⎣ ⎦
u    (2.15.2) 

 

Οι υπερρυθµοί αυτοί, τόσο από µαθηµατική, όσο και από φυσική σκοπιά, 

απεικονίζονται στο ακόλουθο σχ. 2.3. 

 

              άρτιος υπερρυθµός                            περιττός υπερρυθµός 

 

                    β1 = β0 + C                          β2 = β0 - C 

 

     ( ) ( )1
0

11 exp
12

i Cβ
+⎡ ⎤

= ⎡⎢ ⎥ ⎣+⎣ ⎦
u z+ ⎤⎦                                    ( ) ( )2

0

11 exp
12

i Cβ
+⎡ ⎤

= −⎡ ⎤⎢ ⎥ ⎣ ⎦−⎣ ⎦
u z  

 

 

        Α1
(1)  Α2

(1)            Α1
(2) Α2

(2)

 

      
 

 
Σχήµα 2.3: Ο άρτιος και ο περιττός υπερρυθµός και απεικόνισή τους σε διατοµή του συζεύκτη.  

 

Οι χαρακτηρισµοί «άρτιος» και «περιττός» έχουν αποδοθεί στους ρυθµούς 

λόγω της χωρικής συµµετρίας τους. Πρακτικά, το εξαχθέν µαθηµατικό αποτέλεσµα 

σηµαίνει ότι το Η/Μ πεδίο του κάθε ρυθµού ταλαντώνεται κατά τον τρόπο που 

φαίνεται στο σχήµα 2.3. Στον άρτιο ρυθµό το πεδίο στους δύο κυµατοδηγούς είναι σε 

φάση, ενώ στον περιττό ρυθµό το πεδίο έχει διαφορά φάσης π µεταξύ των δύο 

κυµατοδηγών. 
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Οποιοδήποτε διαδιδόµενο πεδίο µπορεί να γραφεί σαν γραµµικός συνδυασµός 

των δύο υπερρυθµών, όπως ακριβώς κάθε λύση του αλγεβρικού συστήµατος µπορεί 

να γραφεί ως γραµµικός συνδυασµός των ιδιολύσεων του συστήµατος αυτού. Οι 

γραµµικοί συντελεστές – τα βάρη άθροισης των ρυθµών – καθορίζονται 

µονοσήµαντα από τις αρχικές συνθήκες, δηλαδή αν c1, c2 είναι τα τυχαία πλάτη των 

υπερρυθµών, θα είναι: 

 

( ) ( )1 2
1 2c c= +u u u  ή  ( ) ( )1

1 0 2 0
2

1 11 1exp exp
1 12 2

u
c i C z c i C z

u
β β

+ +⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= + + −⎡ ⎤ ⎡⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎤⎣ ⎦ ⎣+ −⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦

⎦     

δηλαδή 

    01 2
1 2

iCz iCz
i zc e c eu e β

−+
=    (2.16.1) 

    01 2
2 2

iCz iCz
i zc e c eu e β

−−
=    (2.16.2) 

 

Η οπτική ισχύς του συνολικού πεδίου ορίζεται από τη σχέση 2 * *
1 1 2 2P u u u= = +u u  

και µε τη χρήση των σχέσεων 2.16 υπολογίζεται εύκολα ότι είναι 
* *

1 1 2 2

2
c c c cP +

= . 

 

Για z = 0 θα είναι: 
1 2

1

1 2
2

2

2

c cu

c cu

+
=

−
=

   ή    1 1

2 1

c u u
c u u

2

2

= +
= −

   (2.17) 

 

Οι τελευταίες σχέσεις παρέχουν τα πλάτη c1, c2 των υπερρυθµών ως προς τα πλάτη 

των πραγµατικών εντοπισµένων ρυθµών του κάθε επιµέρους κυµατοδηγού. 

 

Από το σύνολο όλων των συνδυασµών για τα πεδία u1, u2 που περιγράφουν οι 

τελευταίες σχέσεις, δύο περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικές: 

 

1η περίπτωση: ισοκατανοµή ισχύος µεταξύ των δύο κυµατοδηγών για z = 0 

 

Αν όλη η Η/Μ ισχύς ισοκατανεµηθεί µεταξύ των δύο κυµατοδηγών στην είσοδο του 

συζεύκτη µε µηδενική διαφορά φάσης, δηλαδή αν u1 = u2 = u0/2, τότε από το 
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σύστηµα 2.17 προκύπτει ότι c1 = u0 και c2 = 0, δηλαδή διεγείρεται µόνο ο άρτιος 

υπερρυθµός, ο οποίος απορροφά όλη την αρχική ισχύ.  

Αν οι δύο κυµατοδηγοί τροφοδοτηθούν µε το ίδιο ποσό Η/Μ ισχύος, αλλά µε 

διαφορά φάσης π, δηλαδή αν u1 = –u2 µε |u1| =| –u2| = u0/2, τότε θα είναι c1 = 0 και c2 

= u0, δηλαδή διεγείρεται µόνο ο περιττός υπερρυθµός, ο οποίος απορροφά όλη την 

αρχική ισχύ.  

Καθώς ο υπερρυθµός διαδίδεται αναλλοίωτος – αυτή είναι και η βαθύτερη 

έννοια ενός ρυθµού – το βασικό συµπέρασµα είναι ότι δε γίνεται σύζευξη, αφού 

τέτοιου είδους τροφοδότηση διεγείρει πεδίο που διαδίδεται αναλλοίωτο. 

 

2η περίπτωση: τροφοδότηση ισχύος µόνο ενός κυµατοδηγού για z = 0 

 

Αν όλη η Η/Μ ισχύς τροφοδοτήσει µόνο τον κυµατοδηγό 1, ενώ ο κυµατοδηγός 2 

µείνει «κενός», τότε η συνθήκη u1 = u0, u2 = 0 πολύ εύκολα θα δώσει c1 = c2 = u0. 

∆ηλαδή η τροφοδότηση ενός µόνο καναλιού ταυτίζεται µε την ισοδύναµη διέγερση 

και των δύο υπερρυθµών µε την ίδια φάση. 

Αντίστοιχα αν u1 = 0, u2 = u0, τότε c1 = –c2, όπου το «–» εκφράζει απλά µια 

διαφορά φάσης π, ενώ δεν έχει καµία επίδραση στο µέτρο των υπερρυθµών, οπότε το 

συµπέρασµα παραµένει το ίδιο. Εξάλλου, η ονοµασία των κυµατοδηγών έχει γίνει µε 

αυθαίρετο τρόπο και, καθώς το σύστηµα έχει πλήρη χωρική συµµετρία, θα ήταν 

ασυµβίβαστο να άλλαζαν τα συµπεράσµατα. 

Εποµένως, στην περίπτωση αυτή συνυπάρχουν και οι δύο υπερρυθµοί, οι 

οποίοι διαδίδονται µε διαφορετική ταχύτητα, αφού έχουν διαφορετικό κυµατάριθµο 

και η µεταξύ τους σύζευξη είναι αναµενόµενη. Αυτή η περίπτωση παρουσιάζει και 

µεγαλύτερο επιστηµονικό ενδιαφέρον, καθώς µια συνηθισµένη χρήση του οπτικού 

συζεύκτη είναι να κατευθύνει την οπτική ισχύ που εισέρχεται σε µια θύρα εισόδου 

στην κατάλληλη θύρα εξόδου. 

 

Σηµείωση:  

Εάν είχε επιλεγεί κανονικοποίηση γενικής µορφής 1/x και όχι 1/2, τότε θα προέκυπτε 

1 2 1 2
1 2,

2 2
u u u uc x c x+

= =
− , µορφή που περιπλέκει την κατανόηση της φυσικής του 

φαινοµένου για τις δύο υπό µελέτη περιπτώσεις. 
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Όπως αποκάλυψε η γραµµική ανάλυση, οι κυµατάριθµοι διάδοσης των δυο 

υπερρυθµών είναι β1 = β0 + C και β2 = β0 – C, δηλαδή, καθώς διαδίδονται, οι 

κυµατάριθµοί τους διαφέρουν κατά ∆β = β1 – β2 = 2C. Η διαφορά αυτή προκαλεί µια 

διαφορά φάσης (phase mismatch) ∆φ = ∆βz = 2Cz, η οποία αυξάνεται συνεχώς 

καθώς διαδίδονται. Ο τρόπος που µεταβαλλονται κατά τη διάδοση οι σχετικές φάσεις, 

η διαφορά τους, καθώς και τα πεδία, απεικονίζονται στο σχήµα 2.4. 

 

 

(α)                 (β) 

(γ)                 (δ) 

 

Σχήµα 2.4: Εξέλιξη των φάσεων φ1, φ2 (α) και ∆φ (γ)  και των πεδίων (β,δ) σε απόσταση 2Lc . 

 

Στο σχήµα αυτό Lc είναι η απόσταση σύζευξης (coupling length) και 

αντιπροσωπεύει την απόσταση κατά την οποία όλη η ενέργεια που τροφοδότησε 

αρχικά το ένα κανάλι έχει µεταβεί πλήρως στο άλλο. Προφανώς σε απόσταση 2Lc 

όλη η Η/Μ ισχύς έχει υποστεί ξανά πλήρη σύζευξη κι εποµένως έχει επιστρέψει στο 

αρχικό κανάλι. Κάθε φορά που 2ϕ π∆ = , λόγω περιοδικότητας στον όρο ( )exp i zϕ∆ , 

το σύστηµα επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. Όταν ϕ π∆ = , τότε έχουµε 

πλήρη σύζευξη, όπως φαίνεται και στο σχήµα 2.4, δηλαδή όλη η ισχύς που 

τροφοδότησε αρχικά το ένα κανάλι µεταβαίνει πλήρως στο άλλο. Σε αυτή την 

απόσταση ισχύει εποµένως 2Cz π= , δηλαδή 2z Cπ= . Συνεπώς, η απόσταση 
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σύζευξης του γραµµικού συζεύκτη δίνεται από τη σχέση 2CL Cπ= . Από φυσικής 

άποψης, στην απόσταση αυτή οι υπερρυθµοί έχουν αναπτύξει διαφορά φάσης π σε 

σχέση µε την αρχική τους κατάσταση. Εποµένως, στο κανάλι που για z = 0 η 

υπέρθεσή τους έδινε ενισχυτική συµβολή (διαφορά φάσης 0) και εµφάνιζε πεδίο τώρα 

θα δώσει αναιρετική συµβολή, καθώς η διαφορά φάσης αυξήθηκε πια σε π και το 

πεδίο θα είναι µηδέν. Ακριβώς αντίστοιχα για το άλλο κανάλι, ενώ αρχικά ήταν ∆φ = 

π, τώρα ∆φ = π+π = 2π. Σχηµατικά αυτή η ανάπτυξη φαίνεται στο σχήµα 2.5. 

 

 

                                 z = 0                                                    z = Lc 

 

 

   
 

  
 

 

       ∆φ = 0          ∆φ = π                    ∆φ = π         ∆φ = 2π 

πεδίο 
σε κάθε επιµέρους 

κυµατοδηγό 

άρτιος  
υπερρυθµός 

περιττός 
υπερρυθµός 

 

 
Σχήµα 2.5: Υπερρυθµοί και πεδία σε κάθε επιµέρους κυµατοδηγό στην είσοδο (z = 0) και την έξοδο (z 

= Lc) του συζεύκτη όταν εισαχθεί πεδίο (z = 0) µόνο στον ένα κυµατοδηγό. 
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Σχετικά µε την ακριβή τιµή των πεδίων στις θύρες εξόδου του συζεύκτη, έστω 

ότι στην είσοδο του συστήµατος (z = 0) είναι u1 = uin και u2 = 0. Όπως 

προαναφέρθηκε, οι συντελεστές των ρυθµών θα είναι c1 = c2 = uin. Τότε για z = Lc = 

π/2C τα πεδία στην έξοδο θα είναι (βλ. εκφράσεις 2.16): 

 

  

0

0

2 2
2

1

2 2
2

2

e e e
2

e e e
2

i i
i

C
in

i i
i

C
in

u u

u u

π π
β π

π π
β π

−

−

+
=

−
=

  ή 0

1

2 2
2

0

e e
i i

C
in

u

u u
β π π

=

=
 (2.18) 

 

Με άλλα λόγια, εκτός από τη µεταφορά οπτικής ισχύος, η απέναντι θύρα 

εξόδου αποκτά επιπλέον φάση π/2. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει κάποιος εάν 

παρατηρήσει προσεκτικά τις καµπύλες του διαγράµµατος 2.4. Ο όρος 

( 0exp 2i Cβ π⎡⎣ )⎤⎦ δε διαδραµατίζει  κάποιο ρόλο, αφού κατά τον όρο αυτό αυξάνεται 

η φάση στα πεδία και των δύο κυµατοδηγών. Εκφράζει απλά τη διάδοση των πεδίων 

στη φέρουσα συχνότητα της δέσµης, η οποία αντιστοιχεί στον κυµατάριθµο β0. Εάν 

στις αρχικές εξισώσεις εκτελεστεί ο µετασχηµατισµός 0
1,2 1,2 ei zu U β= , τότε ο όρος που 

περιέχει το β0 εξαφανίζεται από τις εξισώσεις, καθώς και από όλα τα αποτελέσµατα. 

Θα είναι δηλαδή: 

 

 

 

1
2

2
1

0

0

dui Cu
dz
dui Cu
dz

+ =

+ =
 και 

1 2
1

1 2
2

2

2

iCz iCz

iCz iCz

c e c eu

c e c eu

−

−

+
=

−
=

 µε 

( ) ( )

( ) ( )

1

2

11 exp
12

11 exp
12

iCz

iCz

+⎡ ⎤
= ⎢ ⎥+⎣ ⎦

+⎡ ⎤
= ⎢ ⎥−⎣ ⎦

u

u
 (2.19) 

 

Τα συµπεράσµατα εξάγονται πιο εύκολα και δεν αλλοιώνονται, αφού ανά 

πάσα στιγµή ο όρος αυτός µπορεί να ανακτηθεί µε χρήση του αντίστροφου 

µετασχηµατισµού. Στην ενότητα 2.3.1 ο όρος αυτός διατηρήθηκε για λόγους 

πληρότητας, αλλά στις επόµενες ενότητες θα απουσιάσει ώστε να απλοποιηθούν οι 

εκφράσεις.  
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2.3.2 Το µη-γραµµικό πρόβληµα 

 

Το πλήρες σύστηµα που περιγράφει τη διάδοση δέσµης φωτός στο µη-γραµµικό 

κατευθυντικό συζεύκτη προκύπτει από το σύστηµα 2.10 µε συµπλήρωση του µη-

γραµµικού όρου: 

 

    21
2 1 1 0dui Cu NL u u

dz
+ + =    (2.20.1) 

    22
1 2 2 0dui Cu NL u u

dz
+ + =    (2.20.2) 

 

Εύκολα µπορεί να δειχθεί ότι οι εξισώσεις που περιγράφουν τη διάδοση 

φωτός στο συζεύκτη είναι συµβατές µε τη διατήρηση της συνολικής ισχύος του 

συστήµατος, καθώς θεωρείται ότι ο συζεύκτης δεν παρουσιάζει κανενός είδους 

απώλειες. Θεωρώντας και τις συζυγείς εκφράσεις των 2.20.1, 2.20.2, δηλαδή: 

 

    
*

2*1
2 1 1 0dui Cu NL u u

dz
− + + =*    (2.20.3) 

    
*

2*2
1 2 2 0dui Cu NL u u

dz
− + + =*    (2.20.4) 

 

πολλαπλασιάζοντας τις 2.20.1.-4 κατά µέλη µε αντίστοιχα και 

αφαιρώντας κατά µέλη τις προκύπτουσες εξισώσεις κατά το σχήµα (2.20.1)-(2.20.2) 

και (2.20.3)-(2.20.4), προκύπτει: 

* *
1 2 1 2, , ,u u u u

 

    
( ) (

*
1 1 * *

2 1 2 1 0
d u u

i C u u u u
dz )+ − =   (2.21.1) 

    
( ) (

*
2 2 * *

1 2 1 2 0
d u u

i C u u u u
dz )+ − =   (2.21.2) 

 

Κάθε εξίσωση περιγράφει τη διάδοση της ισχύος σε κάθε κυµατοδηγό 

ξεχωριστά. Αν αθροιστούν εποµένως κατά µέλη, θα προκύψει η εξίσωση για τη 

διάδοση της συνολικής ισχύος. Το αποτέλεσµα είναι: 
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( )* *

1 1 2 2 0
d u u u u

i
dz
+

= , δηλαδή 0 const.dP P
dz

= ⇔ =  (2.21.3) 

 

Εποµένως η συνολική ισχύς παραµένει σταθερή όπως προαναφέρθηκε. 

 Ο ακριβής τρόπος µε τον οποίο διαδίδεται η οπτική ισχύς µέσα στο σύστηµα 

µελετήθηκε το 1982 από τον Jensen [6] και δίνεται από: 

 

   ( ) (1
1 1 2
2 inP z P cn Cz m)⎡ ⎤= + ⎟⎣ ⎦    (2.22.1) 

   ( ) ( )2 inP z P P z= − 1      (2.22.2) 

 

όπου ( )2cn Cz m⎟  είναι ελλειπτική συνάρτηση Jacobi µε m = (Pin/Pc)2. Pin είναι η 

οπτική ισχύς µε την οποία τροφοδοτείται αρχικά µια από τις δύο θύρες εισόδου του 

συζεύκτη. Pc ονοµάζεται η κρίσιµη ισχύς (critical power) και ορίζεται ως η ισχύς 

εκείνη που έχει κατάλληλη τιµή, ώστε όταν θα εισέλθει σε µία µόνο από τις δύο 

εισόδους του συζεύκτη να µοιραστεί ισοµερώς στις δύο εξόδους σε απόσταση Lc. Η 

κρίσιµη ισχύς δίνεται από τη σχέση Pc = 4C/NL. 

Στο γραµµικό όριο, για σχετικά µικρή ισχύ εισόδου Pin δηλαδή, τέτοια ώστε 

, οι παραπάνω σχέσεις γίνονται:  1m

 

   ( ) ( )1
1 1 cos 2
2 inP z P Cz= +⎡ ⎤⎣ ⎦     (2.23.1) 

   ( ) ( )2 inP z P P z= − 1      (2.23.2) 

 

όπως προέκυψε και στη γραµµική ανάλυση της προηγούµενης ενότητας. 

Συνήθως οι σχέσεις που αφορούν στον τρόπο που διαδίδεται η οπτκή ισχύς 

µέσα στον οπτικό συζεύκτη οπτικοποιούνται στο διάγραµµα µεταγωγής. Ένα τέτοιο 

διάγραµµα απεικονίζεται στο σχήµα 2.6 και παρουσιάζει την ισχύ που αποµένει σε 

κάθε κανάλι µετά από απόσταση Lc, καθώς αυξάνεται η ισχύς εισόδου που εισέρχεται 

στη µία από τις δύο θύρες εισόδου. Η ισχύς εισόδου είναι κανονικοποιηµένη στην 

κρίσιµη ισχύ, ενώ η ισχύς εξόδου είναι κανονικοποιηµένη στην ισχύ εισόδου. Λόγω 

αυτής της κανονικοποίησης η τιµή Pin/Pc = 1 αντιστοιχεί στην τιµή Pout/Pin = 0.5, 
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αφού προφανώς τότε θα είναι Pin=Pc, δηλαδή η ισχύς θα πρέπει να µοιραστεί 50 – 50 

µεταξύ των δύο θυρών εξόδου. Ουσιαστικά απεικονίζεται το σύστηµα: 

 

   ( ) (1 1 1 2
2in

P z
cn Cz m

P )⎡ ⎤= + ⎟⎣ ⎦     (2.24.1) 

   ( ) ( )2 1
in in

P z P z
P P

= − 1      (2.24.2) 

 

µε m = (Pin/Pc)2, όπου θεωρείται ότι τροφοδοτείται αρχικά ο πυρήνας 1 µε ισχύ 

εισόδου Pin. 

 
Σχήµα 2.6: ∆ιάγραµµα µετάδοσης του συζεύκτη. 

 

Το διάγραµµα αυτό αποτελεί το κύριο εργαλείο για τη µελέτη της 

συµπεριφοράς του συζεύκτη και θα επανέλθουµε σε αυτό και σε επόµενη ενότητα. 

Ενδεικτικά, και για καλύτερη κατανόηση του διαγράµµατος, παρουσιάζεται η εξέλιξη 

των πραγµατικών πεδίων µέσα στο συζεύκτη για 4 διαφορετικά σηµεία του 

διαγράµµατος µεταγωγής, όπως αυτά είναι σηµειωµένα στο σχήµα 2.7. 

 

 
Σχήµα 2.7: ∆ιάγραµµα µετάδοσης του συζεύκτη για το κανάλι που αρχικά τροφοδοτείται. 
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Pin<<Pc                                                          Pin=Pc

Pin=2Pc                                                         Pin=3Pc

Σχήµα 2.8: ∆ιάδοση CW δέσµης για αρχική ισχύ P<<Pc, P=Pc, P=2Pc και P=3Pc.  

 

Όσο αυξάνεται η ισχύς εισόδου, τόσο λιγότερη οπτική ισχύς συζεύγνυται στο 

γειτονικό κυµατοδηγό. Η παρατήρηση αυτή αποτελεί δοµικό λίθο, όχι µόνο για το 

συζεύκτη, αλλά και γενικότερα για τις µη-γραµµικές συστοιχίες οπτικών 

κυµατοδηγών, που δοµούνται δηλαδή από περισσότερους από 2 κυµατοδηγούς. 
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2.4 Παλµική λειτουργία  

 

2.4.1 Το γραµµικό πρόβληµα 

 

Στην περίπτωση διάδοσης παλµών στο γραµµικό συζεύκτη, το µοντέλο διατυπώνεται 

ως εξής: 

   
2

1 1 2
0 2 12 0

2
u u uDi C u iC
z t t

∂ ∂ ∂
+ + +

∂ ∂ ∂
=    (2.25.1) 

   
2

1 1 2
0 2 12 0

2
u u uDi C u iC
z t t

∂ ∂ ∂
+ + +

∂ ∂ ∂
=    (2.25.2) 

 

Το σύστηµα αυτό είναι εν γένει δύσκολο να λυθεί, αλλά συναντά µια κοµψή 

λύση στην περίπτωση απουσίας του όρου της διασποράς D, για την αρχική 

τροφοδοσία ενός από τους δύο κυµατοδηγούς. Σύµφωνα µε τον Chiang [32, 33] η 

γενική λύση διατυπώνεται ως εξής: 

 

  ( ) ( ) ( )0
1 0 1 0 1

1,
2

iC z iC zu z t u t C z e u t C z e−⎡ ⎤= − + +⎣ ⎦
0   (2.26.1)  

  ( ) ( ) ( )0
2 0 1 0 1

1,
2

iC z iC zu z t u t C z e u t C z e−⎡ ⎤= − − +⎣ ⎦
0

a

  (2.26.2) 

 

όπου  είναι ο παλµός εισόδου για z = 0 και µπορεί να έχει οποιοδήποτε σχήµα. 

Στην περίπτωση που C

( )0u t

1 = 0, η λύση απλοποιείται περισσότερο και µπορεί να δειχθεί 

εύκολα µε χρήση της ταυτότητας  ότι γίνεται: cos siniae a i± = ±

 

    ( ) ( ) ( )1 0, cosu z t u t C z= 0    (2.27.1) 

    ( ) ( ) ( )2 0, sinu z t u t C z= 0    (2.27.2) 

 

∆ηλαδή, χωρίς χρονική και διαρρυθµική διασπορά οι παλµοί διαδίδονται στο 

συζεύκτη ακριβώς όπως µια δέσµη: το µήκος σύζευξης είναι όπως και για την 

περίπτωση της δέσµης ίσο µε Lc = π/2C0. 
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2.4.2 Το µη-γραµµικό πρόβληµα 

 

Με την προσθήκη και του µη-γραµµικού όρου στο µοντέλο της προηγούµενης 

ενότητας οι εξισώσεις επανέρχονται στην πλήρη τους µορφή για διάδοση παλµών στο 

µη-γραµµικό κατευθυντικό συζεύκτη. 
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Όπως και στην περίπτωση απουσίας χρονικής εξάρτησης από τις εξισώσεις 

(για CW δέσµη δηλαδή) µπορεί να δειχθεί ότι οι εξισώσεις που περιγράφουν τη 

διάδοση των παλµών στο συζεύκτη είναι συµβατές µε τη διατήρηση της συνολικής 

ισχύος του συστήµατος. Έστω οι συζυγείς εκφράσεις των 2.28.1, 2.28.2, δηλαδή: 
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Στη συνέχεια οι εκφράσεις 2.28.1-4 πολλαπλασιάζονται κατά µέλη µε 

 αντίστοιχα και οι προκύπτουσες εξισώσεις αφαιρούνται κατά µέλη, 

σύµφωνα µε το σχήµα (2.28.1)-(2.28.2) και (2.28.3)-(2.28.4). Προσθαφαιρώντας τον 

όρο 

* *
1 2 1 2, , ,u u u u

*
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1
u u
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∂
∂

 από την πρώτη εξίσωση και τον όρο 
*
2

2
u u
t

∂
∂

 από τη δεύτερη, ώστε να 

απλοποιηθεί ο όρος της διασποράς, τελικά προκύπτει: 

 

( ) ( )
* * *

1 1 * * * *1 1 2 2
1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 0

2
u u u u u uDi u u C u u u u iC u

z t t t t t
∂ ⎛ ⎞ ⎛∂ ∂ ∂ ∂∂

+ − + − + +⎜ ⎟ ⎜∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝
u
⎞
=⎟

⎠
 (2.29.1) 

( ) ( )
* * *

2 2 * * * *2 2 1 1
2 2 0 1 2 1 2 1 2 2 0

2
u u u u u uDi u u C u u u u iC u

z t t t t t
∂ ⎛ ⎞ ⎛∂ ∂ ∂ ∂∂

+ − + − + +⎜ ⎟ ⎜∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝
u
⎞
=⎟

⎠
 (2.29.2) 
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Στη συνέχεια οι εξισώσεις ολοκληρώνονται στο πεδίο του χρόνου και 

προστίθενται κατά µέλη. Το ολοκλήρωµα που αφορά στον όρο της διασποράς είναι 

µηδέν για παλµούς που φθίνουν στο µηδέν καθώς , οπότε ο όρος διασποράς 

δε συµµετέχει στην έκφραση για τη συνολική ισχύ. 

t → ±∞

Το αποτέλεσµα είναι: 

 

  ( ) ( )* * * *
1 1 2 2 1 1 2 1 2 0i u u u u dt iC u u u u dt

z t

+∞ +∞

−∞ −∞

∂ ∂
+ + +

∂ ∂∫ ∫ =   (2.30) 

 

όπου το ολοκλήρωµα που αφορά στον όρο της διαρρυθµικής διασποράς µηδενίζεται 

για παλµούς που φθίνουν στο µηδέν καθώς . Τελικά: t →±∞

 

 ( )* *
1 1 2 2 0i u u u u dt

z

+∞

−∞

∂
+ =

∂ ∫ , δηλαδή 0 codP P
dz

= ⇔ = nst.   (2.31) 

 

∆ηλαδή η συνολική ισχύς παραµένει σταθερή όπως προαναφέρθηκε. 

 

 Η οπτική ισχύς του συνολικού πεδίου που στην περίπτωση CW δέσµης 

ορίζεται από τη σχέση 2 *
1 1 2 2P u u u= = +u *u , δίνεται τώρα από ένα χρονικό 

ολοκλήρωµα, δηλαδή είναι: (2 * *
1 1 2 2

0 0

P dt u u u u
+∞ +∞

= = +∫ ∫u )dt , αφού τα πεδία είναι 

χρονικά µεταβαλλόµενα. 

 

 Το σύστηµα 2.28 είναι εν γένει δύσκολο να λυθεί αναλυτικά, ακόµα και όταν 

απουσιάζει ο όρος της διαρρυθµικής διασποράς. Στην περίπτωση αυτή, µάλιστα, 

έχουν αναφερθεί αναλυτικά αποτελέσµατα, αλλά βασισµένα σε προσεγγιστικές 

µεθόδους [15], όπως η µεταβολική µέθοδος [16, 26, 27]. Η ύπαρξη του όρου της 

διαρρυθµικής διασποράς περιπλέκει τα πράγµατα, γεγονός που καθιστά απαραίτητη 

την αριθµητική αντιµετώπιση του προβλήµατος.  
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2.5 Η επίδραση της διαρρυθµικής διασποράς στη µη-γραµµική διάδοση παλµών 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 2.1, σηµαντικός όγκος εργασίας έχει γίνει κατά 

το παρελθόν για το γραµµικό και το µη-γραµµικό κατευθυντικό συζεύκτη, τόσο για 

δέσµη, όσο και για παλµούς. Στην περίπτωση των παλµών, που διαδίδονται µέσα στο 

µη-γραµµικό συζεύκτη, ελάχιστες εργασίες έχουν συµπεριλάβει το φαινόµενο της 

διαρρυθµικής διασποράς. Στην ενότητα αυτή διερευνάται η επίδραση του όρου K1 

που αντιπροσωπεύει τη διαρρυθµική διασπορά στη διάδοση παλµών της µορφής 

(sec )A h At . Καθώς η ύπαρξη του όρου αυτού δυσχεραίνει σηµαντικά την αναλυτική 

αντιµετώπιση του προβλήµατος, όλα τα αποτελέσµατα που ακολουθούν είναι 

προϊόντα αριθµητικών προσοµοιώσεων. 

 Για το σκοπό αυτό, ο συντελεστής K0 σταθεροποιείται στη συχνά 

συναντώµενη τιµή K0 = 1 και η µελέτη εστιάζεται στον K1 και στον τρόπο που 

επηρεάζει τη δυναµική των διαδιδόµενων παλµών µέσα στο συζεύκτη. Το σύστηµα 

2.10, λοιπόν, αναδιατυπώνεται: 
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Η σταθεροποίηση του συντελεστή K0 δε βλάπτει τη γενικότητα των αποτελεσµάτων, 

καθώς το πρόβληµα εξετάζεται σε κανονικοποιηµένη µορφή. Για διαφορετικές 

κλίµακες κανονικοποίησης, οι ίδιοι συντελεστές αντιπροσωπεύουν διαφορετικά 

φυσικά προβλήµατα. Τα συµπεράσµατα εποµένως βρίσκουν εφαρµογή σε πληθώρα 

προβληµάτων. 

 

2.5.1 Η επίδραση της διαρρυθµικής διασποράς στη µεταγωγή παλµών 

 

Ως γνωστόν [Β1], εάν ένα θεµελιώδες σολιτόνιο ( 0, ) sec (u z t h t= =  αρχικής 

συνολικής ισχύος P0 εισέλθει στη µία θύρα εισόδου ενός µη-γραµµικού 

κατευθυντικού συζεύκτη χωρίς διαρρυθµική διασπορά, τότε η πρώτη µεταγωγή 

συµβαίνει σε απόσταση Lc = π/2K0, δηλαδή: 
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όπου οι δείκτες δηλώνουν τον αντίστοιχο πυρήνα και Pi, i = 1,2 , είναι η εισερχόµενη 

ισχύς σε κάθε κανάλι. ∆ηλαδή η µεταγωγή ακολουθεί ακριβώς τον τρόπο που µια 

CW δέσµη διαδίδεται µέσα στον ίδιο συζεύκτη. 

 Όταν η διαρρυθµική διασπορά είναι παρούσα τα πράγµατα αλλάζουν. Για να 

διαφωτιστεί ο τρόπος µε τον οποίο ενεργεί, έστω ότι οπτικοί παλµοί αρχικής ισχύος 

Pin τροφοδοτούν µονάχα τη µία θύρα εισόδου του συζεύκτη (στο z = 0) και η ισχύς 

Pout που εξέρχεται στο z = Lc µετράται για διαφορετικές τιµές του K1. Ο σκοπός 

αυτής της σειράς προσοµοιώσεων είναι η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο 

επηρεάζεται η µεταγωγή λόγω του K1 στο z = Lc. Με αυτή τη γνώση µπορεί κάποιος 

να προβλέψει τον τρόπο µε τον οποίο η οπτική ισχύς µοιράζεται στις δύο θύρες 

εξόδου της διάταξης και να κάνει τις απαραίτητες ρυθµίσεις ώστε να ελέγξει τη 

µεταγωγή. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στα σχήµατα 2.9 – 2.14.  

 
Σχήµα 2.9: Ο λόγος Pout/Pin ως συνάρτηση του συντελεστή διαρρυθµικής διασποράς |Κ1|. Ο παλµός 

εισόδου είναι το θεµελιώδες σολιτόνιο sech(t) µε συνολική αρχική ισχύ Pin = 2. Pout είναι η ισχύς 

εξόδου ύστερα από αποόσταση διάδοσης Lc = π/2K0, µε K0 = 1.  

 

Για την εξαγωγή της καµπύλης του σχήµατος 2.9 ο παλµός εισόδου που 

χρησιµοποιήθηκε είναι ένα θεµελιώδες σολιτόνιο µε κανονικοποιηµένη ισχύ εισόδου 

ίση µε 2. Για τη συνολική ισχύ ενός σολιτονίου ( ) ( )secu t A h At=  ισχύει:  
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  ( ) ( )2
sec 2P u t dt A h At dt

+∞ +∞

−∞ −∞

= =∫ ∫
2

A=   (2.32) 

 

Εποµένως για τον παλµό του σχ. 2.9 είναι A = 1.  

Από το διάγραµµα του σχ. 2.9 είναι προφανές ότι για µικρές τιµές του |K1|     

(0 έως περίπου 0.3) η µεταγωγή δεν επηρεάζεται σηµαντικά, καθώς το µεγαλύτερο 

τµήµα της ισχύος του παλµού καταφέρνει να συζευχθεί. Από την άλλη, για µεγάλες 

τιµές του |K1| (περίπου 1.3 µε 5) η µεταγωγή δυσχερένεται σηµαντικά, αφού η ισχύς 

του παλµού µοιράζεται εξίσου στις δύο θύρες εξόδου. Αλλά τι συµβαίνει στο 

ενδιάµεσο πεδίο τιµών 0.3 ~ 1.3; Εκτενείς προσοµοιώσεις έδειξαν ότι σε αυτό το 

πεδίο ο παλµός καταστρέφεται ολοσχερώς, σταµατώντας έτσι και την όλη διαδικασία 

µεταγωγής. Εποµένως η διαρρυθµική διασπορά δεν έχει καταστροφικά αποτελέσµατα 

µόνο εάν διατηρηθεί σε κανονικοποιηµένες τιµές κάτω από |K1| = 0.3. 

Από τη σκοπιά της Φυσικής το πεδίο τιµών για το |K1| µπορεί να µοιραστεί σε 

τρεις ξεχωριστές περιοχές: για 0 ~ 0.3 η διαρρυθµική διασπορά είναι αρκετά ασθενής 

και ο συνδυασµός διασποράς και µη-γραµµικότητας είναι αρκετά δυνατός για να 

διατηρήσει το σολιτόνιο σαν µια ασθενώς διαταραγµένη µονάδα. Για 0.3 ~ 1.3 η 

διαρρυθµική διασπορά είναι σχετικά ισχυρή και η επίδρασή της είναι ισοδύναµη µε 

το συνδυασµό διασποράς και µη-γραµµικότητας. Σαν αποτέλεσµα αυτής της 

ισοδύναµα συνδυαζόµενης δράσης ο παλµός καταστρέφεται χωρίς να είναι πια σε 

θέση να ανακτήσει το σχήµα του. Για 1.3 ~ 5 η διαρρυθµική διασπορά είναι τόσο 

ισχυρή, που ο συνδυασµός διασποράς και µη-γραµµικότητας δεν καταφέρνει να 

διατηρήσει τον παλµό. Ο παλµός πολύ γρήγορα µοιράζεται σε δύο µικρότερους και 

ίσους παλµούς που αποµακρύνονται. Αυτοί οι δύο µικρότεροι παλµοί είναι στην 

πραγµατικότητα οι δύο υπερρυθµοί. Στα σχήµατα 2.10 – 2.12 η τρισδιάστατη εξέλιξη 

των παλµών στους δυο πυρήνες, τα διαγράµµατα ισοϋψών καµπυλών, καθώς και τα 

διαγράµµατα µεταγωγής ισχύος µεταξύ των δύο καναλιών παρουσιάζονται για τρεις 

χαρακτηριστικές τιµές του K1: στο σχ.2.10 K1 = – 0.15 που αντιστοιχεί στην περιοχή 

Ι, στο σχ.2.11 K1 = – 0.8 που αντιστοιχεί στην περιοχή ΙΙ και στο σχ.2.12 K1 = – 2 

που αντιστοιχεί στην περιοχή ΙΙΙ.  

Η διάδοση έχει προσοµοιωθεί µέχρι z = 6Lc, για απόσταση δηλαδή πέραν των 

τριών µηκών σύζευξης Lc (coupling length), ώστε τα φαινόµενα σύζευξης να έχουν 

προλάβει να επιδράσουν στους παλµούς. 
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(α) (β) 

 

 

(γ) (δ) 

 

(ε) (στ) 

 

(ζ) 

 
 
Σχήµα 2.10: ∆ιάδοση θεµελιώδους σολιτονίου στον NLDC µε Κ1 = -0.15 (ασθενής IMD) (α,γ,ε) 

κανάλι 1 (β,δ,στ) κανάλι 2 (α,β) τρισδιάστατη εξέλιξη των παλµών (γ,δ) αντίστοιχα διαγράµµατα 

ισοϋψών (ε,στ,ζ) µεταγωγή ισχύος µεταξύ των καναλιών 1, 2. 
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(α) (β) 

 

 

(γ) (δ) 

 

(ε) (στ) 

 

(ζ) 

 
 
Σχήµα 2.11: ∆ιάδοση θεµελιώδους σολιτονίου στον NLDC µε Κ1 = -0.8 (ενδιάµεση IMD) (α,γ,ε) 

κανάλι 1 (β,δ,στ) κανάλι 2 (α,β) τρισδιάστατη εξέλιξη των παλµών (γ,δ) αντίστοιχα διαγράµµατα 

ισοϋψών (ε,στ,ζ) µεταγωγή ισχύος µεταξύ των καναλιών 1, 2. 
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(α) (β) 

 

 

(γ) (δ) 

 

(ε) (στ) 

 

(ζ) 

 
Σχήµα 2.12: ∆ιάδοση θεµελιώδους σολιτονίου στον NLDC µε Κ1 = -2 (ισχυρή IMD) (α,γ,ε) κανάλι 1 

(β,δ,στ) κανάλι 2 (α,β) τρισδιάστατη εξέλιξη των παλµών (γ,δ) αντίστοιχα διαγράµµατα ισοϋψών 

(ε,στ,ζ) µεταγωγή ισχύος µεταξύ των καναλιών 1, 2. 
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Τα διαγράµµατα µεταγωγής ισχύος µεταξύ των δύο καναλιών που 

παρουσιάστηκαν στα σχ. 2.10-2.12 συγκεντρώνονται στο σχ. 2.13 και υπερτίθενται 

µε την περίπτωση όπου Κ1 = 0 (διακεκοµµένη γραµµή), της οποίας το διάγραµµα 

ταυτίζεται µε το αντίστοιχο για διάδοση δέσµης CW. 

 

(α) 

 

(β) 

 

(γ) 

Σχήµα 2.13: Μεταγωγή ισχύος θεµελιώδους σολιτονίου Asech(At) µε A=1, ανάµεσα στους δύο 

πυρήνες: (α) Κ1 = -0.15 (β) Κ1 = -0.8 (γ) Κ1 = -2. Σε κάθε γράφηµα παρουσιάζεται µε διακεκοµµένη 

γραµµή η περίπτωση  Κ1 = 0, της οποίας το διάγραµµα ταυτίζεται µε το αντίστοιχο για διάδοση δέσµης 

CW. 
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Ο πίνακας 2.2 συγκεντρώνει όλα τα προαναφερθέντα συµπεράσµατα. 

 

 Περιοχή Ι Περιοχή ΙΙ Περιοχή ΙΙΙ 

IMD |K1| = 0 ~ 0.3 |K1| = 0.3 ~ 1.3 |K1| = 1.3 ~ 5 

Φαινόµενα IMD < D+NL IMD ~ D+NL IMD > D+NL 

Παλµός διατηρείται καταρρέει διασπάται σε υπερρυθµούς 

Μεταγωγή συµβαίνει σταµατά σταµατά 

 
Πίνακας 2.2: Επίδραση διαρρυθµικής διασποράς στην ενότητα του θεµελιώδους σολιτονίου. IMD: 

∆ιαρρυθµική ∆ιασπορά, D: ∆ιασπορά (Dispersion), NL: Μη-γραµµικότητα. 

 

Στο σχήµα 2.14 παρουσιάζεται το ίδιο διάγραµµα µε αυτό του σχήµατος 2.9, 

όπου τώρα θεµελιώδη σολιτόνια µε διαφορετικές κανονικοποιηµένες ισχείς εισόδου 

λαµβάνονται υπόψη σαν παλµοί εισόδου. Για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, 

κατασκευάζεται ένα διάγραµµα Pout/Pin  ως προς K1 και όλα τα αποτελέσµατα 

παρουσιάζονται στο ίδιο σχήµα. Υπενθυµίζεται ότι η έξοδος αυτών των 

προσοµοιώσεων λαµβάνεται στο z = LC. Από το σχήµα αυτό είναι κατάδηλο ότι 

ανεξάρτητα από την αρχική ισχύ του θεµελιώδους σολιτονίου, καθώς η διαρρυθµική 

διασπορά αυξάνεται, η συνολική ισχύς µοιράζεται ασυµπτωτικά (ως προς |K1|) 

ισοµερώς µεταξύ των δύο θυρών εξόδου. Επιπλέον, όσο µεγαλύτερη είναι η αρχική 

ισχύς του παλµού, τόσο πιο γρήγορα (ως προς |K1|) καταστρέφεται η µεταγωγή. Αυτό 

το φαινόµενο είναι αναµενόµενο, εάν αναλογιστεί κανείς ότι µια αύξηση στην ισχύ 

του θεµελιώδους σολιτονίου συνεπάγεται αύξηση στην ισχύ κορυφής και µείωση στη 

χρονική του διάρκεια. Από τη σκοπιά της θεωρίας κανονικών ρυθµών, όταν η 

διάρκεια του παλµού  είναι αρκετά µικρή (αρκετά µικρότερη από τη διαφορά 

καθυστέρησης οµάδας ανάµεσα στους υπερρυθµούς) οι δυο υπερρυθµοί δεν µπορούν 

πλέον να συµβάλλουν και η αλληλεπίδρασή τους εξαφανίζεται, οδηγώντας στο 

φαινόµενο αποµάκρυνσης (walk-off effect) που διαχωρίζει τους παλµούς [30]. Από 

τη σκοπιά της θεωρίας συζευγµένων ρυθµών, τα συνεχή κύµατα που απαρτίζουν τον 

παλµό έχουν ελαφρώς διαφορετικούς συντελεστές σύζευξης κι εποµένως 

συζεύγνυνται ανάµεσα στους κυµατοδηγούς µε ελαφρώς διαφορετικά µήκη σύζευξης. 

Όταν η διάρκεια του παλµού είναι αρκετά µικρή (δηλαδή ο παλµός αποτελείται από 

ένα εκτενέστερο φάσµα συνεχών κυµάτων) αυτό το φαινόµενο γίνεται προφανώς πιο 

έντονο, οδηγώντας στο φαινόµενο αποµάκρυνσης (walk-off effect) [32, 33]. 
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Σχήµα 2.14: Η εξάρτηση του Pout/Pin από το συντελεστή διαρρυθµικής διασποράς Κ1 για παλµούς 

εισόδου διαφορετικών χαρακτηριστικών. Ο παλµός εισόδου είναι σε όλες τις περιπτώσεις θεµελιώδες 

σολιτόνιο, Αsech(At), µε συνολική αρχική ισχύ Pin = 2Α. Pout είναι η ισχύς εξόδου ύστερα από 

απόσταση διάδοσης Lc = π/2K0, µε K0 = 1.  

 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφερθεί ότι εκτενείς προσοµοιώσεις έδειξαν 

πως το πρόσηµο του K1 δεν επηρεάζει τη συνολική ισχύ των παλµών και τον τρόπο 

που η ισχύς αυτή ταλαντώνεται ανάµεσα στους δύο πυρήνες. Το ίδιο διάγραµµα θα 

προκύψει είτε K1 = +α είτε K1 = –α, όπου α είναι µια συγκεκριµένη τιµή για τη 

διαρρυθµική διασπορά. Η µόνη επίδραση του προσήµου του K1 είναι ότι αντιστρέφει 

τα προφίλ των παλµών ως προς τον άξονα του χρόνου t. Με άλλα λόγια, εάν είχε 

παρουσιαστεί ένας συζεύκτης µε K1 = +0.15 για παράδειγµα, τότε οι γραφικές 

παραστάσεις θα ήταν συµµετρικές µε τις αντίστοιχες για K1 = –0.15 (του σχήµατος 

2.10). Τα τρισδιάστατα διαγράµµατα θα είχαν ως επίπεδο συµµετρίας το επίπεδο t = 0 

και τα διαγράµµατα ισοϋψών καµπυλών θα είχαν ευθεία συµµετρίας την ευθεία t = 0.  

Η συµµετρία αυτή µπορεί να εξηγηθεί µε δύο τρόπους: Από τη σκοπιά της 

θεωρίας κανονικών ρυθµών, ένα αντίθετο πρόσηµο στην παράµετρο K1 επιβάλλει 

στην πραγµατικότητα µια αντιστροφή στις σταθερές διάδοσης των δύο υπερρυθµών 

[37]. Ο υπερρυθµός που ταξίδευε προηγουµένως προς τη θετική µεριά του άξονα t θα 

ταξιδέψει τώρα προς την αντίθετη µεριά. Οµοίως, ο άλλος υπερρυθµός αλλάζει 

κατεύθυνση και προφανώς τα αποτελέσµατα αντιστρέφονται. Από τη σκοπιά της 

θεωρίας συζευγµένων ρυθµών, ένα αντίθετο πρόσηµο στην παράµετρο K1 επιβάλλει 
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µια αντιστροφή στο πρόσηµο της παραγώγου dC/dk, που αντιπροσωπεύει την κλίση 

του C(k) [30]. Αυτό σηµαίνει ότι τα συνεχή κύµατα που συνθέτουν τον παλµό και 

που ταξίδευαν προς τη µια κατεύθυνση προηγουµένως, θα ταξιδέψουν τώρα προς την 

αντίθετη κατεύθυνση. Εποµένως η εικόνα αντιστρέφεται. 

Αυτός είναι και ο λόγος που σε κάθε διάγραµµα που αφορά την ισχύ των 

παλµών παρουσιάζεται η απόλυτη τιµή του K1 συµπεριλαµβάνοντας έτσι και τις δύο 

περιπτώσεις. Παρατηρείστε ότι στα σχήµατα 2.10 – 2.13 µόνο το αρνητικό πρόσηµο 

για το K1 έχει επιλεγεί, όπως και στις περισσότερες εργασίες [32-40]. 

 

2.5.2 Η επίδραση της διαρρυθµικής διασποράς στο διάγραµµα µετάδοσης 

 

Ύστερα από τη µελέτη της επίδρασης του K1 στη διαδικασία µεταγωγής, θα ήταν 

χρήσιµο να εξεταστεί πώς ένας συγκεκριµένος συζεύκτης µε K0 = 1 και K1 σταθερό 

σε µια µη καταστροφική για τη µεταγωγή τιµή διαµορφώνει την ισχύ που µετάγεται 

στο z = Lc ως προς διαφορετικές εισόδους στον πυρήνα 1 (ο πυρήνας 2 παραµένει 

ξανά «κενός» στο z = 0, για να προσοµοιώσει µια κατάσταση πραγµατικού 

φωτονικού συστήµατος). Η παράµετρος K1 θα πρέπει να επιλεγεί από το πρώτο πεδίο 

τιµών που παρουσιάζεται στον πίνακα 2.2 (0 ~ 0.3), εάν ο συζεύκτης πρόκειται να 

λειτουργήσει κανονικά χωρίς επιπλοκές στη διαδικασία µεταγωγής λόγω έντονης 

διαρρυθµικής διασποράς. 

 Ανακαλώντας το σχ.2.9, τον πίνακα 2.2 και την εργασία [40], ένας συζεύκτης 

µε ασθενή διαρρυθµική διασπορά είναι µε K0 = 1 και K1 = – 0.15. Αυτή η τιµή του K1 

καθιστά την παρουσία της διαρρυθµικής διασποράς αισθητή, χωρίς να προκαλεί 

καταστροφικά αποτελέσµατα στους διαδιδόµενους παλµούς. 

 Υιοθετώντας αυτές τις τιµές για το σετ των εξισώσεων (2.10.1), (2.10.2), 

µεταβάλλοντας την είσοδο στον πυρήνα 1 ( 1( 0, ) sec (u z t A h At)= =  ) και 

διατηρώντας παράλληλα το 2 ( 0, )u z t 0= = , όπως προαναφέρθηκε, προκύπτει το 

διάγραµµα µετάδοσης. Αυτό το διάγραµµα παρουσιάζεται στο σχ. 2.15, όπου 

συµπεριλαµβάνεται και η περίπτωση απουσίας διαρρυθµικής διασποράς 

(διακεκοµµένη γραµµη). Η ποσότητα Pc (κρίσιµη ισχύς) είναι η ισχύς εισόδου 

εκείνου του θεµελιώδους σολιτονίου που θα το οδηγήσει σε ισοµερή διάσπαση 

ανάµεσα στις δύο θύρες εξόδου σε απόσταση z = Lc. Προφανώς το Pc είναι 

διαφορετικό για τις δύο περιπτώσεις, K1 = 0 και K1 = – 0.15. Η σύγκριση δείχνει ότι 
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παρόλο που η διαρρυθµική διασπορά είναι παρούσα, η µετάδοση του NLDC δεν 

επηρεάζεται σηµαντικά, αφού η διαρρυθµική διασπορά είναι ασθενής. Το γεγονός ότι 

η συνεχής γραµµή (K1 = – 0.15) αποκλίνει από τη διακεκοµµένη (K1 = 0) µε τον 

τρόπο που φαίνεται στο διάγραµµα είναι αναµενόµενο: η αύξηση της διαρρυθµικής 

διασποράς τείνει να επιταχύνει τον 50 – 50 διαµερισµό ισχύος όπως φαίνεται και στο 

σχ.2.14. Το γεγονός αυτό – από τη σκοπιά του διαγράµµατος µετάδοσης – 

µεταφράζεται σε µια διαδικασία, η οποία τρέπει την καµπύλη µετάδοσης σε πιο 

οριζόντια και επίπεδη γύρω από το σηµείο (1.0, 0.5) του καρτεσιανού επιπέδου  

Pin/Pc – Pout/Pin. Με άλλα λόγια, η καµπύλη µετάδοσης πλησιάζει ασυµπτωτικά την 

οριζόντια γραµµή Pout/Pin = 0.5 καθώς η διαρρυθµική διασπορά αυξάνεται. Το 

γεγονός αυτό µπορεί να παρατηρηθεί ξεκάθαρα στο σχήµα 2.15, όπου για λόγους 

πληρότητας έχουν συµπεριληφθεί δύο επιπλέον περιπτώσεις: για συζεύκτη µε          

K1 = – 0.8 (αντιστοιχώντας στο µεσαίο πεδίο τιµών που παρουσιάζεται στον πίνακα 

2.2) και για συζεύκτη µε K1 = – 2 (αντιστοιχώντας στο τελευταίο πεδίο τιµών που 

παρουσιάζεται στον πίνακα 2.2). 

 
Σχήµα 2.15: ∆ιαγράµµατα µετάδοσης για συζεύκτες µε διαφορετικές τιµές διαρρυθµικής διασποράς. 

Το διάγραµµα µετάδοσης µε διακεκοµµένη γραµµή αντιστοιχεί σε συζεύκτη χωρίς διαρρυθµική 

διασπορά. Η κρίσιµη ισχύς Pc αλλάζει από περίπτωση σε περίπτωση. 

  

Το σχ. 2.15 επαληθεύει τα συµπεράσµατα της ενότητας 2.5.1, ότι δηλαδή ένας 

συζεύκτης µε K0 = 1 και K1 > |0.3| δεν είναι κατάλληλος για µεταγωγή. Για το λόγο 

αυτό, το σχ. 2.15 αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο από τηλεπικοινωνιακής απόψεως, 
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καθώς, σε τέτοια ζητήµατα, τα διαγράµµατα µετάδοσης διαδραµατίζουν πρωτεύοντα 

ρόλο. 

  Όλα τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν στις προηγούµενες ενότητες 

εκτός από τα σχήµατα 2.10 – 2.12 δεν έχουν να κάνουν µε τον παλµό ως 

χωροχρονικά µεταβαλλόµενη οντότητα, αλλά µόνο µε την ισχύ του. Υπό µαθηµατικό 

πρίσµα, όλα τα προηγούµενα αποτελέσµατα αξιοποιούν το εµβαδόν του παλµού σαν 

έναν απλό πραγµατικό αριθµό που µεταβάλλεται στον  και όχι το ακριβές 

χωροχρονικό προφίλ της κατανοµής των δύο µεταβλητών. Από τηλεπικοινωνιακής 

άποψης µια τέτοια περιγραφή είναι επαρκής, αφού οι ηµιαγώγιµοι φωρατές λόγω 

εσωτερικής αδράνειας δεν αποκρίνονται στο ακριβές προφίλ του παλµού, αλλά 

αντιιλαµβάνονται στην πραγµατικότητα µονάχα την ισχύ του (το εµβαδόν της 

κατανοµής). Η ανάλυση που παρουσιάστηκε είναι αρκετά αποκαλυπτική όσον αφορά 

στη δυναµική της µεταγωγής και σε ένα πραγµατικό φωτονικό σύστηµα διαγράµµατα 

όπως αυτά που παρουσιάστηκαν στα σχ.2.9 και σχ.2.15 είναι πιο χρήσιµα από ένα 

διάγραµµα που αντιπροσωπεύει τον ακριβή παλµό καθώς διαδίδεται µέσα στο 

συζεύκτη. 

1

 

2.6 Συµπεράσµατα 

 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάστηκε η επίδραση της διαρρυθµικής διασποράς στη µη-

γραµµική διάδοση παλµών, και ειδικότερα θεµελιωδών σολιτονίων, σε µη-

γραµµικούς κατευθυντικούς συζεύκτες. Οι προσοµοιώσεις αποκάλυψαν ότι το πεδίο 

τιµών για το |K1| χωρίζεται σε τρεις διακριτές περιοχές όσον αφορά στο βαθµό 

επίδρασής του στην ενότητα του παλµού. Όσο η διαρρυθµική διασπορά διατηρείται 

ασθενής (στην πρώτη περιοχή), η διάδοση σολιτονίων επηρεάζεται ελάχιστα. 

Επιπλέον, η µετάδοση του συστήµατος δεν επηρεάζεται σηµαντικά και ο συζεύκτης 

παραµένει κατάλληλος για µεταγωγή. Εν γένει, ακόµα και όταν η διαρρυθµική 

διασπορά είναι παρούσα, το σύστηµα παραµένει αξιόπιστο µέχρι και κάποια τιµή για 

την παράµετρο |K1|. Η συµπεριφορά του συζεύκτη βελτιώνεται όταν ο παλµός 

εισόδου είναι χρονικά εκτενής. Είναι εποµένως θέµα σχεδιασµού, καθώς και 

κατάλληλης τροφοδότησης για το µη-γραµµικό κατευθυντικό συζεύκτη, ώστε να 

κατευθύνει τους παλµούς µε έναν προβλέψιµο και επιθυµητό τρόπο. 
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Κεφάλαιο 3 
 

 

 

 

Συστοιχίες συζευγµένων µη-γραµµικών οπτικών 

κυµατοδηγών σε κυκλική διάταξη 
 

 

 

 

 

 

 

Προτείνεται µια κυκλική συστοιχία οπτικών κυµατοδηγών συζευγµένη µε έναν 

κεντρικό πυρήνα και εξετάζεται ως προς την ύπαρξη και ευστάθεια µη-γραµµικών 

ρυθµών ίσου πλάτους, καθώς και εντοπισµένων και περιοδικών δοµών. Το σύστηµα 

µελετάται σε δύο εκδοχές: χωρίς τον κεντρικό πυρήνα (απλοποιηµένο σύστηµα) / µε 

τον κεντρικό πυρήνα (πλήρες σύστηµα). Το µοντέλο που περιγράφει µαθηµατικά το 

σύστηµα είναι η διακριτή µιγαδική εξίσωση Ginzburg-Landau, στην οποία 

µοντελοποιούνται γραµµικές και µη-γραµµικές ενισχύσεις/αποσβέσεις. 

Παρουσιάζεται η επίδραση της ύπαρξης κεντρικού πυρήνα στους ρυθµούς του 

απλοποιηµένου συστήµατος. Εκτενείς προσοµοιώσεις οπτικοποιούν την ευστάθεια 

των γραµµικών και µη-γραµµικών ρυθµών, ενώ επιδεικνύονται ασταθείς, σθεναροί 

ρυθµοί (robust modes), καθώς και αναπνέοντα µοτίβα (breathing patterns). Τα 

αναλυτικά αποτελέσµατα και οι αριθµητικές προσοµοιώσεις αποκαλύπτουν ότι το 

σύστηµα είναι εξαιρετικά πλούσιο σε χαρακτηριστικά και ρυθµούς, κάνοντάς το 

ιδανικό για σχεδιασµό ευσταθών ενισχυτών υψηλής ισχύος, καθώς και διατάξεων 

κατάλληλων για αµιγώς οπτική επεξεργασία δεδοµένων σε συστήµατα οπτικών 

επικοινωνιών. 
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3.1 Εισαγωγικά στοιχεία 

 

Η επέκταση του συζεύκτη από 2 σε Ν σε πλήθος κανάλια µπορεί να γίνει σε ποικίλες 

γεωµετρίες. Η κυκλική συστοιχία (circular waveguide array) αποτελεί την επέκταση 

του κλασσικού συζεύκτη (coupler) των δύο οπτικών κυµατοδηγών σε πολλούς, 

συζευγµένους κυµατοδηγούς, σε κυκλική διάταξη, έτσι ώστε καθένας να έχει πάντα 

εκατέρωθεν του δύο άλλους κυµατοδηγούς. Οι επιµέρους κυµατοδηγοί είναι 

µονορυθµικοί και έχουν εν γένει ίδια γεωµετρικά και κατασκευαστικά 

χαρακτηριστικά [1]. Όπως και στο συζεύκτη, λόγω της ασθενούς εισχώρησης του 

πεδίου του ενός κυµατοδηγού στους γειτονικούς του, η ενέργεια συζεύγνυται 

γραµµικά από κανάλι σε κανάλι. Ένα τέτοιο σύστηµα κατασκευάζεται εάν οπτικές 

ίνες τοποθετηµένες σε κυκλική διάταξη εµβαπτιστούν σε ένα διηλεκτρικό µικρότερου 

δείκτη διάθλασης [2]. Εάν το σύστηµα συµπληρωθεί στην κεντρική περιοχή από 

άλλον έναν κυµατοδηγό διαφορετικών εν γένει χαρακτηριστικών, τότε τα 

χαρακτηριστικά της διάταξης εµπλουτίζονται και η συµπεριφορά της 

διαφοροποιείται. Εναλλακτικά, αντί για την προσθήκη ενός νέου κυµατοδηγού, το 

ρόλο του κεντρικού κυµατοδηγού µπορεί να διαδραµατίσει το ίδιο το υπόστρωµα [3]. 

Στο σχ. 3.1 παρουσιάζεται σε διατοµή µια σχηµατική αναπαράσταση τέτοιων 

διατάξεων. Σο σχ. 3.1(α) η κυκλική διάταξη κυµατοδηγών συµπληρώνεται στον 

κεντρικό της άξονα από έναν επιπλέον κυµατοδηγό, ενώ στο σχ. 3.1(β) το ρόλο του 

κεντρικού κυµατοδηγού διαδραµατίζει το υπόστρωµα. 

 

 

 (α)                                                                      (β) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 3.1: ∆ιατοµή συζευγµένης κυκλικής συστοιχίας οπτικών κυµατοδηγών (πηγή σχ. (β): [3]). 
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Οι συστοιχίες οπτικών κυµατοδηγών σε κυκλική διάταξη αποτελούν µια 

έκφανση της γενικότερης οικογένειας των περιοδικών ή αλλιώς διακριτών 

συστηµάτων. Η µελέτη των συστηµάτων αυτών άνθισε αρχικά σε επίπεδα συστήµατα 

[4-8] και στο µεταξύ άρχισε να αναπτύσσεται αντίστοιχο ενδιαφέρον και σε 

συστοιχίες κυκλικής γεωµετρίας [1, 9-13]. Το κοινό σηµείο των εργασιών αυτών στις 

κυκλικές συστοιχίες είναι ότι, τόσο θεωρητικά όσο και πειραµατικά, περιορίστηκαν 

σε απλή γραµµική σύζευξη µεταξύ των κυµατοδηγών, εκτός από την εργασία [13], 

στην οποία το σύστηµα είναι εµποτισµένο µε ιόντα σπάνιων γαιών, λειτουργώντας 

έτσι ως ενισχυτής . 

Η προς µελέτη διάταξη του κεφαλαίου αυτού αποτελεί µια επέκταση των 

αντίστοιχων διατάξεων που έχουν µελετηθεί µέχρι στιγµής. Οι οπτικοί κυµατοδηγοί 

µπορούν να είναι είτε ενεργητικοί είτε παθητικοί και συζεύγνυνται γραµµικά µε τους 

κοντινότερους γείτονές τους. Η εξωτερική κυκλική συστοιχία είναι γραµµικά 

συζευγµένη µε τον κεντρικό πυρήνα και ολόκληρο το σύστηµα βρίσκεται βυθισµένο 

σε ένα υπόστρωµα (substrate) άπειρης έκτασης. Η ενεργειακή γεφύρωση µεταξύ των 

κόµβων και των γειτόνων τους µοντελοποιείται από µιγαδικούς συντελεστές 

σύζευξης κι επιπλέον θεωρείται ότι ο κεντρικός πυρήνας αποτελεί γειτονικό κόµβο 

για όλους τους περιβάλλοντες κυµατοδηγούς, επιτρέποντας µεταφορά και ανταλλαγή 

ενέργειας, όχι µόνο µεταξύ των στοιχείων της συστοιχίας, αλλά και µε τον πυρήνα 

αυτό. Στο αντίστοιχο συνεχές µοντέλο, σύµφωνα µε σχετικές ενδείξεις στη 

βιβλιογραφία [25, 29], αυτή η συλλογική σύζευξη καθιστά το σύστηµα πολύ πιο 

ελεγχόµενο και πιο εύκολα σταθεροποιήσιµο από ένα επίπεδο σύστηµα, εποµένως 

αντίστοιχη συµπεριφορά αναµένεται και στο διακριτό [30]. Στο µοντέλο λαµβάνονται 

υπόψη και οι µη-γραµµικές απώλειες και το όλο σύστηµα µοντελοποιείται 

µαθηµατικά από µια επέκταση της DNLS, τη διακριτή µιγαδική εξίσωση Ginzburg-

Landau (discrete complex Ginzburg-Landau, dCGL). 

Αν και η φυσική που κρύβεται σε ένα σύστηµα που βασίζεται στην εξίσωση 

dCGL είναι µιγαδικής φύσεως και συνεπώς δύσκολη στην αναλυτική αντιµετώπιση, 

οι πιθανές εφαρµογές του µοντέλου είναι εξαιρετικά καινοτόµες. Σε αυτό το 

κεφάλαιο, κύριος σκοπός είναι να εξερευνηθούν οι ιδιότητες οπτικών  ενισχυτών 

συστοιχιών µεγάλης ισχύος (high-power fiber array amplifiers) όπου η ευστάθεια και 

η δυνατότητα κλειδώµατος-φάσης των µη-γραµµικών ρυθµών κατά τη διάδοση 

αποτελεί ένα ζήτηµα εξαιρετικής σηµασίας.  
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Η συνεχής µιγαδική εξίσωση Ginzburg-Landau (continuous complex 

Ginzburg-Landau, cCGL) εµφανίζεται σε ποικίλους κλάδους της Φυσικής [14-25]. 

Αποτελεί το κυρίαρχο µοντέλο στα πλαίσια της υπεραγωγιµότητας, της 

ρευστοδυναµικής, της µη-γραµµικής οπτικής, των συµπυκνωµάτων Bose-Einstein, 

της κβαντικής θεωρίας πεδίου κλπ [14, 23, Β4, Β14, Β15]. Πέραν της συνεχούς 

εξίσωσης cCGL, η διακριτή µιγαδική εξίσωση Ginzburg-Landau (discrete complex 

Ginzburg-Landau, dCGL) έχει µελετηθεί στα πλαίσια πλεγµάτων για τη 

µοντελοποίηση στροβίλων στην υδροδυναµική [15], συστοιχιών laser ηµιαγωγών 

στην οπτική [16, Β17], καθώς και της δυναµικής ενός ανοικτού συµπυκνώµατος 

Bose-Einstein (όπου αναµένονται απώλειες) µε ένα πλεγµατικό δυναµικό 

δηµιουργούµενο από τη συµβολή δύο στάσιµων κυµάτων [17] και ένα κέρδος, 

αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης µεταξύ συµπυκνωµένων και µη-συµπυκνωµένων 

ατόµων [18-19]. Ενώ για τα συστήµατα που βασίζονται στη συνεχή CGL εξίσωση 

έχουν βρεθεί αυτο-εντοπισµένες (self-localized) λύσεις, καθώς και µη-διατηρητικά 

σολιτόνια [20-22] (ανάµεσα σε µια πληθώρα απο πιθανές καταστάσεις που αφορούν 

σε δηµιουργία µοτίβων (pattern formation) και χαοτική συµπεριφορά, δεν είχαν 

βρεθεί αντίστοιχες δοµές σε συστήµατα που βασίζονται στη διακριτή CGL εξίσωση 

µέχρι σχετικά πρόσφατα [26,27]. Αντίθετα µε τα διατηρητικά διακριτά σολιτόνια [6-

8] αυτά τα πλεγµατικά σολιτόνια τύπου Ginzburg-Landau εκδηλώνουν εσωτερική 

ενεργειακή ροή και είναι από τη φύση τους αυτο-σολιτόνια. Επιπλέον, διακριτές µη-

διατηρητικές δοµές αναγνωρίστηκαν σε άλλα µιγαδικά πλέγµατα του τύπου 

Ablowitz-Ladik [28].  

Στο κεφάλαιο αυτό θα µελετήσουµε την κυκλική συστοιχία µε κεντρικό 

κυµατοδηγό στην περίπτωση CW δέσµης laser µόνο και όχι παλµικής λειτουργίας, 

αφού οι ιδιότητες του συστήµατος είναι εξαιρετικά πλούσιες ακόµα και στην 

περίπτωση που η χρονική εξάρτηση απουσιάζει. 

 

3.2   Μοντέλο: η διακριτή µη-γραµµική εξίσωση Ginzburg-Landau 

 

Εάν θεωρήσουµε un(z), n=1,..N τα διακριτά µιγαδικά πλάτη των πεδίων στα 

περιφερειακά κανάλια και u0(z) το πλάτος στον κεντρικό πυρήνα, τότε στα πλαίσια 

της προσέγγισης της αργά µεταβαλλόµενης περιβάλλουσας (slowly-varying envelope 

approximation) το µοντέλο ισχυρής δέσµευσης [Β13] στην περίπτωση που 

συνυπάρχει κέρδος και µη-γραµµικές απώλειες διαµορφώνει το εξής σύστηµα:  
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( ) ( )( )( ) ( )( )2
1 1 0 0 0n

n n n n n n n X X
dui i g I u i g I u u u u i G I u
dz α αε κ ε µ κ ε+ −− + − + + + − =

N

, 

       1, 2, ... ,n =   (3.1) 

( ) ( )20
0 0 0 0

1 1

0
N N

X n X n n
n n

dui iEG I u M u u u i g I u
dz

κ ε
= =

− + + −∑ ∑ =   (3.2) 

 

Οι συντελεστές ε και E αντιπροσωπεύουν τους ρυθµούς ενίσχυσης για τα 

περιφερειακά και το κεντρικό κανάλι αντίστοιχα. Οι συντελεστές εα και εΧ 

αντιπροσωπεύουν το κέρδος λόγω σύζευξης του κάθε περιφερειακού κυµατοδηγού µε 

τους κοντινότερους γείτονες και µε το κεντρικό κανάλι αντίστοιχα. Αλλαγή του 

προσήµου των µεγεθών αυτών συνεπάγεται και αλλαγή στο χαρακτήρα τους, από 

ενισχυτικό σε αποσβεστικό (ε<0, E<0, εα <0 και εΧ<0 αντιπροσωπεύουν 

αποσβεστική περιφέρεια, αποσβεστικό κεντρικό κανάλι και αποσβεστική σύζευξη 

περιφερειακών κυµατοδηγών µε γείτονες και κεντρικό κανάλι αντίστοιχα). Οι 

παράγοντες g(I) και G(I) αντιπροσωπεύουν τα κανονικοποιηµένα κέρδη, εκφρασµένα 

ως συναρτήσεις της κανονικοποιηµένης έντασης I=|u|2, ενώ τα µ και Μ είναι οι 

αντίστοιχοι συντελεστές αυτοδιαµόρφωσης φάσης. Τέλος, στο συντελεστή κα 

µοντελοποιείται η γραµµική σύζευξη κάθε περιφερειακού κυµατοδηγού µε τους 

κοντινότερους γείτονες και στον κX  η γραµµική σύζευξη µεταξύ του κεντρικού 

καναλιού και της περιφέρειας.  

Όταν η οπτική ένταση είναι µεγάλη, αλλά κάτω από την τιµή κορεσµού του 

µέσου, τότε οι κανονικοποιηµένες συναρτήσεις  κέρδους g και G αποκτούν τιµές 

µικρότερες από τη µονάδα και πολύ κοντά σε αυτή και µπορούν να προσεγγιστούν 

γραµµικά από τις σχέσεις [Β8]: 

 

  ( ) 1n ng I Iα≈ −  ( )0 1G I AI≈ − 0   (3.3) 

 

Η προσέγγιση 3.3 απλοποιεί τη µορφή του συστήµατος εξ. 3.1 και 3.2. Αν 

ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι το ενεργειακό γεφύρωµα που εκφράζεται από τις 

σταθερές εα και εX είναι µικρό συγκριτικά µε τους όρους που µοντελοποιούνται από 

τους συντελεστές ε και E, το σύστηµα των εξ. 3.1 και 3.2 απλοποιείται περαιτέρω. Οι 

συντελεστές α και Α έχουν σηµαντική τιµή µόνο µπροστά από τους µη-γραµµικούς 

όρους και για το λόγο αυτό παραλείπονται από το γραµµικό µέρος των εξισώσεων 
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(µπροστά από τους µη-γραµµικούς όρους µοντελοποιούν τις µη-γραµµικές απώλειες). 

Τελικά το σύστηµα έρχεται στη µορφή: 

 

( )( ) ( ) ( )2
1 1 0 0n

n n n n n X X
dui i u i u u i u u i u
dz α αε κ ε µ α κ ε+ −− + − + + + + − = , 

       1, 2, ... ,n N=   (3.4) 

( ) ( )20
0 0 0

1

0
N

X X n
n

dui iEu M iA u u i u
dz

κ ε
=

− + + + − =∑     (3.5) 

 

Ο χαρακτήρας όλων των συντελεστών συνοψίζεται στον πίνακα 3.1. 

 

Κυκλική συστοιχία Κεντρικός κυµατοδηγός 

ε Ρυθµός ενίσχυσης E Ρυθµός ενίσχυσης 

µ Αυτοδιαµόρφωση φάσης Μ Αυτοδιαµόρφωση φάσης 

α Μη-γραµµικές απώλειες Α Μη-γραµµικές απώλειες 

κα Γραµµική σύζευξη µε τους γείτονες  

εα Κέρδος λόγω σύζευξης µε τους γείτονες  

 

 

Κυκλική συστοιχία – Κεντρικός κυµατοδηγός 

κX Γραµµική σύζευξη ανάµεσα σε κεντρικό πυρήνα και κυκλική συστοιχία 

εX Κέρδος λόγω σύζευξης ανάµεσα σε κεντρικό πυρήνα και κυκλική συστοιχία 

 

 
Πίνακας 3.1: Οι συντελεστές του µοντέλου dCGL. 

 

 Το σύστηµα των εξισώσεων 3.4 έτσι όπως είναι διατυπωµένο, θα µπορούσε 

κάλλιστα να περιγράψει µια επίπεδη συστοιχία ίδιων γεωµετρικών και 

κατασκευαστικών χαρακτηριστικών. Για να περιοριστεί το πρόβληµα στην 

περίπτωση κυκλικής γεωµετρίας, αρκεί η περιοδικότητα της γεωµετρίας να επιβληθεί 

στις εξισώσεις. Αυτό επιτυγχάνεται εύκολα κατά την αριθµητική λύση του 

συστήµατος, αρκεί οι εξισώσεις των δυο πιο απόµακρων καναλιών 1 και Ν να 

συζευχθούν. Η συνθήκη j N ju u +=  εξασφαλίζει την περιοδικότητα. 
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3.3   Το γραµµικό πρόβληµα 

 

Στο όριο που µ+iα = Μ+iA = 0 το σύστηµα των εξισώσεων  3.4 και 3.5 έρχεται στη 

γραµµική του µορφή. Είναι η περίπτωση που η ένταση της δέσµης laser είναι 

ασθενής, οπότε το υλικό συµπεριφέρεται γραµµικά. Η εύρεση των υπερρυθµών του 

γραµµικού συστήµατος [31-37] και στη συνέχεια η µελέτη ευστάθειάς τους, παρέχει 

την πλήρη εικόνα της συµπεριφοράς του συστήµατος. Η µελέτη ευστάθειας των 

υπερρυθµών ταυτίζεται µε τη µελέτη ευστάθειας της µηδενικής λύσης: η αρχή 

( )0,0,...,0 του δυναµικού συστήµατος είναι στάσιµο σηµείο και λόγω της γραµµικής 

φύσης του προβλήµατος του συστήµατος είναι και το µοναδικό. Αυτό διαπιστώνεται 

εύκολα, εάν το σύστηµα έρθει στη µορφή ( )F=u u , όπου  για την 

απλή συστοιχία και  για το σύστηµα συστοιχίας-κεντρικού 

κυµατοδηγού. Και στις δύο περιπτώσεις είναι 

( )1 2, ,..., T
Nu u u=u

( 1 2 0, ,..., , T
Nu u u u=u )

( ) 0F =u  για . ( )0,0,..., 0 T=u

Για ανοικτά συστήµατα, όπως µια επίπεδη συστοιχία, η µελέτη ευστάθειας 

της µηδενικής λύσης είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την ανίχνευση ύπαρξης ευσταθών 

εντοπισµένων ρυθµών. Σε αυτά τα συστήµατα η οπτική ισχύς συγκεντρώνεται σε ένα 

υποσύνολο κόµβων, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία σολιτονικών (solitary) ή 

αναπνέοντων (breathing) δοµών, και φθίνει εκθετικά προς τα άκρα τους, δηλαδή προς 

τα ανοικτά όρια της συστοιχίας. Η κυκλική συστοιχία είναι κλειστό σύστηµα κι έτσι 

οι φθίνουσες άκρες ενδέχεται να υπερκαλύπτονται καθώς η δοµή αγκαλιάζει 

ολόκληρη την περιφέρεια. Παρόλ’αυτά, εάν κάποια δοµή είναι ισχυρά εντοπισµένη 

σε αυτή, τότε τα συµπεράσµατα συγκλίνουν.  

Για τη µελέτη ευστάθειας της µηδενικής λύσης θα εξετάσουµε τις εξισώσεις 

(3.4) και (3.5) στο γραµµικό τους όριο (δηλαδή, όταν µ+iα = Μ+iA = 0).  

 

3.3.1   Σύστηµα χωρίς κεντρικό κυµατοδηγό 

 

Όταν ο κεντρικός κυµατοδηγός απουσιάζει, τότε η εξ. 3.4 γίνεται: 

 

 ( )( )1 1 0n
n n n

dui i u i u u
dz α αε κ ε + −− + − + = , 1, 2, ... ,n N=   (3.6) 
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Το σύστηµα είναι Ν εξισώσεων κι εποµένως έχει Ν σε πλήθος ιδιοτιµές. Το 

µοντέλο αυτό αποτελεί πρόβληµα τύπου Toeplitz µε γνωστή δοµή ιδιορυθµών 

[38,39]. Αναζητώντας λύσεις στη µορφή i z
nq e λ , οι ιδιοτιµές και οι ιδιοσυναρτήσεις 

του συστήµατος (3.6) υπολογίζονται αναλυτικά [1] και είναι: 

  

 ( ) 22 cos , 1,k
ki i k

Nα α
πλ ε κ ε ⎛ ⎞= − + − =⎜ ⎟

⎝ ⎠
.., N   (3.7) 

 ( )
21 , 1,.. , 1,..,

knik N
nq e k N n

N

π

= = = N    (3.8) 

 

Η γενική γραµµική λύση για τη συστοιχία εκφράζεται ως υπέρθεση των 

παραπάνω υπερρυθµών: 

 

     ( )

1

k

N
k i z

n k n
k

u a q e λ

=

= ∑    (3.9) 

 

όπου  είναι ένας ελεύθερος (καθοριζόµενος από τις αρχικές συνθήκες) µιγαδικός 

συντελεστής. 

ma

Επειδή για την εύρεση των ρυθµών θεωρήσαµε για τον κυµατάριθµο 

εξάρτηση ( ) ( )( ) ( ) ( )Re Im Im Rei i z z i zi ze e e eλ λ λ λλ + −= = , η ευστάθεια του συστήµατος απαιτεί το 

φανταστικό µέρος και των Ν ιδιοτιµών να είναι ταυτόχρονα θετικό για όλα τα k, k = 

1,..N. Εάν χωρίσουµε τις Ν ιδιοτιµές σε πραγµατικό και φανταστικό µέρος, 

λαµβάνουµε: 

 

( ) 2Re 2 cosk
k

Nα
πλ κ ⎛= ⎜

⎝ ⎠
⎞
⎟  και   ( ) 2Im 2 cos , 1,..,k

k k N
Nα
πλ ε ε ⎛ ⎞= − − =⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 

 Η απαίτηση ύστερα από στοιχειώδεις πράξεις δίνει: ( )Im 0kλ >

 

( )
0, 0

Im 0 22 1 cos ,
2

T

k
T

N
N

α

α α

ε γ

λ πε ε για ε

< ≥⎧
⎪> ⇔ ⎡ ⎤⎛ ⎞⎨ < − ⋅ <⎢ ⎥⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎣ ⎦⎩

0

ια ε

  (3.10) 
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όπου 2T αε ε ε+  και  είναι το ακέραιο µέρος. Από τη µορφή της έκφρασης 3.10 

εξάγονται τρία βασικά συµπεράσµατα για τη γραµµική ευστάθεια της κυκλικής 

συστοιχίας χωρίς τον κεντρικό κυµατοδηγό: 

 

- η ευστάθεια καθορίζεται από τις τιµές των παραµέτρων ε  και αε  και όχι από το 

συντελεστή σύζευξης ακ  

 

- όλες οι γραµµικές συστοιχίες άρτιου πλήθους κυµατοδηγών έχουν ακριβώς τις ίδιες 

περιοχές ευστάθειας για τις παραµέτρους , αε ε  και Tε , αφού, εάν το Ν είναι άρτιο, 

τότε στην 3.10 είναι: ( )2 2cos cos cos 1
2 2
N N

N N
π π π⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ = ⋅ = =⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠

−  

 

- ακόµα και αν το Ν είναι περιττό, οι περιοχές ευστάθειας είναι πρακτικά ίδιες, αφού 

τότε 2cos 1
2
N

N
π⎛ ⎞
⋅ ≅⎜ ⎟

⎝ ⎠
−  

 

Στο σχ. 3.2 παρουσιάζεται το διάγραµµα περιοχών γραµµικής ευστάθειας για 

την κυκλική συστοιχία χωρίς τον κεντρικό κυµατοδηγό. Αν και τα δύο διαγράµµατα 

µπορούν να συγχωνευτούν σε ένα διάγραµµα αε ε− , η παρουσίαση σε αυτή τη 

µορφή θα διευκολύνει τη σύγκριση µε το πλήρες γραµµικό και µη-γραµµικό µοντέλο. 

Στην γκρι περιοχή το σύστηµα είναι ευσταθές, στη µαύρη διαχωριστική γραµµή οι 

ιδιοτιµές µηδενίζονται και στον υπόλοιπο χώρο το σύστηµα είναι γραµµικά ασταθές. 

Επιπλέον, για κάθε µια από τις περιοχές παρουσιάζεται η εξέλιξη ενός «επιπέδου» 

κύµατος τυχαίου κανονικοποιηµένου πλάτους 1nu = , το οποίου το µέτρο και η φάση 

διαταράσσονται µε τυχαίο τρόπο στην αφετηρία z=0. 
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Σχήµα 3.2: Περιοχές γραµµικής ευστάθειας της µηδενικής λύσης και εξέλιξη ενός γραµµικού 

επιπέδου κύµατος σε κάθε περιοχή, για κυκλική συστοιχία ασύζευκτη µε κεντρικό κυµατοδηγό. Το 

κύµα διαταράσσεται αρχικά (z=0) µε τυχαίο τρόπο σε µέτρο και φάση. 

 

Το αρχικό πεδίο διαδίδεται εν γένει στη µορφή ( ) ( ) ( )Im Re0 z i z
n nu u z e eλ λ−= = . 

Στην ευσταθή περιοχή όπου ( )Im 0λ > , το πεδίο έλκεται ασυµπτωτικά προς τη 

µηδενική λύση, ανεξαρτήτως αρχικής τιµής. Στην ασταθή περιοχή όπου   

το πεδίο ενισχύεται συνεχώς και τείνει ασυµπτωτικά σε άπειρες τιµές. Αυτό απαιτεί 

συνεχή παροχή ενέργειας στο σύστηµα µέσω του συντελεστή ε, κάτι το οποίο είναι 

πρακτικά µη υλοποιήσιµο. Στη διαχωριστική περιοχή όπου 

( )Im 0λ <

( )Im 0λ =  το πεδίο 

διατηρείται κοντά στην αρχική του τιµή. Η γραµµικότητα του συστήµατος το καθιστά 

πλήρως προβλέψιµο, κάτι το οποίο δεν ισχύει στη µη-γραµµική εκδοχή του. 
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3.3.2   Σύστηµα µε κεντρικό κυµατοδηγό 

 

Όταν ο κεντρικός κυµατοδηγός είναι παρών, τότε το σύστηµα γράφεται: 

 

( )( ) ( )1 1 0 0n
n n n X X

dui i u i u u i u
dz α αε κ ε κ ε+ −− + − + + − = ,    1, 2, ... ,n N=  (3.11) 

( )0
0

1

0
N

X X n
n

dui iEu i u
dz

κ ε
=

− + − =∑       (3.12) 

 

Το σύστηµα είναι Ν+1 εξισώσεων, εποµένως έχει Ν+1 σε πλήθος ιδιοτιµές. 

Όπως προκύπτει από τη γραµµική ανάλυση του προβλήµατος, οι πρώτες N-1 

ιδιοτιµές και ιδιοσυναρτήσεις συµπίπτουν µε αυτές του απλοποιηµένου συστήµατος 

(πρόβληµα τύπου Toeplitz): 

 

 ( ) 22 cosk
ki i

Nα α
πλ ε κ ε ⎛ ⎞= − + − ⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 1,.., 1k N= −   (3.13.1) 

 ( )
21 knik N

nq e
N

π

= ,   και  1,..,n = N ( )
1 0k

Nq + = , 1,.. 1k N= −  (3.14.1) 

 

Οι εναποµένουσες δύο επιπλέον ιδιοτιµές και ιδιοσυναρτήσεις δίνονται από 

τις ακόλουθες εκφράσεις: 

 

( ) ( ) ( ) 2
2

, 1 2 2
T

N N X X

E E
i N i iα

ε ε
λ κ κ ε κ+

+ −T
α

⎡ ⎤
= − ± − + −⎢ ⎥

⎣ ⎦
  (3.13.2) 

( )

( ) 222

k k

X X k

iEq
N i N iE

λ

κ ε λ

+
=

− + +
1,...,n N , = , ,k N N 1= +   (3.14.2) 

( ) ( )
( )

2

22
k X X

X X k

N i
Q

N i iE
κ ε

κ ε λ

−
=

− + +
, 1n N= + , ,k N N 1= +    (3.14.3) 

 

( τα “+” και “-” αντιπροσωπεύουν τη N-οστή και N+1-οστή ιδιοτιµή αντίστοιχα) 

Η γενική γραµµική λύση για τη συστοιχία εκφράζεται σαν υπέρθεση των 

παραπάνω υπερρυθµών: 
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  ( ) ( ) ( )1

1
1

1
1

N N

N
N Ni z i z i z

n N N k n
k

u a q e a q e a q e kkλ λ λ+

−
+

+
=

= + +∑   (3.15.1) 

  ( ) ( ) 11
0 1

NN Ni z i z
N Nu b Q e b Q eλ ++

+= + Nλ     (3.15.2) 

 

όπου am, bm είναι ελεύθεροι (καθοριζόµενοι από τις αρχικές συνθήκες) µιγαδικοί 

συντελεστές. Το ( )knu  δίνεται από την έκφραση 3.14.1 και τα ( ) ( ) ( ) ( )1 1, , ,N N N Nu u U U+ +  

από τις 3.14.2-3. 

Η γραµµική ευστάθεια του συζευγµένου συστήµατος απαιτεί όπως και 

προηγουµένως το φανταστικό µέρος και των Ν+1 ιδιοτιµών να είναι ταυτόχρονα 

θετικό για όλα τα k, k = 1,..N+1. Οι δύο νέες ιδιοτιµές διαφοροποιούν τα 

αποτελέσµατα σε σχέση µε την ασύζευκτη περίπτωση. Εάν χωρίσουµε τις Ν+1 

ιδιοτιµές σε πραγµατικό και φανταστικό µέρος, λαµβάνουµε: 

 

 

, 1,..,k k N 1λ = −  , 1N Nλ +  

( ) 2Re 2 cosk
k

Nα
πλ κ ⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 ( ) [ ]

2 2

, 1Re sgn
2N N

M D DMαλ κ+

+ +
= ±

( ) 2Im 2 cosk
k

Nα
πλ ε ε ⎛ ⎞= − − ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 ( )

2 2

, 1Im
2 2

T
N N

E M D Dελ +

+ + −⎛ ⎞= − ±⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
Πίνακας 3.2: Οι ιδιοτιµές του συζευγµένου προβλήµατος συστοιχίας-κεντρικού κυµατοδηγού. 

 

 

όπου 2
2

T
X X

EM N α
εκ ε κ −⎛ ⎞≡ − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 και ( )

2
2 2 2

2
T

X X
ED N α

εκ ε κ −⎛ ⎞≡ − + − ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

και όπως και προηγουµένως 2T αε ε ε+ . 

 

 Η απαίτηση  για ευστάθεια του συζευγµένου γραµµικού 

συστήµατος, ύστερα από στοιχειώδεις πράξεις, δίνει: 

( )Im 0kλ >
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( )

22 1 cos , 0
Im 0

22 1 cos ,
2

T

k

T

N

N
N

α α

α α

πε ε για ε

λ
πε ε για ε

⎧ ⎡ ⎤⎛ ⎞< − ≥⎪ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦⎪> ⇔ ⎨
⎡ ⎤⎛ ⎞⎪ < − ⋅ <⎢ ⎥⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎣ ⎦⎩

0
  (3.16.1) 

 

και επιπλέον 
2 2

2 2
T E M D Dε + + −⎛ ⎞− ≥⎜ ⎟

⎝ ⎠
     (3.16.2) 

 

όπου  είναι το ακέραιο µέρος. Η έκφραση 3.16.1 εξασφαλίζει την ευστάθεια των 

πρώτων Ν-1 ρυθµών (οι οποίοι είναι οι ίδιοι και για την ασύζευκτη περίπτωση) και η 

3.16.2 των υπόλοιπων 2 ρυθµών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τώρα που ο επιπλέον 

κυµατοδηγός αύξησε το πλήθος των εξισώσεων κατά µία και συνεπώς το πλήθος των 

ιδιοτιµών από Ν σε Ν+1, η συνθήκη ευστάθειας 3.10 για 0αε ≥  µεταβλήθηκε, αφού 

για Ν+1 κυµατοδηγούς, οι ιδιοτιµές τύπου 3.7 είναι πια Ν-1 σε πλήθος, οπότε η 

έκφραση 2cos k
N
π⎛

⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟  µεγιστοποιείται πλέον για 1k N= −  και όχι για . 

Επιπλέον, καθώς συµβαίνει να είναι 

k N=

( )2 1 2cos cos
N
N N

π π−⎛ ⎞ ⎛=⎜ ⎟ ⎜
⎝ ⎠⎝ ⎠

⎞
⎟ 0, τελικά για αε ≥  

η συνθήκη ευστάθειας για τις Ν-1 πρώτες ιδιοτιµές λαµβάνει τη µορφή που φαίνεται 

στην έκφραση 3.16.1. Για 0αε < , η συνθήκη παραµένει ως έχει, αφού η έκφραση 

2cos k
N
π⎛

⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟  ελαχιστοποιείται και πάλι για 

2
Nk = . Στο σχ. 3.3 παρουσιάζεται το 

διάγραµµα περιοχών γραµµικής ευστάθειας για το σύστηµα που αναγράφεται στο 

πλάι κάθε διαγράµµατος. Στη χρωµατισµένη περιοχή η µηδενική λύση είναι ευσταθής 

και σε όλο το υπόλοιπο πεδίο ασταθής. Οι διαφορετικές αποχρώσεις δηλώνουν τον 

τρόπο µε τον οποίο αυξάνεται η περιοχή ευστάθειας όσο ο κεντρικός πυρήνας γίνεται 

περισσότερο παθητικός. Η περιοχή Ε = -0.1 εµπεριέχει και την Ε = 0, όπως επίσης 

και η Ε = -1, εµπεριέχει τις Ε = -0.1 και Ε = 0 Ασυµπτωτικά, για , το 

διάγραµµα ευστάθειας ταυτίζεται µε το αντίστοιχο χωρίς τον κεντρικό πυρήνα. 

Ενδεικτικά, για κάθε χαρακτηριστική περιοχή (ευσταθή/ασταθή) παρουσιάζεται η 

εξέλιξη της δέσµης σε περιφέρεια (u

E →−∞

n) και κεντρικό κυµατοδηγό (u0) για σύστηµα µε 

παθητικό κεντρικό πυρήνα, Ε = -1. 
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Σχήµα 3.3: Περιοχές γραµµικής ευστάθειας της µηδενικής λύσης και εξέλιξη ενός γραµµικού 

επιπέδου κύµατος σε κάθε περιοχή, για κυκλική συστοιχία συζευγµένη µε κεντρικό κυµατοδηγό. Το 

κύµα διαταράσσεται αρχικά (z=0) µε τυχαίο τρόπο σε µέτρο και φάση. 

 

 

Όπως και στην περίπτωση της συστοιχίας χωρίς τον κεντρικό πυρήνα, 

ανάλογα µε την περιοχή ευστάθειας που βρισκόµαστε, ένα οποιοδήποτε αρχικό 

γραµµικό κύµα ενισχύεται ή αποσβένει. 
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3.4   Το µη-γραµµικό πρόβληµα 

 

3.4.1   Σύστηµα χωρίς κεντρικό κυµατοδηγό 

 

Το µη-γραµµικό πρόβληµα της κυκλικής συστοιχίας, όταν ο κεντρικός κυµατοδηγός 

απουσιάζει διατυπώνεται ως εξής: 

 

( )( ) ( ) 2
1 1 0n

n n n n n
dui i u i u u i u u
dz α αε κ ε µ α+ −− + − + + + = 1, 2, ... ,n N,  =  (3.17) 

 

Αναζητώντας µη-γραµµικούς ρυθµούς σταθερού πλάτους, δηλαδή πεδιακούς 

σχηµατισµούς του ίδιου πλάτους για κάθε κόµβο της κυκλικής συστοιχίας (|un| = 

σταθ.) που διαδίδονται αναλλοίωτοι υπό µη-γραµµικές συνθήκες, θέτουµε στο 

σύστηµα του πλήρους µη-γραµµικού µοντέλου των εξισώσεων 3.17: 

 

    ( ) , 1,..,ni i z
nu z Ue e n Nϕ λ= =    (3.18) 

 

όπου το U  µοντελοποιεί το πιθανό κοινό αρχικό υπόβαθρο φάσης σε κάθε κόµβο 

και το 

∈

nϕ  αντιπροσωπεύει τη διαφορετική – εν γένει – φάση κάθε κόµβου, η οποία 

εκφράζει τη διάδοση κάποιου κύµατος υπό γωνία. Επειδή αναζητούνται ευσταθείς 

ρυθµοί, ο κυµατάριθµος λ θεωρείται πραγµατικός αριθµός. Σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, από την 3.18 διαπιστώνεται εύκολα ότι .nu U σταθ= =  

Οι ευσταθείς µη-γραµµικοί ρυθµοί σταθερού πλάτους και οι αντίστοιχοι 

κυµατάριθµοι προκύπτουν µετά από µερικές πράξεις σε δύο οµάδες: 

 

    0U =       (3.19.1) 

        ή 

 

( ) ( )2 1 Im Ren nU α αε κ ε
α

= − Φ + Φ⎡ ⎤⎣ ⎦ , όπου ( ) ( )1 1n n n ni i
n e eϕ ϕ ϕ+ −− ϕ−+Φ =  (3.19.2) 

µε σχέση διασποράς για τον κυµατάριθµο λ:  

( ) ( ) ( ) ( )Re Im Im Ren n nα α α α n
µλ κ ε ε κ ε
α

= Φ + Φ + − Φ + Φ⎡ ⎤⎣ ⎦   (3.19.3) 
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Η 1η λύση, , είναι η τετριµµένη γραµµική µηδενική λύση και 

υποστηρίζεται πάντα από το σύστηµα. Η 2

0U =
η λύση υποστηρίζεται µονάχα εάν το 

µέγεθος  ( ) ( )1 Im Renα αε κ ε
α

− Φ + Φ⎡⎣ n ⎤⎦  είναι θετική ποσότητα (αφού ισούται µε 

2U ) και επιπλέον εάν είναι ποσότητα ανεξάρτητη του n, γιατί σε αντίθετη 

περίπτωση το 2U  δε θα έχει σταθερή τιµή από κόµβο σε κόµβο και άρα το 

αποτέλεσµα θα είναι ασυµβίβαστο µε την αρχική υπόθεση σταθερού πλάτους 3.18. Η 

διπλή αυτή απαίτηση συνοψίζεται µαθηµατικά στις εκφράσεις: 

 

( ) ( )1 Im Re 0n nα αε κ ε
α

− Φ + Φ⎡⎣ >⎤⎦       (3.20.1) 

( ) ( )1 Im Re
0

n n

n

α αε κ ε
α
⎧ ⎫∂ − Φ + Φ⎡ ⎤⎨ ⎬⎣ ⎦⎩ ⎭ =

∂
     (3.20.2.α) 

  

Η έκφραση 3.20.2.α γράφεται πιο αναλυτικά: 

 

11 1 0nin n n ne
n n n n

ϕϕ ϕ ϕ ϕ
++ −∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎛ ⎞− + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

1nie ϕ − =      (3.20.2.β) 

 

Η φάση nϕ , όταν είναι τυχαία µη-γραµµική συνάρτηση του n, 

αντιπροσωπεύει την τροφοδότηση των περιφερειακών καναλιών µε πεδίο, του οποίου 

η φάση από κανάλι σε κανάλι ακολουθεί αυτή τη µη-γραµµική σχέση nϕ . Σε αυτή 

την περίπτωση πρέπει να εξεταστεί αν ικανοποιούνται οι συνθήκες 3.20.  

Αν η φάση nϕ , είναι γραµµική συνάρτηση του n, τότε αντιπροσωπεύει τη 

διάδοση ενός πεδίου υπό γωνία ως προς τους  περιφερειακούς κυµατοδηγούς. Αυτό 

φαίνεται εύκολα εάν ανακαλέσουµε τη διακριτοποίηση που έχει υποστεί η εγκάρσια 

χωρική συνιστώσα. Η φάση nie ϕ µπορεί να γραφεί και σαν , µε 

,  τον εγκάρσιο κυµατάριθµο και D την απόσταση µεταξύ δύο 

κυµατοδηγών, εάν θεωρήσουµε ότι η κυκλική γεωµετρία προσεγγίζεται τοπικά από 

τον άξονα x. Εποµένως, όταν η φάση 

n xi ik Dn ie e eϕ = = xk x

x nD= xk

nϕ  είναι γραµµική συνάρτηση του n, µπορούµε 

απευθείας να θεωρούµε ότι είναι της µορφής n xk Dnϕ = , όπου .xk D σταθ=  
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Σχήµα 3.4: Η γραµµική σχέση φn εκφράζει εισαγωγή στη συστοιχία πεδίου υπό γωνία. 

 

Με απλή αντικατάσταση στην 3.20.2.β αποδεικνύεται εύκολα ότι εάν η φάση 

nϕ  είναι γραµµική συνάρτηση του n, τότε η συνθήκη 3.20.2 ικανοποιείται πάντα. 

Στην περίπτωση, λοιπόν, που είναι n xk Dnϕ = , θα έχουµε ( ) ( )1 1n n n ni i
n e eϕ ϕ ϕ+ −− −Φ = + ϕ

)

= 

, οπότε θα είναι: (2cos xk D

 

  ( )2 1 2 cos xU αε ε
α

= +⎡⎣ k D ⎤⎦      (3.21.1) 

  µε ( ) ( )2 cos 2 cosxk D k Dα α x
µλ κ ε ε
α

= + +⎡ ⎤⎣ ⎦   (3.21.2) 

  

Εάν αρχικά είχαµε αφήσει τον κυµατάριθµο λ∈ να κινείται στο µιγαδικό 

χώρο, έστω λ∈ , τότε για ρυθµό σταθερού πλάτους που διαδίδεται υπό κάποια 

γωνία, δηλαδή για πεδίο της µορφής ( ) ( )xi z k Dn
nu z Ue λ −=  θα λαµβάναµε τη γενική 

σχέση διασποράς: 

 

 ( ) ( )2 22 cos 2 cosx xk D U i k D Uα αλ κ µ ε ε α⎡ ⎤= + + − − +⎣ ⎦   (3.22) 

 

Η απαίτηση λ∈ , επιβάλλει το µηδενισµό του ( )Im λ  και µε τον τρόπο 

αυτό προκύπτουν όλες οι τιµές για τα µη µηδενικά U της εξ. 3.21.1. Αυτόµατα και µε 

τη χρήση της 3.21.1, ο πραγµατικός πια κυµατάριθµος λ  λαµβάνει τη µορφή 3.21.2. 
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Στην απλούστερη περίπτωση όλων που είναι 0nϕ = , δηλαδή για συµφασικούς 

ρυθµούς ή πιο απλά ρυθµούς που διαδίδονται παράλληλα µε τους κυµατοδηγούς, 

δηλαδή µε µηδενική γωνία εισόδου στο σύστηµα, τα αποτελέσµατα απλοποιούνται 

ως εξής:    

 

     2U ε
α
Τ=     (3.23.1) 

     µε 2 α
µελ κ
α

Τ= +    (3.23.2) 

 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι, για µηδενική γωνία εισόδου του πεδίου 

στο σύστηµα, όλα τα συστήµατα µε την ίδια τιµή για το λόγο 
ε
α
Τ  έχουν ακριβώς τις 

ίδιες λύσεις για το πλάτος |U|. ∆ιαφοροποιείται µόνο η τιµή του κυµατάριθµου 

διάδοσης λ, ανάλογα µε την τιµή του συντελεστή σύζευξης ακ  και του συντελεστή 

µη-γραµµικότητας µ . 

 Οι γωνίες υπό τις οποίες µπορεί να διαδοθεί ένας ρυθµός ως προς τους 

κυµατοδηγούς δεν είναι όλες επιτρεπτές. Αυτό διαπιστώνεται εύκολα εάν στη γενική  

έκφραση (3.18) για τους µη-γραµµικούς ρυθµούς επιβάλουµε τη συνθήκη της 

περιοδικότητας της γεωµετρίας j N ju u += . Για n xk Dnϕ =  εύκολα βρίσκουµε ότι για 

υπό γωνία διάδοση ρυθµού, η γωνία αυτή θα πρέπει να ικανοποιεί τη συνθήκη: 

 

     2 ,x
mk D m

N
π

= ∈    (3.24) 

 

∆ηλαδή, αρκεί η πολλαπλασιαστική σταθερά  να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του xk D

2 Nπ . 

Με γνωστή τη µορφή της λύσης µη-γραµµικού κύµατος σταθερού πλάτους 

(γενική έκφραση 3.19) µπορεί να µελετηθεί η εξάρτηση του πλάτους |U| από τις 

παραµέτρους του προβλήµατος. Ας θεωρήσουµε τη γενική περίπτωση διάδοσης µη-

γραµµικού κύµατος υπό συγκεκριµένη γωνία. Όπως είδαµε, το πλάτος αυτών των 

κυµάτων πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση: ( )2 1 2 cos xU kαε ε
α

= + D⎡ ⎤⎣ ⎦  µε 
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2 ,x
mk D m

N
π

= ∈  ή πιο απλά 2 2 21 cos ,T mU m
N

αεε π
α α

⎡ ⎤⎛ ⎞= − − ∈⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
. Η τιµή του 

πλάτους |U| εξαρτάται µόνο από τις παραµέτρους , ,αε ε α  και από τη γωνία εισόδου 

που µοντελοποιείται στον ακέραιο m. Σταθεροποιώντας κάποιες από τις παραµέτρους 

, ,αε ε α  και αφήνοντας µία να κυµαίνεται ελεύθερα προκύπτουν διαγράµµατα 

διακλάδωσης (bifurcation diagrams) για τις λύσεις. Επειδή η µεταβλητή 2T αε ε ε+  

περιλαµβάνει συµπυκνωµένη πληροφορία δύο µεταβλητών, τα διαγράµµατα 

διακλάδωσης θα εξαχθούν ως προς τη µεταβλητή αυτή. 

 

 
Σχήµα 3.5: ∆ιάγραµµα διακλάδωσης για ρυθµούς σταθερού πλάτους σε κυκλική συστοιχία. 

 

Στο σχ. 3.5 παρουσιάζεται η γενική µορφή του διαγράµµατος διακλάδωσης. 

Λέγοντας γενική, εννοούµε ότι όλες οι µη-γραµµικές κυκλικές συστοιχίες που 

περιγράφονται από το σύστηµα 3.17 έχουν λύσεις της µορφής 3.18 σύµφωνα µε τις 

καµπύλες του διαγράµµατος 3.5, δηλαδή 2 2 21 cos ,T mU m
N

αεε π
α α

⎡ ⎤⎛ ⎞= − − ∈⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
 και 

. Η µαύρη οριζόνται ευθεία αντιπροσωπεύει τη λύση 0U = 0U = , η οποία είναι 

ανεξάρτητη της γωνίας εισόδου. Η ευθεία αυτή διακλαδίζεται πάντα σε ένα σηµείο 

του άξονα Tε  για µια συγκεκριµένη γωνία εισόδου. Αν η γωνία εισόδου είναι 

µηδενική, τότε η διακλάδωση συµβαίνει πάντα στο 0Tε =  και απεικονίζεται µε την 

έντονη µαύρη καµπύλη. Αν η γωνία εισόδου είναι διαφορετική της µηδενικής, τότε η 
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διακλάδωση συµβαίνει πάντα στο σηµείο 22 1 cosT
m

Nα
πε ε ⎡ ⎤⎛= − ⎜

⎞
⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

. Το πρόσηµο του 

συντελεστή ενεργειακής µεταφοράς µεταξύ των κυµατοδηγών, αε , διαδραµατίζει 

καθοριστικό ρόλο. Αν 0αε = , τότε για όλες τις γωνίες εισόδου η διακλάδωση γίνεται 

πάντα στο 0Tε = , δηλαδή η µορφή του διαγράµµατος διακλάδωσης είναι ακριβώς η 

ίδια. Ανάλογα µε το αν 0αε <  ή 0αε >  η διακλάδωση γίνεται αντίστοιχα αριστερά ή 

δεξιά του µαύρου µη µηδενικού κλάδου (του κλάδου για 0αε = ). Επειδή το 

2cos m
N
π⎛

⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟  µεγιστοποιείται στο π± , η διασπορά των καµπύλων διακλάδωσης θα 

έχει εύρος που ορίζεται από τις τιµές xk D π= ± , αφού όπως είδαµε 2
x

mk D
N
π

= . Οι 

ακραίοι αυτοί κλάδοι απεικονίζονται στο σχήµα µε γκρι διακεκοµµένες γραµµές 

xk D π= ± . Στην περιοχή µεταξύ της µαύρης καµπύλης και καθεµίας εκ των γκρι 

βρίσκονται και όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι για κάθε περίπτωση.  

Κάθε σηµείο του διαγράµµατος διακλάδωσης αντιπροσωπεύει και ένα 

διαφορετικό µη-γραµµικό ρυθµό του τύπου 3.21. Η µη-γραµµικότητα των ρυθµών 

αυτών στρεβλώνει τον ιδιοχώρο του γραµµικού συστήµατος και δεν επιτρέπει την 

εξαγωγή γενικευµένων συµπερασµάτων σχετικά µε την ευστάθειά τους. 

Εναλλακτικά, είναι δυνατή η τοπική µελέτη της ευστάθειάς τους, δηλαδή σε µια 

γειτονιά πολύ κοντά σε κάποιο ρυθµό. Για το λόγο αυτό εφαρµόζεται η µέθοδος ΜΙ 

(modulation instability), η οποία περιγράφει το φαινόµενο της αστάθειας που µπορεί 

να προκληθεί σε µια σταθερή κατάσταση µε αποτέλεσµα η κατάσταση αυτή να 

υποστεί διαµόρφωση πλάτους. Κατά το παρελθόν έχει µελετηθεί σε διαφορετικά 

επιστηµονικά πεδία, όπως στη ρευστοδυναµική [40,41], στη φυσική πλάσµατος 

[42,43], στη µη-γραµµική οπτική [44,45] και σε διακριτά συστήµατα [6,46]. 

Λειτουργεί τοπικά και εκφράζει την ευαισθησία κάποιου ρυθµού στη διαµόρφωση 

πλάτους, που ενδέχεται να υποστεί καθώς διαδίδεται, από κάποιο θόρυβο. Τα 

συµπεράσµατα σχετικά µε την ευστάθεια κάποιου ρυθµού αντλούνται από την 

ενισχυτική ή αποσβεστική συµπεριφορά του θορύβου, η οποία συνοψίζεται στην 

τελικά εξαγόµενη σχέση διασποράς. 
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3.4.2   Μελέτη ευστάθειας µη-γραµµικών ρυθµών 

 

Έστω ότι κάποιος µη-γραµµικός ρυθµός διαδίδεται σαν ( ) ( )xi z k Dn
nu z Ue λ −= . Η 

αντικατάσταση του ρυθµού αυτού στο σύστηµα 3.17 δίνει τη σχέση διασποράς 3.22, 

στην οποία υπακούουν τέτοια κύµατα. Είναι: 

 

 ( ) ( )2 22 cos 2 cosx xk D U i k D Uα αλ κ µ ε ε α⎡ ⎤= + + − − +⎣ ⎦   (3.22) 

 

Έστω τώρα ότι µια διαταραχή ( )nu zδ  στο πλάτος του ρυθµού διαδίδεται µαζί 

µε το ρυθµό, δηλαδή µε τον ίδιο εν γένει κυµατάριθµο. Το συνολικά διαδιδόµενο 

κύµα (ρυθµός+διαταραχή) εκφράζεται εποµένως ως ( ) ( )( ) ( )xi z k Dn
n nu z U u z e λδ −= + . 

Αντικαθιστώντας το συνολικό πεδίο στο σύστηµα 3.17, αγνοώντας τους όρους nuδ  

υψηλότερης τάξης, αξιοποιώντας εν συνεχεία τη γενική σχέση διασποράς (3.22) και 

επιλύοντας το προκύπτον σύστηµα ως προς , το σύστηµα αποκτά την 

απλή γραµµικοποιηµένη µορφή: 

/n nu d u dδ δ z

 

   ( * *
1, , ,n

n n n n n
d u F u u u u

dz
)1

δ δ δ δ δ±= ±    (3.24.1) 

όπου  

 

( ) ( )( )
( )( ) ( )

2 *
1 1

2
1 1

cos 2
sin

nx n n n
n n

x n n n

U uk D u u u
F i i u

i k D u u U uα α

δδ δ δ
κ ε µ α

δ δ δ
+ −

+ −

⎧ ⎫+ −⎧ ⎫⎪ ⎪= + + −⎨ ⎬− − +⎪ ⎪⎩ ⎭

⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

 (3.24.2) 

 

Ο θόρυβος θεωρείται ως γραµµική υπέρθεση δύο επιπέδων κυµάτων που 

διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις µε τυχαίο πλάτος, δηλαδή: 

 

( ) ( ) ( )
1 2

z x z xi K z K Dn i K z K Dn
nu z e eδ ε ε− − −= + , µε 1 2,ε ε ∈  εν γένει  (3.25) 

 

 Το ζητούµενο είναι να βρεθεί η σχέση διασποράς xK Kz− , η οποία καθορίζει 

το αν ο θόρυβος θα διαδοθεί ενισχυόµενος ή αποσβενύµενος µαζί µε το ρυθµό, το αν 

δηλαδή η ύπαρξη θορύβου διαταράσσει τη διάδοση κάποιου ρυθµού. 
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Η αντικατάσταση της έκφρασης αυτής στο γραµµικοποιηµένο σύστηµα 3.24 

δίνει δύο επιµέρους εξισώσεις, αφού οι παράγοντες ( ) ( ),z x z xi K z K Dn i K z K Dne e− − −  είναι 

γραµµικώς ανεξάρτητοι. Έτσι η εξίσωση 3.24 δίνει ένα ζεύγος µιγαδικών εξισώσεων. 

Χωρίζοντας τις εξισώσεις σε πραγµατικό και φανταστικό µέρος προκύπτει ένα 4× 4 

γραµµικό οµογενές σύστηµα ως προς τα µεγέθη ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2Re , Im ,Re , Imε ε ε ε . 

Στην όλη διαδικασία µπορεί να θεωρηθεί χωρίς βλάβη της γενικότητας ότι U . Η 

ύπαρξη µη τετριµµένων λύσεων για τα πλάτη 

∈

1 2,ε ε  του θορύβου απαιτεί το 

µηδενισµό της ορίζουσας. Η ορίζουσα που προκύπτει έχει ως εξής: 

 

   det MI

x y f g
y x g f

D
f g z w
g f w z

− −
=

− −

    (3.26) 

 

όπου οι όροι , , , , ,x y z w f g  αντιπροσωπεύουν τις εκφράσεις: 

 

( ) ( ) ( )2 24cos sin 2sin sin
2
x

z x x x
K Dx K k D k D K Dακ µ⎛ ⎞⎛ ⎞= − + − − +⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
U  (3.27.1) 

( ) ( ) ( )2 24cos sin 2sin sin
2
x

x x
K Dy k D k D K Dα x Uε α⎛ ⎞⎛ ⎞= − − −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
  (3.27.2) 

( ) ( ) ( )2 24cos sin 2sin sin
2
x

z x x x
K Dz K k D k D K D Uακ µ⎛ ⎞⎛ ⎞= + − + +⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
 (3.27.3) 

( ) ( ) ( )2 24cos sin 2sin sin
2
x

x x x
K Dw k D k D K Dαε α⎛ ⎞⎛ ⎞= − + −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
U   (3.27.4) 

2f Uµ=          (3.27.5) 
2g Uα= −          (3.27.6) 

 

Η ύπαρξη µη-τετριµµένων λύσεων για τα πλάτη 1 2,ε ε  του θορύβου απαιτεί τη 

συνθήκη det 0MID = . Ο µηδενισµός της ορίζουσας δίνει την έκφραση: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )2 2 2 22 2 2 0f xz g wy fg wx fg yz gx fy gz fw− + − + − + − + − − =  (3.28) 
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Πρόκειται για τη σχέση διασποράς xK Kz− , η οποία εµπεριέχει όλη την πληροφορία 

για την τοπική ευστάθεια κάποιου ρυθµού στο φανταστικό µέρος του κυµατάριθµου 

διάδοσης του θορύβου . Η έκφραση 3.28 όµως είναι εξαιρετικά πολύπλοκη στο 

χειρισµό για την εξαγωγή απλών και πρακτικών συµπερασµάτων σχετικά µε την 

ευστάθεια των ρυθµών. Στην ειδική περίπτωση που κάποιοι συντελεστές του 

συστήµατος 3.17 µηδενίζονται, η σχέση διασποράς αποκτά πιο πρακτική µορφή. 

zK

 Αν 0αε = , οπότε y w g= = , τότε προκύπτει: 

 

 ( ) ( ) ( ) (

2
2 22 2 0

2 0
0 2

f xz
f xz g x z f

g x z f
⎧ − =⎪− + + − = ⇒ ⎨ )0= ∨ + − =⎪⎩

 (3.29) 

 

Στην ακόµα πιο ειδική περίπτωση που επιπλέον της συνθήκης 0αε =  ισχύει και 

0α = , δηλαδή 0y w g= = = , τότε η σχέση διασποράς γίνεται απλά: 

     2 0f xz− =     (3.30) 

  

και µε στοιχειώδεις πράξεις µετατρέπεται στη µορφή: 

 

( ) ( ) 2
2 sin sinz x xK k D K Dακ+ =⎡ ⎤⎣ ⎦  

 ( ) ( )2 24 cos sin 4 cos sin 2
2 2
x x

x x
K D K Dk D k D Uα ακ κ 2µ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

 (3.31) 

 

Η περίπτωση αυτή αντιπροσωπεύει ένα κλασσικό σύστηµα µε απλή γραµµική 

σύζευξη και µη-γραµµικότητα τύπου Kerr, δηλαδή το σύστηµα: 

 

   ( ) 2
1 1 0n

n n n n
dui u u u u
dz ακ µ+ −+ + + =    (3.32) 

 

Στην περίπτωση που 0 , τότε η 3.31 απλοποιείται στη µορφή: xk =

 

  2 2 28 sin 2 sin
2 2
x x

z
K D K DK Uα ακ κ 2µ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

  (3.33) 
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Πράγµατι, η σχέση 3.33 είναι ακριβώς η σχέση που παρουσιάστηκε το 1988 στην 

εργασία [6] για επίπεδη συστοιχία του τύπου 3.17. Το µόνο στοιχείο που 

διαφοροποιεί τα αποτελέσµατα είναι το γεγονός ότι στην κυκλική συστοιχία 

επιτρεπτές είναι µόνο οι τιµές  2 ,x
mk D m

N
π

= ∈ . Κατά τα άλλα, τα συµπεράσµατα 

είναι ακριβώς τα ίδια. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η άµεση µέθοδος ΜΙ παρέχει αποτελέσµατα 

ιδιαίτερα πολύπλοκα στην έκφραση, λόγω των µιγαδικών συντελεστών του µοντέλου 

dCGL. Εναλλακτικά, αντί της πλήρως αναλυτικής παραδοσιακής τεχνικής ΜΙ, 

µπορούµε να εργαστούµε µε τη µέθοδο των ιδιοτιµών, η οποία βασίζεται σε 

αριθµητική υποστήριξη λόγω του µεγάλου πλήθους των ιδιοτιµών. Επειδή , 

για να εφαρµοστεί η µέθοδος αρκεί να µελετηθούν ξεχωριστά πραγµατικό και 

φανταστικό µέρος των εξισώσεων ή, εναλλακτικά, να µελετηθούν οι εξισώσεις και 

στη συζυγή τους µορφή, ώστε να εκφραστεί πλήρως η σύζευξη των µιγάδων µε τους 

συζυγείς τους. Αναδιατυπώνοντας το πρόβληµα 3.24 γράφουµε:  

nu ∈

 

 ( * *
1, , ,n

n n n n n
d u F u u u u

dz
)1

δ δ δ δ δ±= ±    (3.34.1) 

 (
*

* * *
1, , ,n

n n n n n
d u F u u u u

dz
δ δ δ δ δ±= )1±    (3.34.2) 

όπου 

( ) ( )( )
( )( ) ( )

2 *
1 1

2
1 1

cos 2
sin

nx n n n
n

x n n n

U uk D u u u
F i i

i k D u u U uα α

δδ δ δ
κ ε µ α

δ δ δ
+ −

+ −

⎧ ⎫+ −⎧ ⎫⎪ ⎪= + + −⎨ ⎬− − +⎪ ⎪⎩ ⎭

⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

 (3.34.3) 

( )
( )( )

( )( )
( )

* * * *2
1 1*

2 ** *
1 1

cos 2

sin

x n n n n
n

nx n n

k D u u u U u
F i i

U ui k D u u
α α

δ δ δ δ
κ ε µ α

δδ δ

+ −

+ −

⎧ ⎫+ − ⎧ ⎫⎪ ⎪= − + + − −⎨ ⎬
++ −

⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪⎪ ⎪ ⎩ ⎭⎩ ⎭

(3.34.4) 

 

Η παραπάνω γραµµικοποίηση γύρω από κάποιο U φέρνει το σύστηµα στην 

απλή µορφή      nδu = AS nδu , όπου , και A[ ]* * *
n 1 2 N 1 2 Nu u u u u uδ δ δ δ δ δ δ=u … … T

S 

είναι η (2N)× (2N) µήτρα απλοποιηµένου (Simplified) συστήµατος της µορφής: 

 

 

          (3.35) 
T11   T12
 
T21   T22

AS = 
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Λόγω της συµµετρίας του προβλήµατος, οι επιµέρους µήτρες  είναι τύπου 

Toeplitz και οι  διαγώνιες και µάλιστα 

11 22,T T

12 21,T T *
11 22T T=  και *

12 21T T= . Πιο αναλυτικά: 

 

( )( ) ( ) ( ) ( )2
11 2cos , ,...,x xik D ik D

xT Toeplitz k D i i U i e i eα α α α α ακ ε µ α κ ε κ ε− +⎡ ⎤= − + + − + +⎣ ⎦
( ) 2

12 ,0,...,0T diagonal i Uµ α⎡ ⎤= −⎣ ⎦  

( ) *2
21 ,0,...,0T diagonal i Uµ α⎡ ⎤= − −⎣ ⎦  

( )( ) ( ) ( ) ( )2
22 2cos , ,...,x xik D ik D

xT Toeplitz k D i i U i e i eα α α α α ακ ε µ α κ ε κ ε+ −⎡ ⎤= − − + + − − − + − +⎣ ⎦
 

Εναλλακτικά, εάν κατά τη γραµµικοποίηση του συστήµατος 3.17 δε γίνει 

χρήση της σχέσης διασποράς 3.22, το πρόβληµα 3.24 διατυπώνεται ως εξής:  

 

 ( * *
1, , ,n

n n n n n
d u G u u u u

dz
)1

δ δ δ δ δ±= ±    (3.36.1) 

 (
*

* * *
1, , ,n

n n n n n
d u G u u u u

dz
δ δ δ δ δ±= )1±    (3.36.2) 

όπου  

( ) ( )( )
( )( ) ( )

2 *
1 1

2
1 1

cos
sin 2

nx n n
n n n

x n n n

U uk D u u
G i u u i i

i k D u u U uα α

δδ δ
λδ εδ κ ε µ α

δ δ δ
+ −

+ −

⎧ ⎫+⎧ ⎫⎪ ⎪ ⎪= − + + + + −⎨ ⎬ ⎨− − +⎪ ⎪⎩ ⎭ ⎪ ⎪⎩ ⎭

⎪
⎬   

( )
( )( )
( )( )

( )
* * *2

1 1* * *
2 ** *

1 1

cos

2sin

x n n n
n n n

nx n n

k D u u U u
G i u u i i

U ui k D u u
α α

δ δ δ
λδ εδ κ ε µ α

δδ δ

+ −

+ −

⎧ ⎫+ ⎧⎪ ⎪ ⎪= + + − + + − −⎨ ⎬ ⎨
++ − ⎪ ⎪⎪ ⎪ ⎩ ⎭⎩ ⎭

⎫⎪
⎬

−

  

(3.36.3)

 

(3.36.4)

Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία της µήτρας AS είναι: 

 

T11 = Toeplitz[ Β,Α e ,…,Α e  ]  (πίνακας ΝxN µε δοµή πίνακα Toeplitz) xik D xik D

T12 = diagonal[ E,0,…,0 ]   (πίνακας ΝxN διαγώνιος) 

T21 = diagonal[ E*,0,…,0 ]   (πίνακας ΝxN διαγώνιος) 

T22 = Toeplitz[ Β*,Α* xik De ,…,Α* xik De−  ] (πίνακας ΝxN µε δοµή πίνακα Toeplitz) 

 

µε A i α ακ ε= + , ( ) 22B i iλ ε µ α= − + + − U  και ( ) 2E i Uµ α= −  

 

Αντικατάσταση του λ (εξ. 3.22) στη νέα µήτρα AS δίνει την AS της εξ. 3.35 
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Στο ακόλουθο σχ. 3.6 παρουσιάζεται εποπτικά η δοµή του 

γραµµικοποιηµένου συστήµατος ώστε να γίνει σαφής η δοµή της µήτρας AS. 

 

d 
dz 

δu1
δu2

 
δuΝ

δu1
*

δu2
*

 
δuΝ*

T11             T12   

T12
*           Τ11

*  

δu1
δu2

 
δuΝ

δu1
*

δu2
*

 
δuΝ*

 

 

 = 

 

 

 
Σχήµα 3.6: Η δοµή του γραµµικοποιηµένου συστήµατος χωρίς κεντρικό κυµατοδηγό. 

 

Από το σύνολο όλων των µη-γραµµικών ρυθµών που υποστηρίζει το 

σύστηµα, οι µη-γραµµικοί ρυθµοί σταθερού – ως προς n – πλάτους αποτελούν ένα 

υποσύνολο µόνο και µερικοί από αυτούς έχουν τη χαρακτηριστική ιδιότητα να 

αποτελούν στάσιµα σηµεία για το σύστηµα. Πρόκειται για τους ρυθµούς για τους 

οποίους ισχύει 0ndu
dz

= , δηλαδή γι’αυτούς για τους οποίους λ=0 στη γενική έκφραση 

. Υπενθυµίζουµε ότι η έννοια της διάδοσης δεν έχει εξαφανιστεί 

από την έκφραση αυτή όπου φαινοµενικά απουσιάζει η εξάρτηση ως προς z, γιατί το 

σύστηµα 3.17 που περιγράφει τη διάδοση έχει προκύψει ολισθαίνοντας το φάσµα του 

πεδίου γύρω από τη φέρουσα συχνότητα, δηλαδή γύρω από το φέροντα κυµατάριθµο. 

Στην περίπτωση αυτή, τα συµπεράσµατα περί ευαισθησίας στη διαµόρφωση πλάτους 

προκύπτουν απλά µε µηδενισµό του κυµατάριθµου λ µέσα στα στοιχεία της µήτρας 

A

( ) ( xi z k Dn
nu z Ue λ −= )

S.  

Από το σύνολο των στάσιµων σηµείων του συστήµατος, για τη µελέτη αυτών 

που είναι υπερβολικά και διαδίδονται υπό µηδενική γωνία 0xk D = , ένας πιο εύκολος 

και σύντοµος τρόπος προερχόµενος απευθείας από τη µελέτη δυναµικών συστηµάτων 

[ΓΒ14] παρέχει ακριβώς τα ίδια αποτελέσµατα. Εάν κάποιος ρυθµός αποτελεί 

υπερβολικό στάσιµο σηµείο του δυναµικού συστήµατος, τότε το µη-γραµµικό 

πρόβληµα και το αντίστοιχο γραµµικοποιηµένο έχουν ποιοτικά ισοδύναµα επίπεδα 

φάσεων, δηλαδή το ίδιο είδος ευστάθειας, εκτός από την περίπτωση που το σηµείο 

αυτό αποτελεί κέντρο για το γραµµικοποιηµένο σύστηµα  [ΓΒ14]. Εποµένως, για τα 

σηµεία εκείνα |U| του διαγράµµατος διασποράς που αποτελούν υπερβολικά στάσιµα 

144 



σηµεία του συστήµατος µπορούµε να γραµµικοποιήσουµε απευθείας τις αντίστοιχες 

µη-γραµµικές εξισώσεις γύρω από αυτά και να εργαστούµε µε τις ιδιοτιµές όπως 

ακριβώς στη γραµµική περίπτωση. Αρκεί το σύστηµα 3.17 να επιλυθεί ως προς 

 και να εκφραστεί όπως και προηγουµένως στη συζυγή του µορφή, 

δηλαδή:   

/n nu du dz

 ( * *
1, , ,n

n n n n n
du )1J u u u u
dz ±= ±    (3.37.1) 

 (
*

* * *
1, , ,n

n n n n n
du J u u u u
dz ±= )1±    (3.37.2) 

όπου 

  ( )( ) ( ) 2
1 1n n n n n nJ u i u u i u uα αε κ ε µ α+ −= + + + + −   (3.37.3) 

  ( )( ) ( ) 2* * * *
1 1n n n n nJ u i u u i u uα αε κ ε µ α+ −= + − + + + − − *

n  (3.37.4) 

 

Η γραµµικοποίηση των , nJ *
nJ  γύρω από κάποιο υπερβολικό στάσιµο σηµείο 

φέρνει το σύστηµα στην απλή µορφή = Anu SC nu , όπου  

και A

[ ]* * * T
n 1 2 N 1 2 Nu u u u u u=u … …

SC είναι η (2N)× (2N) Ιακωβιανή µήτρα: ASC = 11 12

21 22

T T
T T
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

. Κάθε στοιχείο t της 

φωλιασµένης µήτρας Τ δοµείται σύµφωνα µε το γνωστό κανόνα: 

 

( )11 m
mn

n

Jt
u

∂
=
∂

, ( )12
*
m

mn
n

Jt
u

∂
=
∂

, ( )
*

21 m
mn

n

Jt
u

∂
=
∂

, ( )
*

22
*
m

mn
n

Jt
u

∂
=
∂

, δηλαδή ASC = 
( ) ( )

( ) ( )

11 12

21 22

mn mn

mn mn

t t

t t

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

  (3.38) 

 

Μετά τις σχετικές πράξεις διαπιστώνεται ότι η µήτρα ASC προκύπτει ακριβώς 

όπως προέκυψε στη γενικότερη περίπτωση, αλλά για λ=0 και 0xk D = , δηλαδή: 

 

( ) ( ) ( )2
11 2 , ,...,T Toeplitz i U i iα α α αε µ α κ ε κ ε⎡ ⎤= + − + +⎣ ⎦  

( ) 2
12 ,0,...,0T diagonal i Uµ α⎡ ⎤= −⎣ ⎦  

( )( )2*
21 ,0,...,0T diagonal i Uµ α⎡ ⎤= − −⎢ ⎥⎣ ⎦

 

( ) ( ) (2
22 2 , ,...,T Toeplitz i U i iα α α αε µ α κ ε κ ε⎡ ⎤= + − − − + − +⎣ ⎦)  
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∆υστυχώς, από τους µη-γραµµικούς ρυθµούς της µορφής που εξετάζουµε, το 

πλήθος αυτών που αποτελούν ταυτόχρονα στάσιµα σηµεία του συστήµατος είναι 

περιορισµένο. Η απαίτηση για στάσιµα σηµεία ( )* *
1 1, , ,n n n n nJ u u u u± ± 0=  δίνει:  

 

0U =          (3.39.1) 

    ή 

( )2 1 2 cos xU αε ε k D
α

= +⎡⎣ ⎤⎦       (3.39.2) 

 

µε την απαίτηση ( ) ( )2 cos 2 cos
0xk D k Dα ακ ε ε

µ α
+

+ x =    (3.39.3) 

 

Η σχέση 3.39.1 δηλώνει ότι η µηδενική λύση αποτελεί πάντα στάσιµο σηµείο 

του συστήµατος. Η σχέση 3.39.2 σε συνδυασµό µε τη συνθήκη 3.39.3 ορίζει ένα και 

µοναδικό σηµείο ως στάσιµο. Ουσιαστικά η απαίτηση 3.39.3 µηδενίζει τον 

κυµατάριθµο λ της λύσης 3.21 ή στη γενικότερη µορφή του 3.22. Από τα σηµεία 

αυτά, υπερβολικά είναι µόνο όσα ικανοποιούν τη σχέση |ASC| 0≠ . Παρατηρούµε 

λοιπόν ότι είναι λίγοι εκείνοι οι µη-γραµµικοί ρυθµοί που µπορούν να εξεταστούν µε 

τη µέθοδο αυτή.  

Σε κάθε περίπτωση πάντως, για το γραµµικοποιηµένο σύστηµα η λύση δίνεται 

απ’ευθείας στη µορφή: 

 

   ( )( ) ( ) ( )( ) exp ( 0n n nz z zδ δ= Su A u )=    (3.40) 

 

Τα στοιχεία της µήτρας AS εξαρτώνται από την επιλογή του αρχικού σηµείου 

U και τους συντελεστές του συστήµατος 3.17. Η ευστάθεια διαµόρφωσης σχετίζεται 

προφανώς µε την ασυµπτωτική συµπεριφορά (εξασθένιση καθώς z(n)→∞) του 

αντίστοιχου εκθετικού πίνακα exp(z(n)AS) και καθορίζεται εποµένως τοπικά (σε µια 

γειτονιά γύρω από τον αντίστοιχο µη-γραµµικό ρυθµό) από τις ιδιοτιµές του AS. H 

µέθοδος καθορίζει δύο ξεχωριστές συµπεριφορές στα διαγράµµατα διακλάδωσης: 

 

   SCW :  ευσταθείς ρυθµοί (stable CW modes) 

   UCW:  ασταθείς ρυθµοί (unstable CW modes) 
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 Το πλήθος των περιφερειακών καναλιών οδηγεί σε πίνακες µεγάλων 

διαστάσεων και πολλών ιδιοτιµών, µε αποτέλεσµα η χρήση υπολογιστή για τον 

υπολογισµό των ιδιοτιµών του συστήµατος να είναι απαραίτητη. Μια εκτίµηση της 

ευστάθειας του συστήµατος χωρίς τον ακριβή υπολογισµό των ιδιοτιµών µπορεί να 

δοθεί µέσω κοµψών εκφράσεων που παρέχει η εφαρµογή του θεωρήµατος 

Gerschgorin [47,48] στο σύστηµα. Σύµφωνα µε το θεώρηµα αυτό, εάν Α είναι ένας 

τετραγωνικός  πίνακας, τότε όλες οι ιδιοτιµές του βρίσκονται στην ένωση n 

κυκλικών δίσκων: 

n n×

1

, 1, 2,...,
n

C ii ij
j
j i

z z z i
=
≠

− ≤ =∑ n  

         ή     (3.41) 

1

, 1, 2,...,
n

C ii ji
j
j i

z z z i
=
≠

− ≤ =∑ n  

 

όπου  είναι το στοιχείο της i-οστής γραµµής και  j-οστής στήλης του πίνακα Α. ijz

Το κέντρο  κάθε κυκλικού δίσκου είναι το κάθε στοιχείο της διαγωνίου  του 

πίνακα Α όπως φαίνεται και στη σχέση 3.41. 

Cz iiz

 Η εφαρµογή του θεωρήµατος αυτού για τη µήτρα AS που δίνεται από την 3.35 

δίνει κυκλικούς δίσκους οι οποίοι λόγω της συµµετρίας του συστήµατος 

οµαδοποιούνται σε τέσσερεις κατηγορίες, οι οποίες ανά δύο έχουν το ίδιο κέντρο: 

 

 Κέντρο Ακτίνα 

∆ίσκος 1 Ο1 = Β R1 = 2|Α| + |E|   ή R1 = 2|Α| + |E*| 

∆ίσκος 2 Ο2 = Β* R2 = 2|Α*| + |E*|   ή R2 = 2|Α*| + |E| 
 

Παρά το γεγονός ότι αρχικά προκύπτουν τέσσερεις διαφορετικοί δίσκοι (ένας για 

κάθε ακτίνα), οι ακτίνες είναι και οι τέσσερεις ίδιες. Εποµένως, θα πάρουµε τελικά 

δύο κυκλικούς δίσκους µε ακτίνες και κέντρα : 

 

R1,2 =
22 2 22 Uα α

2ε κ α+ + + µ       (3.42) 

Ο1,2 = ( ) (2 22 2U i U )ε α µ− ± −λ       (3.43) 
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Για να είναι ευσταθείς οι διαταραχές πρέπει το πραγµατικό µέρος των 

ιδιοτιµών να είναι αρνητικό. Εποµένως, σύµφωνα µε το θεώρηµα του Gerschgorin θα 

πρέπει οι παραπάνω κυκλικοί δίσκοι να βρίσκονται στο αρνητικό πραγµατικό 

ηµιεπίπεδο και µόλις που να εφάπτονται στο φανταστικό άξονα.. Αυτό σηµαίνει ότι 

τα κέντρα των κυκλικών δίσκων θα πρέπει να βρίσκονται στο αρνητικό πραγµατικό 

ηµιεπίπεδο και οι ακτίνες τους να είναι µικρότερες από την απόσταση του κέντρου 

τους από το φανταστικό άξονα. Πιο απλά, οι δίσκοι θα πρέπει να βρίσκονται πλήρως 

στο αρνητικό πραγµατικό ηµιεπίπεδο.  

Μαθηµατικά η συνθήκη ευστάθειας διατυπώνεται ως εξής: 

 

( )1,2Re 0O <   ⇔  22 Uε α<        (3.44.1) 

(1,2 1,2ReR O< )   ⇔  22 2 2 22 Uα αε κ α µ ε α+ + + < − 22 U   (3.44.2) 

 

Re

Im

Re(O1,2) 

R1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 3.7: Εποπτική παρουσίαση της ευστάθειας απλοποιηµένου συστήµατος µε εφαρµογή του 

θεωρήµατος Gerschgorin. Όλες οι ιδιοτιµές του πλήρους συστήµατος βρίσκονται µέσα σε 2 κυκλικούς 

δίσκους 2 διαφορετικών κέντρων (Ο1, και Ο2) και ίδιας ακτίνας R1,2. Το σύστηµα είναι ευσταθές όταν 

και οι 2 δίσκοι βρίσκονται πλήρως στο αρνητικό πραγµατικό ηµιεπίπεδο. 

  

Το θεώρηµα αυτό, αν και δεν παρέχει την ακριβή συµπεριφορά του 

συστήµατος, δίνει µια πολύ πρακτική εκτίµηση για την ευστάθειά του. Το 

πλεονέκτηµά του έγκειται στον ελάχιστο υπολογιστικό κόπο που απαιτεί σε σχέση µε 

τον υπολογισµό Ν ιδιοτιµών. Στη συνέχεια θα αξιοποιήσουµε την πιο ακριβή µέθοδο 

των ιδιοτιµών. Σε όλες τις περιπτώσεις που ακολουθούν έγινε έλεγχος και πράγµατι 

οι συνθήκες του θεωρήµατος ικανοποιούνται. 
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Ο έλεγχος ευστάθειας της µήτρας AS για το σύστηµα του σχ. 3.5 χωρίζει το 

διάγραµµα διακλάδωσης σε δύο περιοχές. Με γκρι είναι χρωµατισµένοι οι ευσταθείς 

κλάδοι και µε µαύρο οι ασταθείς. Για διαφορετικές τιµές της παραµέτρου αε , το 

διάγραµµα διακλάδωσης γίνεται: 

 

εα = -1 εα = -0.5

εα = 0.5 εα = 1

Σχήµα 3.8: ∆ιαγράµµατα διακλάδωσης του πλάτους |U| για διαφορετικές τιµές της γωνίας εισόδου και 

του συντελεστή εα. Μεταξύ των κλάδων kxD=0, kxD=π περιέχονται και όλοι οι υπόλοιποι για kxD≠0. 

 

Όπως σχολιάστηκε και προηγουµένως, ανάµεσα στους δύο κλάδους για kxD = 

0 και  kxD = π του κάθε διαγράµµατος βρίσκονται και όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι για 

τις υπόλοιπες γωνίες εισόδου. Στο σχ. 3.8 έχουν παραληφθεί, ώστε τα διαγράµµατα 

να είναι εύκολα αναγνώσιµα. Από το σχ. 3.8 απουσιάζει η περίπτωση 0αε = , στην 

οποία όπως είδαµε, οι κλάδοι για όλες τις γωνίες εισόδου ταυτίζονται. ∆ε συµβαίνει 

το ίδιο όµως και µε το είδος της ευστάθειάς τους. Στο σχ. 3.8 παρουσιάζεται το 

διάγραµµα διακλάδωσης του εν λόγω συστήµατος, στην περίπτωση που 0αε = . 

Καθώς η γωνία εισόδου µεγαλώνει, δηλαδή καθώς το µέγεθος kxD µεγαλώνει και ο 

κυµατάριθµος λ µεταβάλλεται περιοδικά, ενώ ο κλάδος U=0 διατηρείται σταθερός ως 

προς το είδος της ευστάθειάς του (ευσταθής για 0Tε ≤ και ασταθής για 0Tε > ), ο µη 

µηδενικός κλάδος µεταβάλλεται ολόκληρος ως προς την ευστάθειά του µεταξύ των 

δύο διακριτών καταστάσεων, όπως παρουσιάζεται και στο σχ. 3.9 
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π/2 

 

kxD 

 

 

 εα = 0 π 0 

 

 

 

 3π/2 

Σχήµα 3.9: ∆ιάγραµµα διακλάδωσης του πλάτους |U| για διαφορετικές γωνίες εισόδου όταν εα = 0. 

 

Αυτή η µεταβολή στην ευστάθεια δε χαρακτηρίζει το σύστηµα µε 0αε =  κατά 

κάποιο τρόπο ως υβριδικό. Απλά δηλώνει την τάση του συστήµατος να κατασταλάζει 

σε ρυθµούς µε γωνία κατεύθυνσης διαφορετικής της µηδενικής, δηλαδή µε διαφορά 

φάσης µη µηδενική, όπως φαίνεται και στο παράδειγµα του σχ. 3.10. 

 (α)                             (β) 

 

 

εα = 0(γ) 

Σχήµα 3.10: Εισαγωγή θορυβώδους πεδίου στον ασταθή µηδενικό κλάδο και καταστάλαξη σε ρυθµό 

του ευσταθούς κλάδου. (α) ∆ιάδοση πλάτους |un| (β) ∆ιάδοση φάσης φn (γ) Αναπαράσταση εξέλιξης 

ρυθµού στο διάγραµµα διακλάδωσης. Η φάση του τελικού ρυθµού δεν είναι σταθερή για όλα τα 

κανάλια, όπως αναµενόταν, δηλώνοντας πορεία του πεδίου στο σύστηµα υπό γωνία. 
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Ως είσοδος χρησιµοποιείται σήµα θορυβώδες (τυχαίου θορύβου σε πλάτος και 

φάση) και πάρα πολύ µικρής έντασης (κοντά δηλαδή στον κλάδο U=0). Το σήµα 

αυτό αρχικά ενισχύεται και τελικά κατασταλάζει σε κάποιο ευσταθή ρυθµό. Όπως 

φαίνεται και στο σχ. 3.10(β), η φάση του τελικού ρυθµού δεν είναι σταθερή για όλα 

τα κανάλια, δηλώνοντας διάδοση του πεδίου στο σύστηµα υπό γωνία. 

Για να αποκτήσουµε µια εικόνα για την ευστάθεια των ενδιάµεσων kxD ας 

θεωρήσουµε δύο αντίθετες περιπτώσεις, π.χ. µε 1αε = ± . Η ευστάθεια του κλάδου 

Q=0 αλλάζει από περίπτωση σε περίπτωση, όπως φαίνεται και στο σχ. 3.11. 

 

 

εα = 1εα = -1 

Σχήµα 3.11: ∆ιάγραµµα διακλάδωσης του πλάτους |U| για διαφορετικές γωνίες εισόδου όταν εα = ±1. 

 

Από τη µορφή της ευστάθειας των διαγραµµάτων αυτών εξάγονται τρία 

βασικά συµπεράσµατα: 

 

- Ο πλήρως ευσταθής κλάδος µε 0U ≠  ξεκινά τη διακλάδωσή του στο σηµείο που 

τελειώνει το ευσταθές τµήµα του κλάδου µε 0U = . 

- Οι ευσταθείς κλάδοι µε  συναντώται στις µικρότερες τιµές του 0U ≠ Tε  στις οποίες 

µπορούν να υπάρξουν  

- Ευσταθείς ρυθµοί υποστηρίζονται και για γωνίες διάδοσης στο σύστηµα 

διαφορετικής της µηδενικής 

 

Η µορφή των διαγραµµάτων του σχ. 3.11 δηλώνει ότι ανεξάρτητα από το 

αρχικό πλάτος και τη  γωνία εισαγωγής ενός πεδίου στο σύστηµα, αυτό θα 

αναδιατάξει την ενέργεια µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ισορροπήσει σε κάποια από τις 

ευσταθείς καταστάσεις, δηλαδή σε κάποιο γκρι κλάδο.  
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Στο σχ. 3.12 παρουσιάζεται αυτή η κατάσταση και για τα δύο συστήµατα του 

σχ. 3.11. Ως είσοδος χρησιµοποιείται σήµα θορυβώδες (τυχαίου θορύβου σε πλάτος 

και φάση) και πάρα πολύ µικρής έντασης (κοντά δηλαδή στον κλάδο U=0). 

 

 

(α)                             (β) 

(γ)                            (δ)  εα = 1εα = -1 

Σχήµα 3.12: Εισαγωγή θορυβώδους πεδίου στον ασταθή µηδενικό κλάδο και καταστάλαξη σε ρυθµό 

ευσταθούς κλάδου. (α),(β) ∆ιάδοση πλάτους |un| (γ),(δ) Αναπαράσταση εξέλιξης ρυθµού στο 

διάγραµµα διακλάδωσης. (α),(γ) ∆ιάδοση σε σύστηµα µε εα=-1 (β),(δ) ∆ιάδοση σε σύστηµα µε εα=1. 

Το σύστηµα κατασταλάζει σε ευσταθή ρυθµό. 

 

Το αποτέλεσµα είναι το αναµενόµενο. Ακόµα και αν το σύστηµα διεγερθεί µε 

ένα θορυβώδες σήµα πάρα πολύ µικρής έντασης, το σήµα αυτό ενισχύεται και 

ισορροπεί σε κάποια ευσταθή τιµή. 

 Από τα αριθµητικά αποτελέσµατα φαίνεται ότι η αναλυτική εργασία που 

παρουσιάστηκε δεν έχει µόνο τοπική ισχύ, αλλά είναι ικανή να προβλέψει τη 

συνολική συµπεριφορά του συστήµατος, παρόλο που αυτό είναι µη-γραµµικό. Αυτό 

είναι αληθές, αλλά κάτω από προϋποθέσεις: η απόλυτη συµφωνία των αριθµητικών 

αποτελεσµάτων µε τη θεωρητικά προβλεπόµενη συµπεριφορά οφείλεται εν µέρει στη 

χαµηλή τιµή της µη-γραµµικότητας που έχει επιλεγεί για τα υπό παρουσίαση 

συστήµατα. Η µη-γραµµικότητα είναι παρούσα µεν, αλλά σε χαµηλά πλαίσια, καθώς 
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η ανάλυση που προηγήθηκε υποθέτει σχεδόν γραµµικό σύστηµα. Όσο αυξάνεται η 

τιµή της, τόσο σε πιο περιορισµένη περιοχή γύρω από κάθε λύση έχει ισχύ η 

αναλυτική εργασία. Στο σχ. 3.13 παρουσιάζεται ένα σύστηµα µε 10 φορές 

ισχυρότερη µη-γραµµικότητα σε σχέση µε το σύστηµα των σχ. 3.5,3.8 – 3.12 για τις 

τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου 1αε = − , 0αε =  και 1αε = . 

 

 

(α)                             (β) 

εα = -1

 

(γ)                             (δ) 

εα = 0

 

(ε)                             (στ) 

εα = 1

Σχήµα 3.13: Εξέλιξη ρυθµού σε σύστηµα ισχυρής µη-γραµµικότητας όταν εισαχθεί θορυβώδες πεδίο 

ακριβώς στον προβλεπόµενο ρυθµό. (α),(γ),(ε) ∆ιάδοση πλάτους |un|. (β),(δ),(στ) Αναπαράσταση 

εξέλιξης ρυθµού στο διάγραµµα διακλάδωσης. (α),(β) ∆ιάδοση σε σύστηµα µε εα=-1 (γ),(δ). ∆ιάδοση 

σε σύστηµα µε εα=0. (ε),(στ) ∆ιάδοση σε σύστηµα µε εα=-1. 
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 Το πεδίο που εισάγεται και στις τρεις περιπτώσεις είναι κοινό, 5.48U ≅ . Η 

τιµή αυτή προβλέπεται από το διάγραµµα διασποράς για 3Tε =  και 0.1α = , αφού 

είναι 2 TU ε
α

= . Τώρα που η µη-γραµµικότητα είναι πιο έντονη η συµπεριφορά του 

συστήµατος µεταβάλλεται. Το σύστηµα έχει πάντα την ευχέρεια να ταλαντώνεται 

ανάµεσα στις επιτρεπτές καταστάσεις και αυτό πράγµατι συµβαίνει. Η τιµή του αε  

όπως είδαµε καθορίζει το εύρος των µη µηδενικών κλάδων για διαφορετικές γωνίες 

εισόδου. Όταν το σύστηµα είναι σχεδόν γραµµικό είδαµε ότι κατασταλάζει σε 

κάποιον από τους ρυθµούς αυτούς. Τώρα που είναι έντονα µη-γραµµικό 

ταλαντώνεται µε ακανόνιστο τρόπο ανάµεσά τους. Μάλιστα, αξιοσηµείωτο είναι το 

γεγονός ότι το εύρος ταλάντωσης του αριθµητικά υπολογισµένου πεδίου συµφωνεί µε 

το εύρος των µη µηδενικών κλάδων του διαγράµµατος διακλάδωσης για 3Tε = . Στην 

περίπτωση που 0αε =  το εύρος αυτό έχει συρρικνωθεί τόσο που το σύστηµα 

αποβάλλει το θόρυβο και εγκαθίσταται ευσταθώς στο ρυθµό µε 5.48U ≅ . 

 Όπως σχολιάσαµε και στα πλαίσια του σχ. 3.5 και όπως παρατηρήσαµε και 

στο τελευταίο παράδειγµα, εάν η τιµή του αε  είναι σχετικά µικρή, κοντά στο µηδέν 

(π.χ. 0.1αε = ), τότε οι κλάδοι για 0U ≠  για το εύρος 0 2xk D π= ∼  συµπιέζονται, µε 

αποτέλεσµα το πλάτος του ρυθµού που αντιπροσωπεύουν να είναι σχεδόν το ίδιο για 

όλες τις γωνίες εισόδου. Στην επόµενη ενότητα θα εργαστούµε σε τέτοια συστήµατα, 

ώστε χωρίς βλάβη της γενικότητας, να µελετήσουµε τη διάδοση ρυθµών υπό 

µηδενική γωνία µόνο. 

 

 

Η µέθοδος των ιδιοτιµών που παρουσιάστηκε στην ενότητα αυτή εφαρµόστηκε 

για τη µελέτη της ευστάθειας µη-γραµµικών ρυθµών σταθερού πλάτους 

.nu U σταθ= = , αλλά η ισχύς της είναι εξαιρετικά πιο ευρεία: εφαρµόζεται για 

οποιοδήποτε ρυθµό τυχαίου πλάτους. Αν  είναι κάποιος ρυθµός µη σταθερού πλάτους 

ως προς n, δηλαδή 

nu

.n nu U σταθ= ≠ , τότε στα στοιχεία της µήτρας AS µε την 

αντικατάσταση  δηµιουργείται η µήτρα για τη µελέτη ευστάθειας του τυχαίου 

αυτού µη-γραµµικού ρυθµού . 

nU U→

nu
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3.4.3   Σύστηµα µε κεντρικό κυµατοδηγό 

 

Το πλήρες σύστηµα που παρουσιάστηκε στην αρχή του κεφαλαίου γράφεται: 

 

( )( ) ( ) ( )2
1 1 0 0n

n n n n n X X
dui i u i u u i u u i u
dz α αε κ ε µ α κ ε+ −− + − + + + + − = , 

       1, 2, ... ,n N=   (3.45) 

( ) ( )20
0 0 0

1

0
N

X X n
n

dui iEu M iA u u i u
dz

κ ε
=

− + + + − =∑     (3.46) 

 

Η γενική περίπτωση µη-γραµµικών ρυθµών σταθερού πλάτους που 

διαδίδονται υπό γωνία στο σύστηµα είναι αρκετά σύνθετη. Αντιθέτως, εάν 

αναζητήσουµε µη-γραµµικούς ρυθµούς που διαδίδονται παράλληλα στους 

κυµατοδηγούς, τα αποτελέσµατα µπορούν να εξαχθούν µε αναλυτικό τρόπο. Για το 

σκοπό αυτό θέτουµε στο σετ του πλήρους µη-γραµµικού µοντέλου των εξισώσεων 

(3.45), (3.46): 

                  

    
( )
( )0

, 1,..,i z
n

i z

u z Ue n N

u z Ve

λ

λ

= =

=
   (3.47) 

 

όπου το  µοντελοποιεί το πιθανό κοινό αρχικό υπόβαθρο φάσης σε κάθε 

κόµβο. Επειδή αναζητούνται και σε αυτή την περίπτωση ευσταθείς ρυθµοί, ο 

κυµατάριθµος λ θεωρείται πραγµατικός αριθµός.  

U ∈

Η αντικατάσταση των παραπάνω οδηγεί σε ένα σύστηµα εξισώσεων ως προς 

λ, |V|2, Rr, Ri: 

 

22 | |

0

X X r X X i T

X X i X X r

M M MN R N R E
A A A

R R

α
µκ ε ε κ ε κ
α

µ µκ ε ε κ
α α

⎧ ⎫⎛ ⎞ ⎛ ⎞− + − − − + +⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎩ ⎭

⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ − + + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

R +
 (3. 48.1) 

 

( ){ }2 4| | | | 0T X i X r X iR E N R R R R RX rA
αε κ ε κ− − − + + =ε    (3.48.2) 
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( ) ( ){ }X r X i X i X r
MN R R E N R R
A

λ κ ε κ ε= + + − −     (3.48.3) 

 

( )2| | X i X rE N R R
V

A
κ ε− −

=        (3.48.4) 

 

όπου r i
UR R iR
V

= + = ,   δηλαδή 2 2
r

2
iR R R= +     (3.48.5) 

 

Επιλύοντας τις (3.48.1),(3.48.2) ως προς Rr, Ri και συνδυάζοντας τα 

αποτελέσµατα σύµφωνα µε την (3.48.5), προκύπτει µια πολυωνυµική εξίσωση 6ου 

βαθµού µε σταθερούς συντελεστές ως προς |R|2:  

 

            ( 2 ; , , , , , , , , , 0X Xf R E M a A α αε µ κ ε κ ε ) =     (3.49) 

 

Βρίσκοντας τις λύσεις του (3.49), από τις (3.48.3)-(3.48.5) προσδιορίζονται τα 

U,V και λ, οι ζητούµενοι δηλαδή µη-γραµµικοί ρυθµοί σταθερού πλάτους. 

Σταθεροποιώντας κάποιες από τις παραµέτρους ε, E, µ, Μ, a, Α, κα, εα, κX, εX και 

αφήνοντας µία να κυµαίνεται ελεύθερα (κυρίως την 2T αε ε ε+  όπως και στην 

περίπτωση απουσίας κεντρικού κυµατοδηγού), σχηµατίζουµε τα διαγράµµατα 

διακλάδωσης (bifurcation diagrams) για τις λύσεις. 

 

3.4.4   Μελέτη ευστάθειας µη-γραµµικών ρυθµών 

 

Όπως και στην περίπτωση απουσίας κεντρικού κυµατοδηγού, η ευστάθεια των µη-

γραµµικών ρυθµών δεν µπορεί να µελετηθεί αναλυτικά. Εναλλακτικά, µπορούµε να 

γραµµικοποιήσουµε τις αντίστοιχες µη-γραµµικές εξισώσεις γύρω από µια 

συγκεκριµένη επιλογή για τα |U| και |V| του πλήρους συστήµατος, αντλούµενη από 

το αντίστοιχο διάγραµµα διακλάδωσης.  

Έστω ότι κάποιος µη-γραµµικός ρυθµός διαδίδεται σαν 

( ) ( )0,i z i z
nu z Ue u z Veλ λ= =  στην κυκλική συστοιχία και τον κεντρικό κυµατοδηγό, 

αντίστοιχα, και έστω ότι µια διαταραχή ( ) ( )0,nu z u zδ δ  στο πλάτος του ρυθµού της 
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κυκλικής συστοιχίας και του κεντρικού κυµατοδηγού, αντίστοιχα, διαδίδεται µαζί µε 

το ρυθµό, δηλαδή µε τον ίδιο εν γένει κυµατάριθµο. Το συνολικά διαδιδόµενο κύµα 

(ρυθµός + διαταραχή) εκφράζεται εποµένως ως:  

 

 
( ) ( )( )
( ) ( )( )0 0

, 1,..,i z
n n

i z

u z U u z e n N

u z V u z e

λ

λ

δ

δ

= + =

= +
  (3.50) 

 

Αντικαθιστώντας το συνολικό πεδίο στο σύστηµα 3.45-46, αγνοώντας τους 

όρους 0,nu uδ δ  υψηλότερης τάξης και επιλύοντας το προκύπτον σύστηµα ως προς 

 και , το σύστηµα αποκτά την απλή γραµµικοποιηµένη 

µορφή: 

/n nu d u dδ δ z z0 0 /u d u dδ δ

 

( * * *
1 0 1 0, , , , ,n

n n n n n
d u )F u u u u u u

dz
δ δ δ δ δ δ δ± ±=         (3.51.1) 

( * * *0
0 1 0 1, , , , ,n n n n

d u )0F u u u u u u
dz
δ δ δ δ δ δ δ± ±=         (3.51.2) 

( )
*

* * * *
1 0 1 0, , , , ,n

n n n n n
d u F u u u u u u

dz
δ δ δ δ δ δ δ± ±=         (3.51.3) 

( )
*

* * * *0
0 1 0 1, , , , ,n n n n

d u F u u u u u u
dz
δ δ δ δ δ δ δ± ±= 0         (3.51.4) 

 

όπου 

 

( ) ( )* * *
1 1 0 1 1n n n n n n n

*
0F A u u B u C u D u u E u F uδ δ δ δ δ δ δ+ − + −= + + + + + + + δ

*
0

      (3.52.1) 

*
0 0

1 1

N N

n n
n n

F G u H u I u J uδ δ δ
− −

= + + +∑ ∑ δ           (3.52.2) 

( ) ( )* * * * * * * * * *
1 1 0 1 1n n n n n n n

*
0F D u u E u F u A u u B u C uδ δ δ δ δ δ δ+ − + −= + + + + + + + δ

*
0

   (3.52.3) 

* * * * * *
0 0

1 1

N N

n n
n n

F I u J u G u H uδ δ δ
− −

= + + +∑ ∑ δ           (3.52.4) 

 
 
Τα στοιχεία A,B,C,D,E,F,G,H,I και J έχουν ως εξής: 
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A i α ακ ε= +      X XG iκ ε= +  

( ) 22B i iλ ε µ α= − + + − U    ( ) 22H i E iM A Vλ= − + + −  

XC iκ ε= + X      0I =  

0D =       ( ) 2J iM A V= −  

( ) 2E i Uµ α= −  

0F =  

 

Η παραπάνω γραµµικοποίηση γύρω από κάποιο U,V φέρνει το σύστηµα στην 

απλή µορφή nδu = AF nδu , όπου , και A[ ]* * * * T
n 1 2 N 0 1 2 N 0u u u u u u u uδ δ δ δ δ δ δ δ δ=u … … F 

είναι η (2N+2) (2N+2) µήτρα για το πλήρες (Full) πρόβληµα, της µορφής: ×

 

 

          (3.53) 

 

AF = 
a      b 
 
b*    a* 

 

 

όπου                                             και  Ta        Ca
 
Ra        Aa

a = Tb        Cb
 
Rb        Ab

b =

 

 

µε 
 
Ta = Toeplitz[ Β,Α,…,Α ] (πίνακας ΝxN µε δοµή πίνακα Toeplitz) 

Tb = Toeplitz[ E,D,…,D ] (πίνακας ΝxN µε δοµή πίνακα Toeplitz) 

Ca = [ C ]    (πίνακας στήλη Νx1 µε όλα τα στοιχεία ίδια) 

Cb = [ F ]   (πίνακας στήλη Νx1 µε όλα τα στοιχεία ίδια) 

Ra = [ G ]   (πίνακας γραµµή 1xΝ µε όλα τα στοιχεία ίδια) 

Rb = [ I ]   (πίνακας γραµµή 1xΝ µε όλα τα στοιχεία ίδια) 

Aa =  H   (πίνακας στοιχείο 1x1) 

Ab =  J    (πίνακας στοιχείο 1x1) 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι επιµέρους µήτρες Τa και Tb είναι ακριβώς οι µήτρες 

Τ11 και Τ12 αντίστοιχα που εµφανίστηκαν στο πρόβληµα χωρίς κεντρικό κυµατοδηγό.  
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Ένας πρακτικός τρόπος να φανεί η επίδραση της παρουσίας ενός κεντρικού 

κυµατοδηγού στη µορφή της µήτρας του γραµµικοποιηµένου συστήµατος 

παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχ. 3.14. ∆ίπλα σε κάθε µήτρα παρατίθεται και το 

αντίστοιχο διάνυσµα nδu , ώστε να αποσαφηνιστεί η δοµή κάθε συστήµατος. 

 

δu1
δu2

 
δuΝ

δu1
*

δu2
*

 
δuΝ*

Ta        Ca         Tb         Cb

Ra        Aa         Rb         Ab

Tb
*      Cb

*         Ta
*       Ca

*

Rb
*      Ab

*         Ra
*        Aa

*

Ta              Tb    

Tb
*             Ta

*   

δu1
δu2

 
δuΝ

δu1
*

δu2
*

 
δuΝ*

δu0

δu0
*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 3.14: Οι µήτρες Τa και Tb είναι κοινές και για τα δύο συστήµατα. Η παρουσία του κεντρικού 

κυµατοδηγού εµπλουτίζει τη µήτρα µε πίνακες τύπου γραµµή (Ra, Rb) ή στήλη (Ca, Cb), καθώς και µε 

µεµονωµένα στοιχεία (Aa, Ab). 

 

Με γνωστή τη µήτρα του πλήρους γραµµικοποιηµένου προβλήµατος η λύση 

δίνεται απ’ευθείας στη µορφή: 

 

   ( )( ) ( ) ( )( ) exp ( 0n n nz z zδ δ= Fu A u )=    (3.54) 

 

Όπως και στην περίπτωση απουσίας κεντρικού κυµατοδηγού, τα στοιχεία της 

µήτρας AF εξαρτώνται από την επιλογή του αρχικού ρυθµού U,V και τους 

συντελεστές του συστήµατος 3.45-46. Η ευστάθεια διαµόρφωσης σχετίζεται µε την 

ασυµπτωτική συµπεριφορά (εξασθένιση καθώς z(n)→∞) του αντίστοιχου εκθετικού 

πίνακα exp(z(n)AF) και καθορίζεται εποµένως τοπικά (σε µια γειτονιά γύρω από τον 

αντίστοιχο µη-γραµµικό ρυθµό) από τις ιδιοτιµές του AF. Κατά τα γνωστά, η µέθοδος 

καθορίζει δύο ξεχωριστές συµπεριφορές στα διαγράµµατα διακλάδωσης, ευσταθείς 

και ασταθείς ρυθµούς. 
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Η µέθοδος αυτή εφαρµόστηκε για τη µελέτη της ευστάθειας των µη-γραµµικών 

ρυθµών µε σταθερό πλάτος στα περιφερειακά κανάλια .nu U σταθ= = , αλλά η ισχύς 

της, όπως και στην περίπτωση απουσίας κεντρικού κυµατοδηγού είναι σαφώς ευρύτερη: 

εφαρµόζεται για οποιοδήποτε ρυθµό τυχαίου πλάτους στην περιφέρεια. Αν ,nU V  είναι 

κάποιος ρυθµός µη σταθερού πλάτους ως προς n, δηλαδή .n nu U σταθ= ≠ , τότε στα 

στοιχεία της µήτρας AF µε την αντικατάσταση  δηµιουργείται η µήτρα για τη 

µελέτη ευστάθειας του ρυθµού

nU U→

,nU V  αυτού. 

 

 Η εφαρµογή του θεωρήµατος Gerschgorin [47,48] στο πλήρες σύστηµα, για 

τη µήτρα AF δηλαδή που δίνεται από την έκφραση 3.53 δίνει κυκλικούς δίσκους οι 

οποίοι λόγω της συµµετρίας του συστήµατος οµαδοποιούνται σε τέσσερεις 

κατηγορίες, µε ανά δύο το ίδιο κέντρο: 

 

 Κέντρο Ακτίνα 

∆ίσκος 1 Ο1 = Β R1 = 2|Α| + |C| + |E|        ή  R1 = 2|Α| + |G| + |E*| 

∆ίσκος 2 Ο2 = Η R2 = N |G| + |J|   ή R2 = N |C| + |J*| 

∆ίσκος 3 Ο3 = Β* R3 = 2|Α*| + |C*| + |E*|     ή R3 = 2|Α*| + |G*| + |E| 

∆ίσκος 4 Ο4 = Η* R4 = N |G*| + |J*|   ή R4 = N |C*| + |J| 

 

Παρά το γεγονός ότι αρχικά προκύπτουν οκτώ διαφορετικοί δίσκοι (ένας για κάθε 

ακτίνα), τελικά οι ακτίνες έχουν δύο διαφορετικές τιµές: 

 

R1,3 = R1 = R3 =
22 2 2 2 22 X X Uα α

2ε κ ε κ α µ+ + + + +    (3.55.1) 

R2,4 = R2 = R4 =
22 2 2

X XN V Aε κ+ + + 2M     (3.55.2) 

 

Τα κέντρα των κύκλων είναι ανά δύο κοινά, εποµένως προκύπτουν τέσσερεις 

διαφορετικές τιµές για την θέση τους: 

 

Ο1,3 = ( ) (2 22 2U i U )ε α µ− ± −λ       (3.56.1) 

Ο2,4 = ( ) (2 22 2E A V i M V )λ− ± −       (3.56.2) 
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Κατά τα γνωστά, για να είναι ευσταθείς οι διαταραχές, πρέπει το πραγµατικό 

µέρος των ιδιοτιµών να είναι αρνητικό. Εποµένως, σύµφωνα µε το θεώρηµα του 

Gerschgorin θα πρέπει οι δίσκοι να βρίσκονται πλήρως στο αρνητικό πραγµατικό 

ηµιεπίπεδο, δηλαδή: 

 

( )
( )

1,3

2,4

Re 0

Re 0

O

O

<

<
     ⇔     

2

2

2

2

U

E A V

ε α<

<
      (3.57.1) 

 

( )
( )

1,3 1,3

2,4 2,4

Re

Re

R O

R O

<

<
     ⇔     

2 22 2 2 2 2 2

2 22 2 2 2

2 2

2

X X

X X

U U

N V A M E A V

α αε κ ε κ α µ ε α

ε κ

+ + + + + < −

+ + + < −
 (3.57.2) 
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Σχήµα 3.15: Εποπτική παρουσίαση της ευστάθειας πλήρους συστήµατος µε εφαρµογή του 

θεωρήµατος Gerschgorin. Όλες οι ιδιοτιµές του πλήρους συστήµατος βρίσκονται µέσα σε 4 κυκλικούς 

δίσκους 4 διαφορετικών κέντρων (Ο1, Ο2, Ο3 και Ο4) και 2 διαφορετικών ακτίνων (R1,3 και R2,4). Το 

σύστηµα είναι ευσταθές όταν όλοι οι δίσκοι βρίσκονται πλήρως στο αρνητικό πραγµατικό ηµιεπίπεδο. 

 

 

Παρατηρούµε ότι η παρουσία του κεντρικού κυµατοδηγού διπλασιάζει το 

πλήθος των δίσκων στους οποίους βρίσκονται οι ιδιοτιµές, δηλαδή διπλαδιάζει το 

πλήθος των συνθηκών, τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιεί το πλήρες σύστηµα, για να 

είναι ευσταθές. 
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Η παρουσία του κεντρικού κυµατοδηγού µεταβάλλει τις λύσεις µη-γραµµικών 

ρυθµών σταθερού πλάτους τόσο ως προς το πλήθος τους, όσο και ως προς το είδος 

της ευστάθειάς τους. Η ενισχυτική ή αποσβεστική δράση του κεντρικού 

κυµατοδηγού, η µη-γραµµικότητά του, καθώς και ο βαθµός γραµµικής του σύζευξης 

µε την περιφέρεια µεταβάλλουν ποικιλοτρόπως τα διαγράµµατα διακλάδωσης που 

παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη ενότητα. 

 Το σύστηµα µε το οποίο θα ασχοληθούµε στη συνέχεια παρουσιάζεται στο σχ. 

3.16. Πρόκειται για το σύστηµα που µελετήθηκε µέχρι στιγµής, του οποίου το 

διάγραµµα διακλάδωσης παρουσιάζεται στο σχ. 3.16(α), συµπληρωµένο από 

κεντρικό κυµατοδηγό µε χαρακτηριστικές τιµές 0.1, 0.1M A= = και . 0.1E =

 

 

(α)                (β) 

(γ)                 (δ) 

 
Σχήµα 3.16: Το διάγραµµα διακλαδωσης για (α) κυκλική περιφέρεια χωρίς κεντρικό κυµατοδηγό και 

(β) κυκλική περιφέρεια όταν ο κεντρικός κυµατοδηγός είναι παρών. Λόγω της παρουσίας του 

κεντρικού κυµατοδηγού οι κλάδοι αλλοιώνονται και οι περιοχές ευστάθειας µεταβάλλονται. Στο (γ) 

παρουσιάζεται το διάγραµµα διακλάδωσης που αντιστοιχεί στις λύσεις για τον κεντρικό κυµατοδηγό 

και στο (δ) παρουσιάζεται λεπτοµέρεια από το σχ. (β). Όπως διαπιστώνεται, η παρουσία του κεντρικού 

κυµατοδηγού εµπλουτίζει µε έναν ασταθή κλάδο το διάγραµµα διακλάδωσης της περιφέρειας, πολύ 

κοντά στο µηδενικό κλάδο. 
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 Παρατηρούµε ότι λόγω της παρουσίας του κεντρικού κυµατοδηγού οι κλάδοι 

αλλοιώνονται και οι περιοχές ευστάθειας µεταβάλλονται. Ο προηγουµένως πλήρως 

ευσταθής µη µηδενικός κλάδος γίνεται τώρα ασταθής σε µια σηµαντική του έκταση. 

Επιπλέον, η παρουσία του κεντρικού κυµατοδηγού εµπλουτίζει µε έναν ασταθή 

κλάδο το διάγραµµα διακλάδωσης της περιφέρειας, πολύ κοντά στο µηδενικό κλάδο. 

 Ο χαρακτήρας των µεταβολών αυτών έχει βεβαίως άµεση σχέση µε τα 

χαρακτηριστικά του κεντρικού κυµατοδηγού. Κατ’αρχήν, ο βαθµός της σύζευξης του 

κεντρικού καναλιού µε την περιφέρεια επηρεάζει δραστικά τη µορφή των 

διαγραµµάτων. Στο σχ. 3.18 παρουσιάζεται το εν λόγω πλήρες σύστηµα, σε τρεις 

διαφορετικές περιπτώσεις σύζευξης. 

 

 

(α)                (β) 

(γ)                (δ) 

 
Σχήµα 3.17: Η επίδραση της σύζευξης µε κεντρικό κυµατοδηγό στο διάγραµµα διακλάδωσης της 

περιφέρειας.  Στο (α) παρουσιάζεται το διάγραµµα του αρχικού συστήµατος. Στα (β),(δ) η γραµµική 

σύζευξη κX είναι 10πλάσια και εµπλουτίζει το σύστηµα µε ασταθείς περιοχές. Στα (γ),(δ) η ενεργειακή 

σύζευξη εX είναι 10πλάσια και διαδραµατίζει σταθεροποιητικό ρόλο, τόσο σταθεροποιώντας πρώην 

ασταθείς περιοχές, όσο και µειώνοντας το πλήθος των ασταθών κλάδων. 
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Από τα διαγράµµατα αυτά γίνεται σαφές ότι ενώ αύξηση της γραµµικής 

σύζευξης ( ) µεταξύ πυρήνα-περιφέρειας περιπλέκει τη δοµή του διαγράµµατος 

διακλάδωσης και το εµπλουτίζει µε ασταθείς περιοχές, το ενεργειακό γεφύρωµα (

Xκ

Xε ) 

παίζει ρόλο σταθεροποιητικό. 

 Σηµαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση του συστήµατος διαδραµατίζει και η 

ενισχυτική ή αποσβεστική δράση του κεντρικού κυµατοδηγού που εκφράζεται µέσω 

του συντελεστή Ε. 

 

 

(α)                (β) 

 
Σχήµα 3.18: Η επίδραση της ενίσχυσης/απόσβεσης του κεντρικού κυµατοδηγού στο διάγραµµα 

διακλάδωσης της περιφέρειας. Ο κεντρικός κυµατοδηγός είναι αποσβεστικός στο (α) και ενισχυτικός 

στο (β). Ο ενισχυτικός χαρακτήρας αυξάνει τις ασταθείς περιοχές και εµπλουτίζει τους κλάδους µε 

µικρές περιοχές νέων λύσεων. 

 

Επισταµένη εξέταση του συστήµατος για µεγάλο εύρος τιµών της παραµέτρου 

Ε έδειξε ότι το σύστηµα διατηρεί τις ευσταθείς περιοχές του όσο το |Ε| είναι πολύ 

µικρό. Αρνητικές τιµές ευνοούν την ευστάθεια µέχρι κάποιο όριο, κάτω από το οποίο 

η αστάθεια επανέρχεται. Μέχρι να συναντηθεί το όριο αυτό, οι ασταθείς περιοχές του 

διαγράµµατος µειώνονται. Κατά την αντίστροφη πορεία, αύξηση του Ε σε θετικές 

τιµές αποδυναµώνει το εύρος των ευσταθών περιοχών, καθώς η ενίσχυση µεγαλώνει, 

και το διάγραµµα εµπλουτίζεται από ασταθείς περιοχές και νέους κλάδους 

φωλιασµένους σε µικρές περιοχές των αρχικών.  

Είναι σαφές ότι ένας αποσβεστικός κεντρικός πυρήνας διαδραµατίζει 

σταθεροποιητικό ρόλο. Το γεγονός αυτό όµως δε συνεπάγεται ότι ενισχυτικός 

πυρήνας θα οδηγήσει το σύστηµα σε πλήρη αστάθεια, καθώς το σύστηµα είναι 

εξαιρετικά πλούσιο σε µη-γραµµικούς ρυθµούς, στους οποίους µπορεί να 
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κατασταλάξει. Τα υπό συζήτηση διαγράµµατα και οι περιοχές ευστάθειας αφορούν 

µόνο σε µη-γραµµικούς ρυθµούς σταθερού πλάτους κι όχι στο σύνολο όλων των 

ρυθµών του ιδιαίτερα πολύπλοκου αυτού συστήµατος. Όπως θα διαπιστώσουµε στη 

συνέχεια, οι ασταθείς κλάδοι του διαγράµµατος διακλάδωσης είναι υποψήφιοι για 

υποστήριξη τόσο εντοπισµένων, όσο και περιοδικών δοµών. 

 Επανερχόµαστε στο υπό µελέτη σύστηµα του σχ. 3.16. Η µελέτη που έδωσε 

τα διαγράµµατα διασποράς έχει τοπική ισχύ, γύρω δηλαδή από τις µη-γραµµικές 

λύσεις σταθερού πλάτους |U| και |V|. Η ευστάθεια της κάθε επιµέρους περιοχής 

µπορεί να εξεταστεί τοπικά µε την εισαγωγή της λύσης |U|,|V|, που αντιστοιχεί στο 

συγκεκριµένο συνδυασµό παραµέτρων, αφού πρώτα διαταραχθεί µε τυχαίο θόρυβο 

σε µέτρο και φάση. Για 1Tε = −  το διάγραµµα υπαγορεύει πως το σύστηµα είναι 

ευσταθές.  

 

 
Σχήµα 3.19: ∆ιάδοση µε συνθήκες εκκίνησης αρχικά διαταραγµένου ζεύγους  |U|,|V|, για το 

σύστηµα βρίσκεται σε ευσταθή κλάδο. Το σύστηµα σταθεροποιείται στη θεωρητικά προβλ

ευσταθή λύση |U|,|V| για εΤ = -1. 
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Στο διάγραµµα αυτό, όπως και στα ακόλουθα, η αριστερή στήλη οπτικοποιεί την 

εξέλιξη του πεδίου επάνω στο διάγραµµα διακλάδωσης τόσο της περιφέρειας (επάνω 

εικόνα), όσο και του κεντρικού κυµατοδηγού (κάτω εικόνα). Στη δεξιά στήλη 

παρουσιάζεται η αριθµητική προσοµοίωση της εξέλιξης του πεδίου σε περιφέρεια 

(επάνω εικόνα) και κεντρικό κυµατοδηγό (κάτω εικόνα). 

 

Παρόλο που η µελέτη ευστάθειας έχει τοπικό χαρακτήρα, εκτενείς 

προσοµοιώσεις έδειξαν ότι ακόµα και όταν η εκκίνηση του συστήµατος γίνει µακριά 

από κάποιο κλάδο, τότε το σύστηµα συµπεριφέρεται σύµφωνα µε την έλξη 

(ευστάθεια) ή την άπωση (αστάθεια) που ορίζουν οι επιµέρους περιοχές του 

διαγράµµατος διακλάδωσης. Στην περίπτωση, για παράδειγµα, 1Tε = − , ακόµα και αν 

το σύστηµα ξεκινήσει µακριά από την ευσταθή λύση, τελικά καταλήγει σε αυτή, 

όπως παρουσιάζεται και στο σχ. 3.20. 

 

 
Σχήµα 3.20: ∆ιάδοση µε συνθήκες εκκίνησης αρχικά διαταραγµένου ζεύγους  |U|,|V|, για το ο

σύστηµα βρίσκεται µακριά από τον ευσταθή κλάδο. Το σύστηµα σταθεροποιείται στη θε

προβλεπόµενη ευσταθή λύση |U|,|V| για εΤ = -1. 
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Στην περιοχή 2 T 11ε< <  συνυπάρχουν τρεις ασταθείς κλάδοι, ο µηδενικός 

και δύο µη µηδενικοί (βλ. σχ. 3.16). Το γεγονός αυτό ωθεί το σύστηµα σε ποικίλης 

µορφής ταλαντωτικές συµπεριφορές. Ενδεικτικά παρουσιάζονται στα ακόλουθα σχ. 

3.21, 3.22, 3.23 και 3.24 οι περιπτώσεις για 3Tε = , 5Tε = , 8Tε =  και 10Tε = . 

 

 

Eξέλιξη της περιφ

στο διάστηµα z = 4

Σχήµα 3.21: ∆ιάδοση µε συνθήκες εκκίνησης αρχικά διαταραγµένου ζεύγους  |U|,|V|, για το ο

σύστηµα βρίσκεται σε ασταθή κλάδο. Το σύστηµα ταλαντώνεται γύρω από τη θε

προβλεπόµενη ασταθή λύση |U|,|V| για εΤ = 3. 
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Eξέλιξη της περιφ

στο διάστηµα z = 5

 

 
Σχήµα 3.22: ∆ιάδοση µε συνθήκες εκκίνησης αρχικά διαταραγµένου ζεύγους  |U|,|V|, για το 

σύστηµα βρίσκεται σε ασταθή κλάδο. Το σύστηµα ταλαντώνεται γύρω από τη θε

προβλεπόµενη ασταθή λύση |U|,|V| για εΤ = 5. 
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Eξέλιξη της περιφ

στο διάστηµα z = 5

 

 
Σχήµα 3.23: ∆ιάδοση µε συνθήκες εκκίνησης αρχικά διαταραγµένου ζεύγους  |U|,|V|, για το 

σύστηµα βρίσκεται σε ασταθή κλάδο. Το σύστηµα ταλαντώνεται γύρω από τη θε

προβλεπόµενη ασταθή λύση |U|,|V| για εΤ = 8. 
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Eξέλιξη της περιφ

στο διάστηµα z = 5

 

 
Σχήµα 3.24: ∆ιάδοση µε συνθήκες εκκίνησης αρχικά διαταραγµένου ζεύγους  |U|,|V|, για το 

σύστηµα βρίσκεται σε ασταθή κλάδο. Το σύστηµα ταλαντώνεται γύρω από τη θε

προβλεπόµενη ασταθή λύση |U|,|V| για εΤ = 10. 
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Στην περιοχή 11Tε >  συνυπάρχουν δύο ασταθείς κλάδοι (ο µηδενικός κι ένας 

µη µηδενικός πολύ κοντά του, βλ. σχ. 3.16) µαζί µε ένα µη µηδενικό ευσταθή. Η 

ύπαρξη ενός µόνο ευσταθούς κλάδου φαίνεται να είναι αρκετή για το σύστηµα, ώστε 

να συµπεριφερθεί και συνολικά ευσταθώς. Ξεκινώντας το σύστηµα από τον ευσταθή 

κλάδο, διαταράσσουµε εξωτερικά το ζεύγος |U|,|V| µε τυχαίο θόρυβο σε φάση και 

µέτρο και παρατηρούµε ότι ο ευσταθής κλάδος έλκει το διαδιδόµενο πεδίο και 

σταθεροποιεί το σύστηµα. 

 

 
Σχήµα 3.25: ∆ιάδοση µε συνθήκες εκκίνησης αρχικά διαταραγµένου ζεύγους  |U|,|V|, για το ο

σύστηµα βρίσκεται σε ευσταθή κλάδο. Το σύστηµα σταθεροποιείται στη θεωρητικά προβλ

ευσταθή λύση |U|,|V| για εΤ = 12. 

 

Στη συνέχεια, ξεκινώντας το σύστηµα από το µη µηδενικό ασταθή 

διαταράσσουµε εξωτερικά το ζεύγος |U|,|V| µε τυχαίο θόρυβο σε φάση και µέτ

παρατηρούµε και πάλι ότι ο ευσταθής κλάδος έλκει το διαδιδόµενο πεδ

σταθεροποιεί το σύστηµα, όπως φαίνεται στο σχ. 3.26. Εάν ξεκινήσουµε το σύ

από το µη µηδενικό ασταθή κλάδο χωρίς να διαταράξουµε αρχικά το ζέυγος 
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τότε το σύστηµα παραµένει στον ασταθή κλάδο, όπως προβλέπει και η θεωρία 

δυναµικών συστηµάτων για ασταθή σηµεία, αλλά µε τον παραµικρό θόρυβο η λύση 

διαταράσσεται και το σύστηµα µεταβαίνει στον ευσταθή κλάδο. 

 

 

περιφέρεια 

κεντρικός 

 πυρήνας 

 
Σχήµα 3.26: ∆ιάδοση µε συνθήκες εκκίνησης αρχικά διαταραγµένου ζεύγους  |U|,|V|, για το οποίο το 

σύστηµα βρίσκεται σε ασταθή κλάδο. Το σύστηµα σταθεροποιείται στη θεωρητικά προβλεπόµενη 

ευσταθή λύση |U|,|V| για εΤ = 12. 

 

 Όπως διαπιστώνεται από τις αριθµητικές προσοµοιώσεις η ταλαντωτική 

συµπεριφορά του συστήµατος είναι αναµενόµενη σε περιοχές λύσεων που όλοι οι 

κλάδοι είναι ασταθείς. Ένα τυχαίο πεδίο που διαδίδεται σε τέτοια περιοχή του 

διαγράµµατος διακλάδωσης µην µπορώντας να σταθεροποιηθεί σε κάποιον ευσταθή 

(ελκτικό) κλάδο υπόκειται σε ταλαντώσεις µεταξύ των ασταθών κλάδων. Ακόµα και 

αν το σύστηµα ξεκινήσει ακριβώς επάνω σε κάποιο ασταθή κλάδο έχει τη δυνατότητα 

να διαδοθεί αδιατάρακτο, αλλά µε τον παραµικρό θόρυβο αποκλίνει από την ασταθή 

θέση ισορροπίας του και ελλείψει κάποιου ευσταθούς (ελκτικού) κλάδου υπόκειται 

σε ταλαντώσεις µεταξύ των ασταθών κλάδων. 
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3.5 Αναζήτηση εντοπισµένων δοµών 

 

Η αναλυτική αναζήτηση ταλαντωτικών δοµών (breathers) αποτελεί εξαιρετικά 

δύσκολο έργο, λόγω της πολυπλοκότητας του συστήµατος, αφού απαιτείται η 

ταυτόχρονη συνύπαρξη και των δύο διαστάσεων n, z στο πρόβληµα. Όσον αφορά 

στην αναζήτηση εντοπισµένων (localized) δοµών, δηλαδή δοµών περιοδικών ως προς 

n και αµετάβλητων ως προς z, η διάσταση z εγκαταλείπει το πρόβληµα. Για το λόγο 

αυτό, το πρόβληµα απλοποιείται σε σχέση µε την πλήρη του εκδοχή και προσφέρεται 

για αναλυτική/αριθµητική προσέγγιση. Θα εργαστούµε και στις δύο εκδοχές του 

συστήµατος, απλοποιηµένη (χωρίς κεντρικό κυµατοδηγό) και πλήρη. 

 

3.5.1 Σύστηµα χωρίς κεντρικό κυµατοδηγό 

 

Όπως είδαµε, για το σύστηµα χωρίς κεντρικό κυµατοδηγό είναι: 

 

( )( ) ( ) 2
1 1 0n

n n n n n
dui i u i u u i u u
dz α αε κ ε µ α+ −− + − + + + = 1, 2, ... ,n N, =  (3.58) 

 

Αναζητώντας λύσεις περιοδικές ως προς n και αµετάβλητες (κατά µέτρο) ως 

προς z, υποθέτουµε ότι ( ) i z
n nu z a e λ= , όπου na ∈  και ανεξάρτητο του z και λ ο 

διορθωτικός κυµατάριθµος διάδοσης στο σύστηµα. Η τιµή του Ν αφήνεται 

αδέσµευτη, ώστε εάν βρεθεί κάποια περιοδικότητα, να καθοριστεί ως συγκεκριµένος 

συνδυασµός κάποιου πλήθους Ν καναλιών. Η αντικατάσταση του ( ) i z
n nu z a e λ=  στο 

σύστηµα 3.58 δίνει: 

 

   2
1 1n n n n

i ia a a a
i iα α α α

naλ ε µ α
κ ε κ ε+ −

+ +
= −

− −
−   (3.59) 

 

Η αναδροµική αυτή σχέση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ώστε να βρεθεί κάποια 

δοµή µε τρόπο κατασκευστικό. Για κάποιο δεδοµένο σύστηµα γνωστών παραµέτρων 

, , ,α αε κ ε µ  και α , δηλαδή, δίνοντας αυθαίρετες τιµές για τα δύο πρώτα κανάλια 

 υπολογίζονται µε αναδροµικό τρόπο και όλες οι υπόλοιπες τιµές . Μόλις 

αρχίσουν οι τιµές των  να ανακυκλώνονται θα έχει καθοριστεί τόσο η µορφή της 

0 1,a a na

na
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εντοπισµένης (περιοδικής κατά n) δοµής, όσο και το πλήθος Ν των κυµατοδηγών που 

την υποστηρίζει. Η µέθοδος αυτή είναι αρκετά επίπονη, καθώς δεν υπάρχει κάποιος 

συστηµατικός τρόπος που να παρέχει επιθυµητά αποτελέσµατα. 

 Εναλλακτικά, εάν αντί του z θεωρήσουµε ως δυναµική µεταβλητή το n, τότε 

το σύστηµα 3.59 µπορεί να θεωρηθεί ότι αντιστοιχεί σε µια διακριτή συνήθη 

διαφορική εξίσωση 2ης τάξης ως προς n. Καθώς ο φασικός χώρος µιας τέτοιας 

εξίσωσης περιέχει όλη την πληροφορία για τη συµπεριφορά του συστήµατος ως προς 

τη δυναµική του µεταβλητή, η ανάλυση της 3.59 σε δύο πρωτοβάθµιες εξισώσεις που 

να περιγράφουν γενικευµένη θέση και γενικευµένη ορµή θα µας δώσει την εικόνα του 

φασικού χώρου. Για το σκοπό αυτό θέτουµε na xn=  και 1na − ny=  και η 3.59 

γράφεται:  

 

 2
1n n n

i i
n nx x x x

i iα α α α

yλ ε µ α
κ ε κ ε+

+ +
= −

− −
−

nx

ny

  (3.60.1) 

       (3.60.2) 1ny + =

 

αφού , δηλαδή 1 1n n na y x− −= ⇔ = 1 1n n n na y x y+ += ⇔ = . 

 Για να µεταφερθούµε σε µεταβλητές γενικευµένης θέσης-ορµής, αρκεί να 

δηµιουργήσουµε τη διαφορά 1 1n n np x x+ += − . Η διαφορά αυτή εκφράζει τη µεταβολή 

στο µέγεθος 1n nq y+ 1+= , εποµένως εάν q θεωρηθεί η γενικευµένη θέση, p θα είναι η 

αντίστοιχη γενικευµένη ορµή. Από τις σχέσεις αυτές εύκολα διαπιστώνεται ότι 

n n nx p q= +  οπότε το σύστηµα 3.60 γράφεται τελικά: 

 

( ) 2
1 1n n n n n

i i
n n np p q p q p q q

i iα α α α

λ ε µ α
κ ε κ ε+

⎛ ⎞+ +
= − + − + +⎜ ⎟− −⎝ ⎠

−

nq

 (3.61.1) 

1n nq p+ = +         (3.61.2) 

 

Χωρίζοντας σε πραγµατικό και φανταστικό µέρος τις εξισώσεις αυτές, 

καταλήγουµε σε ένα  σύστηµα πραγµατικών µεταβλητών, ως προς τα 

πραγµατικά και τα φανταστικά µέρη των µεταβλητών p και q. Αν ορίσουµε 

4 4×

( )1 1Re nx x + , (2 1Im n )x x +  και ( )1 Re nx x , ( )2 Im nx x , όπου ,x p q= , τότε το 

σύστηµα γράφεται: 
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  (1 1 1 2 1 2, , , )p f p p q q=      (3.62.1) 

  (2 2 1 2 1 2, , , )p f p p q q=      (3.62.2) 

       (3.62.3) (1 3 1 2 1 2, , ,q f p p q q= )

)

)

       (3.62.4) (2 4 1 2 1 2, , ,q f p p q q=

 

όπου :  

 

( ) ( ) ( ) ( ) (2 2
1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 21f Ap Bp A q Bq p q p q C p q D p q⎡ ⎤= − + − − − + + + + − +⎡ ⎤⎣ ⎦⎣ ⎦  

( ) ( ) ( ) ( ) (2 2
1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 11 )f Bp Ap Bq A q p q p q C p q D p q⎡ ⎤= + + + − − + + + + + +⎡ ⎤⎣ ⎦⎣ ⎦  

3 1 1f p q= +  

4 2 2f p q= +  

 

Οι συντελεστές A,B,C και D ορίζονται: 

 

1iA iB
iα α

λ ε
κ ε

+
+ = −

−
 δηλαδή 2 2 2 21A iB iα α α

α α α α

αλκ εε λε εκ
κ ε κ ε

− +
+ = − +

+ +
και (3.64.1) 

iC iD
iα α

µ α
κ ε

+
+ =

−
, δηλαδή 2 2 2 2C iD iα α α α

α α α α

µκ αε µε ακ
κ ε κ ε

− +
+ = +

+ +

n

  (3.64.2) 

 

Η µελέτη του φασικού χώρου απαιτεί την εύρεση των στάσιµων σηµείων, των

σηµείων δηλαδή για τα οποία 1 1,n n np p q q+ += = . ∆ουλεύοντας είτε στο 

µιγαδικό σύστηµα 3.61 είτε στο 

2 2×

4 4×  πραγµατικό σύστηµα 3.62, καταλήγουµε στις

ίδιες οικογένειες στάσιµων σηµείων στο χώρο ( )1 2 1 2, , ,p p q q : 

 

-  ( )0 0,0,0,0P

-  µε ( )1 20,0, ,CP q q 2 2
1 2

TBq q
D

ε
α

+ = = , αν και µόνο αν 1 2 TB A
D C α

µελ κ
α

−
= ⇔ = +  

Το σηµείο  µπορεί να εκφραστεί και ( 1 20,0, ,CP q q ) 0,0, cos , sinC
B BP
D D

ϕ ϕ
⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠
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(3.63.1)

(3.63.2)

(3.63.3)

(3.63.4)
 

 

 



 Για µια τοµή του χώρου ( )1 2 1 2, , ,p p q q , οι οικογένειες των στάσιµων σηµείων 

 οπτικοποιούνται στο σχ. 3.27 0 , CP P

 

φ
q1

q2

P0 

Pc  

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 3.27: Οι οικογένειες στάσιµων σηµείων P0 και PC. 

 

Η συµπεριφορά του συστήµατος καθορίζεται πλήρως από τα σηµεία αυτά εάν 

το σύστηµα είναι γραµµικό. Οι συναρτήσεις 1 2 3 4, , ,f f f f  όµως είναι µη-γραµµικές κι 

εποµένως το σύστηµα πρέπει να γραµµικοποιηθεί γύρω από τα στάσιµα σηµεία του, 

ώστε να µελετηθεί τοπικά η συµπεριφορά του. H γραµµικοποιηµένη  µήτρα D 

είναι ο Ιακωβιανός πίνακας του συστήµατος, αποτελείται από 16 στοιχεία και το 

στοιχείο D

4 4×

mn που ανήκει στη m–οστή γραµµή και n–οστή στήλη δίνεται από το 

γνωστό κανόνα παραγώγισης m
mn

n

fD
x
∂

=
∂

 [ΓΒ5, ΓΒ13, ΓΒ14]. 

Για το σηµείο  αποδεικνύεται εύκολα ότι (0 0,0,0,0P ) ( )det 1 0D = ≠ , δηλαδή 

πρόκειται για υπερβολικό στάσιµο σηµείο κι εποµένως σε µια γειτονιά του 

 το αρχικό σύστηµα και το αντίστοιχο γραµµικοποιηµένο θα έχουν 

ποιοτικά ισοδύναµο επίπεδο φάσεων, δηλαδή το ίδιο είδος ευστάθειας, εκτός της 

περίπτωσης που το 

(0 0,0,0,0P )

( )0 0,0,0,0P  αποτελεί κέντρο για το γραµµικοποιηµένο σύστηµα 

[GΒ14]. Ο ιδιοχώρος του συστήµατος για το σηµείο αυτό υπολογίζεται αναλυτικά. Οι 

ιδιοτιµές και τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσµατα είναι: 

 

( )( 2
1
2

1 1 4 1
2

A A jB iBλ = + − + − − + −∓ )      (3.65.1) 

( )( 2
3
4

1 1 4 1
2

A A jB iBλ = + − + − − − +∓ )      (3.65.2) 
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( )( 2
1
2

10,0, 1 4 1 ,1
2

u A A jB⎛ ⎞= − − ± − + − − + +⎜ ⎟
⎝ ⎠)iB     (3.66.1) 

( )( 2
3
4

1 1 4 1 ,1,0
2

u A A jB iB⎛ ⎞= − − ± − + − − − −⎜ ⎟
⎝ ⎠) ,0     (3.66.2) 

 

Εύκολα υπολογίζεται ότι 1 2 3 4 1λ λ λ λ⋅ ⋅ ⋅ =  (µάλιστα είναι 1 2 1λ λ⋅ =  και 3 4 1λ λ⋅ = ), 

δηλαδή σε µια γειτονιά κοντά στο  ο µετασχηµατισµός  διατηρεί 

το εµβαδό του φασικού χωρού (area preserving mapping) [ΓΒ13]. 

0P ( )1 2 3 4, , , Tf f f f=f

Για το σηµείο 0,0, cos , sinC
B BP
D D

ϕ ϕ
⎛ ⎞
⎜⎜
⎝ ⎠

⎟⎟  η µήτρα D είναι σαφώς πιο 

σύνθετη από την αντίστοιχη για το σηµείο ( )0 0,0,0,0P , αλλά λόγω συµµετρίας στη 

δοµή της αποδεικνύεται σχετικά εύκολα ότι και πάλι ( )det 1 0D = ≠ , δηλαδή 

πρόκειται και πάλι για υπερβολικό στάσιµο σηµείο. Ο ιδιοχώρος του συστήµατος για 

το σηµείο αυτό υπολογίζεται αναλυτικά. Οι ιδιοτιµές και τα αντίστοιχα 

ιδιοδιανύσµατα είναι: 

 

1
2

1λ =           (3.67.1) 

( )( )3
4

2 1A A Aλ = − − −∓ 3

)

       (3.67.2) 

(1
2

0,0, tan ,1u ϕ= −         (3.68.1) 

( )( )( ) ( )( )( )( )3
4

1 1 3 , 1 1 3 , ,1u S A A A A A A S= − + − − − − −∓ ∓   (3.68.2) 

 

όπου ( )
( )

1 cos sin
cos 1 sin

A B
S

B A
ϕ ϕ

ϕ ϕ
− −

=
+ −

      (3.69) 

 

Κι εδώ είναι πάλι 1 2 3 4 1λ λ λ λ⋅ ⋅ ⋅ = , δηλαδή σε µια γειτονιά κοντά στο  ο 

µετασχηµατισµός 

CP

( 1 2 3 4, , , T)f f f f=f  διατηρεί το εµβαδό του φασικού χωρού (area 

preserving mapping) [ΓΒ13]. 
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Για τη µελέτη της συµπεριφοράς του συστήµατος αρκεί να εξετάσουµε την 

προβολή του ιδιοχώρου στο επίπεδο ( )1 2,q q , αφού το επίπεδο αυτό συνδέεται άµεσα 

µε τη χωρική συµπεριφορά του συστήµατος κατά τη διεύθυνση n, καθώς 

. Αυτό σηµαίνει ότι αρκεί να εξεταστεί η πληροφορία που κρύβουν 

οι ιδιοτιµές 

1 2 n nq iq q a −+ = = 1

3 4,λ λ  και τα ιδιοδιανύσµατα u . 3 4,u

 Για να έχουµε κάποια εντοπισµένη δοµή στην περιφέρεια του συστήµατος θα 

πρέπει το µέγεθος 2
1q q q= + 2

2  να είναι περιοδικό ως προς n. Αυτό σηµαίνει ότι η 

λύση θα πρέπει να παγιδευτεί σε µια περιοχή, στην οποία θα είναι ελεύθερη να 

ταλαντωθεί, όπως φαίνεται και στο σχ. 3.28 

 

q1

q2

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 3.28: Για να µεταβάλλεται το |q| µε περιοδικό τρόπο αρκεί η λύση να παγιδευτεί στην (γκρι) 

περιοχή µεταξύ δύο απωθητικών συνόρων (µαύρες διακεκοµµένες γραµµές). 

 

Μια τέτοια κατάσταση ευνοείται αν τα στάσιµα σηµεία  είναι και τα δύο 

απωθητικά. Για να συµβαίνει αυτό αρκεί 

0 , CP P

3 41, 1λ λ> >  και για τα δύο σηµεία. Θα 

ελέγξουµε εποµένως τη συµπεριφορά των ιδιοτιµών 3 4,λ λ  και για τα δύο σηµεία 

. Υπενθυµίζουµε: 0 , CP P

 

0 :P  ( )( 2
3
4

1 1 4 1
2

A A jB iBλ = + − + − − − +∓ )
)

   (3.65.2) 

:CP  ( )(3
4

2 1A A Aλ 3= − −∓ −      (3.67.2) 

 

Παρατηρούµε ότι οι ιδιοτιµές 3 4,λ λ  για το σηµείο  είναι συναρτήσεις των 

Α, Β, ενώ για το σηµείο , µόνο του Α. Στα ακόλουθα σχ.3.29, 3.30 παρουσιάζεται η 

συµπεριφορά τους συναρτήσει των παραµέτρων Α και Β. 

0P

CP
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Σχήµα 3.29: Συµπεριφορά ιδιοτιµών λ3 και λ4 για το σηµείο P0. Στην επάνω σειρά παρουσιάζεται το 

µέτρο τους | λ3|, | λ4| και στην κάτω η φάση τους φ.  

 

 

 

 
Α                                                                                                Α

 
Α 

 
Σχήµα 3.30: Συµπεριφορά ιδιοτιµών λ3 και λ4 για το σηµείο PC. Στην επάνω σειρά παρουσιάζεται το 

µέτρο τους | λ3|, | λ4| και στην κάτω η φάση τους φ.  
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Το µέτρο των ιδιοτιµών προσδιορίζει το είδος της ευστάθειας (stretching) και 

η φάση τους τη φορά περιστροφής (rotation) στο φασικό χώρο (περισσότερες 

λεπτοµέρειες αναφέρονται στο παράρτηµα.). Όπου οι ιδιοτιµές είναι πραγµατικοί 

αριθµοί η φάση τους είναι µηδέν στα διαγράµµατα αυτά και µε τον τρόπο αυτό 

µπορούµε να διακρίνουµε τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται οι πραγµατικές και οι 

µιγαδικές ιδιοτιµές. Για την αναζήτηση περιοχών στις οποίες είναι 3 41, 1λ λ> >  

αρκεί να εξετάσουµε τα διαγράµµατα των σχ.3.29 και σχ.3.30. Όπως διαπιστώνεται, 

δεν υπάρχει κάποιο ζεύγος Α, Β, για το οποίο να ισχύει αυτή η απαίτηση. Αυτό 

σηµαίνει απλά ότι για το σχεδόν γραµµικό σύστηµα το οποίο εξετάσαµε τέτοιες 

δοµές δεν υποστηρίζονται. ∆ε θα πρέπει να παρασυρθούµε και να θεωρήσουµε ότι 

αυτό το συµπέρασµα είναι γενικό. Θα πρέπει να έχουµε υπόψη ότι τα συµπεράσµατα 

αυτά προέκυψαν από τη µελέτη του γραµµικοποιηµένου συστήµατος. ∆ηλαδή όχι 

µόνο έχουν τοπική ισχύ, αλλά ισχύουν µόνο για χαµηλές µη-γραµµικότητες. Σε 

υψηλά επίπεδα µη-γραµµικότητας είναι δυνατή η υποστήριξη τέτοιων δοµών. 

 

3.5.2 Σύστηµα µε κεντρικό κυµατοδηγό 

  

Όταν η περιφέρεια συζεύγνυται µε κεντρικό κυµατοδηγό είδαµε ότι το πλήρες 

µοντέλο είναι: 

 

( )( ) ( ) ( )2
1 1 0 0n

n n n n n X X
dui i u i u u i u u i u
dz α αε κ ε µ α κ ε+ −− + − + + + + − =  (3.70.1) 

( ) ( )20
0 0 0

1
0

N

X X n
n

dui iEu M iA u u i u
dz

κ ε
=

− + + + − =∑     (3.70.2) 

 

Η αναζήτηση λύσεων περιοδικών ως προς n µε τη µέθοδο που παρουσιάστηκε 

στην προηγούµενη ενότητα γίνεται αρκετά σύνθετη για το πλήρες πρόβληµα. 

Εναλλακτικά, οι επιθυµητές δοµές µπορούν να αναζητηθούν αριθµητικά µέσω της 

µεθόδου Newton-Raphson. Η αντικατάσταση του ( ) i z
n nu z a e λ=  στο σύστηµα 3.70 το 

µετατρέπει στο αλγεβρικό πρόβληµα: 

 

( ) 0=F a      (3.71.1) 
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όπου   (3.71.2) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )* * *
1 2 1 2, ,..., , , ,...,

T

NF F F F F F⎡ ⎤= ⎣ ⎦F a a a a a aN

N ⎤⎦

⎤⎦

και       (3.71.3) * * *
1 2 1 2, ,..., , , ,...,

T

Na a a a a a⎡= ⎣a

 

Οι εκφράσεις  προκύπτουν άµεσα από την 

αντικατάσταση 

( ) ( ) ( ) ( )* *
0 0, , ,

T

n nF F F F⎡= ⎣F a a a a

( ) i z
n nu z a e λ=  στο σύστηµα 3.70 και είναι: 

 

( )( ) ( ) (2
1 1n n n n n n n X X ) 0F a i a i a a i a a i aα αλ ε κ ε µ α κ ε+ −= − − + − + + + + −  (3.71.4) 

( ) ( )2
0 0 0 0 0

1

N

X X
n

nF a iEa M iA a a i aλ κ
=

= − − + + + − ε ∑    (3.71.5) 

( )( ) ( ) (2* * * * * *
1 1n n n n n n n X XF a i a i a a i a a iα αλ ε κ ε µ α κ ε+ −= − + + + + + − + + ) *

0a  (3.71.6) 

( ) ( )2* * * *
0 0 0 0 0

1

N

X X
n

*
nF a iEa M iA a a i aλ κ

=

= − + + − + + ε ∑    (3.71.7) 

 

Με τη µέθοδο Newton-Raphson ξεκινούµε το σύστηµα από ένα τυχαίο σηµείο 

και µε συνεχείς διορθώσεις ανατροφοδοτούµε το σύστηµα µε τη βελτιωµένη είσοδο 

µέχρι αυτό να ισορροπήσει σε κάποια λύση. Ως γνωστόν η µέθοδος αυτή δε συγκλίνει 

πάντα σε κάποια λύση, καθώς η αποτελεσµατικότητά της εξαρτάται από τρεις 

σηµαντικούς παράγοντες:  

 

- από το πόσο κοντά σε κάποια λύση θα ξεκινήσουµε το σύστηµα 

- από το πόσο απότοµες µεταβολές παρουσιάζει το σύστηµα 

- από την αριθµητική ακρίβεια του υπολογιστή 

 

Όσο πιο κοντά σε κάποια λύση ξεκινήσουµε, τόσο πιο πιθανό είναι αυτή να 

βρεθεί. Επίσης, εάν ο χώρος λύσεων του συστήµατος είναι οµαλός και δεν 

παρουσιάζει απότοµες µεταβολές οι πιθανότητες να συγκλίνει η µέθοδος σε κάποια 

λύση ενισχύονται σηµαντικά. Σε αντίθετη περίπτωση, µια απότοµη µεταβολή στο 

χώρο των λύσεων µπορεί να εκτινάξει τη µέθοδο µακριά από τη λύση ή ακόµα και να 

την παγιδεύσει σε ατέρµονες επαναλήψεις µεταξύ περιοχών αντίθετης κλίσης. Τέλος, 

η αριθµητική ακρίβεια του υπολογιστή διαδραµατίζει για προφανείς λόγους 

σηµαντικό ρόλο.  
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 Έστω  ένα αρχικό διάνυσµα το οποίο δεν 

αποτελεί λύση του συστήµατος (3.71), δηλαδή 

* * *
0 1 2 1 2, ,..., , , ,...,

T

Nx x x x x x⎡= ⎣x N ⎤⎦

( )0 0≠F x , και έστω µια διόρθωση 

, κατάλληλη, ώστε * * *
1 2 1 2, ,..., , , ,...,

T

Nx x x x x x⎡ ⎤∆ = ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆⎣ ⎦x N ( )0 0+ ∆ =F x x . Το 

ανάπτυγµα Taylor της τελευταίας εξίσωσης θα δώσει ( ) ( )0 0 0′+ ∆ ⋅ =F x x F x , όπου 

 είναι ο Ιακωβιανός πίνακας της  στο . Από την τελευταία έκφραση 

λαµβάνεται η εκτίµηση για τη διόρθωση, δηλαδή . Ξεκινώντας 

το σύστηµα από ένα αρχικό σηµείο  υπολογίζουµε το 

( )0′F x F 0x

( ) ( ) 1
0 0

−′∆ = − ⋅x F x F x

0x ∆x  και απαιτούµε 

, το οποίο προγραµµατιστικά µεταφράζεται σε ( )0 0+ ∆ =F x x ( )0 ε+ ∆ <F x x . Με 

συνεχείς επαναλήψεις βρίσκουµε το ∆x  που να ικανοποιεί τη σχέση  

µε το βέλτιστο τρόπο, δηλαδή βρίσκουµε µια λύση 

( )0 0+ ∆ =F x x

0= + ∆x x x  για το σύστηµα 3.71.  

 Εκτεταµένες εφαρµογές της µεθόδου έδειξαν ότι το σύστηµα είναι εξαιρετικά 

πλούσιο σε µη-γραµµικούς ρυθµούς σταθερού πλάτους µε αποτέλεσµα η διόρθωση 

 να εξοµαλύνει το αρχικό προφίλ  κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η µέθοδος να δίνει 

σαν αποτέλεσµα τέτοιου είδους ρυθµούς και όχι εντοπισµένες δοµές. 

∆x 0x

 Εναλλακτικά, αντί να αναζητηθούν δοµές σε σύστηµα µε κεντρικό πυρήνα 

γνωστών χαρακτηριστικών, η όλη διαδικασία µπορεί να απλοποιηθεί εάν οι 

παράµετροι Ε, Μ και Α του πυρήνα µείνουν ελεύθερες προς προσδιορισµό. 

Θεωρώντας ότι στον πυρήνα το πεδίο έχει µια δεδοµένη τιµή  και 

χρησιµοποιώντας την τιµή αυτή ως σταθερά, το σύστηµα των Ν εξισώσεων µπορεί να 

λυθεί µε τη µέθοδο Newton-Raphson ανεξάρτητα από τον πυρήνα. Μόλις βρεθεί 

κάποιο προφίλ που ικανοποιεί την περιφέρεια, εισάγοντάς το στην εξίσωση για τον 

πυρήνα, προσδιορίζονται οι παράµετροι Μ και Α, θεωρώντας µια αυθαίρετη τιµή για 

το Ε. Από την 3.70.2 εύκολα βρίσκουµε ότι οι τιµές των Μ και Α θα είναι: 

0u

 

( )0 0
1

2
0 0

Re

N

X X n
n

u iEu i u
M

u u

λ κ ε
=

⎛ ⎞
+ − −⎜ ⎟

⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
 και 

( )0 0
1

2
0 0

Im

N

X X n
n

u iEu i u
A

u u

λ κ ε
=

⎛ ⎞
+ − −⎜ ⎟

⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
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όπου  η αρχική τιµή για τον κεντρικό πυρήνα που χρησιµοποιήθηκε για τη λύση 

της περιφέρειας. 

0u

Η ( ) i z
n nu z a e λ=  δεν είναι η µοναδική δοκιµαστική συνάρτηση που µπορεί να 

αντικατασταθεί στο σύστηµα 3.70. Μεταξύ άλλων, µπορούµε να θέσουµε 

( ) ( ) ( )ni z
n nu z z e θρ= , όπου ( ) ( )( )1 sinn nz a kzρ δ= + , ( ) ( )( )0 1 sinn z z n kzθ λ θ η= + +  

και ,δ η  ελεύθερες παράµετροι. Η µορφή αυτή κατά κάποιο τρόπο εισάγει την 

περιοδικότητα στο σύστηµα λόγω των τριγωνοµετρικών συναρτήσεων. Μετά την 

αντικατάσταση της δοκιµαστικής αυτής συνάρησης στο σύστηµα 3.70 λαµβάνουµε: 

 

( ) ( )( ) ( ) ( )0 0 0
2

0 1 1
i i

n n n n n n XF i i k n k a i a e a e i a a i u e0
in

X
θ θ θ

α αλ ε δ θ η κ ε µ α κ ε− −
+ −= − − + − + − + + + + −

           (3.72.4) 
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X eθ θ θ
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           (3.72.6) 

 

Ο Ιακωβιανός  πίνακας N N× ( )0′F x έχει δοµή ( ) 11 12
0

21 22

Q Q
Q Q
⎡ ⎤

′ = ⎢ ⎥
⎣ ⎦

F x  

 

( ) ( ) ( )0 0
2

11 0 2 , ,...,i i
nQ Toeplitz i i k n k i x i e i eθ θ

α α α αλ ε δ θ η µ α κ ε κ ε −⎡ ⎤= − − + − + + − −⎣ ⎦
( ) 2

12 ,0,...,0nQ diagonal i xµ α⎡ ⎤= +⎣ ⎦  

( ) *2
21 ,0,...,0nQ diagonal i xµ α⎡ ⎤= −⎣ ⎦  

( ) ( ) ( )0 0
2

22 0 2 , ,...,i i
nQ Toeplitz i i k n k i x i e i eθ θ

α α α αλ ε δ θ η µ α κ ε κ ε−⎡ ⎤= − + − − + − + +⎣ ⎦
 

Η εφαρµογή της µεθόδου στη µορφή αυτή ανέδειξε ταλαντωτικές µορφές, 

αλλά όχι µε άµεσο τρόπο. Η Newton-Raphson  δεν έδωσε κάποια περιοδική δοµή σαν 

λύση. Αντ’αυτού, οι συνεχείς διορθώσεις του αρχικού προφίλ ισορρόπησαν το 

σύστηµα σε λύση σταθερού πλάτους, η οποία όµως διαδιδόµενη ανέδειξε περιοδική 

συµπεριφορά. ∆υστυχώς η µέθοδος αυτή δεν εφαρµόστηκε εκτεταµένα µε 

αποτέλεσµα να µην µπορούµε να αποφανθούµε για την αποτελεσµατικότητά της. Το 

ζήτηµα παραµένει ανοικτό και µετατίθεται σε µελλοντική εργασία. Ενδεικτικά 

πάντως παραθέτουµε τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα. 
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Σχήµα 3.31: Εφαρµογή της µεθόδου Newton-Raphson για το σύστηµα των παραµέτρων που 

παρατίθενται στα διαγράµµατα. Το αποτέλεσµα τροφοδοτεί το σύστηµα και η αριθµητική 

προσοµοίωση της διάδοσής του επιδεικνύει µια εντοπισµένη (localized) δοµή. Τα διαγράµµατα στα 

οποία αναγράφεται |u0| αντιστοιχούν στη διάδοση στον κεντρικό κυµατοδηγό. 
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Σχήµα 3.32: Εφαρµογή της µεθόδου Newton-Raphson για το σύστηµα των παραµέτρων που 

παρατίθενται στα διαγράµµατα. Το αποτέλεσµα τροφοδοτεί το σύστηµα και η αριθµητική 

προσοµοίωση της διάδοσής του επιδεικνύει µια αναπνέουσα δοµή (breather). Τα διαγράµµατα στα 

οποία αναγράφεται |u0| αντιστοιχούν στη διάδοση στον κεντρικό κυµατοδηγό. 

 

 

185 



3.6   Συµπεράσµατα 

 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάστηκε µια κυκλική συστοιχία οπτικών κυµατοδηγών ως 

προς την ύπαρξη και ευστάθεια µη-γραµµικών ρυθµών ίσου πλάτους, καθώς και 

εντοπισµένων και περιοδικών δοµών. Το σύστηµα αναλύθηκε στα πλαίσια διάδοσης 

CW δέσµης σε δύο εκδοχές, χωρίς τον κεντρικό πυρήνα (απλοποιηµένο σύστηµα) / 

µε τον κεντρικό πυρήνα (πλήρες σύστηµα). Όταν ο κεντρικός πυρήνας απουσιάζει, 

όλοι οι µη-γραµµικοί ρυθµοί ίσου πλάτους (ως προς n) µπορούν να γραφούν σε 

αναλυτική µορφή. Όταν ο κεντρικός πυρήνας είναι παρών, µπορούν να βρεθούν ως 

λύσεις µιας πολυωνυµικής εξίσωσης 6ου βαθµού. Ο έλεγχος ευστάθειάς τους 

καθορίζει δύο ξεχωριστές συµπεριφορές στα διαγράµµατα διακλάδωσης: 

 

SCW : ευσταθείς ρυθµοί (stable CW modes) 

UCW: ασταθείς ρυθµοί (unstable CW modes) 

 

Για να είναι ευσταθείς οι µη-γραµµικοί ρυθµοί, η µηδενική λύση δε χρειάζεται 

απαραίτητα να είναι ευσταθής. Εποµένως, ευσταθείς λύσεις µπορούν να αναζητηθούν 

ακόµα και στις περιοχές όπου η µηδενική λύση είναι ασταθής. Εάν το σύστηµα είναι 

ασθενώς µη-γραµµικό, ο τοπικός χαρακτήρας της µελέτης ευστάθειας αποκτά 

γενικότερη ισχύ: η ύπαρξη ενός µόνο ευσταθούς κλάδου αρκεί, για να κατασταλάξει 

το σύστηµα σε αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σε περιοχές ασταθών κλάδων 

του διαγράµµατος διακλάδωσης το σύστηµα εκτελεί ταλαντώσεις. Αναλυτικά, η 

αναζήτηση τέτοιων εντοπισµένων και περιοδικών δοµών είναι εξαιρετικά σύνθετη 

εργασία. Τα αναλυτικά αποτελέσµατα και οι αριθµητικές προσοµοιώσεις 

αποκαλύπτουν ότι το σύστηµα είναι εξαιρετικά πλούσιο σε χαρακτηριστικά και 

ρυθµούς, ειδικότερα όταν συνυπάρχει και ο κεντρικός κυµατοδηγός. Η πληθώρα των 

ιδιοτήτων κάνει το σύστηµα ιδανικό για σχεδιασµό ευσταθών ενισχυτών υψηλής 

ισχύος, καθώς και διατάξεων κατάλληλων για αµιγώς οπτική επεξεργασία δεδοµένων 

σε συστήµατα οπτικών επικοινωνιών. 
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Κεφάλαιο 4 
 

 

 

 

Συστοιχίες συζευγµένων µη-γραµµικών οπτικών 

κυµατοδηγών σε επίπεδη διάταξη 
 

 

 

 

Συστοιχίες οπτικών κυµατοδηγών σε επίπεδη διάταξη εξετάζονται υπό το πρίσµα της 

διακριτής µη-γραµµικής εξίσωσης Schrödinger στα πλαίσια µη-γραµµικής διάδοσης 

χωροχρονικών δοµών. Με χρήση του συνεχούς µοντέλου Schrödinger η δοµή των 

ζωνών του περιοδικού αυτού συστήµατος επιβεβαιώνεται αριθµητικά και 

παρουσιάζεται η επίδραση της µη-γραµµικότητας στα άκρα των ζωνών. Επιπλέον, 

διαπιστώνεται η εξαιρετική ισχύς του διακριτού µοντέλου σε προβλήµατα διέγερσης 

της 1ης ζώνης. Για τις χωρικές και χρονικές κλίµακες τέτοιων συστηµάτων 

διαπιστώνεται ότι η διαρρυθµική διασπορά συνήθως έχει αµελητέα επίδραση και 

µπορεί να αγνοηθεί µε ασφάλεια για ένα µεγάλο εύρος περιπτώσεων. Η δυνατότητα 

διέγερσης διακριτών κυµάτων-Χ µε γραµµικό και µη-γραµµικό τρόπο επιδεικνύεται 

σε συστοιχίες µη-γραµµικών κυµατοδηγών οµαλής διασποράς και ισχυρής µη-

γραµµικότητας, όπως είναι τα περιοδικά συστήµατα AlGaAs. Η πειραµατική τους 

επιβεβαίωση σε ένα πρόσφατο πείραµα σε AlGaAs σχολιάζεται διεξοδικά. Τέλος, 

παρουσιάζεται η δυνατότητα χρήσης του συστήµατος αυτού για αποτελεσµατική 

οπτική συµπίεση παλµών, όταν χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε στοιχεία που 

παρέχουν διασπορά, όπως φράγµατα περίθλασης ή άλλα φίλτρα προγραµµατιζόµενης 

φάσης. Η συµπίεση που προκύπτει από τέτοιες διακριτές διατάξεις διαπιστώνεται ότι 

µπορεί να είναι ποιοτικά καλύτερη από την αντίστοιχη που επιτυγχάνεται 

παραδοσιακά µε τη χρήση ενός απλού µη-γραµµικού µονορυθµικού κυµατοδηγού. 
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4.1 Εισαγωγικά στοιχεία 

 

Μια συστοιχία οπτικών κυµατοδηγών σε επίπεδη διάταξη (waveguide array) είναι η 

επέκταση του συζεύκτη (coupler) δύο οπτικών κυµατοδηγών σε πολλούς 

συζευγµένους κυµατοδηγούς στο επίπεδο. Οι παράλληλοι επιµέρους κυµατοδηγοί 

είναι µονορυθµικοί και έχουν εν γένει ίδια γεωµετρικά και κατασκευαστικά 

χαρακτηριστικά [Β16, Β19, Β20, Β21]. Όπως και στο συζεύκτη, λόγω της ασθενούς 

εισχώρησης του πεδίου του ενός κυµατοδηγού στους γειτονικούς του, η ενέργεια 

συζεύγνυται από κανάλι σε κανάλι. Η κατασκευή τέτοιων συστηµάτων επιτυγχάνεται 

µε πολλούς τρόπους, όπως εµβαπτίζοντας οπτικούς κυµατοδηγούς σε διηλεκτρικό 

µικρότερου δείκτη διάθλασης ή διαµορφώνοντας κατάλληλα αλλεπάλληλες στρώσεις 

υλικού. Στην τελευταία περίπτωση, η περιοδικότητα του δείκτη διάθλασης 

επιτυγχάνεται διαµορφώνοντας περιοδικά το πάχος του ανώτερου στρώµατος µε 

µεθόδους επιταξίας (epitaxy), λιθογραφίας (lithography) και εγχάραξης (etching). 

Αυτή η γεωµετρική διαµόρφωση προκαλεί ένα µεταβλητό δείκτη διάθλασης στην 

αµέσως επόµενη στρώση υλικού, όπου και κυµατοδηγείται το πεδίο. 

Στο σχ. 4.1 παρουσιάζεται µια συνήθης σχηµατική αναπαράσταση τέτοιων 

διατάξεων, καθώς και τρία πραγµατικά συστήµατα, ένα τυχαίας διάταξης από οπτικές 

ίνες και δύο επίπεδης διάταξης, από πολυµερή και AlGaAs. 

 

 

    

 

 

 

 

 

(β) 

(α)             (γ) 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.1: Συστοιχίες οπτικών κυµατοδηγών από (α) SiO2 (πηγή: [58]), (β) πολυµερή (πηγή: [83]) και 

(γ) AlGaAs (πηγή [79]). Η κάτω σειρά απεικονίζει το χαµηλότερης τάξης ρυθµό σε κάθε σύστηµα. 
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Όπως και στην περίπτωση του συζεύκτη, µια συστοιχία οπτικών 

κυµατοδηγών σε επίπεδη διάταξη µπορεί να αναλυθεί υπό το πρίσµα δύο θεωριών. Η 

θεωρία συζευγµένων ρυθµών ή αλλιώς το µοντέλο ισχυρής δέσµευσης θεωρεί τη 

διάταξη ως ένα σύνολο συζευγµένων µονορυθµικών κυµατοδηγών. Ο κάθε ρυθµός 

είναι ο ιδιορυθµός χαµηλότερης τάξης του κάθε κυµατοδηγού, το πραγµατικά δηλαδή 

διαδιδόµενο πεδίο. Η θεωρία κανονικών ρυθµών αντιµετωπίζει τη διάταξη ως ένα 

σύστηµα πολυρυθµικό, οι ρυθµοί του οποίου – οι υπερρυθµοί – είναι περισσότερο 

µαθηµατικά αντικείµενα, παρά φυσικοί πεδιακοί σχηµατισµοί. Και οι δύο αυτές 

προσεγγίσεις περιγράφουν επιτυχώς τους κυµατοδηγούµενους ρυθµούς, αλλά 

αδυνατούν να περιγράψουν τους «ακτινοβολούµενους» ρυθµούς µεταξύ των 

κυµατοδηγών. Επιπλέον, περιγράφουν τη διάδοση του χαµηλότερης τάξης 

ιδιορυθµού των επιµέρους κυµατοδηγών.  

Στα προβλήµατα αυτά την απάντηση δίνει η θεωρία ρυθµών Floquet-Bloch, η 

οποία έχει τις ρίζες της στη Φυσικής Στερεάς Κατάστασης. Αντιµετωπίζει το 

σύστηµα συνολικά σαν µια περιοδική διάταξη, του οποίου οι γραµµικοί ρυθµοί είναι 

οι ρυθµοί Floquet-Bloch. Οι ρυθµοί αυτοί αποτελούν και τους πραγµατικούς 

πεδιακούς σχηµατισµούς στο εγκάρσιο επίπεδο. Η σχέση διασποράς που τους 

περιγράφει χαρακτηρίζεται από ζώνες επιτρεπτών και απαγορευµένων κυµατάριθµων 

διάδοσης, µια δοµή ζωνών που εµφανίζεται ελλιπής στις προηγούµενες προσεγγίσεις. 

Λόγω της περιοδικής µεταβολής της διηλεκτρικής σταθεράς, επιλεκτικές ανά 

διεύθυνση αναιρετικές συµβολές απαγορεύουν τη διάδοση συγκεκριµένων χωρικών 

συχνοτήτων φωτός υπό κάποιες γωνίες. Αυτοί οι «απαγορευµένοι» κυµατάριθµοι 

διάδοσης σχηµατίζουν το «φωτονικό χάσµα ζώνης» (photonic bandgap). Τα 

συστήµατα αυτά µπορούν να θεωρηθούν ως οπτικό ανάλογο των ηµιαγωγών, καθώς 

µεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά διάδοσης του φωτός όπως το ατοµικό πλέγµα 

µεταβάλλει τις ιδιότητες των ηλεκτρονίων µέσα στα ενεργειακά διάκενα. 

Οι συστοιχίες οπτικών κυµατοδηγών σε επίπεδη διάταξη αποτελούν µια 

έκφανση της γενικότερης οικογένειας των περιοδικών ή αλλιώς διακριτών 

συστηµάτων. Είναι φωτονικές κρυσταλλικές δοµές και για το λόγο αυτό η 

ηλεκτροδυναµική τους είναι αντίστοιχη αυτής των ηλεκτρονίων σε ηµιαγωγούς [24]. 

Τα διακριτά συστήµατα συναντώνται σε πολλούς κλάδους της Φυσικής και των 

επιστηµών γενικότερα. Στα πλαίσια της Φυσικής Στερεάς Κατάστασης τα συστήµατα 

αυτά µελετώνται στις εργασίες των Bloch [1] και Zener [2], οι οποίες αφορούν στη 

συµπεριφορά ηλεκτρονίων σε κρυσταλλικό πλέγµα υπό την επίδραση ενός DC πεδίου 
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(γραµµικού δυναµικού). Οι Fermi, Pasta και Ulam [3] εξετάζουν φαινόµενα 

µεταφοράς θερµότητας σε συζευγµένους αναρµονικούς ταλαντωτές και ο Toda [4,5] 

µελετά µη-γραµµικά κρυσταλλικά πλέγµατα.  Στη Βιολογία η εργασία του Davydov 

[6] για την αποθήκευση ενέργειας φωτονίων σε α-έλικες, καθώς και των Su et al. [7] 

αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα. ∆ιακριτά µοντέλα περιγράφουν κλίµακες 

επαφών Josephson [8-11] και πρόσφατες εργασίες αναφέρουν κύµατα πυκνότητας 

φορτίου σε µεταβατικά µεταλλικά συµπλέγµατα [12], κύµατα σπιν σε 

αντιφεροµαγνήτες [13] και µυογλοβίνη κύτους φυσητήρος του κατώδους [14]. Στις 

εργασίες των Anderson et al. [15] και Abdullaev et al. [16] µελετάται θεωρητικά η 

ύπαρξη µη-γραµµικών αυτο-εγκλωβισµένων καταστάσεων σε συµπυκνώµατα Bose-

Einstein (Bose-Einstein condensates). Στην πρόσφατη εργασία των Trombettoni και 

Smerzi [17] οι προβλέψεις αυτές επαληθεύονται πειραµατικά. 

Στην Οπτική τα διακριτά µοντέλα περιγράφουν τη γραµµική [18], καθώς και 

τη µη-γραµµική απόκριση υπερ-πλεγµάτων (superlattices) [19-23]. Χαρακτηριστικά 

είναι τα παραδείγµατα της πρόσφατα αναπτυσσόµενης τεχνολογίας των φωτονικών 

κρυστάλλων (Photonic Crystals) [24-26], [Β15] και των οπτικών ινών µε φωτονική 

κρυσταλλική δοµή (Photonic Crystal Fibers – PCF) [27]. 

Όσον αφορά στις συστοιχίες οπτικών κυµατοδηγών σε επίπεδη διάταξη, οι 

οποίες αποτελούν και το κεντρικό θέµα του κεφαλαίου αυτού, το 1965 ο Jones [28] 

προβλέπει την περιθλαστική συµπεριφορά τέτοιων γραµµικών διατάξεων για 

λειτουργία CW. Μερικά χρόνια αργότερα οι προβλέψεις αυτές επιβεβαιώνονται 

πειραµατικά από τους Somekh et al. [29] σε µια συστοιχία κυµατοδηγών GaAs. Το 

1988 οι Christodoulides et al. [30] εξετάζουν τέτοιες µη-γραµµικές διατάξεις τύπου 

Kerr και προβλέπουν την ύπαρξη αυτο-εντοπισµένων (self-localized) καταστάσεων, 

των λεγόµενων διακριτών σολιτονίων (discrete solitons). Η πειραµατική επιβεβαίωση 

έρχεται µετά από δέκα ακριβώς χρόνια από τους Eisenberg et al. [31], σε µια 

συστοιχία 41 κυµατοδηγών AlGaAs, και στη συνέχεια πυροδοτείται πληθώρα 

µελετών σε σχετικές διατάξεις. Εκτός από συστήµατα µη-γραµµικότητας τύπου Kerr 

[32-36], η ύπαρξη διακριτών σολιτονίων προβλέπεται θεωρητικά και παρατηρείται 

στα εργαστήρια για διακριτά συστήµατα διαφορετικού τύπου µη-γραµµικότητας, 

όπως quadratic [37-39] και photorefractive [40-44], καθώς και για διατάξεις µε 

κέρδος [45] ή απόσβεση [46]. Πρόσφατα, η ύπαρξη διακριτών σολιτονίων 

παρατηρείται και σε υγρούς κρυστάλλους [47]. Άλλοι τύποι διακριτών σολιτονίων, 

όπως Bragg grating solitons [48], gap solitons [49,50], discrete vector solitons 
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[51,52], elliptic solitons [53] και surface solitons [54] έρχονται να διανθίσουν την 

περιοχή. Σε ανώτερες διαστάσεις µελετώνται διεξοδικά 2D discrete vortex solitons 

[55-57], καθώς 2D [58] και 3D [59] solitons εν γένει. Οι φωτονικές ταλαντώσεις 

Bloch παρατηρούνται πειραµατικά [60-63], όπως και η διακριτή ΜΙ [64] και 

πληθώρα εργασιών [65-80] εξετάζει την πιθανή αξιοποίηση τέτοιων διατάξεων για 

οπτική µεταγωγή και δροµολόγηση σε σύγχρονα αµιγώς οπτικά δίκτυα. 

 

4.2 Μοντέλο: η διακριτή µη-γραµµική εξίσωση Schrödinger 

 

Για την περιγραφή της διάδοσης φωτός σε τέτοιες περιοδικές διατάξεις που 

εκδηλώνουν µη-γραµµικότητα τύπου Kerr είδαµε στο πρώτο κεφάλαιο ότι για 

προβλήµατα διέγερσης µόνο του ιδιορυθµού χαµηλότερης τάξης των επιµέρους 

κυµατοδηγών, η διακριτή µη-γραµµική εξίσωση Schrödinger αποτελεί ένα εξαιρετικά 

ισχυρό εργαλείο. 
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U U U U Ui U i C U U iC U U
z

ββ β γ
τ τ τ τ

+ −
+ −

∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞+ + − + + + + + =⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
n n

 

(4.1) 

Η εξίσωση 4.1 είναι µια γενικευµένη εκδοχή της 1.50. Οι επιπλέον όροι στην 

εξίσωση 4.1 οφείλονται στην εξάρτηση του κυµατάριθµου β και του συντελεστή 

σύζευξης C από τη συχνότητα, αφού είναι ( )β β ω=  και ( )C C ω= . Η εξάρτηση 

αυτή εκφράζεται απλά από την ανάπτυξη των µεγεθών αυτών σε σειρά Taylor όπως 

µελετήθηκε αναλυτικά στις ενότητες 1.6 και 1.8: 

 

2
0 1 0 2 0( ) ( ) ( )β ω β β ω ω β ω ω= + − + − + ⋅⋅⋅    

0

( )n

n n

d
d ω ω

β ωβ
ω

=

=  

2
0 1 0 2 0( ) ( ) ( )C C C Cω ω ω ω ω= + − + − + ⋅⋅⋅    

0

( )n

n n

d CC
d ω ω

ω
ω

=

=  

 

Στην εξίσωση αυτή ο όρος 1
nUiβ
τ

∂
∂

 µπορεί να απαλοιφθεί εύκολα µε το 

µετασχηµατισµό χρονικού παραθύρου 1
1z tτ β −= − : 
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( )
2

21 12
0 0 1 1 12 0

2
n n n n

n n n n
U U U Ui U C U U iC U U
z t t t

ββ γ+ −
+ −

∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞+ − + + + + + =⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
n   (4.2.1) 

 

Στη µορφή αυτή, καθώς το πεδίο εξελίσσεται, ο εκάστοτε παρατηρητής 

κινείται µε την ταχύτητα οµάδας του πεδίου.  

Ο όρος 0 nUβ  µπορεί επίσης να απαλοιφθεί εισερχόµενος στη φάση µε έναν 

απλό µετασχηµατισµό φέρουσας 0i z
n nU u e β= : 

 

( )
2

21 12
0 1 1 12 0

2
n n n n

n n n n
u u u ui C u u iC u
z t t t

β γ+ −
+ −

∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞− + + + + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
u =  (4.2.2) 

 

Στη µορφή αυτή το κυµατοπακέτο έχει µετατοπιστεί ως φάσµα κατά 0β  γύρω 

από τη µηδενική συχνότητα. Επειδή σε πολλές εργασίες η εξίσωση 4.1 συναντάται 

και στις δύο εκδοχές 4.2.1 και 4.2.2 θα διατηρήσουµε και τις δύο εκφράσεις. 

Αναλλοίωτες ποσότητες της εξίσωσης 4.2.2 είναι η ισχύς P (power) και η 

Χαµιλτονιανή H (Hamiltonian): 

 

2
n

n

P u
+∞

−∞

=∑ ∫ dt  

( )
2 *

4 * * * 1 12
0 1 1 12 2

n n
n n n n n n n

n

u uH u C u u u u iC u u
t t

β γ+∞
+ +

+ +
−∞

⎧ ⎫⎛ ⎞∂ ∂⎪ ⎪= − − − + − −⎨ ⎬⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠⎪ ⎪⎩ ⎭
∑ ∫ nu dt

t
∂
∂

0

 

 

4.3 CW λειτουργία 

 

Στην περίπτωση µονοχρωµατικής ακτινοβολίας απουσιάζει η χρονική εξάρτηση από 

την εξίσωση 4.2, οπότε ( )0β β ω β= =  και ( )0C C Cω 0= = , εποµένως το µοντέλο 

διατυπώνεται: 

 

  [ ] 2
1 1 0n

n n n n n
dUi U C U U U U
dz

β γ+ −+ + + + =   (4.3.1) 

  [ ] 2
1 1 0n

n n n n
dui C u u u u
dz

γ+ −+ + + =     (4.3.2) 
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4.3.1 Το γραµµικό πρόβληµα 

 

Στο γραµµικό όριο η εξίσωση 4.3 γράφεται:  

 

  [ 1 1 0n
n n n

dUi U C U U
dz

β + −+ + + =]     (4.4.1) 

  [ ]1 1 0n
n n

dui C u u
dz + −+ + =      (4.4.2) 

 

Η σχέση διασποράς στην οποία υπακούει η εξίσωση 4.4 παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. Για την εξαγωγή της αρκεί να εισάγουµε στην 4.4 ένα επίπεδο κύµα, 

αρκεί δηλαδή να θέσουµε ( ) ( )0 expnU z U i= k ri , δηλαδή 

( ) ( )0 expn zU z U i k z k x= +⎡⎣ x ⎤⎦  ή ισοδύναµα  ( ) ( )0 expn zU z U i k z k dn= + x⎡ ⎤⎣ ⎦ , µε 

, όπου d είναι η απόσταση µεταξύ δύο γειτονικών κυµατοδηγών. Το µέγεθος 

 ονοµάζεται ορµή Bloch (Bloch momentum) για λόγους που θα εξηγήσουµε 

στη συνέχεια και αντιπροσωπεύει τη διαφορά φάσης µεταξύ δύο γειτονικών 

κυµατοδηγών. Ο κυµατάριθµος  είναι διορθωτικός όρος στον κυµατάριθµο β, λόγω 

διάδοσης στην περιοδική διάταξη. Η εξίσωση 4.4.1 θα δώσει:  

x nd=

xQ k d=

zk

 

   ( ) ( )2 cosz x xk k C k dβ= +    (4.5) 

 

 Υπενθυµίζουµε ότι η χρονική εξάρτηση του µονοχρωµατικού πεδίου 

(exp i t )ω  έχει ήδη ληφθεί υπόψη κατά την εξαγωγή του συνεχούς µοντέλου, δηλαδή 

πολύ πριν την εφαρµογή του µοντέλου ισχυρής σύζευξης που οδήγησε στις εξισώσεις 

που χρησιµοποιούµε στο κεφάλαιο αυτό (βλ. ενότητα 1.6, σχέσεις 1.30, 1.31). Για το 

λόγο αυτό ένα επίπεδο κύµα εκφράζεται απλά σαν ( )0 exp z xU i k z k x+⎡ ⎤⎣ ⎦ και όχι στην 

πλήρη του µορφή . Επιπλέον, ο όρος (0 exp z xU i k z k x tω+ −⎡⎣ )⎤⎦ ( )exp yk y  απουσιάζει, 

αφού κατά y δεν έχουµε διάδοση. 

Η µορφή της σχέσης διασποράς (4.5) δηλώνει όπως θα φανεί και στη συνέχεια 

ότι η διακριτή δοµή του συστήµατος εγείρει σηµαντικές ιδιότητες που δε βρίσκουν 

ανάλογο σε συνεχή µέσα. 
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Ως γνωστόν, η σχέση διασποράς για ένα συνεχές σύστηµα αντίστοιχης 

γεωµετρίας (πεπερασµένο κατά y, άπειρο κατά x, διεύθυνση διάδοσης z µε δείκτη 

διάθλασης σταθερό παντού στο χώρο) βρίσκεται µε αντικατάσταση στην κυµατική 

εξίσωση 
2

2
2 0

t
µε ∂∇ − =

∂
EE  του επιπέδου κύµατος ( )

0
z xi k z k x te ω⋅ + ⋅ − ⋅=E E  και είναι: 

     2 2
zk β xk= −     (4.6) 

όπου k n n
c
ωβ = ⋅ = ⋅  ο κυµατάριθµος διάδοσης στο υλικό αυτό µέσο.  

 Οι σχέσεις (4.5), (4.6) εκφράζουν την εξάρτηση του κυµατάριθµου διάδοσης 

 από την εγκάρσια χωρική φασµατική συνιστώσα  µιας µονοχρωµατικής δέσµης. 

Εάν η δέσµη έχει κατά την εγκάρσια διεύθυνση x άπειρο εύρος και σταθερό πλάτος, 

τότε το χωρικό της φάσµα αποτελείται από µία µόνο χωρική συχνότητα, ακριβώς 

όπως ένα σταθερό χρονικό σήµα άπειρης διάρκειας αποτελείται από µία µοναδική 

φασµατική συνιστώσα. Μια CW δέσµη laser είναι κατά πολύ καλή προσέγγιση 

µονοχρωµατική στο πεδίο των χρονικών συχνοτήτων, αλλά έχει πεπερασµένο χωρικό 

εύρος. Εποµένως, όπως ένα χρονικό κυµατοπακέτο αποτελείται από ένα φάσµα 

χρονικών συχνοτήτων (

zk xk

( )β ω ), ακριβώς αντίστοιχα ένα χωρικό κυµατοπακέτο σαν 

και αυτό της δέσµης ενός CW laser αποτελείται από ένα φάσµα χωρικών συχνοτήτων 

( ). Ακριβώς όπως για ένα χρονικό κυµατοπακέτο αναπτύξαµε στην ενότητα 

1.6 τον κυµατάριθµο 

( )z xk k

β  της σχέσης διαποράς ( )β ω  σε σειρά Taylor γύρω από τη 

φέρουσα συχνότητα 0ω , εάν αναπτύξουµε τον κυµατάριθµο  της σχέσης διαποράς 

 για ένα χωρικό κυµατοπακέτο σαν και αυτό της δέσµης ενός CW σε σειρά 

Taylor γύρω από το φέροντα χωρικό κυµατάριθµο , θα είναι:  

zk

( )z xk k

0xk

( ) ( ) ( )22
0 1 0 02

z
z x z z x x x x

kk k k k k k k k= + − + − + , όπου ( )

0x x

n
z x

zn n
x k k

d k k
k

dk
=

=  

 : κυµατάριθµος υπολογισµένος στη συχνότητα 0zk 0x xk k=  

 : ταχύτητα οµάδας 1zk

 : διασπορά ταχύτητας οµάδας (περίθλαση) 2zk
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Με την ανάπτυξη αυτή γίνεται προφανές ότι τα µεγέθη ,  και  είναι 

αντίστοιχα των 

0zk 1zk 2zk

0β , 1β  και 2β , αλλά για χωρικές συχνότητες. 

Οι παράµετροι ( )
1

z x
z

x

dk k
k

dk
=  και ( )2

2 2
z x

z
x

d k k
k

dk
=  είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. 

∆ίνουν µια εκτίµηση της εγκάρσιας απόκλισης 1zx k z∆ =  και της χωρικής διασποράς 

της ενέργειας, αντίστοιχα, καθώς το χωρικό κυµατοπακέτο διαδίδεται. Η παράµετρος 

 εκφράζει τη διεύθυνση διάδοσης της δέσµης, τη γωνία δηλαδή που σχηµατίζει η 

δέσµη µε ένα νοητό άξονα παράλληλο στους κυµατοδηγούς και η παράµετρος  

την περίθλαση, αφού οι επιµέρους κυµατάριθµοι  και  εκφράζουν διάδοση 

παράλληλα και κάθετα στους κυµατοδηγούς αντίστοιχα. 

1zk

2zk

zk xk

 Η σχέση διασποράς για τα δύο συστήµατα απεικονίζεται στο σχ. 4.2.  

 

 
Σχήµα 4.2: Το διάγραµµα διασποράς (α) διακριτό σύστηµα (β) συνεχές σύστηµα. 

 

Η σχέση διασποράς για το συνεχές σύστηµα είναι ελλειπτική και εκτείνεται 

στο διάστηµα xkβ β− ≤ ≤ . Για το διακριτό σύστηµα είναι τριγωνοµετρική κι 

εποµένως επαναλαµβάνεται κάθε 2π . Κατά συνέπεια, οι χωρικές συχνότητες έξω 

από την περιοχή Q π≤  φωλιάζονται στην περιοχή Qπ π− ≤ ≤ , η οποία καλείται 

πρώτη ζώνη Brillouin, κατ’αντιστοιχία µε τα διαγράµµατα ενεργειακών ζωνών που 

εµφανίζονται σε ηµιαγωγούς και κρυστάλλους.  

Η ταχύτητα οµάδας για το συνεχές συστηµα είναι 1 2 2
x

z

x

kk
kβ

= −
−

 και η 

διασπορά ταχύτητας οµάδας 
( )

2

2 3
2 2 2

z

x

k
k

β

β
= −

−
, ενώ για το διακριτό σύστηµα είναι 
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αντίστοιχα  και (1 2 sinz xk Cd k= − )d ( )2
2 2 coszk Cd k= − xd . Οι εκφράσεις αυτές 

δίνουν άµεσα δύο πληροφορίες. Καταρχήν η παράµετρος  για το συνεχές σύστηµα 

δε µηδενίζεται για καµία τιµή του , δηλαδή η συνάρτηση  δεν παρουσιάζει 

ακρότατα. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι η γωνία διάδοσης της δέσµης δεν παρουσιάζει 

κάποια µέγιστη τιµή: η δέσµη µέσα σε ένα συνεχές µέσο µπορεί να διαδοθεί προς 

οποιαδήποτε γωνία. Στο διακριτό σύστηµα αντιθέτως η παράµετρος  µηδενίζεται 

για 

2zk

xk 1zk

2zk

2xk d π
= , πράγµα που σηµαίνει πρακτικά ότι η περίθλαση 2ης τάξης µηδενίζεται. 

Επιπλέον, η συνθήκη  υποδεικνύει ότι η συνάρτηση 2 0zk = ( )z xk k  παρουσιάζει για 

2xk d π
=  σηµείο καµπής, δηλαδή η πρώτη παράγωγος  παρουσιάζει µέγιστο, την 

τιµή . Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι υπάρχει µια µέγιστη γωνία υπό την 

οποία µια δέσµη µπορεί να διαδοθεί, ακόµα και αν περιέχει υψηλότερες χωρικές 

συχνότητες (στα πλαίσια του µοντέλου DNLS). 

1zk

1max 2k = Cd

Η πιο σηµαντική, ίσως, ιδιότητα έγκειται στην αλλαγή του προσήµου του 

συντελεστή διακριτής περίθλασης. Στο συνεχές σύστηµα είναι πάντα , 

συµπεριφορά που αναφέρεται συνήθως ως οµαλή περίθλαση. Στο διακριτό σύστηµα 

αυτού του είδους η περίθλαση παρατηρείται µόνο στην περιοχή 

2 0zk <

2
Q π

< , ενώ για 

2
Q π

>  το πρόσηµο αντιστρέφεται και η περίθλαση στην περίπτωση αυτή καλείται 

ανώµαλη. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι έννοιες «οµαλή» και «ανώµαλη» 

χρησιµοποιούνται αντίθετα από τον τρόπο που εφαρµόζονται στο φαινόµενο της 

χρονικής διασποράς, όσον αφορά στο πρόσηµο του όρου που αντιπροσωπεύουν. 

Οι έννοιες αυτές συνδέονται µε χαρακτηριστικά µέτωπα κύµατος. Κάθε 

επίπεδο κύµα διαδίδεται στο σύστηµα µε το δικό του κυµατάριθµο διάδοσης, ο 

οποίος καθορίζεται από το διάγραµµα διασποράς. Επειδή το υπό συζήτηση πρόβληµα 

είναι χωρικό, εύκολα βλέπει κανείς ότι η διεύθυνση διάδοσης ενός τέτοιου κύµατος 

είναι συγγραµµική της κλίσης ( ),z xf k k∇ , όπου ( ),z xf k k C= , κάθετη δηλαδή στην 

εφαπτοµένη του διαγράµµατος xk kz− . Καθώς κάθε σηµείο του διαγράµµατος 

διασποράς έχει διαφορετική κλίση, κάθε επίπεδο κύµα εκτός από το δικό του 

κυµατάριθµο έχει και τη δική του διεύθυνση διάδοσης. Η καµπυλότητα κάποιας 
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περιοχής καθορίζει απλά το βαθµό της διασποράς των επιµέρους κυµάτων, δηλαδή 

τις σχετικές τους φάσεις. ∆εδοµένου ότι το µέτωπο του κύµατος εξόδου καθορίζεται 

από τις σχετικές φάσεις των επιµέρους επιπέδων κυµάτων που δοµούν το 

κυµατοπακέτο, ένα κυµατοπακέτο που διαδίδεται στο σύστηµα και που αποτελείται 

από την υπέρθεση τέτοιων κυµάτων θα διαµορφώνει το µέτωπο κύµατος εξόδου 

σύµφωνα µε τις περιοχές του διαγράµµατος διασποράς, στις οποίες ανήκουν τα 

επιµέρους επίπεδα κύµατα. Σε περιοχές κοίλης καµπυλότητας όπου η περίθλαση είναι 

οµαλή, ο κεντρικός ρυθµός διαδίδεται γρηγορότερα από τους γειτονικούς του µε 

αποτέλεσµα το πεδίο να αποκτά το κοίλο µέτωπο κύµατος του Σχ. 4.3Α. Η 

συµπεριφορά σε αυτή την περιοχή είναι ανάλογη µε αυτή σε οµογενή µέσα. 

Αντιθέτως, σε περιοχές κυρτής καµπυλότητας όπου η περίθλαση είναι ανώµαλη το 

µέτωπο κύµατος αποκτά το κυρτό σχήµα του Σχ. 4.3.Γ καθώς εξελίσσεται. Ανάµεσα 

στις δύο αυτές ακραίες περιπτώσεις υπάρχει και η περιοχή του σηµείου καµπής, για 

το οποίο έγινε λόγος νωρίτερα, και στο οποίο είναι εφικτή η διάδοση χωρίς 

περίθλαση. 

 

Στο σηµείο αυτό να επισηµανθεί ότι λέγοντας περίθλαση εννοούµε την 

περίθλαση 2ης τάξης. Όταν αυτή µηδενιστεί για 2Q π= ± , τα περιθλαστικά φαινόµενα 

δεν εξαφανίζονται τελείως, αφού τότε γίνεται σηµαντική η περίθλαση ανώτερης τάξης 

(3ης, 4ης κλπ).  

 

Τα παραπάνω γίνονται κατανοητά εάν εστιάσουµε σε τρία σήµεια του 

διαγράµµατος. Στο σηµείο , το πεδίο έχει µηδενική εγκάρσια ταχύτητα αφού 

 και η κατεύθυνση διάδοσης του µετώπου κύµατος είναι 

συγγραµική µε την κατεύθυνση διάδοσης της ενεργειακής ροής που δίνεται από την 

ταχύτητα οµάδας . Στο 

0Q =

0 0x xQ k d k= ⇒ = ⇒ = 0

1zk
2

Q π
=  το πεδίο έχει µη µηδενική εγκάρσια ταχύτητα, 

δηλαδή η ενεργειακή ροή διαδίδεται υπό γωνία ως προς τη διεύθυνση του 

συστήµατος. Η γωνία αυτή όπως είδαµε προηγουµένως είναι η µέγιστη δυνατή. Στο 

Q π=  το πεδίο έχει πάλι µηδενική εγκάρσια ταχύτητα και η ενεργειακή ροή 

κατευθύνεται και πάλι κατά µήκος της διεύθυνσης του συστήµατος, η φάση όµως 

αλλάζει κατά π  από κυµατοδηγό σε κυµατοδηγό.  
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γωνία εισόδου      διάδοση στο σύστηµα      µέτωπο κύµατος εξόδου 
 

 
Α. (Q = 0) 

οµαλή περίθλαση 
 

 οµαλή περίθλαση 

 

Β. (Q = π/2) 
µηδενική περίθλαση 

Γ. (Q = π) 
ανώµαλη περίθλαση 

µηδενική περίθλαση µηδενική περίθλαση 

ανώµαλη περίθλαση  

 

 
Σχήµα 4.3: Η περίθλαση σε τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις: (α) Q=0, (β) Q=π/2 και (γ) Q=π. 

Γενικά για |Q|<π/2 η περίθλαση είναι οµαλή, για |Q|>π/2 ανώµαλη και για |Q|=+/-π/2 µηδενίζεται. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα συγκεντρώνονται οι εκφράσεις που εξετάστηκαν για 

τη σχέση διασποράς, την κλίση της δέσµης (ταχύτητα οµάδας) και την περίθλαση 

(διασπορά ταχύτητας οµάδας) σε συνεχή και διακριτά µέσα: 

 

µέσο συνεχές διακριτό 

σχέση διασποράς:  ( )z xk k 2 2
z xk kβ= −  ( )2 cosz xk C kβ= + d  

κλίση δέσµης: 
( )

1
z x

z
x

dk k
k

dk
=  1 2 2

x
z

x

kk
kβ

= −
−

 ( )1 2 sinz xk Cd k= − d  

περίθλαση: 
( )2

2 2
z x

z
x

d k k
k

dk
=  ( )

2

2 3
2 2 2

z

x

k
k

β

β
= −

−
 ( )2

2 2 cosz xk Cd k= − d  

 

Πίνακας 4.1: Η σχέση διασποράς kz(kx) για συνεχή και διακριτά µέσα. Πρώτη και δεύτερη παράγωγός 

της και για τα δύο συστήµατα (κλίση και περίθλαση δέσµης, αντίστοιχα). 
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Ο τρόπος µε τον οποίο ένα σηµείο του διαγράµµατος διασποράς αντιστοιχεί 

σε µια πραγµατική γωνία υπό την οποία διαδίδεται το πεδίο περιγράφεται διεξοδικά 

στο παράρτηµα. 

Η διακριτή φύση του συστήµατος αναδύει νέες ιδιότητες που µε τον 

κατάλληλο χειρισµό µπορούν να οδηγήσουν σε νέες εφαρµογές. Καθώς η περίθλαση 

µπορεί να να αλλάζει πρόσηµο, µπορεί να είναι δηλαδή είτε οµαλή είτε ανώµαλη, τα 

συστήµατα αυτά προσφέρονται για τη λεγόµενη διαχείριση περίθλασης (diffraction 

management) [81-84]. 

Η γνώση της σχέσης διασποράς 4.5 καθώς και της λύσης συνεχούς κύµατος 

συνδράµει στην αναζήτηση αναλυτικών λύσεων για την εξίσωση 4.4. Η εξίσωση 

(4.4) αν και απλή στη µορφή είναι ιδιαίτερα δύσκολη στο µαθηµατικό χειρισµό 

επειδή αποτελεί σύστηµα συζευγµένων εξισώσεων µη πεπερασµένου πλήθους. Στην 

περίπτωση διέγερσης ενός κυµατοδηγού η αναλυτική λύση έχει διατυπωθεί από τον 

Jones [26] και αποτελεί ουσιαστικά την κρουστική απόκρουση του συστήµατος: 

 

 Είσοδος (input):      (4.7.1) ( )0 0U z U= = 0

 Έξοδος (output): ( ) ( )0 2n
n nU z U i J Cz=     (4.7.2) 

 

 
Σχήµα 4.4: Γραµµική διάδοση σε CW λειτουργία για διέγερση ενός κυµατοδηγού. (α) Απεικόνιση 

αναλυτικής λύσης για τον κεντρικό κυµατοδηγό (|U0|2) και τους πρώτους δύο γειτονικούς (|U1|2), (|U2|2) 

εκατέρωθέν του. (β) Απεικόνιση της διαδιδόµενης έντασης του πεδίου. 

  

Τα παραπάνω συµπεράσµατα αφορούν αποκλειστικά στο χαµηλότερο ρυθµό, 

καθώς αυτός µονάχα περιγράφεται από την εξίσωση DNLS κι εποµένως τη 

συµπεριφορά αυτού καθορίζει το διάγραµµα διασποράς. Για τους ρυθµούς ανώτερης 

τάξης το σύστηµα πρέπει να επανεξεταστεί ώστε να εξαχθεί ένα γενικευµένο 
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διάγραµµα διασποράς. Για το σκοπό αυτό πρέπει να εγκαταλείψουµε το πρίσµα των 

συζευγµένων οπτικών µονορυθµικών κυµατοδηγών και να αντιµετωπίσουµε το 

σύστηµα συνολικά, σαν µια περιοδική διάταξη,  υπό το πρίσµα της θεωρίας Floquet-

Bloch. Όπως θα δούµε αναλυτικά στην ενότητα 4.4, η θεωρία αυτή αποκαλύπτει την 

ύπαρξη ζωνών επιτρεπτών και µη-επιτρεπτών τιµών για τον κυµατάριθµο, όπως 

απεικονίζεται στο Σχ. 4.5. Το διάγραµµα διασποράς του Σχ. 4.3 που παρέχει η DNLS 

αποτελεί µια προσέγγιση της πρώτης µονάχα ζώνης του πλήρους διαγράµµατος. 

 

 
 

Σχήµα 4.5: Το πλήρες διάγραµµα διασποράς µιας 1D περιοδικής διάταξης: δοµή ζωνών. Στο µοντέλο 

DNLS προσεγγίζεται µόνο η πρώτη ζώνη του πλήρους διαγράµµατος. 

 

Η ύπαρξη ζωνών οφείλεται στην περιοδικότητα του συστήµατος. Κάθε 

ρυθµός του συστήµατος είναι ένα εκτεταµένο κύµα Bloch (extended Bloch wave) και 

όχι απλά ένα επίπεδο κύµα όπως υποδεικνύει η προσέγγιση της DNLS. Οι ρυθµοί 

Bloch για τα περιοδικά συστήµατα είναι το ανάλογο των επιπέδων κυµάτων για τα 

συνεχή µέσα: οποιοδήποτε κυµατοπακέτο που ταξιδεύει σε ένα περιοδικό µέσο 

µπορεί να εκφραστεί ως υπέρθεση ρυθµών Bloch. Κατ’αντιστοιχία µε τα επίπεδα 

κύµατα, η γραµµική διάδοση των ρυθµών Bloch που δοµούν ένα κυµατοπακέτο 

χαρακτηρίζεται από την εξέλιξη του καθενός, ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους, αφού 

ο κάθε ρυθµός έχει το δικό του κυµατάριθµο και τη δική του διεύθυνση διάδοσης, 

ακριβώς όπως εξηγήθηκε για το Σχ. 4.3 υπό το πρίσµα των επιπέδων κυµάτων της 

DNLS. Τα σχόλια του σχ. 4.3 για τις περιοχές και τα είδη περίθλασης, τα είδη 

καµπυλότητας και τις µορφές του µετώπου κύµατος εξόδου ισχύουν εξίσου και στη 

γενικότερη περίπτωση των ρυθµών Floquet – Bloch όπου εφαρµόζονται σε ακόµα 

περισσότερες περιοχές λόγω της πληθώρας των ζωνών. 
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Στο γραµµικό πρόβληµα, τα µόνα κύµατα τα οποία µπορούν να διαδοθούν 

είναι αυτά στα οποία οι κυµατάριθµοί τους βρίσκονται µέσα σε κάποια επιτρεπτή 

ζώνη διεύλεσης, ενώ οι κυµατοσυναρτήσεις που διαθέτουν σταθερές διάδοσης µέσα 

σε διάκενο εξασθενούν εκθετικά στην εγκάρσια κατεύθυνση. Το εύρος της δέσµης 

καθορίζει τόσο το χωρικό φασµατικό εύρος του πεδίου, όσο και το πλήθος των 

ζωνών που διεγείρονται κατά περίπτωση. Για παράδειγµα, µια ευρεία Γκαουσιανή 

δέσµη εισερχόµενη υπό µηδενική γωνία στο σύστηµα διεγείρει ρυθµούς από 

διαφορετικές ζώνες και διατηρείται κυρίως Γκαουσιανή καθώς διαδίδεται, όπως και 

στην οµογενή περίπτωση. Αντιθέτως, µια στενή δέσµη, εύρους της τάξης ενός 

κυµατοδηγού, διεγείρει ρυθµούς Bloch από την πρώτη ζώνη κυρίως και περιθλάται 

κατά το σχ. 4.4. 

 

4.3.2 Το µη-γραµµικό πρόβληµα 

 

Το πλήρες µη-γραµµικό CW πρόβληµα διατυπώνεται όπως στην εξίσωση 4.3: 

 

   [ ] 2
1 1 0n

n n n n
dui C u u u u
dz

γ+ −+ + + =    (4.3.2) 

 

Η µη-γραµµική σχέση διασποράς εύκολα βρίσκουµε ότι διατυπώνεται ως εξής: 

 

   2
0( ) 2 cos( )z x xk k C k d Uβ= + + γ    (4.8) 

 

Εκτελώντας το µετασχηµατισµό φάσης , η εξίσωση 4.3.2 γράφεται: 2i Cz
n nu U e=

 

   [ ] 2
1 12 0n

n n n n n
dUi C U U U U U
dz

γ+ −+ − + + =

1n

  (4.9) 

 

 Ο όρος 1 2n nU U U+ −− +  αποτελεί την προσέγγιση πεπερασµένων διαφορών 

του τελεστή παραγώγισης 2ης τάξης 
2

2

U
x

∂
∂

, όπου x nd=  και είναι η απόσταση 

µεταξύ δύο γειτονικών κυµατοδηγών και µε τον τρόπο αυτό ο παραπάνω 

µετασχηµατισµός µας οδηγεί στο να υπολογίσουµε το συνεχές όριο της εξίσωσης 

d
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(4.9). Αυτό είναι εφικτό µόνο εάν το οπτικό πεδίο έχει σηµαντικό εγκάρσιο εύρος, 

δηλαδή εάν καλύπτει αρκετούς κυµατοδηγούς. Επιπλέον πρέπει να µεταβάλλεται 

αργά ως προς την εγκάρσια διεύθυνση x ώστε η εξίσωση 4.9 να µπορεί να µελετηθεί 

στην προσέγγιση µεγάλου κυµατάριθµου (kxd<<1), στο συνεχές δηλαδή όριο. Για το 

σκοπό αυτό, αρκεί να αναπτύξουµε τη συνεχή περιβάλλουσα U των διακριτών 

πλατών Un σε σειρά Taylor ως εξής: 

 

0 0

2
2

0 0 2

1( ) ( ) ( ) ( )
2x x x x

U UU x U x x x x x
x x= =

∂ ∂
= + − + − +

∂ ∂ 0 ⋅ ⋅ ⋅  

όπου 0x nd= , οπότε 

 

( ) ( ) 0 0nU U x nd U nd U= = = + + + ⋅⋅⋅ =  

( )
2

2
1 2

( ) 1 ( )( 1) ( ) ( ) ( )
2n

U nd U ndU U x n d U nd nd d nd nd d nd
x x±

∂ ∂
= = ± = + ± − + ± − + ⋅

∂ ∂
⋅⋅

 

δηλαδή 
2 2

1 22n
U d UU U  d
x x±

∂ ∂
= ± + ± ⋅⋅⋅

∂ ∂

 

Αντικαθιστώντας, η εξίσωση 4.9 γράφεται στο συνεχές όριο σαν: 

 

   
2

22
2 0U Ui Cd U U

z x
γ∂ ∂

+ +
∂ ∂

=    (4.10) 

 

Καταλήξαµε δηλαδή σε µια προσέγγιση του συνεχούς µοντέλου (εξ. 1.47) (για 

) από το οποίο εξάγαµε το διακριτό (εξ. 1.50) χρησιµοποιώντας το µοντέλο 

ισχυρής δέσµευσης. 

( ) 0n x∆ =

 

x

 

 

 

 

 
Σχήµα 4.6: Η προσέγγιση της εγκαρσίως αργά µεταβαλλόµενης περιβάλλουσας. 
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 Το µοντέλο (4.10) είναι ασθενέστερο του συνεχούς µοντέλου (1.47), αλλά 

στην προσέγγιση της εγκαρσίως αργά µεταβαλλόµενης περιβάλλουσας παρέχει τα 

ίδια ακριβώς αποτελέσµατα µε το συνεχές. Αυτό συµβαίνει πιο απλά όταν η δέσµη 

laser είναι µεγάλης χωρικής έκτασης και το πεδίο εκτείνεται στο εγκάρσιο επίπεδο σε 

αρκετούς (τουλάχιστον πέντε) κυµατοδηγούς. Στο µοντέλο (4.10) ο συντελεστής 

περίθλασης αντιστοιχεί στο συντελεστή 2Cd 01 2β  του συνεχούς µοντέλου. Η 

αντιστοιχία αυτή των δύο µοντέλων υποδεικνύει ένα εξαιρετικά σηµαντικό 

συµπέρασµα: εφόσον η προσέγγιση πεπερασµένων διαφορών ισχύει, δηλαδή εφόσον 

ένα διακριτό κυµατοπακέτο εκτείνεται σε πολλούς κυµατοδηγούς, ένα διακριτό 

σύστηµα αναµένεται να έχει παρόµοιες ιδιότητες µε το αντίστοιχο οµογενές. 

Η λύση θεµελιώδους διακριτού σολιτονίου, δηλαδή διακριτού σολιτονίου για 

 (fundamental discrete soliton – DS – ή lattice soliton – LS) για την εξίσωση 

αυτή έχει διατυπωθεί από τους Christodoulides et al. [30] και δίνεται από τη σχέση: 

0Q =

 

    (0
0

sec expxU U h i z
X

)σ
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

   (4.11) 

 

όπου 
2

2
0

0

2C dU
Xγ

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 

2

0

dC
X

σ
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 και 2Χ0  είναι η χωρική έκταση του σολιτονίου. 

 

 Στο σχ. 4.7 παρουσιάζεται η αριθµητική προσοµοίωση διάδοσης ενός 

θεµελιώδους σολιτονίου µε παραµέτρους επιλεγµένες σύµφωνα µε τη σχέση 4.11. 

 

 
 

Σχήµα 4.7: Αριθµητική εύρεση θεµελιώδους διακριτού σολιτονίου. 
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Για την αναζήτηση εντοπισµένων πεδιακών δοµών στη γενικότερη περίπτωση 

που , κάποιος µπορεί να διαχειριστεί τη µη-γραµµική δυναµική ρυθµίζοντας τη 

δοµή των ζωνών µε τρόπο παρόµοιο µε τη διαχείριση της γραµµικής περίθλασης.  

0Q ≠

Ακολουθώντας την αναλογία µε τους ηµιαγωγούς, αν µια ανοµοιογένεια ή µια 

ατέλεια (defect) εισαχθεί σε ένα περιοδικό σύστηµα µε πλήρες χάσµα, τότε µπορεί να 

προκύψουν εντοπισµένοι ρυθµοί διάδοσης µε συχνότητες εντός αυτού του χάσµατος. 

Οι ατέλειες µπορούν να επιτευχθούν είτε κατασκευαστικά όπως στις ίνες PCF είτε 

µέσω της µη-γραµµικότητας, λόγω της οποίας διαφοροποιείται τοπικά ο δείκτης 

διάθλασης από τη γύρω περιοχή. Μια µη-γραµµική ατέλεια αρκεί για να µετατοπιστεί 

ο κυµατάριθµος διάδοσης  από µια ζώνη µέσα σε ένα χάσµα. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα η αντίστοιχη κυµατοσυνάρτηση να εξασθενεί γρήγορα µακριά από τη 

διαταραγµένη περιοχή, αφού µέσα σε χάσµα ο κυµατάριθµος  γίνεται φανταστικός, 

οπότε στον όρο διάδοσης 

zk

xk

( )z xi k z k xe +  το τµήµα που αφορά στην εγκάρσια διάδοση 

υπόκειται σε εκθετική µείωση. Έτσι, προκαλείται αυτο-εντοπισµός του πεδίου και 

γένεση ενός διακριτού σολιτονίου. Ένα σολιτόνιο είναι εξ ορισµού µια µη-γραµµική 

δοµή που διαδίδεται αναλλοίωτη, πράγµα που σηµαίνει ότι σχετίζεται µε µία σταθερά 

διάδοσης, αφού σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δε θα µπορούσε να διαδοθεί σαν µια 

αδιατάρακτη οντότητα. Στα πλέγµατα αυτό µπορεί να συµβεί µόνο εάν η σταθερά 

διάδοσης της βρίσκεται εκτός των γραµµικών ζωνών του διαγράµµατος διασποράς, 

µέσα δηλαδή σε ένα χάσµα, αφού επάνω στις γραµµικές ζώνες διαδίδονται οι 

εκτεταµένοι ρυθµοί Floquet-Bloch, οι οποίοι υπόκεινται σε περίθλαση. 

Όπως και στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης, όσο πιο βαθιά στο χάσµα, τόσο 

πιο εντοπισµένος ο ρυθµός: καθώς αυξάνεται η ισχύς του οπτικού πεδίου, η σταθερά 

διάδοσης µετατοπίζεται όλο και πιο βαθιά στο χάσµα, δηµιουργώντας έτσι ένα όλο 

και πιο συγκεντρωµένο διακριτό σολιτόνιο εγκάρσια ακίνητο. Αυτό διαπιστώνεται 

εύκολα εάν παρατηρήσουµε ότι 2
0 ( )z xU k k↑⇒ ↑ στη µη-γραµµική σχέση διασποράς: 

 

   2
0( ) 2 cos( )z x xk k C k d Uβ= + + γ    (4.8) 

 

Η µη-γραµµικότητα µπορεί να είναι είτε αυτο-εστιακή (self-focusing) είτε 

απεστιακή (defocusing). Η πρώτη δηλώνεται µε θετικό πρόσηµο στο µη-γραµµικό 

όρο στην εξίσωση DNLS και η δεύτερη µε αρνητικό πρόσηµο. Η επίδραση της µη-
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γραµµικότητας εξαρτάται από το πού βρίσκεται κανείς στο διάγραµµα διασποράς. Ως 

γνωστόν, ανάλογα µε το αν βρισκόµαστε στη βάση της ζώνης Brillouin ή στην άκρη 

της, η περίθλαση θα είναι είτε οµαλή είτε ανώµαλη, αντίστοιχα. Ακριβώς όπως στα 

χρονικά σολιτόνια ο συνδυασµός οµαλής ή ανώµαλης διασποράς και κατάλληλης µη-

γραµµικότητας µπορεί να δώσει είτε φωτεινό (bright) είτε σκοτεινό (dark) σολιτόνιο 

[Β11], έτσι κι εδώ. Οι τέσσερεις αυτοί δυνατοί συνδυασµοί µη-γραµµικότητας και 

περίθλασης µπορούν να δώσουν είτε φωτεινό (bright) είτε σκοτεινό (dark) διακριτό 

σολιτόνιο. Για φωτεινά διακριτά σολιτόνια, σε περιοχές οµαλής περίθλασης η κοίλη 

καµπυλότητα του µετώπου κύµατος πρέπει να αντισταθµιστεί από αυτο-εστιακή µη-

γραµµικότητα, ενώ σε περιοχές ανώµαλης περίθλασης η κυρτή καµπυλότητα του 

µετώπου κύµατος πρέπει να αντισταθµιστεί από αφεστιακή µη-γραµµικότητα. Για 

σκοτεινά σολιτόνια τα είδη µη-γραµµικότητας και περίθλασης συνδυάζονται 

αντίστροφα. Στον πίνακα 4.2 συνοψίζονται οι συνδυασµοί αυτοί [79]. 

 

 
βάση ζώνης Brillouin (Q=0) 

οµαλή περίθλαση 

άκρη ζώνης Brillouin (Q=π) 

ανώµαλη περίθλαση 

αυτο-εστιακή (γ>0) 

µη-γραµµικότητα 
φωτεινό διακριτό σολιτόνιο σκοτεινό διακριτό σολιτόνιο 

απεστιακή (γ<0) 

µη-γραµµικότητα 
σκοτεινό διακριτό σολιτόνιο φωτεινό διακριτό σολιτόνιο 

  
Πίνακας 4.2: Συνθήκες ύπαρξης φωτεινών και σκοτεινών διακριτών σολιτονίων. 

 

Οι διακριτές αυτές σολιτονικές λύσεις έχουν µηδενική εγκάρσια ταχύτητα, 

γιατί βρισκόµαστε είτε στη βάση ( )0Q =  είτε στην άκρη ( )Q π=  της ζώνης 

Brillouin. Το φασικό τους προφίλ όµως δεν είναι το ίδιο: για 0Q =  οι κυµατοδηγοί 

είναι συµφασικοί και οι λύσεις λέγονται µη-εναλλάσσουσες (unstaggered), ενώ για 

Q π=  η φάση αυξάνεται κατά π  από κυµατοδηγό σε κυµατοδηγό και οι λύσεις 

λέγονται εναλλάσσουσες (staggered). Επιπλέον, ανάλογα µε το αν το µέγιστο της 

χωρικής περιβάλλουσας βρίσκεται σε κυµατοδηγό ή ανάµεσα σε κυµατοδηγούς, οι 

λύσεις κατηγοριοποιούνται περαιτέρω σε περιττές (odd) ή άρτιες (even) αντίστοιχα. 

Μόνο τα περιττά διακριτά σολιτόνια είναι ευσταθή σε διαταραχές [79]. Στο σχήµα 

4.8 συνοψίζονται τα διαφορετικά αυτά είδη φωτεινών σολιτονίων. 
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διακριτά 

φωτεινά σολιτόνια 

περιττά 

(odd) 

άρτια 

(even) 

µη-εναλλάσσοντα 

(unstaggered) 

  

φά
ση

 π
εδ
ίο
υ 

εναλλάσσοντα 

(staggered) 

  

ένταση πεδίου   

 
Σχήµα 4.8: Τα διαφορετικά είδη φωτεινών σολιτονίων. 

 

Η σταθερά διάδοσης του θεµελιώδους διακριτού σολιτονίου βρίσκεται στο 

ηµιάπειρο χάσµα πάνω από την πρώτη ζώνη. Λόγω της συνθήκης  η σολιτονική 

αυτή λύση είναι µη-εναλλάσσουσα (unstaggered). Αντιθέτως, για το διακριτό 

σολιτόνιο στην άκρη της ζώνης Brillouin, το οποίο καλείται συχνά χωρικό gap 

soliton, η σταθερά του βρίσκεται ανάµεσα στην πρώτη και τη δεύτερη ζώνη. 

Επιπλέον, λόγω της συνθήκης Bragg 

0Q =

Q π=  η σολιτονική αυτή λύση είναι 

εναλλάσσουσα (staggered) και δε συναντά ανάλογο σε οµογενή µέσα. 

 

                                   

β       β               β       β       

  β – ∆β 

β       β               β       β

β + ∆β     

 
Σχήµα 4.9: ∆ιακριτά σολιτόνια σε 1D περιοδική διάταξη: (α) θεµελιώδες διακριτό σολιτόνιο· 

υποστηρίζεται στη βάση της ζώνης Brillouin και απαιτεί αυτο-εστιάζουσα µη-γραµµικότητα (θετική 

ατέλεια) (β) gap soliton 1ης ζώνης· υποστηρίζεται στην άκρη της ζώνης Brillouin και απαιτεί 

απεστιάζουσα µη-γραµµικότητα (αρνητική ατέλεια). 
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4.4 CW λειτουργία: Επίδραση µη-γραµµικότητας στη δοµή των ζωνών 

 

Σύµφωνα µε το θεώρηµα Floquet-Bloch [1], [B5], [B13], ένα κύµα που ταξιδεύει σε 

ένα µέσο περιοδικότητας  είναι και αυτό περιοδικό, της µορφής R

( ) ( )ieψ ψ⋅+ = k Rr R r , δηλαδή αποτελεί υπέρθεση ενός επιπέδου κύµατος  µε µια 

περιοδική συνάρτηση

ie ⋅k R

( )ψ r . Πρόκειται για ένα επίπεδο κύµα διαµορφωµένο κατά 

πλάτος. Στο όριο που  τότε η λύση Bloch εκφυλίζεται στο κλασσικό επίπεδο 

κύµα . Από µαθηµατικής σκοπιάς, όπως το σύνολο των επιπέδων κυµάτων 

αποτελεί µια πλήρη και ορθογώνια βάση – έναν ιδιοχώρο – για τα συνεχή µέσα, 

ακριβώς αντίστοιχα, τα κύµατα Bloch είναι ο µαθηµατικός ιδιοχώρος των περιοδικών 

µέσων. Στην περίπτωση του 1D συστήµατος, τα κύµατα Bloch διατυπώνονται πιο 

απλά ως 

0d →
ie ⋅k R

( ) ( ) ( ), z xi k z k x t
kxx z x e ω+ −= ⋅E E , όπου ( )kx xΕ είναι η περιοδική περιβάλλουσα 

του πεδίου στην εγκάρσια κατεύθυνση. Η λύση της κυµατικής εξίσωσης κάτω από 

αυτές τις συνθήκες παρέχει πολλαπλές λύσεις για κάθε τιµή του , δηµιουργώντας 

ζώνες επιτρεπτών και µη επιτρεπτών τιµών για τον κυµατάριθµο . Μάλιστα, για 

κάθε ζώνη, οι εκτεταµένοι ρυθµοί Bloch έχουν διαφορετική µορφή, χαρακτηριστική 

της ζώνης στην οποία βρίσκονται.  

xk

zk

Στις εργασίες [85], [87], [89] και [90] περιγράφεται η µέθοδος εξαγωγής του 

ακριβούς διαγράµµατος διασποράς µε τη χρήση του θεωρήµατος Floquet-Bloch. Ο 

Russel [89] παρουσιάζει έναν γενικό τρόπο που καλύπτει µε πληρότητα κάθε είδους 

περιοδικότητα, αφού η διαµόρφωση του δείκτη διάθλασης εκφράζεται σαν χωρικό 

άθροισµα Fourier. Στην περίπτωση ηµιτονοειδούς διαµόρφωσης του δείκτη 

διάθλασης η µέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα απλή στην εφαρµογή, αλλά γίνεται 

µαθηµατικά σύνθετη στην περίπτωση βηµατικής διαµόρφωσης του δείκτη διάθλασης, 

που αφορά στην πλειοψηφία των διατάξεων. Στις εργασίες των Yeh και Yariv [87], 

καθώς και των Kronig-Penney [85] και Szmulowicz [90] αναπτύσσεται µια 

εξαιρετικά εύχρηστη αλγεβρική µέθοδος, η οποία έχει εφαρµογή όµως µόνο σε 

διατάξεις µε δείκτη διάθλασης βηµατικής διαµόρφωσης. Σε κάθε περίπτωση τα 

αποτελέσµατα ταυτίζονται και το διάγραµµα παρουσιάζει την ίδια δοµή ζωνών (band 

structure). Αξιοποιώντας την τεχνική των δύο τελευταίων εργασιών, στο σχ. 4.10 

παρουσιάζεται το διάγραµµα διασποράς για µια διάταξη AlGaAs µε χαρακτηριστικά 

αυτά που αναγράφονται στον πίνακα 4.3. 
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∆είγµα #1: Πειραµατικές Παράµετροι 

µήκος κύµατος λ 1530nm  

GVD β2
21.35 /ps m  

σταθερά σύζευξης C 1126m−  

συντελεστής Kerr n2
13 21.5 10 /cm W−⋅  

µήκος δείγµατος L 5mm  

άνω τιµή δείκτη διάθλασης n1 3.3304 

κάτω τιµή δείκτη διάθλασης n2 3.3244 

βήµα δείκτη διάθλασης δn 0.006 

εύρος κυµατοδηγού a 4µm 

απόσταση κυµατοδηγών d 9µm 
 
 
Πίνακας 4.3: Χαρακτηριστικά δείγµατος #1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n2 n2

n1

a 

d 

Σχήµα 4.10: Το πλήρες διάγραµµα διασποράς µιας 1D περιοδικής διάταξης AlGaAs: δοµή ζωνών. 

 

Η µορφή στην οποία παριστάνεται το παραπάνω διάγραµµα διασποράς, 

δηλαδή όλες οι ζώνες αναδιπλωµένες µέσα στην περιοχή Qπ π− ≤ ≤ , είναι µια 

κλασσική µορφή απεικόνισης τέτοιων διαγραµµάτων στη Στερεά Κατάσταση. Η 

περιοχή αυτή καλείται πρώτη ζώνη Brillouin και αρκεί για να περιγραφεί ολόκληρη η 

δοµή των ζωνών. Η ακριβής µορφή του διαγράµµατος παρουσίαζεται στο σχ. 4.11 

όπου γίνεται σαφής ο τρόπος αναδίπλωσης των ζωνών. Επιπλέον, στο ίδιο σχήµα, 

παρουσιάζεται και ο τρόπος µε τον οποίο επιδρά η περιοδικότητα στο διάγραµµα 
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διασποράς ενός συνεχούς µέσου: η συνεχής καµπύλη διακόπτεται ανά xk d π= , τα 

σηµεία διακοπής αποµακρύνονται και µε τον τρόπο αυτόν εµφανίζονται ζώνες και 

χάσµατα. Το εύρος των χασµάτων εξαρτάται από παραµέτρους που θα εξετάσουµε 

στη συνέχεια.   

 

 συνεχές µέσο                                                            διακριτό µέσο 

 
 

 

 
αναδίπλωση

ζωνών 

 
Σχήµα 4.11: Η επίδραση της περιοδικότητας στη σχέση διασποράς: εµφάνιση ζωνών. 

 

Το εύρος των χασµάτων εξαρτάται από τη διαφορά του δείκτη διάθλασης από 

περιοχή σε περιοχή, το εύρος κάθε κυµατοδηγού και την περίοδο του συστήµατος. 

Στα επόµενα διαγράµµατα παρουσιάζεται η επίδραση των τριών αυτών παραµέτρων 

στο εύρος των ζωνών και των χασµάτων του διαγράµµατος διασποράς. Η µεσαία 

στήλη είναι το διάγραµµα 4.12 που αναφέρεται στις 4 πρώτες ζώνες της διάταξης 

AlGaAs των χαρακτηριστικών του πίνακα 4.3. Εκατέρωθεν των διαγραµµάτων της 

µεσαίας στήλης µεταβάλλεται µία εκ των παραµέτρων ∆n, a, d. Η αριστερή στήλη 

αναφέρεται σε µικρότερη και η δεξιά στήλη σε µεγαλύτερη τιµή της εκάστοτε 

παραµέτρου, σε σχέση µε την αντίστοιχη της µεσαίας στήλης. 
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∆ιαφορά δείκτη διάθλασης ∆n 

 αύξηση διαφοράς δείκτη διάθλασης

     
τα χάσµατα µεγαλώνουν / οι ζώνες µικραίνουν  

 

Εύρος κυµατοδηγού a 

 αύξηση εύρους κυµατοδηγού

    
το ηµιάπειρο χάσµα µικραίνει / όλα τα υπόλοιπα χάσµατα καθώς και οι ζώνες ταλαντώνονται  

 

 

Περίοδος d 

 αύξηση περιόδου συστήµατος

     
 

 

τα χάσµατα εκατέρωθεν της 1ης ζώνης µεγαλώνουν  ασυµπτωτικά / όλα τα υπόλοιπα, καθώς και οι ζώνες  µικραίνουν 

Σχήµα 4.12: Επίδραση διαφοράς δείκτη διάθλασης, εύρους κυµατοδηγού και περιόδου του 

συστήµατος στις ζώνες του διαγράµµατος ζωνών. 

  

Τα συµπεράσµατα που σηµειώνονται ενδιάµεσα στα διαγράµµατα του σχ. 

4.12 έχουν εξαχθεί από λεπτοµερή ανάλυση των δεδοµένων και για όλες τις 

ενδιάµεσες τιµές των παραµέτρων ∆n, a, d κι όχι µόνο από τα ενδεικτικά αυτά 

διαγράµµατα. 
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Μέσα στα χάσµατα δεν µπορεί να διαδοθεί πεδίο. Μέσα στις ζώνες αντιθέτως 

το πεδίο διαδίδεται υπό τη µορφή των κυµάτων Floquet – Bloch. Οι ρυθµοί αυτοί 

έχουν συγκεκριµένη δοµή, η οποία είναι χαρακτηριστική της ζώνης στην οποία 

συναντώνται. Στις πρόσφατες πειραµατικές εργασίες των Mandelik et al. [92] και 

Lahini et al. [93] απεικονίζεται η ακριβής δοµή των ρυθµών αυτών για τις πέντε 

πρώτες ζώνες. Στην [92] παρατηρούνται επιτυχώς σολιτόνια Floquet–Bloch, δηλαδή 

σολιτόνια υψηλότερων χασµάτων του σχ. 4.10 και ως εκ τούτου εµπεριέχουν 

ρυθµούς Floquet–Bloch από τις υψηλότερες ζώνες διέλευσης. Στην [93] εξετάζεται 

πειραµατικά η επίδραση της πόλωσης στη δοµή του διαγράµµατος ζωνών και στη 

µορφή των ρυθµών, όπου διαπιστώνεται ότι εν γένει διαφέρουν για τις δύο πολώσεις 

ΤΕ και ΤΜ. Στο σχ. 4.13 παρουσιάζεται η δοµή των ρυθµών Floquet – Bloch για τις 

πέντε πρώτες ζώνες και συγκρίνεται η αριθµητικά αναπαραχθείσα µορφή τους µε την 

πειραµατικά παρατηρούµενη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 4.13: Οι ρυθµοί Floquet – Bloch για τις πέντε πρώτες ζώνες. Στα (α) και (β) παρουσιάζεται η 

αριθµητική προσοµοίωσή τους και στο (γ) η µορφή τους όπως έχει παρατηρηθεί πειραµατικά από τους 

Mandelik et al. [92]. 

 

 

Να σηµειωθεί ότι για την εξαγωγή όλων των σχηµάτων της ενότητας αυτής 

γράφτηκε κώδικας σε Matlab που προσοµοιώνει τη διάδοση CW δέσµης laser σε 

περιοδικά µέσα. Εποµένως οι ρυθµοί Floquet – Bloch του σχ. 4.13(α,β) αποτυπώνουν 

την ακριβή µορφή της δέσµης στην έξοδο του συστήµατος.  

 

 

Η συµφωνία µε τα πειραµατικά δεδοµένα είναι εξαιρετική.  

211 



Η διακριτή µη-γραµµική εξίσωση Schrödinger, αν και εξαιρετικά ισχυρό 

εργαλείο, περιγράφει µόνο την πρώτη ζώνη, η οποία βρίσκεται κάτω από ένα 

ηµιάπειρο χάσµα (βλ. σχ.4.4), αδυνατώντας να περιγράψει και τις υπόλοιπες για 

υψηλότερης τάξης ρυθµούς. Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί σύµπτωση, αλλά 

σχετίζεται άµεσα µε τον τρόπο που έχει εξαχθεί η εξίσωση αυτή. Όπως 

αποσαφηνίστηκε και στην ενότητα 1.7.2, η DNLS δεν αντιµετωπίζει το σύστηµα 

συνολικά ως µια ενιαία περιοδική διάταξη, αλλά ως σύστηµα πολλών συζευγµένων 

κυµατοδηγών. Οι επιµέρους µονορυθµικοί κυµατοδηγοί θεωρείται ότι υποστηρίζουν 

το χαµηλότερης τάξης ιδιορυθµό µόνο. Μια απλή επισκόπηση του εκτεταµένου 

ρυθµού Bloch της 1ης ζώνης, έτσι όπως παρουσιάζεται στο σχ. 4.13, αποκαλύπτει ότι 

ο ρυθµός αυτός αποτελεί υπέρθεση τέτοιων ιδιορυθµών. Μοιραία, λοιπόν, η υπόθεση 

για υποστήριξη επιµέρους ιδιορυθµών χαµηλότερης τάξης ταυτίζεται µε την 

περιγραφή του ρυθµού Bloch της 1ης ζώνης. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι το διακριτό 

µοντέλο δεν παρέχει την πλήρη εικόνα του διαγράµµατος διασποράς.  

Στο σχ. 4.14 συγκρίνεται η πρώτη ζώνη, όπως δίνεται από τα δύο αυτά 

µοντέλα. Η συµφωνία είναι εξαιρετική, επαληθεύοντας την αποτελεσµατικότητα του 

διακριτού µοντέλου σε προβλήµατα διέγερσης της 1ης ζώνης. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Σχήµα 4.14: Σύγκριση των δύο µοντέλων (Floquet-Bloch – DNLS) για την πρώτη ζώνη. 
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Καθώς η µορφή του πεδίου στην έξοδο του περιοδικού συστήµατος αρκεί για 

να δηλώσει τη ζώνη που έχει διεγερθεί, αρκεί σε κάθε περίπτωση να ελέγχουµε την 

έξοδο του συστήµατος για να διαπιστώσουµε το πλήθος και το είδος των ζωνών που 

έχουν διεγερθεί. Για να διεγείρουµε κάποια ζώνη, αρκεί, όπως θα δούµε, να 

εισάγουµε στο περιοδικό σύστηµα µία CW δέσµη laser υπό κατάλληλη γωνία φ.  

Μια δέσµη που εισάγεται στο περιοδικό σύστηµα διανύει πρώτα κάποια 

απόσταση µέσα σε κάποιο µέσο διαφορετικών χαρακτηριστικών από αυτά του 

περιοδικού συστήµατος (π.χ. αέρας). Εάν το µέσο αυτό είναι συνεχές, τότε η δέσµη 

διαδίδεται στην κατεύθυνση ενός κυµατάριθµου , ο οποίος έχει τη σταθερή τιµή k

0

2k nπ
λ

= =k , όπου λ0 είναι το µήκος κύµατος λειτουργίας και n είναι ο δείκτης 

διάθλασης του µέσου αυτού. Επιπλέον, το k συνδέεται µε τους επιµέρους 

κυµατάριθµους µε τη σχέση , η οποία προκύπτει εύκολα από το χωρισµό 

µεταβλητών στην εξίσωση Helmholtz του προβλήµατος. Καθώς η δέσµη εισέρχεται 

στο σύστηµα, για να µπορέσει εν γένει να διαδοθεί θα πρέπει ο κυµατάριθµος 

διάδοσης k

2 2
zk k k= + 2

x

2
x

2
xq

z (θεωρώντας z τη διεύθυνση διάδοσης) να ταιριάξει µε κάποιον από τους 

υποστηριζόµενους από το περιοδικό σύστηµα κυµατάριθµους, αλλιώς η δέσµη 

ανακλάται. Μέσα στο εν λόγω 1D σύστηµα ένας ρυθµός διαδίδεται στην κατεύθυνση 

του κυµατάριθµου , ο οποίος συνδέεται µε τους επιµέρους κυµατάριθµους µε 

αντίστοιχη σχέση . Για αποφυγή συγχύσεως θα αναδιατυπώσουµε τη 

σχέση αυτή σαν , θεωρώντας ότι το β

k
2 2

zk k k= +

2 2
zk β= + z αντιστοιχεί στο kz και το qx στο kx 

που υποστηρίζει το περιοδικό σύστηµα, σε αντίθεση µε τα kz και kx της δέσµης στο 

συνεχές µέσο, που προηγείται του περιοδικού συστήµατος.  

Σύµφωνα µε την ορολογία αυτή, για να µπορέσει να διαδοθεί µια δέσµη στο 

σύστηµα και µάλιστα για να καταφέρει να διεγείρει ένα συγκεκριµένο ρυθµό, θα 

πρέπει η συνιστώσα kz της δέσµης να «ταιριάξει» µε τον κυµατάριθµο βz, που 

επιτρέπει ο συγκεκριµένος αυτός ρυθµός του συστήµατος. Καθώς στο συνεχές µέσο 

το k έχει σταθερή τιµή, η τιµή του kz µπορεί να ρυθµιστεί µέσω του kx. Η επιθυµητή 

τιµή του kx επιτυγχάνεται πειραµατικά µε ρύθµιση της γωνίας εισόδου φ της δέσµης, 

δηλαδή µε ρύθµιση της διεύθυνσης του κυµατάριθµου k. Η διεύθυνση διάδοσης της 

δέσµης πριν εισέλθει στο περιοδικό σύστηµα έχει πάντα την κατεύθυνση του 

κυµατάριθµου k του συνεχούς µέσου που προηγείται. Μόλις εισέλθει στο περιοδικό 

σύστηµα, τότε αλλάζει προσανατολισµό, ώστε να διαδίδεται σε κατεύθυνση κάθετη 
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στην εφαπτοµένη του διαγράµµατος xk kz− , όπως σχολιάστηκε και στην ενότητα 

4.3.1. Η κατεύθυνση αυτή εξαρτάται τόσο από την τάξη της ζώνης στην οποία 

βρίσκεται η δέσµη, όσο και από το πού βρίσκεται στη ζώνη Brillouin. 

Για να διεγείρουµε ρυθµούς ανώτερης τάξης, πρέπει σύµφωνα µε το 

διάγραµµα διασποράς να διαδόσουµε πεδία µικρότερων κυµατάριθµων kz, δηλαδή 

µεγαλύτερων kx, αφού 2 2 2 .z xk k k σταθ= + = , όπου µεγαλύτερα kx σηµαίνει απλά 

µεγαλύτερες γωνίες εισόδου της δέσµης. Πράγµατι, όπως θα διαπιστώσουµε, όσο 

µεγαλώνει η γωνία εισόδου της δέσµης, τόσο περισσότερες ζώνες διεγείρονται. 

 Η εισαγωγή της δέσµης laser στο περιοδικό σύστηµα υπό κατάλληλη γωνία φ 

ως προς τους κυµατοδηγούς µπορεί να επιτευχθεί µε δύο τρόπους: απευθείας στους 

κυµατοδηγούς από µπροστά (head-on) ή από το πλάι (sideways), όπως φαίνεται και 

στο σχ.4.15.  

φ 

kz

kx

k
(α)                                                                (β) 

φ 

kz

kx

k
 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 4.15: Τρόποι εισαγωγής δέσµης στο σύστηµα υπό γωνία φ για διέγερση επιλεγµένων ζωνών: 

(α) από µπροστά (β) από το πλάι. 
 

Στην περίπτωση της απευθείας εισαγωγής από µπροστά (head-on), λόγω των 

οριακών συνθηκών στη διεπαφή συνεχούς διακριτού διατηρείται ο εγκάρσιος 

κυµατάριθµος kx της προσπίπτουσας δέσµης (συνέχεια της εφαπτοµενικής 

συνιστώσας του πεδίου Ε). Έτσι, η γωνία φ καθορίζει απευθείας τον κυµατάριθµο kx 

κι επιτυγχάνεται καταρχήν το ταίριασµα των kx–qx. Για το λόγο αυτό, καθώς το ίδιο 

qx συναντάται σε πολλές ζώνες, µια συγκεκριµένη γωνία φ που αντιστοιχεί σε ένα 

συγκεκριµένο kx, δηλαδή σε ένα συγκεκριµένο qx, µπορεί να διεγείρει πολλές ζώνες 

και όχι µόνο την επιθυµητή. Πιο συγκεκριµένα, αν το kxd βρίσκεται στην περιοχή      

0 – π, τότε διεγείρονται βz κυρίως από την 1η ζώνη. Αν π<kxd<2π, τότε διεγείρεται η 

1η και η 2η ζώνη, για 2π<kxd<3π η 1η, η 2η και η 3η κοκ. Εποµένως, µε τον τρόπο αυτό 

δεν είναι δυνατό να διεγερθεί µόνο ένας συγκεκριµένος ρυθµός Floquet – Bloch. 
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Σχήµα 4.16: Εισαγωγή CW δέσµης απευθείας στο σύστηµα από µπροστά υπό γωνία φ. Η απευθείας 

είσοδος της δέσµης υπό γωνία φ ρυθµίζει την τιµή του κυµατάριθµου kx. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη 

διέγερση πολλών ζωνών, καθώς το ίδιο kx υπάρχει σε όλες τις ζώνες.  
 

Στο επάνω διάγραµµα του σχ. 4.16 εξηγείται σχηµατικά ο τρόπος λειτουργίας 

της δέσµης που εισάγεται από µπροστά. Στο ίδιο διάγραµµα είναι σηµειωµένες και οι 

κατευθύνσεις των επιµέρους δεσµών κάθε ζώνης. Στο υπόλοιπο του σχ. 4.16 

απεικονίζεται µέσω προσοµοιώσεων η εισαγωγή δέσµης για τρεις περιπτώσεις, kxD = 

0.3π, kxD = 1.3π και kxD = 2.3π. Και οι τρεις περιπτώσεις αναφέρονται στο ίδιο kxD 
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που συναντάται περιοδικά σε πολλές ζώνες. Οι προσοµοιώσεις επαληθεύουν τα 

θεωρητικά αναµενόµενα. Για kxD = 0.3π διεγείρεται κυρίως η 1η ζώνη (µεσαία 

δέσµη), για kxD = 1.3π διεγείρεται κυρίως η 2η ζώνη (αριστερή δέσµη) και για kxD = 

2.3π διεγείρεται κυρίως η 3η ζώνη (δεξιά δέσµη). Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι 

διευθύνσεις των δεσµών παραµένουν σταθερές για τις τρεις περιπτώσεις, γεγονός που 

επαληθεύει τη διαπίστωση ότι το kxD έχει την ίδια τιµή και στις τρεις αυτές ζώνες. Η 

σχετική τους γωνία συµφωνεί επίσης και µε τις αναµενόµενες κατευθύνσεις που είναι 

σηµειωµένες στο επάνω διάγραµµα. 

Εναλλακτικά, το εµπόδιο αυτό παρακάµπτεται εάν εισάγουµε τη δέσµη από το 

πλάι (sideways). Και πάλι στο συνεχές µέσο η γωνία εισαγωγής φ ρυθµίζει απευθείας 

την τιµή του kx, οπότε λόγω της σχέσης 2 2 2 .z xk k k σταθ= + =  αυτόµατα ορίζεται και 

η τιµή του kz. Λόγω όµως των οριακών συνθηκών, σε αυτή την περίπτωση το kz είναι 

αυτό που διατηρείται και που τελικά συζεύγνυται στο σύστηµα. Εποµένως αρκεί να 

ρυθµιστεί η γωνία φ ώστε να επιτευχθεί το ταίριασµα kz– βz. 

 

 
 
 
 
k 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
kz
 
 
 
 
 

kx

Σχήµα 4.17: Εισαγωγή CW δέσµης από το πλάι του συστήµατος υπό γωνία φ. Η δέσµη πριν εισέλθει 

στο περιοδικό σύστηµα έχει την κατεύθυνση του κυµατάριθµου k. Για να επιτευχθεί διέγερση κάποιου 

συγκεκριµένου ρυθµού και κατ’επέκταση διάδοση το kz πρέπει να ταιριάξει µε τον κυµατάριθµο βz του 

ρυθµού αυτού. Το ρύθµισµα της τιµής του kz γίνεται µέσω του kx, το οποίο ρυθµίζεται από τη γωνία 

εισόδου φ. 
 

Συνοψίζοντας, θα µπορούσε να πει κανείς ότι η είσοδος της δέσµης υπό γωνία 

φ απευθείας στο σύστηµα καθορίζει το kx, δηλαδή το qx, ενώ από το πλάι µέσω του 

συνεχούς µέσου  καθορίζει το kz, δηλαδή το βz. 

Η γωνία εισόδου όπως θα δούµε εξαρτάται από την τιµή του δείκτη διάθλασης 

(δ.δ.) στο συνεχές µέσο, αφού αυτό είναι το µέσο εισόδου του πεδίου. Αν το µέσο 
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αυτό είναι ο αέρας, τότε λόγω µικρού δ.δ. απαιτούνται µεγάλες γωνίες εισόδου φ. Για 

το λόγο αυτό, οι ζώνες µπορούν να παρατηρηθούν σε µικρές γωνίες αν το συνεχές 

µέσο είναι και αυτό AlGaAs, όπως και το περιοδικό σύστηµα. Επιπλέον, αν n0+∆n 

είναι η τιµή του δείκτη διάθλασης των κυµατοδηγών και n0 η τιµή του ανάµεσά τους, 

τότε ανάλογα µε το αν ο δείκτης διάθλασης του συνεχούς µέσου έχει τη µία ή την 

άλλη τιµή µεταβάλλονται και οι γωνίες εισόδου της δέσµης για την παρατήρηση της 

ίδιας ζώνης. Στο σχ. 4.18 παρουσιάζεται η ιδέα αυτή για την περίπτωση που το 

συνεχές µέσο είναι και αυτό AlGaAs µε δ.δ. το χαµηλό δ.δ. του περιοδικού 

συστήµατος. 

 

φ 

kz

kx

k

 εγκάρσια τοµή 
 n0 + ∆n 

 n0

κάτοψη  

 

 k2
 = kz

2 + kx
2

 

 
Σχήµα 4.18: Εισαγωγή CW δέσµης από το πλάι του συστήµατος υπό γωνία φ. Το συνεχές µέσο που 

οδηγεί τη δέσµη στο περιοδικό σύστηµα είναι AlGaAs και ο δ.δ. ταυτίζεται µε το χαµηλό δ.δ. 

(εναλλακτικά µε τον υψηλό δ.δ.) του περιοδικού συστήµατος. 
 

Από το σχήµα 4.15 είναι σαφές ότι οι κυµατάριθµοι kz και kx συνδέονται µε 

την απλή τριγωνοµετρική σχέση tanx zk k ϕ= ⋅ . Εποµένως, κάθε σηµείο του 

διαγράµµατος διασποράς αντιστοιχεί σε µια γωνία εισόδου φ, σύµφωνα µε τη σχέση  

 

    arctan x

z

k
k

ϕ
⎛ ⎞

= ⎜
⎝ ⎠

⎟     (4.12.1) 

 

Εναλλακτικά coszk k ϕ= ⋅  ή 
0

2 coszk nπ ϕ
λ

= ⋅ , αφού 
0

2k nπ
λ

= , οπότε:  
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    (4.12.2) 
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Εποµένως, το διάγραµµα διασποράς xk kz−  µπορεί µε τη χρήση της έκφρασης 

4.12 να µετατραπεί σε διάγραµµα xk ϕ− . Από τη σχέση 4.12.2 δηλώνεται το γεγονός 

ότι για να διεγερθεί µια συγκεκριµένη ζώνη, η γωνία εισόδου της δέσµης εξαρτάται 

από το δείκτη διάθλασης του µέσου εισόδου, δηλαδή από το δείκτη διάθλασης του 

συνεχούς µέσου.  

Στη συνέχεια, µε χρήση της 4.12.2 παρουσιάζονται στο σχ. 4.19 τα 

διαγράµµατα xk ϕ−  που αντιστοιχούν στο διάγραµµα διασποράς του σχ. 4.10 για τις 

δύο περιπτώσεις που ο δείκτης διάθλασης του συνεχούς µέσου ταυτίζεται µια µε το 

χαµηλό (σχ. 4.19α) και µια µε τον ψηλό (σχ. 4.19β) δείκτη διάθλασης του περιοδικού 

συστήµατος. 

 
 

 

n0

n0 + ∆n

 
Σχήµα 4.19: ∆ιαγράµµατα γωνίας εισόδου δέσµης – Q για συνδυασµένο σύστηµα περιοδικού-

συνεχούς. Η τιµή του δείκτη διάθλασης (δ.δ.) του συνεχούς µέσου ταυτίζεται στο (α) µε την τιµή του 

δ.δ. ανάµεσα στους κυµατοδηγούς και στο (β) µε την τιµή του δ.δ. των κυµατοδηγών. Παρατηρούµε 

ότι στο (α) η 1η ζώνη απουσιάζει (έχει συµπιεστεί σε γωνία 0 mrad). 

 

Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται αναλυτικά οι περιοχές των 

διαγραµµάτων του σχήµατος 4.19. 
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γωνία φ εισόδου δέσµης (mrad) 

  

συνεχές µέσο χαµηλού δ.δ. 

 

 

συνεχές µέσο υψηλού δ.δ. 

 

ηµιάπειρο χάσµα – 0 – 33 

ζώνη 1 – 34– 35 

χάσµα 1 – 2 – 36 – 59 

ζώνη 2 0 – 29 60 – 66 

χάσµα 2 – 3 30 – 40 67 – 7 

ζώνη 3 41 – 63 72 – 87 

χάσµα 3 – 4 64 – 68 88 – 91 

ζώνη 4 69 – 93 92 – 111 

χάσµα 4 – 5 94 – 95 112 – 113 

ζώνη 5 96 – 121 114 – 135 

 
Πίνακας 4.4: Κατανοµή ζωνών – χασµάτων ως προς τη γωνία εισόδου της δέσµης. 

 
Όπως επανειλληµένως σχολιάσαµε, για προβλήµατα διέγερσης ρυθµών τάξης 

µεγαλύτερης του χαµηλότερου ιδιορυθµού των επιµέρους κυµατοδηγών, η διακριτή 

µη-γραµµική εξίσωση Schrödinger παύει να ισχύει. Στις περιπτώσεις αυτές τη θέση 

της παίρνει το γενικότερο συνεχές µοντέλο, το οποίο στην περίπτωση CW δέσµης 

είναι:  

 

  ( )
2

20 2
02

0

ˆ1 0
2 eff

k nU Ui k n x U U
z x Aβ

∂ ∂
+ + ∆ +

∂ ∂
U =   (4.13) 

 

Το συνδυασµένο περιοδικό-συνεχές σύστηµα περιγράφεται από το συνεχές 

µοντέλο (εξ. 4.13), όπου στο συντελεστή ( )n x∆  υπεισέρχεται όλη η πληροφορία για 

την ακριβή  κατανοµή του δείκτη διάθλασης στο χώρο. Στο µοντέλο αυτό η 

γκαουσιανή δέσµη που εισέρχεται υπό γωνία στο σύστηµα µοντελοποιείται ως: 

 

   ( )
( )2

22, 0 in x

x x
X ik

in
xz U e e

δ−
−

⋅= = ⋅ ⋅U x    (4.14) 

 

219 



όπου  είναι το πλάτος του πεδίου στην είσοδο του συστήµατος, inU inX  το χωρικό 

εύρος της δέσµης και xδ  η αρχική απόσταση της δέσµης από τη διεπαφή περιοδικού 

– συνεχούς. Το χωρικό εύρος συνδέεται µε τη FWHM (Full Width at Half Maximum) 

τιµή του µε τη γνωστή για γκαουσιανές κατανοµές σχέση 2 ln 2FWHM inX X= ⋅ ⋅ .  

Η αρχική κλίση της δέσµης µοντελοποιείται στο µέγεθος  

 

     
0

2 sinxk nπ ϕ
λ

= ⋅    (4.15) 

 

Ένας τρόπος αριθµητικής επαλήθευσης της δοµής ζωνών του διαγράµµατος 

διασποράς είναι µε χρήση του µοντέλου (4.13). Μεταβάλλοντας τη γωνία εισόδου της 

δέσµης φ και αποτυπώνοντας τη θέση της δέσµης στην έξοδο του συστήµατος για 

κάθε γωνία φ λαµβάνουµε τα διαγράµµατα του σχ. 4.20.  
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Σχήµα 4.20: Προσοµοιώσεις απεικόνισης γωνίας εισόδου (mrad) – θέσης εξόδου (µm) CW δέσµης. Η 

δέσµη έχει εύρος XFWHM = 80µm και εισέρχεται στο σύστηµα από το πλάι µέσω συνεχούς πλατφόρµας 

AlGaAs σε απόσταση δx = 130µm από τη διεπαφή περιοδικού – συνεχούς συστήµατος.  (α) Εισαγωγή 

δέσµης από συνεχές AlGaAs χαµηλού δ.δ., n = 3.3244 και έξοδος στα 10mm (β) Εισαγωγή δέσµης από 

συνεχές AlGaAs υψηλού δ.δ., n = 3.3304 και έξοδος στα 5mm. 

 

Στο σχήµα του σχ. 4.20 απεικονίζεται η σχέση γωνίας εισόδου (mrad) – θέσης 

εξόδου (µm) CW δέσµης που εισέρχεται στο περιοδικό σύστηµα υπό γωνία φ µέσω 

του συνεχούς AlGaAs. Το σχ. 4.20(α) αφορά στη διάταξη όπου ο δείκτης διάθλασης 

του συνεχούς AlGaAs έχει τη χαµηλή τιµή 3.3244 και άρα αντιστοιχεί στο διάγραµµα 

4.19(α) και το σχ. 4.20(β) αφορά στη διάταξη όπου ο δείκτης διάθλασης του 
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συνεχούς AlGaAs έχει την υψηλή τιµή 3.3304 αντιστοιχώντας στο διάγραµµα 

4.19(β). Και στα δύο συστήµατα η τροφοδοσία είναι ακριβώς η ίδια, δηλαδή η δέσµη 

έχει εύρος XFWHM = 80µm και εισέρχεται στο σύστηµα από το πλάι µέσω της 

συνεχούς πλατφόρµας AlGaAs σε απόσταση δx = 130µm από τη διεπαφή περιοδικού 

– συνεχούς συστήµατος. Η έξοδος λαµβάνεται στα 10mm για το 1ο σύστηµα και στα 

5mm για το 2ο. 

Στο σχήµα 4.20 διακρίνονται οι ζώνες διέλευσης και απαγόρευσης των 

αντίστοιχων διαγραµµάτων ζωνών του σχ. 4.19. Επειδή παρουσιάζουν την κατανοµή 

της οπτικής ισχύος στην έξοδο του συστήµατος, οι γωνίες εισόδου για τις οποίες η 

οπτική ισχύς βρίσκεται επάνω από τη διεπαφή (λευκή διακεκοµµένη γραµµή) 

αντιπροσωπεύουν τις ζώνες διέλευσης, αφού για τις γωνίες αυτές το πεδίο εισχωρεί 

στο περιοδικό σύστηµα, δηλαδή διαδίδεται σε αυτό. Οι υπόλοιπες γωνίες εισόδου 

αφορούν στις ζώνες απαγόρευσης, αφού η οπτική ισχύς βρίσκεται κάτω από τη 

διεπαφή, δηλαδή µέσα στο συνεχές σύστηµα. Αυτό σηµαίνει ότι έχει υποστεί 

ανάκλαση, δηλαδή δεν έχει βρεθεί κάποιος κυµατάριθµος β µε τον οποίο να µπορέσει 

να διαδοθεί µέσα στο περιοδικό σύστηµα. Στο σχ. 4.20(α) διακρίνονται σαφώς η 2η 

ζώνη (0-29mrad), το χάσµα 2-3 (30-40mrad), καθώς και η 3η ζώνη (41-63mrad). Στο 

σχ. 4.20α) διακρίνονται σαφώς το χάσµα 1-2 (36-59mrad), η 2η ζώνη (60-66mrad), το 

χάσµα 2-3 (67-71mrad), η 3η ζώνη (72-87mrad), το χάσµα 3-4 (88-91mrad), καθώς 

και η 4η ζώνη (92-111mrad).  

Από το σχήµα αυτό γίνεται επίσης σαφές το γεγονός ότι η κατεύθυνση 

διάδοσης της δέσµης µέσα στο περιοδικό σύστηµα καθορίζεται από τη µορφή του 

διαγράµµατος ζωνών. Η διεύθυνση διάδοσης της δέσµης πριν εισέλθει στο περιοδικό 

σύστηµα έχει πάντα την κατεύθυνση του κυµατάριθµου k του συνεχούς µέσου που 

προηγείται, είτε πρόκειται για είσοδο της δέσµης από µπροστά είτε από το πλάι. 

Μόλις η δέσµη εισέλθει στο περιοδικό σύστηµα, αλλάζει προσανατολισµό, ώστε να 

διαδίδεται σε κατεύθυνση κάθετη στην εφαπτοµένη του διαγράµµατος , όπως 

σχολιάστηκε και στην ενότητα 4.3.1. Το γεγονός αυτό διαπιστώνεται από την 

καµπυλότητα των σχηµατισµών στο σχήµα αυτό. Καθώς η γωνία εισόδου µεγαλώνει , 

η δέσµη εισέρχεται και εξέρχεται από ζώνες διέλευσης. Όσο η δέσµη βρίσκεται σε 

µια τέτοια ζώνη και η γωνία αυξάνεται, σαρώνεται ουσιαστικά µε αυτό τον τρόπο το 

διάγραµµα µιας ζώνης κατά τον άξονα k

xk k− z

xD. Καθώς µεταβάλλεται συνεχώς η κλίση 

του διαγράµµατος µεταβάλλεται αντίστοιχα και η κατεύθυνση της δέσµης.  
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Τα παραπάνω αποσαφηνίζονται περαιτέρω στο σχ. 4.20, όπου παρουσιάζεται 

η ακριβής εξέλιξη του πεδίου µέσα στο σύστηµα για απόσταση διάδοσης 1cm. Από 

τα δύο συστήµατα έχει επιλεγεί ενδεικτικά το σύστηµα στο οποίο το συνεχές AlGaAs 

έχει το χαµηλό δείκτη διάθλασης. Επιπλέον, από το ήδη προσοµοιωµένο εύρος 20-

45mrad, παρουσιάζονται τρεις συγκεκριµένες γωνίες εισόδου: 25mrad (µέσα στη 2η 

ζώνη), 35mrad (µέσα στο χάσµα µεταξύ 2ης και 3ης ζώνης) και 43mrad (µέσα στην 3η 

ζώνη). Οι τρεις αυτές περιπτώσεις είναι αντιπροσωπευτικές και των υπόλοιπων. Σε 

κάθε επιµέρους σχήµα διακρίνονται οι γωνίες εισόδου και εξόδου της δέσµης, καθώς 

και η µορφή των ρυθµών Bloch για κάθε ζώνη. 
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Σχήµα 4.21: Εισαγωγή CW δέσµης απευθείας στο σύστηµα από µπροστά υπό γωνία φ. Η απευθείας 

είσοδος της δέσµης υπό γωνία φ ρυθµίζει την τιµή του κυµατάριθµου kx. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη 

διέγερση πολλών ζωνών, καθώς το ίδιο kx υπάρχει σε όλες τις ζώνες.  
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Τα συστήµατα που έχουν µέχρι στιγµής εξεταστεί στην ενότητα αυτή 

θεωρούνται γραµµικά. Η εισαγωγή της µη-γραµµικότητας στο σύστηµα θα 

τροποποιήσει τα µέχρι στιγµής συµπεράσµατα.  

 Ας θεωρήσουµε το σύστηµα που έχει χρησιµοποιηθεί σε όλη την ενότητα 4.4. 

Εάν η δέσµη που εισέρχεται στο σύστηµα αυτό είναι αρκετά ισχυρή, τότε 

εκδηλώνεται µη-γραµµικότητα και το διάγραµµα γωνίας εισόδου – θέσης εξόδου του 

σχ. 4.20(α) αλλάζει µορφή, όπως φαίνεται στο σχ. 4.22. Στο σχήµα αυτό έχει 

χρησιµοποιηθεί δέσµη εύρους 40µm αντί των 80µm της δέσµης του σχ. 4.20.    
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Σχήµα 4.22: Προσοµοίωση απεικόνισης γωνίας εισόδου (mrad) – θέσης εξόδου (µm) CW δέσµης. Η 

δέσµη έχει εύρος XFWHM = 40µm και εισέρχεται στο σύστηµα από το πλάι µέσω συνεχούς πλατφόρµας 

AlGaAs χαµηλού δ.δ., n = 3.3244 σε απόσταση δx = 65µm από τη διεπαφή περιοδικού – συνεχούς 

συστήµατος.  Στο (α) η δέσµη είναι γραµµική και στα (β), (γ), (δ) µη-γραµµική. Αν Ι είναι η ένταση 

της δέσµης στο (β), τότε στο (γ) είναι 2xΙ και στο (δ) 3xΙ. Η έξοδος λαµβάνεται στα 7mm. 
 

Η µη-γραµµικότητα τείνει να γεφυρώσει το χάσµα µεταξύ των ζωνών 2 και 3. 

Η ιδιότητα αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιµη, καθώς µπορεί να χρησιµεύσει σε 

ολοκληρωµένα συστήµατα οπτικής µεταγωγής, τύπου on-off, και σε συστήµατα 

δυαδικής λογικής και οπτικών λογικών πυλών. 

Επιπλέον διαπιστώνεται ότι η επίδραση της µη-γραµµικότητας γίνεται 

ιδιαίτερα έντονη στο όριο µεταξύ µιας ζώνης και του γειτονικού της χάσµατος. Για το 

λόγο αυτό στο σχ. 4.23 παρουσιάζεται αναλυτικά η επίδραση της µη-γραµµικότητας 

στη θέση εξόδου της δέσµης, όταν αυτή εισάγεται στο σύστηµα από δύο 

χαρακτηριστικές γωνίες: στα 27mrad (σχ. 4.23(α)) που αντιστοιχούν στο όριο µεταξύ 

2ης ζώνης και χάσµατος 2-3, καθώς και στα 41mrad (σχ. 4.23(β)) που αντιστοιχούν 

στο όριο µεταξύ χάσµατος 2-3 και 3ης ζώνης. Η δέσµη έχει και πάλι εύρος 40µm. 
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στα 27mrad: πυθµένας της 2ης ζώνης στα 41mrad: κορυφή της 3ης ζώνης  
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Σχήµα 4.23: Προσοµοίωση απεικόνισης µη-γραµµικότητας – θέσης εξόδου CW δέσµης. Η δέσµη έχει 

εύρος XFWHM = 40µm και εισέρχεται στο σύστηµα από το πλάι µέσω συνεχούς πλατφόρµας AlGaAs 

χαµηλού δ.δ., n = 3.3244 σε απόσταση δx = 65µm από τη διεπαφή περιοδικού – συνεχούς συστήµατος.  

(α) Η δέσµη εισέρχεται υπό γωνία 27mrad και εξέρχεται στα 10mm. (β) Η δέσµη εισέρχεται υπό γωνία 

41mrad και εξέρχεται στα 8mm. 
 

Είναι σαφές ότι στον πυθµένα της 2ης ζώνης η µη-γραµµικότητα ωθεί τη 

δέσµη προς µικρότερες γωνίες, ενώ στην κορυφή της 3ης ζώνης προς υψηλότερες 

γωνίες, δηλαδή το χάσµα µετατοπίζεται προς µικρότερες γωνίες. Αυτό είναι 

αναµενόµενο, καθώς η µη-γραµµικότητα ολισθαίνει το διάγραµµα προς 

µεγαλύτερους κυµατάριθµους (βλ. σχέση διασποράς 4.8). Αυτό σηµαίνει ότι 

απαιτούνται πια µικρότερες γωνίες για την παρατήρηση των ίδιων χασµάτων, αφού 

µε σταθερό το k, αύξηση του kz συνεπάγεται µείωση του kx, δηλαδή µείωση της 

γωνίας φ (βλ. σχ. 4.14).  

 

µη-γραµµικότητα 
.k

z xk k
σταθ

ϕ
=

↑ ⇒ ↑ ⇒ ↓ ⇒ ↓  

 

Στα διαγράµµατα 4.20, 4.22 και 4.23 η απόσταση εξόδου της δέσµης από την 

αρχή του συστήµατος δεν έχει διατηρηθεί σταθερή, αλλά µειώνεται όσο η γωνία 

εισόδου µεγαλώνει. Αυτό συµβαίνει για καθαρά πρακτικούς λόγους, για 

εξοικονόµηση υπολογιστικού χρόνου δηλαδή, και δε στερεί από τα αποτελέσµατα τη 

γενικότητά τους. Για να εξαχθούν όλα τα συµπεράσµατα στην ίδια θέση εξόδου, το 

σύστηµα θα πρέπει να προσοµοιωθεί για σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό 

κυµατοδηγών (λόγω των µεγάλων γωνιών), επιβραδύνοντας δραµατικά την εξαγωγή 

των αποτελεσµάτων, κάτι το οποίο για τις ανάγκες της ενότητας αυτή είναι περιττό. 
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4.5 Παλµική λειτουργία 

 

Όπως είδαµε και στην αρχή του κεφαλαίου, το γεγονός ότι ένας παλµός αποτελείται 

από ένα φάσµα συχνοτήτων προκαλεί στον κυµατάριθµο διάδοσης β και στο 

συντελεστή σύζευξης C εξάρτηση από τη συχνότητα του διαδιδόµενου πεδίου. Η 

εξάρτηση αυτή, δηλαδή το γεγονός ότι ( )β β ω=  και ( )C C ω= , εκφράζεται απλά 

από τους συντελεστές που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη των µεγεθών αυτών σε 

σειρά Taylor. Η εξίσωση 4.2 που αφορά σε τέτοιου είδους διάδοση αναδιατυπώνεται 

στη συνέχεια: 

 

( )
2

21 12
0 0 1 1 12 0

2
n n n n

n n n n
U U U Ui U C U U iC U U
z t t t

ββ γ+ −
+ −

∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞+ − + + + + + =⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
n  (4.2.1) 

 

Στη µορφή αυτή, καθώς το πεδίο εξελίσσεται, ο εκάστοτε παρατηρητής 

κινείται µε την ταχύτητα οµάδας του πεδίου. Μετατοπίζοντας το φάσµα του 

κυµατοπακέτου κατά 0β  γύρω από το φέροντα κυµατάριθµο, το προηγούµενο 

µοντέλο γίνεται: 

 

( )
2

21 12
0 1 1 12 0

2
n n n n

n n n n
u u u ui C u u iC u
z t t t

β γ+ −
+ −

∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞− + + + + +⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
u =  (4.2.2) 

 

Στο γραµµικό όριο η εξίσωση 4.2 γράφεται: 

 

( )
2

1 12
0 0 1 1 12 0

2
n n n

n n n
U U U Ui U C U U iC
z t t t

ββ + −
+ −

∂ ∂ ∂ ∂⎛+ − + + + + =⎜∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
n ⎞

⎟  (4.16.1) 

 

( )
2

1 12
0 1 1 12 0

2
n n n n

n n
u u u ui C u u iC
z t t t

β + −
+ −

∂ ∂ ∂ ∂⎛− + + + +⎜∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
⎞ =⎟    (4.16.2) 

 

 

Για διέγερση ενός κυµατοδηγού η αναλυτική λύση της εξ. 4.16 διατυπώνεται 

µέσω µετασχηµατισµού Fourier ως εξής:  
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Είσοδος (input):  0 ( , 0) ( )U t z f t= =

Έξοδος (output): ( ) ( )
22

2
0 1( , ) 2

2

n i z t

n n
iU t z F J C C z e d

β ω ω
ω ω ω

π

⎛ ⎞+∞ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

−∞

= +⎡ ⎤⎣ ⎦∫  (4.17) 

 

όπου ( )F ω  είναι ο µετασχηµατισµός Fourier, το φάσµα, του παλµού εισόδου, 

δηλαδή είναι: . Η λύση αυτή προκύπτει εύκολα εάν 

µετασχηµατιστεί κατά Fourier η εξ. 4.16, οπότε και αποκτά µορφή παρόµοια µε την 

εξ. 4.4 του γραµµικού CW προβλήµατος. Στη συνέχεια η λύση προκύπτει κατ’ 

αντιστοιχία µε το πρόβληµα CW κάνοντας και χρήση του αντίστροφου 

µετασχηµατισµού Fourier για την επαναφορά της λύσης στον πραγµατικό χρόνο. 

0
ˆ( ) ( , 0)F U zω ω= =

 

4.6 Παλµική λειτουργία: η επίδραση της διαρρυθµικής διασποράς 

 

Πριν συνεχίσουµε στην αναζήτηση της σχέσης διασποράς του γραµµικού 

προβλήµατος, θα εξετάσουµε την επίδραση της διαρρυθµικής διασποράς στην 

περίπτωση περιοδικών συστηµάτων, η οποία µοντελοποιείται στον όρο µε 

συντελεστή C1. Ο ρόλος της διαρρυθµικής διασποράς αποσαφηνίστηκε στο κεφάλαιο 

2 για την περίπτωση του απλού συζεύκτη δύο κυµατοδηγών, όπου οι υπερρυθµοί 

είναι µόνο 2. Στην περίπτωση ενός περιοδικού συστήµατος οι υπερρυθµοί είναι πολύ 

περισσότεροι (όσοι και το πλήθος των επιµέρους κυµατοδηγών) και είναι δύσκολο να 

εξαχθούν µε τρόπο θεωρητικό συµπεράσµατα παρόµοια µε αυτά του κεφαλαίου 2. 

Για το λόγο αυτό θα επικαλεστούµε το διάγραµµα ( )C C λ=  των σχ. 1.35, 1.36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 4.24: Ο συντελεστής σύζευξης C = C(λ) για περιοδικό σύστηµα (α)  SiO2 (β) AlGaAs. 
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 Τα διαγράµµατα αυτά παρουσιάστηκαν αρχικά στο εισαγωγικό κεφάλαιο 1 

και αποτυπώνουν την εξάρτηση του συντελεστή σύζευξης C από τη συχνότητα ω. 

Είναι εκφρασµένα ως προς το µήκος κύµατος, καθώς αποτελεί έννοια πιο εύχρηστη 

και συχνά απαντώµενη σε πειραµατικά και γενικότερα οπτικά τηλεπικοινωνιακά 

ζητήµατα. 

 Σύµφωνα µε το σχ. 4.24, καθώς το µήκος κύµατος µεγαλώνει, δηλαδή καθώς 

η συχνότητα µικραίνει, ο συντελεστής σύζευξης µεγαλώνει. Πρακτικά αυτό σηµαίνει 

ότι οι χαµηλότερες συχνότητες ενός παλµού θα υπόκεινται σε ισχυρότερη σύζευξη 

από τους γειτονικούς κυµατοδηγούς σε σχέση µε τις υψηλότερες συχνότητες του 

παλµού. Πράγµατι, αυτό διαπιστώνεται και από τις αριθµητικές προσοµοιώσεις που 

παρουσιάζονται στο σχ. 4.25. Στο σχήµα αυτό απεικονίζεται η χωροχρονική µορφή 

ενός παλµού αρχικής µορφής sech(t) (κεντρικό σχήµα) στην έξοδο του περιοδικού 

συστήµατος. Ο παλµός εισάγεται στον κεντρικό κυµατοδηγό τεσσάρων διαφορετικών 

πιθανών συστηµάτων και διαδίδεται για κάποια απόσταση z.  

 C = σταθ. C = C(ω) 
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Σχήµα 4.25: ∆ιάδοση παλµού σε σύστηµα µε διασπορά ταχύτητας οµάδας και διαρρυθµική διασπορά. 

Αριστερή στήλη: C = σταθ., ∆εξιά στήλη: C = C(ω), Επάνω σειρά: β2>0, Κάτω σειρά: β2<0. 
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Τα χαρακτηριστικά του αρχικού παλµού, η απόσταση διάδοσης, καθώς και οι 

µονάδες που εµφανίζονται σε όλους τους άξονες είναι όλα κανονικοποιηµένα. Η 

επάνω σειρά απεικονίζει την έξοδο του παλµού αυτού από ένα σύστηµα µε οµαλή 

διασπορά (β2>0), ενώ η κάτω σειρά απεικονίζει την έξοδο του ίδιου παλµού από ένα 

σύστηµα µε ανώµαλη διασπορά (β2<0). Επιπλέον, κάθε σειρά µπορεί να συνδυαστεί 

µε µία εκ των δύο στηλών. Η αριστερή στήλη απεικονίζει την έξοδο του παλµού 

αυτού από σύστηµα σταθερού συντελεστή σύζευξης (C=σταθ.), ενώ στη δεξιά στήλη 

ο συντελεστής σύζευξης εξαρτάται από τη συχνότητα (C=C(ω)). Ο συνδυασµός ανά 

δύο των παραπάνω περιπτώσεων αντιστοιχεί σε 22 = 4 δυνατούς συνδυασµούς, τα 4 

σχήµατα γύρω από το κεντρικό. 

Η µορφή των παλµών του σχ. 4.25 δικαιολογείται εύκολα αν αναλογιστεί 

κανείς το είδος της επίδρασης που έχει σε ένα κυµατοπακέτο η θετική ή η αρνητική 

διασπορά ταχύτητα οµάδας β2. Ως γνωστόν, όταν η διασπορά είναι οµαλή (β2>0), 

τότε οι χαµηλές συχνότητες µετατοπίζονται προς την αρχή του παλµού και οι υψηλές 

προς το τέλος του. Στην περίπτωση που η διασπορά είναι ανώµαλη συµβαίνει 

ακριβώς το αντίθετο. Για την αριστερή στήλη που C=σταθ., το πρόσηµο της 

διασποράς είναι αδιάφορο, καθώς όλες οι συχνότητες συζεύγνυνται µε τον ίδιο τρόπο. 

Όταν όµως C=C(ω), οπότε και οι χαµηλότερες συχνότητες υπόκεινται σε ισχυρότερη 

σύζευξη σύµφωνα µε το σχ. 4.24, τότε το πρόσηµο της διασποράς τροποποιεί τα 

πράγµατα. Αν β2>0, τότε οι χαµηλές συχνότητες – που συζεύγνυνται πιο έντονα από 

τις υψηλές – µετατοπίζονται στην αρχή του παλµού και µε τον τρόπο αυτό η αρχή του 

παλµού διασπείρεται χωρικά εντονότερα από το τέλος του. Παράλληλα, το τέλος του 

παλµού, που αποτελείται από υψηλότερες συχνότητες, µένει περισσότερο 

συγκεντρωµένο γύρω από τον κεντρικό κυµατοδηγό, αφού υπόκειται σε ασθενέστερη 

σύζευξη. Στις προσοµοιώσεις έχει υιοθετηθεί η σύµβαση ( )i z te β ω−  που συνεπάγεται ότι 

η αρχή του παλµού βρίσκεται στον αρνητικό ηµιάξονα του χρόνου, ενώ στο θετικό 

ηµιάξονα βρίσκεται το τέλος του παλµού (για περισσότερες λεπτοµέρειες στο 

παράρτηµα). Η εικόνα αντιστρέφεται όταν β2<0, αφού τότε οι συχνότητες 

κατευθύνονται αντίθετα µέσα στον παλµό. Έτσι, στην περίπτωση αυτή, το τέλος του 

παλµού διασπείρεται στο χώρο (περιθλάται) πιο έντονα από την αρχή του, ακριβώς 

αντίθετα από την περίπτωση που β2>0.  

Η θεωρητική αυτή εξήγηση αποτυπώνεται στο σχ. 4.26. Η δοµή του σχήµατος 

αυτού ακολουθεί ακριβώς τη δοµή του σχ. 4.25.  
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Σχήµα 4.26: Θεωρητική επεξήγηση του σχ. 4.25. 

 

 Ο συντελεστής C1 περιπλέκει τη µορφή του µαθηµατικού µοντέλου, αλλά η 

εισαγωγή του στην εξίσωση κρίνεται απαραίτητη, από τη στιγµή που η εξάρτηση του 

συντελεστή σύζευξης από τη συχνότητα επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο 

συζεύγνυται το πεδίο µέσα στο σύστηµα. Για να εκτιµηθεί εάν πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ή οχι στο µοντέλο της εξ. 4.2, πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση ο βαθµός 

της επίδρασής του στο σύστηµα. Τα πράγµατα απλοποιούνται εάν αναλογιστούµε ότι 

ο συντελεστής C1 είναι 3-4 τάξεις µεγέθους ασθενέστερος από το συντελεστή C0, 

οπότε οι περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται να ληφθεί υπόψη είναι περιορισµένες. Η 

επίδρασή του γίνεται σηµαντική όσο η χρονική διάρκεια του παλµού µειώνεται και 

όσο οι αποστάσεις διάδοσης µεγαλώνουν. Tα περιοδικά συστήµατα AlGaAs, µε τα 

οποία ασχολούµαστε στο κεφάλαιο αυτό, έχουν µήκος µόλις 5 – 10mm κι εποµένως 

ακόµα και για παλµούς της τάξης των fs τα φαινόµενα επίδρασης του όρου C1 δεν 

προλαβαίνουν να εκδηλωθούν. Συνεπώς, στο κεφάλαιο αυτό ο όρος που αντιστοιχεί 

στο συντελεστή C1 αγνοείται παντού ως αµελητέος. Εν γένει, πάντως, θα πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη. Ένας πρακτικός µνηµονικός κανόνας σχετικά µε το βαθµό 

επίδρασης του όρου C1  στην παλµική διάδοση παρουσιάζεται στο σχ. 4.27. 
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Σχήµα 4.27: Ο συντελεστής C1 πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για υπερβραχείς παλµούς και σχετικά 

µεγάλες αποστάσεις διάδοσης. 

 

4.7 Γραµµική παλµική λειτουργία: κύµατα-Χ 

  

Χωρίς τη διαρρυθµική διασπορά το γραµµικό µοντέλο διάδοσης παλµών 

απλοποιείται στη µορφή: 

 

   ( )
2

2
0 1 12 0

2
n n

n n
u ui C u u
z t

β
+ −

∂ ∂
− + +

∂ ∂
=

Ω

   (4.18) 

 

Η σχέση διασποράς, στην οποία υπακούουν τα επίπεδα κύµατα που υποστηρίζει η 

εξίσωση αυτή, λαµβάνεται µε την αντικατάσταση ενός κύµατος της µορφής 

( ) ( )0, expnU z t U i z Qn tβ= + +⎡ ⎤⎣ ⎦ , µε x nd= , όπου d είναι η απόσταση µεταξύ δύο 

γειτονικών κυµατοδηγών και xQ k d=  η  ορµή Bloch (Bloch momentum). Η µορφή 

αυτή διαφέρει από την αντίστοιχη της ενότητας 4.3.1 σε δύο σηµεία. Αντί για  έχει 

χρησιµοποιηθεί ο συµβολισµός β όπως συνηθίζεται για τον κυµατάριθµο χρονικά 

εξαρτώµενου πεδίου και επιπλέον έχει συµπληρωθεί ο όρος 

zk

tΩ που µοντελοποιεί τη 

χρονική εξάρτηση. Ο παλµός, έτσι όπως περιγράφεται από την εξ. 4.18 είναι 

κεντραρισµένος γύρω από τη φέρουσα συχνότητά του ω0 και τον φέροντα 

κυµατάριθµο β0, εποµένως κάποιο επίπεδο κύµα που διαδίδεται στο σύστηµα 

περιγράφεται πλήρως από την έκφραση: 

 

( ) ( ) ( )0 0, exp expnU z t U i z Qn t i z tβ β= + +Ω − 0ω⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ,  

 

δηλαδή τα β και Ω αποτελούν διορθώσεις στα β0 και ω0 αντίστοιχα. 
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 Η αντικατάσταση του επιπέδου κύµατος στην εξίσωση 4.18 µας δίνει τη 

σχέση διασποράς: 

 

    ( )0
2

2 2 cosC Qβ
β±Ω = ± −    (4.19) 

 

Το πρόσηµο ± δηλώνει την ύπαρξη δύο συµµετρικών κλάδων στο επίπεδο Q-

Ω για κάθε β. Όπως και στην περίπτωση της CW δέσµης, η περιοδικότητα στην 

εγκάρσια χωρική συντεταγµένη x επιβάλλει µια περιοδικότητα και στη φασµατική 

συντεταγµένη Q, περιορίζοντας έτσι την ορµή Bloch στην 1η ζώνη Brillouin 

Qπ π− ≤ ≤ . Η σχέση διασποράς, τόσο σε 3D, όσο και σε ισοσταθµική απεικόνιση, 

παρουσιάζεται στο σχ. 4.28 για δύο διαφορετικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις. 

 

 

 
ανώµαλη διασπορά:  β2<0 οµαλή διασπορά:  β2>0 

 

(γ) (δ) 

(β) (α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 4.28: Το διάγραµµα διασποράς για διάδοση παλµών σε περιοδικό σύστηµα (α),(γ) ανώµαλης 

διασποράς και (β),(δ) οµαλής διασποράς: (α),(β) 3D απεικόνιση και (γ),(δ) Απεικόνιση σε 

ισοσταθµικές επιφάνειες. 
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 Για να µπορεί ένα κυµατοπακέτο να διαδοθεί αναλλοίωτο, όλες οι φασµατικές 

συνιστώσες του πρέπει να ταξιδεύουν µε την ίδια ταχύτητα οµάδας, δηλαδή ο 

κυµατάριθµος διάδοσης β πρέπει να εξαρτάται µε γραµµικό τρόπο από τα Q και Ω, 

ώστε η µερικές παράγωγοί του 
Q
β∂
∂

 και β∂
∂Ω

 ως προς τις µεταβλητές αυτές να είναι 

σταθερές. Αρκεί, λοιπόν, να είναι: 

 

       (4.20) ( ), QQ C C Cββ ΩΩ = + Ω+ Q

 

όπου τα  και  είναι σταθερές. ,C Cβ Ω QC

 Όσον αφορά στην εν λόγω σχέση διασποράς 4.19, κάποιο γραµµικό 

κυµατοπακέτο που το φάσµα του δοµείται επάνω σε αυτή, θα διαδίδεται αναλλοίωτο 

εάν ταυτόχρονα οι φασµατικές του συνιστώσες επαληθεύουν και τη γραµµική σχέση 

4.20. Γεωµετρικά, αυτό εκφράζεται µε την τοµή των δύο επιφανειών που 

περιγράφουν οι σχέσεις 4.19 και 4.20. Αλγεβρικά, η τοµή των δύο αυτών επιφανειών 

προσδιορίζεται από το συνδυασµό των εκφράσεων 4.19 και 4.20, ο οποίος δίνει τη 

συχνότητα Ω ως προς την ορµή Bloch Q στην ακόλουθη κλειστή µορφή: 

 

  ( )
2

0
2 2 2

2 2 cosQ
C C C C Q C Qββ β β

Ω Ω
±

⎛ ⎞
Ω = ± + + −⎜ ⎟

⎝ ⎠
  (4.21) 

 

Εάν, λοιπόν, το φάσµα ενός κυµατοπακέτου αποτελείται από συνιστώσες, οι 

οποίες βρίσκονται στην τοµή 4.21 των δύο αυτών επιφανειών, τότε το κυµατοπακέτο 

αυτό κατά τη γραµµική του διάδοση δε διασπείρεται ως προς καµία χρονική/χωρική 

διάσταση. Για να κατασκευάσει κάποιος ένα τέτοιο κυµατοπακέτο, αρκεί να αθροίσει 

επαρκείς σε πλήθος φασµατικές συνιστώσες επάνω σε καµπύλες της µορφής 4.21, 

χρησιµοποιώντας κατάλληλες συναρτήσεις βάρους. Οι συναρτήσεις βάρους 

 (το πρόσηµο δηλώνει τον αντίστοιχο κλάδο του διαγράµµατος 

διασποράς) µπορεί να είναι π.χ. γκαουσιανές. Τότε ένα τέτοιο κυµατοπακέτο 

δηµιουργείται ως αποτέλεσµα της ολοκλήρωσης [94,95]: 

( ) ( ),F Q F Q+ −
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  ( ) ( ) ( )( ), expi z
nU z t e F Q i Qn Q t dQ

π
β

π
± ±

−

⎡ ⎤= +Ω⎣ ⎦∫   (4.22) 

 

όπου η ολοκλήρωση εκτελείται και στους δύο κλάδους εκατέρωθεν του επιπέδου      

Ω = 0. Στα ακόλουθα σχήµατα 4.29 – 4.32 παρουσιάζονται κυµατοπακέτα που 

προκύπτουν για διάφορες τοµές των επιφανειών του σχ. 4.28 µε το επίπεδο 

 και για τις δύο περιπτώσεις που β( ), QQ C C Cββ ΩΩ = + Ω+ Q 2<0 και β2>0. Το 

ζεύγος των σχηµάτων 4.29 – 4.30 αφορά σε σύστηµα ανώµαλης διαποράς και το 

ζεύγος των σχηµάτων 4.31 – 4.32 αφορά σε σύστηµα οµαλής διασποράς. Στα 4.29 

και 4.31 παρουσιάζονται κάποιες ενδεικτικές περιπτώσεις τοµών των επιπέδων, 

δηλαδή κάποια ενδεικτικά παραδείγµατα φασµατικών καµπύλων ολοκλήρωσης της 

έκφρασης (4.21). Οι καµπύλες έχουν παραχθεί µε αναλυτικό τρόπο, µε απευθείας 

χρήση της εξ. 4.21. Στα 4.30 και 4.32 παρουσιάζονται τα κυµατοπακέτα που 

προκύπτουν από την κάθε περίπτωση που έχει θεωρηθεί στα 4.29 και 4.31. Τα 

φάσµατα που παρουσιάζονται στα 4.30 και 4.32 έχουν παραχθεί µε αριθµητικό 

υπολογισµό του φάσµατος των κυµατοπακέτων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µια 

σύγκριση των φασµάτων αυτών µε τις θεωρητικά εξαχθείσες καµπύλες ολοκλήρωσης 

επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η ολοκλήρωση έχει τελεσθεί σωστά: τα φάσµατα αυτά 

ταυτίζονται µε τις αναλυτικές καµπύλες. Το γεγονός ότι έχουν περιορισµένη έκταση 

και δεν καλύπτουν όλο το εύρος, όπως οι αναλυτικές καµπύλες, οφείλεται στη 

σταθµισµένη ολοκλήρωσή τους µε γκαουσιανές συναρτήσεις βάρους. 

 Σε όλα τα σχήµατα έχουν θεωρηθεί τρεις βασικοί συνδυασµοί για τις 

σταθερές  και . Η σταθερά ,C Cβ Ω QC Cβ  λαµβάνει διαδοχικά τις τιµές -1, -3 και -5 

για το σύστηµα µε β2<0, και τις -1, 0 και 1 για το σύστηµα µε β2>0. Η σταθερά CΩ  

λαµβάνει είτε την τιµή 0 είτε την τιµή 1 και η σταθερά  λαµβάνει είτε την τιµή 0 

είτε την τιµή -1. Συνδυάζοντας κατάλληλα µια γραµµή µε µια στήλη σύµφωνα µε τον 

τρόπο που αναγράφεται στα σχήµατα, αντιστοιχίζεται κάποιο επιµέρους σχήµα σε 

ένα συνδυασµό για τις τιµές των σταθερών 

QC

,C Cβ Ω  και . QC
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 CΩ = +1 /  CQ = 0                           CΩ = 0 /  CQ = 0                            CΩ = 0 /  CQ = -1

 

              
 

 

              
 

 

              

Cβ = -1 

Cβ = -3 

Cβ = -5 

 
 
Σχήµα 4.29: Παραδείγµατα φασµατικών καµπύλων ολοκλήρωσης της έκφρασης 4.22 για σύστηµα µε 
ανώµαλη διασπορά (β2<0). Το επάνω σχήµα κάθε ζεύγους σχηµάτων παρουσιάζει τη γεωµετρική 
αναπαράσταση και το κάτω την αναλυτική έκφραση (εξ. 4.21) της καµπύλης (τοµή των επιφανειών 
των εξ. 4.19 και 4.20) . 
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CΩ = +1 /  CQ = 0                           CΩ = 0 /  CQ = 0                            CΩ = 0 /  CQ = -1

          

               
 
 

          

                
 
 

          

               

Cβ = -1 

Cβ = -3 

Cβ = -5 

 
 

Σχήµα 4.30: Αναλυτικά αποτελέσµατα για σύστηµα µε ανώµαλη διασπορά (β2<0). Ολοκλήρωση της 
εξ. 4.22 στις καµπύλες του σχ. 4.29 µε γκαουσιανές συναρτήσεις βάρους. Το επάνω σχήµα κάθε 
ζεύγους σχηµάτων παρουσιάζει το αναλυτικά υπολογισµένο κυµατοπακέτο και το κάτω σχήµα το 
αριθµητικά αναπαραγµένο φάσµα του. 
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 CΩ = +1 /  CQ = 0                           CΩ = 0 /  CQ = 0                            CΩ = 0 /  CQ = -1

 

             
     

 

             
 

 

             

Cβ = +1 

Cβ = 0 

Cβ = -1 

 
 
Σχήµα 4.31: Παραδείγµατα φασµατικών καµπύλων ολοκλήρωσης της έκφρασης 4.22 για σύστηµα µε 
οµαλή διασπορά (β2>0). Η πάνω σειρά κάθε οµάδας σχηµάτων παρουσιάζει τη γεωµετρική 
αναπαράσταση και η κάτω σειρά την αναλυτική έκφραση (εξ. 4.21) της καµπύλης (τοµή των 
επιφανειών των εξ. 4.19 και 4.20).  
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 CΩ = +1 /  CQ = 0                           CΩ = 0 /  CQ = 0                            CΩ = 0 /  CQ = -1
 

          

               
 
 

          

               
 
 

          

               

Cβ = +1 

Cβ = 0 

Cβ = -1 

 
 
Σχήµα 4.32: Αναλυτικά αποτελέσµατα για σύστηµα µε οµαλή διασπορά (β2>0). Ολοκλήρωση της εξ. 
4.22 στις καµπύλες του σχ. 4.31 µε γκαουσιανές συναρτήσεις βάρους. Το επάνω σχήµα κάθε ζεύγους 
σχηµάτων παρουσιάζει το αναλυτικά υπολογισµένο κυµατοπακέτο και το κάτω σχήµα το αριθµητικά 
αναπαραγµένο φάσµα του. 
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 Από τα σχήµατα 4.29 – 4.32 παρατηρεί κανείς ότι η φασµατική δοµή ενός 

συστήµατος επηρεάζει άµεσα και τη µορφή του πεδίου στον πραγµατικό χωροχρόνο. 

Η ελλειπτική (για β2<0) ή υπερβολική (για β2>0) δοµή του φάσµατος αντανακλάται 

και στην αντίστοιχη δοµή του παλµού.  

Τα συστήµατα οµαλής διασποράς παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς 

υποστηρίζουν κύµατα-Χ, στα οποία και θα επικεντρωθούµε.  

Εν γένει, τα κύµατα-Χ αντιπροσωπεύουν στάσιµες ή αµετάβλητες πεδιακές 

κατανοµές που µπορούν να διαδοθούν ελεύθερες από φαινόµενα περίθλασης και/ή 

διασποράς [96,97]. Τέτοια κύµατα απαιτούν άπειρη ενέργεια και είναι πιθανά σε 

διπλοπεριθλαστικά συστήµατα, δηλαδή σε φυσικές διατάξεις που εκδηλώνουν και 

οµαλή και ανώµαλη διασπορική/περιθλαστική συµπεριφορά σε διαφορετικές χωρικές 

ή χωροχρονικές κατευθύνσεις. Λύσεις τρισδιάστατων κυµάτων-X παρατηρήθηκαν 

αρχικά στον τοµέα των υπερηχητικών [98] και αργότερα µελετήθηκαν διεξοδικά στον 

τοµέα της οπτικής [99-113]. Η γένεση µη-γραµµικών κυµάτων-Χ έχει µελετηθεί 

πειραµατικά και θεωρητικά τόσο σε µέσα τετραγωνικής µη-γραµµικότητας όσο και 

σε Kerr µέσα οµαλής διασποράς [99-101]. Μάλιστα αυθόρµητη γένεση X-light 

bullets παρατηρήθηκε πειραµατικά σε κρυστάλλους lithium triborate [99]. Τα 2D 

ανάλογά τους και οι 3D γενικεύσεις τους βρέθηκαν µόλις πρόσφατα [102]. Επιπλέον, 

η ελεγχόµενη από CW δέσµη µη-γραµµική γένεση κυµάτων-Χ [107], καθώς και 

λύσεις κυµάτων-Χ της εξίσωσης Ginzburg-Landau [108] προτάθηκαν τελευταία.  

Όπως έχει µελετηθεί εκτενώς και στο παρελθόν, για την περίπτωση συνεχών 

συστηµάτων η γραµµική γένεση κυµάτων-Χ σχετίζεται στενά µε τη µορφή-Χ του 

φασµατικού χώρου [100,101]. Για ένα περιοδικό σύστηµα όµως, η περιοδικότητα 

µεταβάλλει την αµιγώς υπερβολική δοµή του φάσµατος του αντίστοιχου συνεχούς 

συστήµατος. Ο υπερβολικός χαρακτήρας του διαγράµµατος διασποράς διατηρείται 

για µικρές τιµές του Q, αφού σε µια µικρή γειτονιά του Q=0 είναι 2cos 1 2Q Q≅ −  κι 

εποµένως σε αυτή την περιοχή η εξίσωση 4.19 αποκτά µια αµιγώς υπερβολική 

µορφή, δηλαδή γίνεται: 2 22
0 2

2
C Q C0

β βΩ − = − . Η ολοκλήρωση εποµένως της 

έκφρασης 4.22 σε µια γειτονιά γύρω από το Q=0  αναµένεται να µας δώσει ένα 

γραµµικό διακριτό κύµα-Χ. Σε αυτό οφείλεται και το γεγονός ότι απο το σχ. 4.32 

µόνο το σχήµα που αντιστοιχεί σε 0QC C Cβ Ω= = =  δίνει το καλύτερο κύµα-Χ, αφού 

είναι το µόνο φάσµα που η ολοκλήρωση περνάει από την αρχή Q=0. Εν γένει, όπως 
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αποκαλύπτουν και τα σχ. 4.31, 4.32, η ολοκλήρωση σε οποιαδήποτε επίπεδη τοµή 

του φασµατικού χώρου θα δώσει κύµα-Χ καλύτερης ή χειρότερης ποιότητας. 

 Μια χαρακτηριστική ειδική περίπτωση αποτελεί ο συνδυασµός των τιµών 

 και 0QC CΩ = = .Cβ σταθ=  Πρόκειται για την ολοκλήρωση της έκφρασης 4.22 σε 

ισοσταθµικούς κλάδους της εξ. 4.19 (δηλαδή σε επίπεδα καθετα στον άξονα β), η 

οποία συνθέτει ένα κυµατοπακέτο-Χ, σαν και αυτά του σχήµατος 4.32. 

Η ακριβής τιµή της σταθεράς Cβ  είναι µικρής σηµασίας, καθώς µε έναν 

κατάλληλο µετασχηµατισµό φάσης στον κυµατάριθµο µπορούµε να µεταφερθούµε σε 

οποιοδήποτε ύψος του άξονα β. Σύµφωνα µε τις τιµές για τα µεγέθη 2β  και  που 

χρησιµοποιήθηκαν για την παρουσίαση των προηγούµενων σχηµάτων, για την τιµή 

, το επίπεδο β=0 τέµνει το διάγραµµα διασποράς ακριβώς στο ύψος που 

διέρχεται και αυτό από το σηµείο (0,0,0). Για το λόγο αυτό, η ισοσταθµική καµπύλη 

που αντιστοιχεί στην τοµή των επιπέδων αυτών έχει σχήµα-Χ (βλ. σχ. 4.28, 4.31 και 

4.32). Η ολοκλήρωση στο επίπεδο αυτό είδαµε ότι δίνει ένα γραµµικό κύµα-Χ. Το 

εύρος της συνάρτησης βάρους καθορίζει το πλήθος των χωροχρονικών αρµονικών 

που αθροίζονται κατά την κατασκευή του κύµατος. Όπως φαίνεται και στο σχ. 4.33, 

όπου παρουσιάζονται τρεις ολοκληρώσεις της έκφρασης 4.22 µε γκαουσιανές 

συναρτήσεις βάρους F

0C

0Cβ =

±(Q) διαφορετικού εύρους, το πλήθος των αρµονικών 

καθορίζει το χωροχρονικό εύρος του κύµατος, ακριβώς όπως το φάσµα ενός χρονικού 

σήµατος µεγαλώνει, καθώς αυτό διευρύνεται χρονικά και αντίστροφα. 

 

 

(α)              (β)           (γ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 4.33: Γραµµικά διακριτά κύµατα-Χ για συναρτήσεις βάρους F±(Q) διαφορετικού εύρους. 
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4.8 Μη-γραµµική παλµική λειτουργία: κύµατα-Χ 

 

Το πλήρες µη-γραµµικό πρόβληµα χωρίς τη διαρρυθµική διασπορά διατυπώνεται 

όπως στην εξίσωση 4.2.2, η οποία µετονοµάζεται εδώ σε 4.23: 

 

  ( )
2

22
0 1 12 0

2
n n

n n n n
u ui C u u u
z t

β γ+ −

∂ ∂
− + + +

∂ ∂
u =   (4.23) 

 

Σε σχέση µε αυτά που συζητήθηκαν στην προηγούµενη ενότητα, καθώς η µη-

γραµµικότητα στρεβλώνει το διάγραµµα διασποράς του συστήµατος, θα αναµενόταν 

η ύπαρξη της µη-γραµµικότητας να στερεί από το σύστηµα τη δυνατότητα 

υποστήριξης κυµάτων-Χ. Για να διαπιστωθεί το κατά πόσο ένα µη-γραµµικό 

διπλοπεριθλαστικό περιοδικό σύστηµα δύναται να υποστηρίξει κύµατα-Χ, θα 

εξετάσουµε τη συµπεριφορά ενός πειραµατικά υλοποιήσιµου συστήµατος AlGaAs.  

Ένα σηµαντικό ζήτηµα που σχετίζεται µε το AlGaAs είναι ότι το υλικό 

σύστηµα αυτό, εκτός από ισχυρά µη-γραµµικό (περίπου 3 τάξεις µεγέθους πιο µη-

γραµµικό από το SiO2), εκδηλώνει σηµαντική οµαλή διασπορά κοντά στα 1.5µm (της 

τάξης των ps2/m). Ουσιαστικά, στις συστοιχίες AlGaAs δύο βασικές γραµµικές 

διεργασίες παίζουν σηµαντικό ρόλο: η διακριτή περίθλαση και η οµαλή διασπορά. Ως 

αποτέλεσµα, για συµφασική διέγερση των κυµατοδηγών, η συστοιχία συµπεριφέρεται 

µε έναν διπλοπεριθλαστικό τρόπο, δηλαδή, το πρόσηµο του όρου της διασποράς στην 

εξίσωση διάδοσης είναι αντίθετο από αυτό της περίθλασης, όπως διαπιστώνεται και 

από την εξίσωση 4.23. Καθώς αναφέρθηκε ήδη από την προηγούµενη ενότητα το 

γεγονός ότι τα κύµατα αυτά είναι πιθανά σε διπλοπεριθλαστικά συνεχή µέσα, είναι 

φυσικό να αναρωτηθεί κανείς εάν παρόµοιοι σχηµατισµοί-Χ είναι πιθανοί σε 

διπλοπεριθλαστικά µη-γραµµικά περιοδικά συστήµατα. 

Σε αυτή την ενότητα, επιδεικνύουµε ότι τέτοιες συστοιχίες µπορούν να 

υποστηρίξουν µια νέα τάξη κυµάτων: τα διακριτά κύµατα-Χ. Αν και αυτά τα κύµατα 

σχετίζονται άµεσα µε την οικογένεια κυµάτων-Χ που συναντώνται στα συνεχή 

συστήµατα (bulk), όπως θα δούµε, η συµπεριφορά τους είναι πολύ ιδιαίτερη στα 

διακριτά συστήµατα. Επιπλέον, εκδηλώνουν στο χωροχρόνο χαρακτηριστικά που δεν 

µπορούν να παρατηρηθούν ούτε σε συνεχείς διατάξεις είτε σε διατάξεις ενός µόνο 

κυµατοδηγού. 
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Για το εν λόγω σύστηµα AlGaAs θα θεωρήσουµε συστοιχία µήκους 1cm, 

αποτελούµενη από 41 κυµατοδηγούς οµοιόµορφα κατανεµηµένους σε απόσταση 

10µm. Η συστοιχία αυτή χρησιµοποιείται στο 0 1.55 mλ µ= , όπου η οµαλή διασπορά 

του AlGaAs είναι 2
2 1.3 ps mβ = + . Η σταθερά σύζευξης θεωρείται  που 

είναι κοντά σε αυτή που έχει χρησιµοποιηθεί σε προηγούµενα πειράµατα [33,52,81]. 

Για το συντελεστή µη-γραµµικότητας 

1
0 728C −= m

0 2ˆ effk n Aγ =  είναι 0 2k 0π λ=  και  

13 2
2ˆ 2.47 10n c−= × m W  ο συντελεστής αυτο-εστίασης Kerr του AlGaAs. Η ενεργός 

διατοµή της συστοιχίας είναι 5effA mµ= , εποµένως η τιµή του συντελεστή µη-

γραµµικότητας υπολογίζεται τελικά ότι είναι 15W mγ 1− −= .  

 

∆είγµα #2: Πειραµατικές Παράµετροι 

µήκος κύµατος λ 1550nm  

GVD β2
21.3 /ps m  

σταθερά σύζευξης C 1728m−  

συντελεστής Kerr n2
13 22.47 10 /cm W−⋅  

µήκος δείγµατος L 1cm  

εύρος κυµατοδηγού a 4µm 

απόσταση κυµατοδηγών d 10µm 
 
Πίνακας 4.5: Χαρακτηριστικά δείγµατος #2. 

 

Η συστοιχία διεγείρεται χρονικά µε παλµούς sech. Στο εγκάρσιο επίπεδο 

(θέσεις κυµατοδηγών), οι αρχικές συνθήκες µοιράζονται σε δύο γενικούς τρόπους: 

διέγερση ενός και διέγερση πολλών κυµατοδηγών.  

Ο σχηµατισµός κυµάτων-Χ σε ένα τέτοιο σύστηµα ερευνάται για ένα µεγάλο 

εύρος αρχικών συνθηκών. Αυτό γίνεται ως προς την αρχική ισχύ κορυφής (initial 

peak-power) και τη χρονική διάρκεια (temporal width). Σε αυτή την ενότητα, η 

αρχική ισχύς κορυφής κυµάνθηκε σε ένα εύρος από 0.5kW έως 1.5kW, όπου τα 

φαινόµενα απορρόφησης 2- και 3- φωτονίων (2- and 3-photon absorption) είναι 

αµελητέα συγκρινόµενα µε το φαινόµενο Kerr στους κυµατοδηγούς AlGaAs. Η 

αρχική χρονική διάρκεια του παλµού θεωρήθηκε είτε 1ps είτε 200fs. Σε όλα τα 

γραφήµατα, |Un|2 = 1 αντιπροσωπεύει την αρχική ισχύ κορυφής. 
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∆ιέγερση ενός κυµατοδηγού 

 

Αρχικά θα εξεταστεί η δηµιουργία κυµάτων-X διατηρώντας το χρονικό εύρος του 

αρχικού παλµού στο 1ps και µεταβάλλοντας µόνο την αρχική ισχύ κορυφής. Για 

χαµηλή ισχύ κορυφής (0.5kW) η σύζευξη ανάµεσα στους κυµατοδηγούς κυριαρχεί σε 

όλη τη διαδικασία και ο αρχικός παλµός διασπείρεται στην εγκάρσια διεύθυνση, 

όπως φαίνεται και στο σχ. 4.34. Είναι κατάδηλο ότι η διαδικασία δηµιουργίας 

κυµάτων-Χ έχει ήδη ξεκινήσει ακόµα και από αυτό το χαµηλό επίπεδο ισχύος. Η µη-

γραµµικότητα δεν είναι αρκετά ισχυρή, για να εµποδίσει τη διασπορά του αρχικού 

παλµού στο χώρο και σαν αποτέλεσµα περιθλάται µε ένα διακριτό τρόπο. 

 

 

 
(α)                                                                                   (β) 

 
Σχήµα 4.34: Προφίλ έντασης εξόδου στο z=1cm σε µια συστοιχία AlGaAs, όταν διεγείρεται το 

κεντρικό κανάλι µε έναν παλµό sech διάρκειας 1ps (1.76ps FWHM) και 0.5kW ισχύος κορυφής. (α) 

διάγραµµα ισοϋψών καµπυλών και (β) τρισδιάστατη απεικόνιση. 

 

Σε µια ενδιάµεση αρχική ισχύ κορυφής (0.7kW), τα διακριτά κύµατα-Χ 

διεγείρονται πιο αποτελεσµατικά. Η αλληλεπίδραση περίθλασης και µη-

γραµµικότητας προκαλεί τη δηµιουργία αυτού του µοτίβου µε τον ακόλουθο τρόπο. 

Κατά τη διάρκεια της διάδοσης ο αρχικός παλµός φτάνει ένα επίπεδο µέγιστης 

χρονικής συµπίεσης και οι άκρες του αποκτούν πιο απότοµη κλίση, οδηγώντας σε ένα 

µοτίβο µορφής X (ή H). Αυτό το µοτίβο οφείλει το σχήµα του στην παγίδευση του 

ισχυρά µη-γραµµικού τµήµατος του παλµού στον κεντρικό κυµατοδηγό και στη 

γραµµική περίθλαση των χαµηλής ισχύος άκρων του παλµού. Ύστερα από αυτή τη 

συµπίεση, τόσο οι γραµµικές άκρες (που περιθλώνται µακριά από τον κεντρικό 

κυµατοδηγό), όσο και το κύριο µέρος του παλµού συνεχίζουν να διευρύνονται λόγω  

της οµαλής διασποράς. Η διεύρυνση του κυρίως τµήµατος του παλµού µειώνει το 
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επίπεδο µη-γραµµικότητας και για το λόγο αυτό γίνεται πιο επιδεκτικό στην 

περίθλαση. Ως αποτέλεσµα, το κεντρικό τµήµα του εναποµένοντος παλµού 

περιθλάται, προκαλώντας τη γέννηση δύο υπερβραχέων εξάρσεων που εξακολουθούν 

να αποµακρύνονται. Το µοτίβο-Χ που δηµιουργείται από αυτή τη διαδικασία 

απεικονίζεται στο σχ. 4.35. 

 

 

 

 
(α)                                                                                   (β) 

 
Σχήµα 4.35: Προφίλ έντασης εξόδου στο z=1cm σε µια συστοιχία AlGaAs, όταν διεγείρεται το 

κεντρικό κανάλι µε έναν παλµό sech διάρκειας 1ps (1.76ps FWHM) και 0.7kW ισχύος κορυφής. (α) 

διάγραµµα ισοϋψών καµπυλών και (β) τρισδιάστατη απεικόνιση. 

 

Σε υψηλή αρχική ισχύ κορυφής (1.5kW) η µη-γραµµικότητα υπερισχύει της 

σύζευξης, περιορίζοντας έτσι το κύριο µέρος του αρχικού παλµού στον κεντρικό 

κυµατοδηγό, όπως φαίνεραι και στο σχ. 4.36. Οι πλαϊνοί λοβοί περιθλώνται και πάλι 

µε τρόπο παρόµοιο εκείνου που περιγράφηκε προηγουµένως, αλλά ασθενέστερα 

τώρα. Κατά κάποιο τρόπο, η ισχυρή µη-γραµµικότητα στον κεντρικό κυµατοδηγό τον 

αποσυζεύγνει από την υπόλοιπη συστοιχία. Το φαινόµενο αυτό διαπιστώθηκε και 

στην ενότητα 2.3.2 του δεύτερου κεφαλαίου, όπου για υψηλά επίπεδα µη-

γραµµικότητας η δέσµη παρέµενε στον αρχικό κυµατοδηγό. Η εξέλιξη του αρχικού 

παλµού προσιδιάζει την παλµική διεύρυνση σε µη-γραµµικές ίνες οµαλής διασποράς. 

Στη συστοιχία παρόλ’αυτά, το προφίλ του παλµού είναι αισθητά πιο απότοµο στις 

άκρες, λόγω της διακριτής περίθλασης των λοβών ασθενούς ισχύος στην εγκάρσια 

διεύθυνση. Αυτή η διαδικασία είναι πολλά υποσχόµενη όσον αφορά σε δηµιουργία 

τετραγωνικών παλµών. 

 

 

243 



 

 
(α)                                                                                   (β) 

 
Σχήµα 4.36: Προφίλ έντασης εξόδου στο z=1cm σε µια συστοιχία AlGaAs, όταν διεγείρεται το 

κεντρικό κανάλι µε έναν παλµό sech διάρκειας 1ps (1.76ps FWHM) και 1.5kW ισχύος κορυφής. (α) 

διάγραµµα ισοϋψών καµπυλών και (β) τρισδιάστατη απεικόνιση. 

 

 

∆ιατηρώντας την ισχύ κορυφής εισόδου στο 1.5kW και χρησιµοποιώντας 

βραχύτερο παλµό στην είσοδο, στα 200fs, το φαινόµενο της διασποράς ταχύτητας 

οµάδας γίνεται ακόµα πιο έντονο. Όπως απεικονίζεται στο σχ. 4.37, λαµβάνει χώρα 

σηµαντική παλµική διεύρυνση και το γεγονός αυτό οδηγεί σε ένα τελείως 

διαφορετικό σενάριο. Πιο συγκεκριµένα, οδηγεί σε µια δηµιουργία µορφής Χ και στη 

συνέχεια αιχµές υψηλής έντασης γενώνται διαδοχικά. Οι αιχµές αυτές µε τη σειρά 

τους παράγουν νέα κύµατα-Χ, κοκ.  

 

 

(α)                                                                                   (β) 

 

 
Σχήµα 4.37: Προφίλ έντασης εξόδου στο z=1cm σε µια συστοιχία AlGaAs, όταν διεγείρεται το 

κεντρικό κανάλι µε έναν παλµό sech διάρκειας 200fs (352fs FWHM) και 1.5kW ισχύος κορυφής. (α) 

διάγραµµα ισοϋψών καµπυλών και (β) τρισδιάστατη απεικόνιση. 
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∆ιέγερση πολλών κυµατοδηγών 

 

Στη συνέχεια εξετάζεται η συµπεριφορά της συστοιχίας αυτής όταν µια γκαουσιανή 

δέσµη χρησιµοποιείται για να διεγείρει τους κυµατοδηγούς. Σε αυτή την περίπτωση, 

οι ιδιότητες της περίθλασης του συστήµατος εξαρτώνται από τη γωνία πρόσπτωσης 

της δέσµης, δηλαδή από την αρχική διαφορά φάσης ∆φ ανάµεσα στους γειτονικούς 

κυµατοδηγούς. Για συµφασική διέγερση (∆φ = 0), το µοτίβο-Χ παρατηρείται ξανά, 

όπως φαίνεται και στο σχ. 4.38, όταν η ισχύς κορυφής στον κεντρικό κυµατοδηγό 

είναι 0.5kW και το αρχικό χρονικό εύρος του παλµού είναι 1ps. 

 

 

(α)                                                                                   (β) 

 
Σχήµα 4.38: Προφίλ έντασης εισόδου (α) και εξόδου (β) στο z=1cm σε µια συστοιχία AlGaAs, όταν 

διεγείρεται το κεντρικό κανάλι µε µια γκαουσιανή δέσµη τύπου sech διάρκειας 1ps και 0.5kW ισχύος 

κορυφής στον κεντρικό κυµατοδηγό. Η αρχική διαφορά φάσης ανάµεσα στους αρχικά διεγειρόµενους 

κυµατοδηγούς είναι 0. 

 

Όταν η αρχική διαφορά φάσης δεν είναι µηδέν, το σύστηµα αποκρίνεται 

διαφορετικά. Για τις ίδιες αρχικές συνθήκες αλλά για ∆φ = π, όπου η περίθλαση στο 

σύστηµα είναι ανώµαλη, η δέσµη περιθλάται µε διακριτό τρόπο (σχ. 4.39α), χωρίς να 

είναι σε θέση να υποστηρίξει κάποια δοµή σχήµατος Χ. Για ∆φ = π/2, όπου η 

περίθλαση στο σύστηµα είναι µηδέν, παρατηρείται ένα πιο περίπλοκο µοτίβο 

σχήµατος V (σχ. 4.39β) λόγω των υψηλότερης τάξης φαινοµένων περίθλασης. Ξανά, 

το γεγονός ότι το σύστηµα δεν είναι διπλοπεριθλαστικό εµποδίζει κάθε είδους 

κύµατος-Χ. 
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(α)                                                                                   (β) 

 
Σχήµα 4.39: Προφίλ έντασης εξόδου στο z=1cm σε µια συστοιχία AlGaAs, όταν διεγείρεται το 

κεντρικό κανάλι µε µια γκαουσιανή δέσµη τύπου sech διάρκειας 1ps και 0.5kW ισχύος κορυφής στον 

κεντρικό κυµατοδηγό. Η αρχική διαφορά φάσης ανάµεσα στους αρχικά διεγειρόµενους κυµατοδηγούς 

είναι (α) ∆φ=π και (β) ∆φ= π/2. 
 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε σχέση µε τα κύµατα-Χ σε συνεχή µέσα, τα 

διακριτά κύµατα-Χ παρουσιάζουν δύο σηµαντικά προτερήµατα. 

Καταρχήν, τα κύµατα-Χ είναι από τη φύση τους 2D οντότητες και για το λόγο 

αυτό σε τέτοιες διατάξεις το στίγµα τους γίνεται αρκετά αισθητό, αντίθετα µε αυτά 

που παρατηρούνται σε 3D πειραµατικές διατάξεις, όπου η ενέργεια του κύµατος-Χ 

κατανέµεται και στις τρεις διαστάσεις, κάνοντας έτσι την ανίχνευσή του εξαιρετικά 

δύσκολη. Για το λόγο αυτό, η διέγερσή τους είναι πιο αποτελεσµατική. Όπως 

φαίνεται και στο σχ. 4.40, η ένταση του µεσαίου κυµατοδηγού σε σχέση µε τους 

πρώτους γείτονες, αν και σαφώς µεγαλύτερη, παραµένει εντούτοις στην ίδια τάξη 

µεγέθους, ενώ επιπλέον η ένταση σε όλους τους υπόλοιπους κυµατοδηγούς είναι 

µόνο µια τάξη µεγέθους χαµηλότερη, σε αντίθεση µε αντίστοιχες εργασίες σε συνεχή 

µέσα [100]. 

 |un|2

 
 

 

 

 

Σχήµα 4.40: Το κύµα-Χ αντίστοιχο του σχ. 4.36 σε πλαϊνή άποψη. Η ένταση στο µεσαίο κυµατοδηγό 

και στους πρώτους γείτονες είναι της ίδιας τάξης µεγέθους. Σε όλους τους υπόλοιπους γείτονες η 

ένταση είναι µιας τάξης µεγέθους χαµηλότερη. Για το λογο αυτό η διέγερση ενός διακριτού κύµατος-Χ 

είναι πιο αποτελεσµατική από ένα κύµα-Χ σε συνεχές µέσο. 
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Επιπλέον, ο τρόπος µε τον οποίο διεγείρεται ένα διακριτό κύµα-Χ είναι 

εξαιρετικά απλός, για να επιτευχθεί πειραµατικά. Όπως συζητήθηκε στην 

προηγούµενη ενότητα (4.7) η διέγερση ενός κύµατος-Χ είναι αναµενόµενη όταν οι 

φασµατικές συνιστώσες του κυµατοπακέτου βρίσκονται σε κλάδους τους 

διαγράµµατος διασποράς. Η διέγερση ενός κυµατοδηγού εισάγει στο σύστηµα ένα 

κυµατοπακέτο µε φάσµα κεντραρισµένο γύρω από το σηµείο (0,0,0) του 

διαγράµµατος διασποράς. Η µη-γραµµικότητα µορφοποιεί το φάσµα µέχρι να 

αποκτήσει ο παλµός το σχήµα-Χ. Εποµένως, αν η µη-γραµµικότητα είναι αρκετή, 

αρκεί να τροφοδοτηθεί ένας µόνο κυµατοδηγός για να διεγερθεί ένα κύµα-Χ. Για το 

λόγο αυτό, η διέγερση διακριτών κυµάτων-Χ επιτυγχάνεται πειραµατικά µε 

µεγαλύτερη ευκολία σε σχέση µε τεχνικές µορφοποίησης της δέσµης εισόδου (beam-

shaping techniques) που περιγράφονται σε προηγούµενες εργασίες [109,110]. 

Εκµεταλλευόµαστε την ισχυρή µη-γραµµικότητα του AlGaAs ώστε µε µη-γραµµικές 

αρχικές συνθήκες να διεγερθεί ένα διακριτό κύµα-Χ.  

 

 

∆είγµα #3: Πειραµατικές Παράµετροι 

µήκος κύµατος λ 1530nm  

GVD β2
21.35 /ps m  

σταθερά σύζευξης C 1125m−  

συντελεστής Kerr n2
13 21.5 10 /cm W−⋅  

µήκος δείγµατος L 5mm  

άνω τιµή δείκτη διάθλασης n1 3.3304 

κάτω τιµή δείκτη διάθλασης n2 3.3234 

βήµα δείκτη διάθλασης ∆no 0.007 

εύρος κυµατοδηγού a 4µm 

απόσταση κυµατοδηγών d 9µm 
 

 

 
Πίνακας 4.6: Χαρακτηριστικά δείγµατος #3. 
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Αυτό ακριβώς έγινε και στο πείραµα που διενεργήθηκε από την οµάδα του 

καθ. Y. Silberberg, στο Weizmann Institute of Science στο Ισραήλ σε συνεργασία µε 

την οµάδα µας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η οµάδα του Y. Silberberg 

παρατήρησε σε σχετικό πείραµα τη διέγερση ενός κύµατος-Χ µε τον τρόπο που µόλις 

περιγράφηκε στις προηγούµενες σελίδες σε µη-γραµµικό σύστηµα AlGaAs 

διαφορετικών χαρακτηριστικών από αυτά του συστήµατος που µόλις εξετάστηκε 

θεωρητικά. Η οµάδα µας ανέλαβε την αριθµητική προσοµοίωση του πειράµατος και 

η σύγκριση θεωρίας-πειράµατος έδειξε απόλυτη συµφωνία. 

Η πειραµατική διάταξη παρουσιάζεται στο σχ. 4.41. 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 4.41: Η πειραµατική διάταξη και απεικόνιση του δείγµατος που χρησιµοποιήθηκε.  

 

Η πηγή laser είναι ένας εµπορικός οπτικός παραµετρικός ταλαντωτής 

(Spectra-Physics OPAL), που τροφοδοτείται (pumped) από ένα 810nm Ti:Sapphire 

(Tsunami) laser, παράγοντας παλµούς των 170fs σε ένα ρυθµό επανάληψης των 

80MHz και σε µήκος κύµατος 1530nm. Αυτή η συστοιχία κατασκευάστηκε σε έναν 

επίπεδο κυµατοδηγό AlGaAs µέσω της τεχνικής της φωτολιθογραφίας. Οι 

κυµατοδηγοί έχουν εύρος a=4µm και ισαπέχουν d=9µm (περίοδος συστήµατος). Η 

διαφορά στο δείκτη διάθλασης είναι δn=0.007, και ο συντελεστής σύζευξης  ανάµεσα 

στους κυµατοδηγούς υπολογίστηκε τόσο θεωρητικά από την οµάδα µας, όσο και 

πειραµατικά από την άλλη οµάδα στην τιµή 1
0 125C m−= . Το µήκος του δείγµατος 

είναι 5mm και ο συντελεστής Kerr για την TE πόλωση 13 2
2ˆ 1.5 10n c−= × m W . Ένας  

διαχωριστής δέσµης (beam splitter) κατευθύνει κάποιο µέρος από την έξοδο του laser 

στο βραχίονα αναφοράς (reference arm) του συσχετιστή (cross-correlator). Η ισχύς 

εισόδου στο δείγµα ρυθµίζεται από ένα µεταβλητό φίλτρο. Το φως εισέρχεται στο 

δείγµα, συλλέγεται από την έξοδο και εν συνεχεία κατευθύνεται στο βραχίονα 

σήµατος (signal arm) του συσχετιστή. Οι παλµοί συσχετίζονται µε τους παλµούς 

αναφοράς σε µία µη-συγγραµµική (non-collinear) διάταξη 2ης αρµονικής. 
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Μετατοπίζοντας το φακό εξόδου κατά µήκος του δείγµατος µετρώνται οι χρονικές 

περιβάλλουσες των παλµών σε διαφορετικές θέσεις στην έξοδο.   

Στο εν λόγω πείραµα, το φως εισάγεται απευθείας στον κεντρικό κυµατοδηγό 

του δείγµατος µε αρχικά χαµηλή ισχύ κορυφής, και στη συνέχεια συνεχώς 

αυξανόµενη. Ως γνωστόν, καθώς το φως διαδίδεται στο περιοδικό σύστηµα 

εκδηλώνει διακριτή περίθλαση λόγω σύζευξης µε τους γειτονικούς κυµατοδηγούς. 

Αυξάνοντας την ισχύ εισόδου, όπως είδαµε και προηγουµένως, η σύζευξη 

περιορίζεται, η περίθλαση καταρρέει και ο παλµός οδηγείται σε σχηµατισµό χωρικού 

σολιτονίου σε µια µέση ισχύ των 3.4 mW, που αντιστοιχεί σε 730W ισχύος κορυφής 

στο δείγµα, όπως παρουσιάζεται και στο σχ. 4.42 (περισσότερες λεπτοµέρειες για τη 

µετατροπή της ισχύος παρατίθενται στο παράρτηµα). Το χωρικό αυτό σολιτόνιο 

αποτελεί την προβολή ενός χωροχρονικού κύµατος-Χ στον εγκάρσιο άξονα x. 

 

 

 

linear                                     365W                                   730W 
(α) 

 
(β) 

 
 
Σχήµα 4.42: (α) Αριθµητική προσοµοίωση της εξόδου του συστήµατος για διαφορετικές τιµές της 

ισχύος κορυφής του παλµού εισόδου. Η µετάβαση από την περίθλαση στο σχηµατισµό ενός κύµατος-

Χ είναι εµφανής καθώς η ισχύς κορυφής σαρώνει ένα φάσµα τιµών από µερικά Watt µέχρι και την 

τελική τιµή των 730W. (β) Πειραµατικές µετρήσεις της γραµµικής διακριτής περίθλασης (επάνω 

σχήµα) και κατάρρευση της περίθλασης (κάτω σχήµα). 

 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι καθώς αυξάνεται η ισχύς κορυφής 

εισόδου, σε µία ενδιάµεση τιµή, περίπου 365W, οι παλµοί που διαδίδονται στους 

πρώτους γειτονικούς στον κεντρικό κυµατοδηγούς αποκτούν σχήµα σχεδόν 

τετραγωνικό. Αυτή η ιδιότητα είναι πολλά υποσχόµενη για αµιγώς οπτικό 

σχηµατισµό παλµό σε γεωµετρίες περιοδικών συστηµάτων.  
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Στην τελική ισχύ κορυφής (730W) εκτελούνται µετρήσεις συσχέτισης στην 

έξοδο του κεντρικού κυµατοδηγού, καθώς και σε δύο γειτονικούς εκατέρωθέν του. 

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο σχ. 4.43, όπου φαίνεται καθαρά η χρονική 

διακύµανση µονής κορυφής για τον παλµό που βρίσκεται στον κεντρικό κυµατοδηγό, 

καθώς και το διπλής κορυφής χρονικό σχήµα των παλµών που βρίσκονται στους 

γειτονικούς κυµατοδηγούς. Αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη σχηµατισµού κύµατος-Χ 

στο σύστηµα. Στο ίδιο σχήµα τα πειραµατικά αποτελέσµατα (συνεχής γραµµή) 

συγκρίνονται µε τα αριθµητικά (διακεκοµµένη γραµµή), επιδεικνύοντας εξαιρετικά 

ικανοποιητική συµφωνία. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 4.43: Πειραµατικά (συνεχής γραµµή) και αριθµητικά (διακεκοµµένη γραµµή) αποτελέσµατα 

στην έξοδο του δείγµατος για παλµό εισόδου υψηλής ισχύος κορυφής. Τα αποτελέσµατα έχουν 

προκύψει ύστερα από συσχέτιση  και κανονικοποίηση µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο και για τα δύο είδη 

αποτελεσµάτων. Τα αριθµητικά αποτελέσµατα συσχετίστηκαν µε τον παλµό εισόδου για να 

προσοµοιωθεί η συσχέτιση του πειράµατος. 

 

 

Στο σχ. 4.43 τα αποτελέσµατα έχουν προκύψει ύστερα από συσχέτιση  και 

κανονικοποίηση µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο και για τα δύο είδη αποτελεσµάτων. Τα 

αριθµητικά αποτελέσµατα συσχετίστηκαν µε τον παλµό εισόδου για να προσοµοιωθεί 

η συσχέτιση του πειράµατος. Όπως διαπιστώνεται, τα χαρακτηριστικά κύµατος-Χ 

αναπαράγονται επιτυχώς από τις προσοµοιώσεις της DNLS. Στο σχ. 4.44 

παρουσιάζεται η αριθµητική προσοµοίωση τριών σταδίων της εξέλιξης του παλµού 

µέσα στο σύστηµα. Οι παλµοί στο σχήµα αυτό παρουσιάζονται ακριβώς πριν 

υποστούν τη συσχέτιση µε τον παλµό εισόδου. 
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είσοδος                                  2.5mm                                  5mm 

 
Σχήµα 4.44: Αριθµητική προσοµοίωση της διάδοσης του παλµού µέσα στο σύστηµα από 0 ως 5mm. Ο 

παλµός στο τέλος του συστήµατος (5mm) είναι ο παλµός του σχ. 4.42(α) που αντιστοιχεί στην αρχική 

ισχύ κορυφής των 730W. 
  

Ο σχηµατισµός του κύµατος-Χ ακολουθεί το µηχανισµό που περιγράφηκε 

προηγουµένως στην αρχή της ενότητας 4.8. Η παρατηρούµενη δοµή-Χ οφείλεται στα 

αντιµαχόµενα φαινόµενα της περίθλασης και της µη-γραµµικότητας. Ο αρχικός 

παλµός είναι σχετικά βραχύς (170fs FWHM) και συνεπώς η υψηλή οµαλή διασπορά 

του AlGaAs σε συνδυασµό µε την υψηλή µη-γραµµικότητα οδηγεί στην 

παρατηρούµενη διεύρυνση του παλµού στο πεδίο του χρόνου. Καθώς ο παλµός 

διευρύνεται (το χρονικό του εύρος σχεδόν διπλασιάζεται) η κορυφή του κατέρχεται 

σαν άµεση συνέπεια της διατήρησης της ενέργειας στο σύστηµα. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της διαδικασίας, η κεντρική περιοχή του παλµού παραµένει εντοπισµένη στον 

κεντρικό κυµατοδηγό λόγω της έντονης µη-γραµµικότητας, ενώ οι χαµηλής έντασης 

άκρες του παλµού (µέτωπο και ουρά) συµπεριφέρονται γραµµικά και υπόκεινται σε 

διακριτή περίθλαση. Αυτή η διαδικασία εγείρει τις διπλές κορυφές που 

παρατηρούνται στους γετονικούς κυµατοδηγούς εκατέρωθεν του κεντρικού. 

∆εδοµένου ότι η ισχύς κορυφής του αρχικού παλµού είναι σχετικά υψηλή (730W), 

ακόµα και όταν η ισχύς κορυφής κατέρχεται λόγω της χρονικής διεύρυνσης, το 

κεντρικό µέρος του παλµού παραµένει αρκετά ισχυρό, ώστε να διατηρηθεί µε µη-

γραµµικό τρόπο στον κεντρικό κυµατοδηγό και να µην περιθλαστεί στην εγκάρσια 

κατεύθυνση, αποσυζευγµένο από τα γειτονικά κανάλια.  

Αν εξετάσουµε τη συµπεριφορά του παλµού στο πεδίο των συχνοτήτων Q-Ω, 

τότε στο πεδίο Ω καταρχήν, λόγω της οµαλής διασποράς, οι υψηλές και οι χαµηλές 

συχνότητες Ω του παλµού συσσωρεύονται στο µέτωπο και την ουρά, αντίστοιχα, του 

παλµού, ενώ οι ενδιάµεσες συχνότητες παραµένουν στην κεντρική περιοχή του 

παλµού (γύρω από την κορυφή). Στο πεδίο Q, η διέγερση ενός µόνο κυµατοδηγού 

αναµένεται να διεγείρει ολόκληρο το φάσµα Bloch για την 1η ζώνη. Βέβαια, αυτό 
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αληθεύει µόνο για τις γραµµικές περιοχές του παλµού, τις άκρες του δηλαδή, ενώ το 

κεντρικό του µέρος, η κορυφή, είναι υψηλά µη-γραµµικό και εποµένως παγιδεύεται 

από τη διάταξη, έχοντας ως αποτέλεσµα σε περιορισµένη διέγερση του φάσµατος 

Bloch. Συνδυάζοντας τα παραπάνω, ένα συµµετρικό φάσµα σχήµατος-Χ σαν και 

αυτό του σχήµατος 4.33 αναµένεται να εµφανιστεί και στη διάδοση του εν λόγω 

παλµού. 

 Για τον προσδιορισµό του χωροχρονικού και φασµατικού προφίλ του 

κύµατος-Χ σε µεγάλη απόσταση, πέρα από το µήκος των 5mm του δείγµατος, όπου η 

µη-γραµµικότητα έχει κατασταλάξει, ο αρχικός παλµός προσοµοιώνεται αριθµητικά 

σύµφωνα µε τις συνθήκες του πειράµατος µέχρι τα 25-30mm, δηλαδή περίπου 5-6 

φορές το µήκος του δείγµατος. Σε αυτή την απόσταση η ισχύς κορυφής µειώνεται 

ασυµπτωτικά και το φάσµα λαµβάνει την τελική του µορφή. Το γεγονός ότι το φάσµα 

δε µεταβάλλεται άλλο δηλώνει ότι ο παλµός από το σηµείο αυτό και µετά διαδίδεται 

µε γραµµικό τρόπο κατά µήκος ολόκληρης της έκτασής του. Το φάσµα, καθώς και ο 

ίδιος ο παλµός παρουσιάζονται στο σχ. 4.45. 

 

 

 

 

 

 

 

(α)                                                                      (β)                                                                    (γ) 

Σχήµα 4.45: (α) Αναλυτικά υπολογισµένο γραµµικό φάσµα για το εν λόγω σύστηµα (β) Αριθµητικά 

προσοµοιωµένο φάσµα του παλµού σε απόσταση z=30mm. Το στίγµα του κύµατος-Χ φαίνεται καθαρά 

(γ) Αριθµητικά προσοµοιωµένο χωροσρονικό προφίλ του παλµού σε απόσταση z=30mm. Ο παλµός 

διασπάται γενώντας νέα επιµέρους κύµατα-Χ. 
 

Η οµοιότητα του αριθµητικά προσοµοιωµένου φάσµατος του σχ. 4.45(β) µε 

το θεωρητικά υπολογισµένο γραµµικό φάσµα του σχ. 4.45(α) όπως προβλέπεται από 

την εξ. 4.18 δηλώνει σαφώς τη µορφή-Χ του διαδιδόµενου παλµού. Τα αποτελέσµατα 

του σχ. 4.45 φανερώνουν ότι διάδοση σε µεγάλη απόσταση κάτω από τις εν λόγω 

πειραµατικές συνθήκες θα οδηγήσει τον παλµό σε διάσπαση στο πεδίο του χρόνου 

και γένεση δύο νέων κυµάτων-Χ. Το φαινόµενο αυτό σχετίζεται άµεσα µε τη 

διάσπαση των κυµάτων-Χ σε συνεχή µέσα από light filaments [111-113]. 
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4.9 Μη-γραµµική παλµική λειτουργία: συµπίεση και µορφοποίηση παλµών 

 

Κατά την αναζήτηση κυµάτων-Χ στα µη-γραµµικά περιοδικά συστήµατα της 

ενότητας 4.8 παρατηρήσαµε ότι καθώς αυξάνεται η ισχύς κορυφής του παλµού 

εισόδου, κάποια στιγµή, η µορφή του παλµού που βρίσκεται είτε στον κεντρικό 

κυµατοδηγό (σχ. 4.36 για το πρώτο υπό µελέτη σύστηµα) είτε στους πρώτους 

γειτονικούς εκατέρωθέν του (σχ. 4.42 για το δεύτερο υπό µελέτη σύστηµα) αποκτά 

µια σχεδόν τετραγωνική µορφή, καθώς γίνεται εξαιρετικά απότοµος στο µέτωπο και 

την ουρά του. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη πολλά υποσχόµενη για επίτευξη 

οπτικής συµπίεσης καλής ποιότητας του παλµού, αφού η απότοµη κλίση στις άκρες 

του παλµού συνοδεύεται από ένα πλούσιο σε συχνότητες φάσµα. 

 Η ιδέα της συµπίεσης οπτικών παλµών έχει τις ρίζες της στο chirp radar [114] 

και αποτελούσε ανέκαθεν ένα ζήτηµα εξέχουσας σηµασίας [115-134]. Στις µέρες µας, 

η τεχνολογία υπερβραχέων παλµών (της τάξης των fs) έχει εξελιχθεί σε σηµείο που 

να είναι δυνατή η δηµιουργία παλµών βραχύτερων από 6fs στην κοιλότητα (cavity) 

των laser στερεάς κατάστασης (όπως Ti:sapphire) µε χρήση Kerr lens modelocking 

και τεχνικών κορέσιµου απορροφητικού καθρέφτη (saturable absorber mirror) 

[135,136]. Παρά την αδιάκοπη εξέλιξη, όµως, η ανάγκη για ανάπτυξη εναλλακτικών 

τρόπων αποτελεσµατικής συµπίεσης παλµών είναι συνεχής, ειδικά στο µήκος 

κύµατος των 1.55µm που ενδιαφέρει για τηλεπικοινωνιακές εφαρµογές [B1]. Σε αυτή 

την περιοχή συχνοτήτων η συµπίεση παλµών επιτυγχάνεται µε ποικίλους τρόπους. 

Μέχρι στιγµής έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνικές που καλύπτουν δυο γενικές 

περιοχές: της γραµµικής και της µη-γραµµικής συµπίεσης.  

Στην περίπτωση της γραµµικής συµπίεσης, ένας µηχανισµός που δηµιουργεί 

τερέτισµα (chirp) στον παλµό, ακολουθείται από έναν άλλο µηχανισµό ο οποίος 

αναιρεί το προηγουµένως αποκτηµένο τερέτισµα. Ο σκοπός του 2ου µηχανισµού σε 

τέτοιου είδους διατάξεις είναι να αναιρέσει την τετραγωνική (quadratic) φάση στο 

φάσµα του παλµού (η φάση του φάσµατος γίνεται επίπεδη), µε άλλα λόγια να 

αναδιατάξει όλες τις φασµατικές συνιστώσες στο πεδίο του χρόνου. Αυτό, σαν 

αποτέλεσµα, οδηγεί στην συµπίεση του παλµού στο πεδίο του χρόνου [115,117-129]. 

Παλµοί που έχουν αποκτήσει µε κάποιον τρόπο εξ’αρχής αρνητικό τερέτισµα 

(negatively pre-chirped pulses) διαδίδονται µέσω υγρών ή αερίων ώστε να 

υποβληθούν σε συνθήκες οµαλής διασποράς [115] (θετικό τερέτισµα-positive chirp). 

Εναλλακτικά, παλµοί µε θετικό τερέτισµα (positively pre-chirped pulses) οδηγούνται 
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σε ένα στοιχείο ανώµαλης διασποράς, όπως ένα ζεύγος φραγµάτων περίθλασης 

(gratings) [116,117] ή πρισµάτων (prisms) [118] που τους υποβάλλει σε ανώµαλη 

διασπορά (αρνητικό τερέτισµα-negative chirp).  

Στην περίπτωση της συµπίεσης που αξιοποιεί µη-γραµµικά φαινόµενα, αρχικά 

αυξάνεται το οπτικό φάσµα µέσω µιας µη-γραµµικής διαδικασίας [119,120] 

δηµιουργώντας έτσι τερέτισµα στον παλµό το οποίο στη συνέχεια αφαιρείται µε 

γραµµικό τρόπο. ∆ύο διαδεδοµένες τεχνικές, µεταξύ άλλων, αφορούν στο σολιτονικό 

φαινόµενο (soliton-effect) [121,122] και στη διάταξη φραγµάτων περίθλασης-οπτικής 

ίνας (grating-fiber) [123-125]. Οι συµπιεστές σολιτονικού φαινοµένου κάνουν χρήση 

µιας µονορυθµικής οπτικής ίνας που λειτουργεί σε ανώµαλη διασπορά, µέσα στην 

οποία διαδίδεται ένα σολιτόνιο υψηλής τάξης. Ο παλµός εισόδου εξελίσσεται µέσα 

στην ίνα και συµπιέζεται µέσω της συνδυασµένης δράσης των φαινοµένων SPM και 

GVD. Το µήκος της ίνας επιλέγεται κατάλληλα, έτσι ώστε ο παλµός εξόδου να 

ληφθεί πριν το σολιτόνιο υψηλής τάξης επανακήσει το σχήµα του µετά από µια 

σολιτονική περίοδο. Οι συµπιεστές φράγµατος περίθλασης-οπτικής ίνας, από την 

άλλη, αποτελούνται από µια µονορυθµική ίνα οµαλής διασποράς, ακολουθούµενη 

από ένα ζεύγος φραγµάτων περίθλασης. Ο παλµός εισόδου διαδίδεται στην ίνα και 

στη συνέχεια συµπιέζεται εξωτερικά από το ζεύγος φράγµατος περίθλασης. Ο 

συνδυασµός των SPM και GVD της ίνας επιβάλλει ένα σχεδόν γραµµικό θετικό 

τερέτισµα στον παλµό και το ζεύγος φραγµάτων περίθλασης  παρέχει την ανώµαλη 

διασπορά που απαιτείται, ώστε ο παλµός που έχει ήδη αποκτήσει θετικό τερέτισµα να 

συµπιεστεί [124].  

Οι συµπιεστές φραγµάτων περίθλασης-οπτικής ίνας προϋποθέτουν ότι η ίνα 

είναι µη-γραµµική, καθώς επίσης και οµαλής διασποράς, ώστε τα φαινόµενα SPM και 

GVD να είναι αποτελεσµατικά. Το AlGaAs που εξετάσαµε στις προηγούµενες 

ενότητες εκτός από το γεγονός ότι παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλή µη-γραµµικότητα 

τύπου Kerr (τουλάχιστον δύο τάξεις µεγέθους πιο µη-γραµµικό από το SiO2), 

εκδηλώνει ταυτόχρονα και έντονη οµαλή διασπορά κοντά στα 1.55µm [33,52,78].  

Σε άµεση συνέχεια µε τα παραπάνω ανακύπτει φυσιολογικά το ερώτηµα εάν 

ένα τέτοιο σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως το πρώτο στάδιο για παλµική 

συµπίεση σε συνδυασµό µε φράγµατα περίθλασης (array-grating configuration) ή 

άλλα φίλτρα προγραµµατιζόµενης φάσης (programmable phase filters). Όπως θα 

δειχθεί, όχι µόνο είναι ένα τέτοιο σύστηµα κατάλληλο για τέτοιου είδους χρηση, αλλά 
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παρέχει ποιοτικά καλύτερα συµπιεσµένους παλµούς εάν χρησιµοποιηθεί αντί για µια 

απλή ίνα AlGaAs. 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 4.46: Ένα σύστηµα οπτικού συµπιεστή συστοιχίας-ζεύγους φραγµάτων περίθλασης. 

 

Για τη µελέτη της παλµικής συµπίεσης στο σύστηµα συστοιχίας-ζεύγους 

φραγµάτων περίθλασης (βλ. σχ. 4.46) αναδιατυπώνουµε τη σχέση 4.23: 
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Για να συγκριθεί η απόδοση ενός τέτοιου συστήµατος µε το αντίστοιχο 

σύστηµα που προκύπτει εάν χρησιµοποιηθεί µια απλή ίνα AlGaAs στη θέση της 

συστοιχίας (σύστηµα ίνας-φραγµάτων περίθλασης), η εξίσωση που περιγράφει τη 

διάδοση ενός παλµού σε µία ίνα, η γνωστή NLS, διατυπώνεται στη συνέχεια [124]: 
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Για να είναι αποτελεσµατική η σύγκριση, στην τελευταία εξίσωση έχει 

θεωρηθεί ότι η απλή ίνα AlGaAs έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικα µε έναν από 

τους κυµατοδηγούς της συστοιχίας. Επιπλέον, και τα δύο συστήµατα τροφοδοτούνται 

στην αρχή µε τον ίδιο παλµό, µε έναν παλµό sech της ίδιας χρονικής διάρκειας (1ps, 

δηλαδή 1.76ps FWHM) και της ίδιας κορυφής ισχύος (1.5 kW). Η συστοιχία 

τροφοδοτείται στο µεσαίο κυµατοδηγό. 

 Για τη µελέτη της ενότητας αυτής έχουν χρησιµοποιηθεί οι τιµές για το πρώτο 

σύστηµα που παρουσιάστηκε στην ενότητα 4.8 (δείγµα#2). Για το λόγο αυτό, τα 

αποτελέσµατα που έχουν ήδη παρουσιαστεί για το σύστηµα αυτό θα 

χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια. 
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 Επιπλέον, η ένταση των παλµών έχει κανονικοποιηθεί στην αρχική ένταση 

κορυφής, εποµένως σε όλα τα σχήµατα η τιµή |Un|2 = 1 αντιπροσωπεύει τα 1.5 kW.  

Η τιµή 1.5 kW δεν έχει επιλεγεί τυχαία. Είναι εκείνη η τιµή για την οποία 

παρατηρήθηκε προηγουµένως (βλ. σχ. 4.36) ότι ο παλµός που βρίσκεται στον 

κεντρικό κυµατοδηγό της συστοιχίας αποκτά ένα σχεδόν τετραγωνικό προφίλ, καθώς 

το µέτωπο και η ουρά του γίνονται ιδιαίτερα απότοµες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να 

εµπλουτιστεί το φάσµα του. Στο σχ. 4.47 παρουσιάζεται ο κεντρικός παλµός του σχ. 

4.36 µαζί µε τον αντίστοιχο που αναµένεται να παρατηρηθεί στην ίδια απόσταση 

διάδοσης και για τις ίδιες αρχικές συνθήκες σε έναν απλό κυµατοδηγό AlGaAs. Στο 

ίδιο σχήµα παρατίθενται και τα αντίστοιχα φάσµατα ισχύος συνοδευόµενα από τα 

φασικά φασµατικά προφίλ τους.  

 συστοιχία 41 κυµατοδηγών AlGaAs              απλός κυµατοδηγός AlGaAs 

 

παλµός

    

φάσµα ισχύος

                  

φάση φάσµατος

Σχήµα 4.47: Έξοδος σε απόσταση z=1cm όταν ο παλµός εισόδου έχει ισχύ κορυφής 1.5kW και 

χρονική διάρκεια 1.76ps FWHM. Αριστερή στήλη: έξοδος κεντρικού κυµατοδηγού συστοιχίας 

AlGaAs. ∆εξιά στήλη: έξοδος κυµατοδηγού AlGaAs. 1η σειρά: χρονικό προφίλ (παλµός). 2η σειρά: 

φάσµα ισχύος. 3η σειρά: φασικό φασµατικό προφίλ. Οι παράµετροι που χρησιµοποιήθηκαν είναι ίδιες 

µε αυτές του σχ. 4.36. 
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Η παρατηρούµενη διαφορά στη µορφή των παλµών εξόδου των δύο 

συστηµάτων  αναµένεται να επηρεάσει και την ποιότητα συµπίεσης που µπορεί να 

επιτευχθεί από την αξιοποίηση του κάθε συστήµατος. Τα αποτελέσµατα αυτά 

δηλώνουν ότι ένας παλµός που διαδίδεται σε µια µη-γραµµική συστοιχία αναπτύσσει 

ένα πλουσιότερο φάσµα συγκριτικά µε το αντίστοιχο που προκύπτει από έναν απλό 

κυµατοδηγό. Επιπλέον, το φάσµα ισχύος που προκύπτει από τη συστοιχία είναι πιο 

οµαλό, λιγότερο διαµορφωµένο. Το γεγονός αυτό δηλώνει ότι από συστοιχίες 

µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα ποσοστά συµπίεσης. Να σηµειωθεί ότι σχετικά 

πρόσφατα η µορφή του φάσµατος πολλαπλών κορυφών µελετήθηκε από τους 

Modotto et al. για την περίπτωση παλµών χρονικού εύρους 250fs (στα 1520 nm) σε 

απλούς κυµατοδηγούς AlGaAs [137]. 

Στο χώρο των συχνοτήτων, το φάσµα του παλµού στην έξοδο του κεντρικού 

κυµατοδηγού της συστοιχίας µπορεί να εκφραστεί στη µορφή:  

 

  ( ) ( ) ( )expU U iω ω φ= ⋅ ⋅ ω⎡ ⎤⎣ ⎦    (4.25) 

 

όπου το )(ωU  σχετίζεται µε το φάσµα ισχύος. Επιπλέον, η φάση ( )φ ω  µπορεί να 

αναπτυχθεί σε σειρά Taylor, δηλαδή:  

 

...)()2/1()()( 2
02010 +−+−+= ωωφωωφφωφ , όπου 

0

( )j

j j

d
d ω ω

φ ωφ
ω

=

=  

 

Οι συντελεστές  υπολογίζονται στη φέρουσα ωjj
j dd ωωφφ /)(= 0. Σχετικά µε τη 

φυσική τους σηµασία, οι όροι 1φ , 2φ  αποτελούν χαρακτηριστικά µεγέθη. Πιο 

συγκεκριµένα: 

 

 ( )0 0φ φ ω=   

 1φ : εκφράζει µια χρονική ολίσθηση στον παλµό,  

 2φ : αντιπροσωπεύει το τερέτισµα (frequency chirp)  

 ,j j 3φ ≥ : φασικοί όροι µεγαλύτερης τάξης. 
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Οι προσοµοιώσεις έδειξαν οτι η φασµατική φάση )(ωφ  του πεδίου, τόσο στην 

έξοδο του κεντρικού κυµατοδηγού της συστοιχίας όσο και του απλού κυµατοδηγού, 

έχει τετραγωνική εξάρτηση από τη συχνότητα (βλ. τελευταία σειρά σχηµάτων του σχ. 

4.47). Η βέλτιστη συµπίεση αναµένεται όταν η φάση )(ωφ  αναιρεθεί πλήρως σε όλες 

τις τάξεις [B1]. Για το σκοπό αυτό, µετά το κυµατοδηγικό σύστηµα χρησιµοποιείται 

ένα στοιχείο ανώµαλης διασποράς. Κατά κανόνα αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση 

στοιχείων προγραµµατιζόµενης φάσης, όπως χωρικών διαµορφωτών φωτός υγρών 

κρυστάλλων [138,139]. Ως αποτέλεσµα, το τερέτισµα µαζί µε όλους τους υπόλοιπους 

όρους υψηλότερης τάξης αποµακρύνονται και ο παλµός φτάνει σε ιδανική συµπίεση. 

Στο σχ. 4.48(α) απεικονίζεται ο συµπιεσµένος παλµός που προέρχεται από τον 

κεντρικό κυµατοδηγό της συστοιχίας AlGaAs κάτω από τέτοιες ιδανικές συνθήκες. 

Το σχήµα αυτό αντιστοιχεί στην αριστερή στήλη του σχ. 4.47. Σε αυτή την 

περίπτωση ο συµπιεσµένος παλµός έχει χρονική διάρκεια 37fs (FWHM). Όσον 

αφορά στον απλό κυµατοδηγό AlGaAs, κάτω από τις ίδιες ιδανικές συνθήκες 

βρέθηκε ότι η καλύτερη δυνατή συµπίεση είναι 54fs (FWHM), όπως παρουσιάζεται 

και στο σχ. 4.48(β). Το σχήµα αυτό αντιστοιχεί στη δεξιά στήλη του σχ. 4.47 και 

φανερώνει ότι ένα σηµαντικό µέρος της έντασης του παλµού περιέχεται σε ένα 

περιττό υπόβαθρο. Για το λόγο αυτό, τα αποτελέσµατα δηλώνουν ότι οι συµπιεστές 

που κάνουν χρήση συστοιχίας υπόσχονται πολλά σχετικά µε την επίτευξη ιδιαίτερα 

υψηλών ποσοστών συµπίεσης. 

 

 

(α)                                                                             (β) 

 

Σχήµα 4.48: Ιδανικά συµπιεσµένος παλµός όταν η είσοδος παρέχεται από (α) τον κεντρικό 

κυµατοδηγό της συστοιχίας AlGaAs (β) έαν κυµατοδηγό AlGaAs. 

   

Πέρα από την ιδανική συµπίεση εξετάστηκε και η επίδοση των συστοιχιών 

στην περίπτωση που η φάση )(ωφ  διορθώνεται µόνο µέχρι και τη 2η τάξη 2φ  

(διόρθωση τερετίσµατος-chirp compensation). Το σενάριο αυτό εµφανίζεται συνήθως 
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όταν χρησιµοποιούνται ζεύγη είτε φραγµάτων περίθλασης είτε πρισµάτων. Για την 

περίπτωση αυτή σαρώθηκε ένα ικανό εύρος τιµών για τη φάση 2φ , µε σκοπό να 

διαπιστωθεί η τιµή, για την οποία ο παλµός αποκτά τη µέγιστη τιµή κορυφής και άρα 

το βραχύτερο χρονικό εύρος. Στο σχ. 4.49 παρουσιάζονται τα διαγράµµατα αυτά και 

για τα δύο συστήµατα (συστοιχία, κυµατοδηγός). 

 

 

(α)                                                                             (β) 

 

Σχήµα 4.49: ∆ιόρθωση 2ης τάξης (α) για τη συστοιχία AlGaAs και (β) για έναν κυµατοδηγό AlGaAs. 

Η φάση φ2 σαρώνεται σε ένα εύρος τιµών ικανό ώστε να διαπιστωθεί εκείνη η τιµή για την οποία ο 

παλµός αποκτά τη µέγιστη τιµή κορυφής κι εποµένως τη βραχύτερη διάρκεια. 

 

Όπως φαίνεται και στο σχ. 4.49, η καλύτερη δυνατή συµπίεση που µπορεί να 

παρέχει η συστοιχία επιτυγχάνεται όταν 2φ =0.0216ps2. Κάτω από αυτές τις συνθήκες 

ο συµπιεσµένος παλµός έχει διάρκεια 45fs (FWHM), όπως παρουσιάζεται και στο σχ. 

4.50(α). Όσον αφορά στον απλό κυµατοδηγό AlGaAs, κάτω από τις ίδιες συνθήκες 

βρέθηκε ότι η καλύτερη δυνατή συµπίεση είναι 55fs (FWHM), όπως παρουσιάζεται 

και στο σχ. 4.50(β), όταν 2φ = 0.0258ps2. Και πάλι, και σε αυτή την περίπτωση, η 

συστοιχία παρέχει καλύτερη συµπίεση. 

 

 

(α)                                                                             (β) 

 
Σχήµα 4.50: Συµπιεσµένος παλµός µε διόρθωση 2ης τάξης µόνο όταν η είσοδος παρέχεται από (α) τον 

κεντρικό κυµατοδηγό της συστοιχίας AlGaAs (β) έαν κυµατοδηγό AlGaAs.  
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4.10 Συµπεράσµατα 

 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάστηκαν µη-γραµµικοί χωροχρονικοί σχηµατισµοί που 

υποστηρίζονται από επίπεδες συστοιχίες οπτικών κυµατοδηγών υπό το πρίσµα της 

διακριτής µη-γραµµικής εξίσωσης Schrödinger. Στα πλαίσια διάδοσης CW δέσµης, 

µε χρήση της συνεχούς µη-γραµµικής εξίσωσης Schrödinger επιβεβαιώθηκε 

αριθµητικά η δοµή ζωνών των περιοδικών αυτών συστηµάτων και διαπιστώθηκε ότι 

η µη-γραµµικότητα κυρτώνει τα άκρα των ζωνών. Επιπλέον, διαπιστώθηκε η 

εξαιρετική ισχύς του διακριτού µοντέλου σε προβλήµατα διέγερσης της 1ης ζώνης. 

Στα πλαίσια διάδοσης παλµών, επιδείχθηκε ότι για τις χωρικές και χρονικές κλίµακες 

τέτοιων συστηµάτων η διαρρυθµική διασπορά συνήθως έχει αµελητέα επίδραση και 

µπορεί να αγνοηθεί µε ασφάλεια για ένα µεγάλο εύρος περιπτώσεων. Επιπλέον, 

παρουσιάστηκε η δυνατότητα διέγερσης διακριτών κυµάτων-Χ µε γραµµικό και µη-

γραµµικό τρόπο σε συστοιχίες µη-γραµµικών κυµατοδηγών οµαλής διασποράς και 

ισχυρής µη-γραµµικότητας, όπως είναι τα περιοδικά συστήµατα AlGaAs. Η 

πειραµατική τους επιβεβαίωση σε ένα πρόσφατο πείραµα σε AlGaAs, που 

διενεργήθηκε από την οµάδα του καθηγητή Y. Silberberg στο Weizmann Institute of 

Science, Israel, παρουσιάστηκε διεξοδικά. Επιπλέον επιδείχθηκε η δυνατότητα 

χρήσης τέτοιων συστηµάτων (µη-γραµµικές συστοιχίες οµαλής διασποράς) για 

αποτελεσµατική οπτική συµπίεση παλµών, όταν χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε 

στοιχεία που παρέχουν διασπορά, όπως φράγµατα περίθλασης ή άλλα φίλτρα 

προγραµµατιζόµενης φάσης. Όπως παρουσιάστηκε αριθµητικά, η συµπίεση που 

προκύπτει από τέτοιες διακριτές διατάξεις βρέθηκε ότι είναι ποιοτικά καλύτερη από 

την αντίστοιχη που επιτυγχάνεται παραδοσιακά µε τη χρήση ενός απλού µη-

γραµµικού µονορυθµικού κυµατοδηγού. Η αλληλεπίδραση ανάµεσα στη διακριτή 

περίθλαση, την οµαλή διασπορά και τη µη-γραµµικότητα οδηγεί σε αποτελέσµατα 

που δεν µπορούν να παρατηρηθούν ούτε σε συνεχή (bulk) συστήµατα ούτε σε 

διατάξεις απλού κυµατοδηγού.  

Τέλος, να σηµειωθεί ότι παρόλο που η µελέτη επικεντρώθηκε στην απόδοση 

συστοιχιών AlGaAs, τα αποτελέσµατα εφαρµόζονται και σε άλλα µη-γραµµικά υλικά 

οµαλής διασποράς. Επιπλέον, η διακριτή περίθλαση µπορεί να ρυθµιστεί κατάλληλα, 

δηλαδή να καταπιεστεί ή ακόµα και να αλλάξει πρόσηµο µε την κατάλληλη επιλογή 

συστοιχίας ή µε τον κατάλληλο έλεγχο της γωνίας εισόδου της διαδιδόµενης δέσµης. 

Αυτή η ευελιξία ανοίγει περαιτέρω δυνατότητες για τη µελέτη νέων χωροχρονικών 
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φαινοµένων σε βραχείς παλµούς που διαδίδονται σε µη-γραµµικά οπτικά πλέγµατα. 

Οι µοναδικές ιδιότητες και η ευκολία στη ρύθµιση της διακριτής περίθλασης µπορούν 

να οδηγήσουν σε νέες εφαρµογές, όπως τεχνικές αµιγώς-οπτικής υπερταχείας 

µορφοποίησης παλµών σε ολοκληρωµένη γεωµετρία. 
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Συµπεράσµατα 
 

Στη διατριβή αυτή εξετάστηκαν προβλήµατα διάδοσης χωροχρονικών πεδιακών 

σχηµατισµών σε περιοχές του χώρου µακριά από τις πηγές, όπου και το ρ και το J 

είναι µηδέν. Η µελέτη εστιάστηκε στις οπτικές συχνότητες σε διάδοση τόσο CW 

δέσµης, όσο και παλµών σε συζευγµένες µη-γραµµικές διηλεκτρικές κυµατοδηγικές 

διατάξεις που εκδηλώνουν µη-γραµµικότητα τύπου Kerr., όπως συζεύκτες και 

συστοιχίες οπτικών κυµατοδηγών.  

 Στην περίπτωση µη-γραµµικών συζευκτών εξετάστηκε η επίδραση της 

διαρρυθµικής διασποράς στη µη-γραµµική διάδοση παλµών, και ειδικότερα 

θεµελιωδών σολιτονίων, σε αυτά τα συστήµατα, υπό το πρίσµα δύο συζευγµένων 

εξισώσεων Schrödinger. Οι προσοµοιώσεις αποκάλυψαν ότι το πεδίο τιµών για το 

|K1| χωρίζεται σε τρεις διακριτές περιοχές όσον αφορά στο βαθµό επίδρασής του 

στην ενότητα του παλµού. Όσο η διαρρυθµική διασπορά διατηρείται ασθενής (στην 

πρώτη περιοχή), η διάδοση σολιτονίων επηρεάζεται ελάχιστα. Επιπλέον, η µετάδοση 

του συστήµατος δεν επηρεάζεται σηµαντικά και ο συζεύκτης παραµένει κατάλληλος 

για µεταγωγή. Εν γένει, ακόµα και όταν η διαρρυθµική διασπορά είναι παρούσα, το 

σύστηµα παραµένει αξιόπιστο µέχρι και κάποια τιµή για την παράµετρο |K1|. Η 

συµπεριφορά του συζεύκτη βελτιώνεται όταν ο παλµός εισόδου είναι χρονικά 

εκτενής. Είναι εποµένως θέµα σχεδιασµού, καθώς και κατάλληλης τροφοδότησης για 

το µη-γραµµικό κατευθυντικό συζεύκτη, ώστε να κατευθύνει τους παλµούς µε έναν 

προβλέψιµο και επιθυµητό τρόπο. 

 Στην περίπτωση συστοιχιών οπτικών κυµατοδηγών, συχνά, αντί πολλών 

µεµονωµένων κυµατοδηγών που δοµούν την ευρύτερη διάταξη, αντιµετωπίζονται 

συνολικά σαν περιοδικές διατάξεις, επειδή η δοµή τους παρουσιάζει περιοδικό δείκτη 

διάθλασης. Η περιοδικότητα αυτή µπορεί να απλοποιήσει το συνεχές µοντέλο 

διάδοσης πεδίων σε τέτοια µέσα, διακριτοποιώντας το µέσω του µοντέλου ισχυρής 

δέσµευσης. Η µέθοδος απαιτεί ισχυρά εντοπισµένους ιδιορυθµούς και το διακριτό 

µοντέλο, το οποίο προκύπτει, είναι σηµαντικά πιο απλό στην αναλυτική και 

αριθµητική αντιµετώπιση σε σχέση µε το αντίστοιχο συνεχές, αλλά περιγράφει τη 

διάδοση µόνο του χαµηλότερης τάξης ρυθµού, σε αντίθεση µε το συνεχές µοντέλο, 

που περιγράφει τη διάδοση όλων των ρυθµών. Στην παρούσα διατριβή οι συστοιχίες 

οπτικών κυµατοδηγών εξετάστηκαν σε δύο γεωµετρίες: κυκλική και επίπεδη. 
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Όσον αφορά στις κυκλικές συστοιχίες οπτικών κυµατοδηγών, αυτές 

εξετάστηκαν ως προς την ύπαρξη και ευστάθεια µη-γραµµικών ρυθµών ίσου 

πλάτους, καθώς και εντοπισµένων και περιοδικών δοµών, υπό το πρίσµα της 

διακριτής µη-γραµµικής εξίσωσης Ginzburg-Landau. Το σύστηµα αναλύθηκε στα 

πλαίσια διάδοσης CW δέσµης σε δύο εκδοχές, χωρίς τον κεντρικό πυρήνα 

(απλοποιηµένο σύστηµα) / µε τον κεντρικό πυρήνα (πλήρες σύστηµα). Όταν ο 

κεντρικός πυρήνας απουσιάζει, όλοι οι µη-γραµµικοί ρυθµοί ίσου πλάτους (ως προς 

n) µπορούν να γραφούν σε αναλυτική µορφή. Όταν ο κεντρικός πυρήνας είναι παρών, 

µπορούν να βρεθούν ως λύσεις µιας πολυωνυµικής εξίσωσης 6ου βαθµού. Ο έλεγχος 

ευστάθειάς τους καθορίζει δύο ξεχωριστές συµπεριφορές στα διαγράµµατα 

διακλάδωσης, τους ευσταθείς και τους ασταθείς ρυθµούς. Για να είναι ευσταθείς οι 

µη-γραµµικοί ρυθµοί, η µηδενική λύση δε χρειάζεται απαραίτητα να είναι ευσταθής. 

Εποµένως, ευσταθείς λύσεις µπορούν να αναζητηθούν ακόµα και στις περιοχές όπου 

η µηδενική λύση είναι ασταθής. Εάν το σύστηµα είναι ασθενώς µη-γραµµικό, ο 

τοπικός χαρακτήρας της µελέτης ευστάθειας αποκτά γενικότερη ισχύ: η ύπαρξη ενός 

µόνο ευσταθούς κλάδου αρκεί, για να κατασταλάξει το σύστηµα σε αυτόν. Σε 

αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σε περιοχές ασταθών κλάδων του διαγράµµατος 

διακλάδωσης το σύστηµα εκτελεί ταλαντώσεις. Αναλυτικά, η αναζήτηση τέτοιων 

εντοπισµένων και περιοδικών δοµών είναι εξαιρετικά σύνθετη εργασία. Τα 

αναλυτικά αποτελέσµατα και οι αριθµητικές προσοµοιώσεις αποκαλύπτουν ότι το 

σύστηµα είναι εξαιρετικά πλούσιο σε χαρακτηριστικά και ρυθµούς, ειδικότερα όταν 

συνυπάρχει και ο κεντρικός κυµατοδηγός. Η πληθώρα των ιδιοτήτων κάνει το 

σύστηµα ιδανικό για σχεδιασµό ευσταθών ενισχυτών υψηλής ισχύος, καθώς και 

διατάξεων κατάλληλων για αµιγώς οπτική επεξεργασία δεδοµένων σε συστήµατα 

οπτικών επικοινωνιών. 

Όσον αφορά στις επίπεδες συστοιχίες οπτικών κυµατοδηγών, αυτές 

εξετάστηκαν ως προς τους µη-γραµµικούς χωροχρονικούς σχηµατισµούς που 

υποστηρίζουν, υπό το πρίσµα της διακριτής µη-γραµµικής εξίσωσης Schrödinger. Στα 

πλαίσια διάδοσης CW δέσµης, µε χρήση της συνεχούς µη-γραµµικής εξίσωσης 

Schrödinger επιβεβαιώθηκε αριθµητικά η δοµή ζωνών των περιοδικών αυτών 

συστηµάτων και διαπιστώθηκε ότι η µη-γραµµικότητα κυρτώνει τα άκρα των ζωνών. 

Επιπλέον, διαπιστώθηκε η εξαιρετική ισχύς του διακριτού µοντέλου σε προβλήµατα 

διέγερσης της 1ης ζώνης. Στα πλαίσια διάδοσης παλµών, επιδείχθηκε ότι για τις 

χωρικές και χρονικές κλίµακες τέτοιων συστηµάτων η διαρρυθµική διασπορά 
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συνήθως έχει αµελητέα επίδραση και µπορεί να αγνοηθεί µε ασφάλεια για ένα 

µεγάλο εύρος περιπτώσεων. Επιπλέον, παρουσιάστηκε η δυνατότητα διέγερσης 

διακριτών κυµάτων-Χ µε γραµµικό και µη-γραµµικό τρόπο σε συστοιχίες µη-

γραµµικών κυµατοδηγών οµαλής διασποράς και ισχυρής µη-γραµµικότητας, όπως 

είναι τα περιοδικά συστήµατα AlGaAs. Η πειραµατική τους επιβεβαίωση σε ένα 

πρόσφατο πείραµα σε AlGaAs, που διενεργήθηκε από την οµάδα του καθηγητή Y. 

Silberberg στο Weizmann Institute of Science, Israel, παρουσιάστηκε διεξοδικά. 

Επιπλέον επιδείχθηκε η δυνατότητα χρήσης τέτοιων συστηµάτων (µη-γραµµικές 

συστοιχίες οµαλής διασποράς) για αποτελεσµατική οπτική συµπίεση παλµών, όταν 

χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε στοιχεία που παρέχουν διασπορά, όπως 

φράγµατα περίθλασης ή άλλα φίλτρα προγραµµατιζόµενης φάσης. Όπως 

παρουσιάστηκε αριθµητικά, η συµπίεση που προκύπτει από τέτοιες διακριτές 

διατάξεις βρέθηκε ότι είναι ποιοτικά καλύτερη από την αντίστοιχη που επιτυγχάνεται 

παραδοσιακά µε τη χρήση ενός απλού µη-γραµµικού µονορυθµικού κυµατοδηγού. Η 

αλληλεπίδραση ανάµεσα στη διακριτή περίθλαση, την οµαλή διασπορά και τη µη-

γραµµικότητα οδηγεί σε αποτελέσµατα που δεν µπορούν να παρατηρηθούν ούτε σε 

συνεχή (bulk) συστήµατα ούτε σε διατάξεις απλού κυµατοδηγού.  

Τέλος, να σηµειωθεί ότι παρόλο που η µελέτη επικεντρώθηκε στην απόδοση 

συστοιχιών AlGaAs, τα αποτελέσµατα εφαρµόζονται και σε άλλα µη-γραµµικά υλικά 

οµαλής διασποράς. Επιπλέον, η διακριτή περίθλαση µπορεί να ρυθµιστεί κατάλληλα, 

δηλαδή να καταπιεστεί ή ακόµα και να αλλάξει πρόσηµο µε την κατάλληλη επιλογή 

συστοιχίας ή µε τον κατάλληλο έλεγχο της γωνίας εισόδου της διαδιδόµενης δέσµης. 

Αυτή η ευελιξία ανοίγει περαιτέρω δυνατότητες για τη µελέτη νέων χωροχρονικών 

φαινοµένων σε βραχείς παλµούς που διαδίδονται σε µη-γραµµικά οπτικά πλέγµατα. 

Οι µοναδικές ιδιότητες και η ευκολία στη ρύθµιση της διακριτής περίθλασης µπορούν 

να οδηγήσουν σε νέες εφαρµογές, όπως τεχνικές αµιγώς-οπτικής υπερταχείας 

µορφοποίησης παλµών σε ολοκληρωµένη γεωµετρία. 
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Μελλοντικές επεκτάσεις 
 

Κατά τη µελέτη των θεµάτων της διατριβής προέκυψαν ζητήµατα,  τα οποία λόγω 

των εκάστοτε συνθηκών δεν εξετάστηκαν, αλλά που αποτελούν αξιόλογα θέµατα για 

µελλοντική επέκταση της παρούσας εργασίας. Πιο συγκεκριµένα: 

 

Σχετικά µε το µη-γραµµικό κατευθυντικό συζεύκτη 

 

- Στα πλαίσια της διατριβής έγιναν εκτενείς απόπειρες να εξεταστεί το φαινόµενο της 

διαρρυθµικής διασποράς µε αναλυτικό τρόπο, µέσω της µεταβολικής µεθόδου. Οι 

προσπάθειες δεν απέδωσαν, λόγω της ιδιαίτερης φύσης του προβλήµατος, και έδειξαν 

ότι µια τέτοια προσέγγιση µε τον τρόπο που επιχειρήθηκε αδυνατεί να φέρει 

αποτέλεσµα. Ο χειρισµός του φαινοµένου αυτού µε πιο σύνθετα µοντέλα (ansatz), 

που να προβλέπουν τη διάσπαση των παλµών αποτελεί δελεαστικό στόχο. 

 

Σχετικά µε τις κυκλικές συστοιχίες 

 

- Το ζήτηµα αναλυτικής εύρεσης εντοπισµένων και αναπνέοντων δοµών αποτελεί ένα 

εξαιρετικά δύσκολο έργο. Η αναζήτηση, όµως, ενός ντετερµινιστικού τρόπου 

εντοπισµού τέτοιων δοµών αποτελεί ζήτηµα ανοικτό για το εν λόγω σύστηµα. Κατά 

το παρελθόν κάτι αντίστοιχο έχει επιχειρηθεί σε ποικίλα συστήµατα, όπως για 

παράδειγµα µε κατασκευαστικό τρόπο, µέσω αναδροµικών σχέσεων. Η µέθοδος της 

γραµµικοποίησης έδωσε µια πολύ καλή αίσθηση για το σύστηµα και η µέθοδος 

Newton-Raphson κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά όχι επαρκώς. Το ζήτηµα 

παραµένει ανοικτό.  

 

- Το σύστηµα εξετάστηκε στα πλαίσια CW δέσµης laser. Οπωσδήποτε η µελέτη 

διάδοσης παλµών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της ενεργειακής 

γεφύρωσης των κυµατοδηγών. 

 

- Όπως διαπιστώθηκε, ρυθµοί ίσου πλάτους -ως προς τους κυµατοδηγούς- 

σταθεροποιούνται εύκολα στο σύστηµα. Σε επίπεδο εφαρµογών, ενδιαφέρον ζήτηµα 

αποτελεί η µελέτη αλληλεπίδρασης ενός τέτοιου σταθερού υποβάθρου CW µε πεδίο 
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που διεγείρει ένα µόνο κανάλι. Η διερεύνηση ευστάθειας ενδέχεται να αναδείξει 

ιδιότητες µεταγωγής και δροµολόγησης για το σύστηµα, για µελλοντική χρήση του 

ως οπτικός διακόπτης, οπτική πύλη ή απλά µεταγωγέας.  

 

- Στα πλαίσια µετάδοσης πληροφορίας, εάν το κεντρικό κανάλι διαδραµατίσει το 

ρόλο διαδρόµου για την υποψήφια πληροφορία, η περιφέρεια ενδέχεται να 

διαδραµατίσει το ρόλο οπτικού διακόπτη. Το πρόβληµα αναζήτησης κατάλληλων 

παραµέτρων για το σύστηµα, ώστε εφαρµογή CW πεδίου στην περιφέρεια να 

επιτρέπει ή να απαγορεύει  τη διέλευση της πληροφορίας (να απορροφά ουσιαστικά 

το πεδίο του κεντρικού κυµατοδηγού) αποτελεί µια τεχνολογική πρόκληση. 

 

Σχετικά µε τις επίπεδες συστοιχίες 

 

- Η επίδραση της µη-γραµµικότητας στα άκρα των ζωνών διαπιστώθηκε ότι 

µεταβάλλει την εγκάρσια ταχύτητα της δέσµης. Ήδη έχει ξεκινήσει σχετική εργασία 

από τον συγγραφεά και το φαινόµενο είναι πολλά υποσχόµενο για εφαρµογές 

µεταγωγής οπτικής δέσµης. 

 

- Η αναλυτική εύρεση µη-γραµµικών κυµάτων-Χ είναι εξαιρετικά δύσκολο έργο. Στο 

όριο, όµως, πολλών κυµατοδηγών όπου το µοντέλο µπορεί να προσεγγιστεί από το 

αντίστοιχο συνεχές, η συσχέτιση µε αποτελέσµατα σε συνεχή µέσα ενδέχεται να 

δώσει ικανοποιητικές προσεγγιστικές λύσεις.  

 

- Η διακριτή περίθλαση µπορεί να ρυθµιστεί κατάλληλα, δηλαδή να καταπιεστεί ή 

ακόµα και να αλλάξει πρόσηµο µε την κατάλληλη επιλογή συστοιχίας ή µε τον 

κατάλληλο έλεγχο της γωνίας εισόδου της διαδιδόµενης δέσµης. Αυτή η ευελιξία 

ανοίγει περαιτέρω δυνατότητες για τη µελέτη νέων χωροχρονικών φαινοµένων σε 

βραχείς παλµούς που διαδίδονται σε µη-γραµµικά οπτικά πλέγµατα.  

 

- Σε επίπεδο εφαρµογών, η διαδικασία σχηµατισµού τετραγωνικών παλµών που 

παρατηρήθηκε στα πλαίσια διέγερσης κυµάτων-Χ µπορεί να αξιοποιηθεί για τη 

γενικότερη µορφοποίηση παλµών. Η ευκολία στη ρύθµιση της διακριτής περίθλασης 

σε συνδυασµό µε τις µοναδικές ιδιότητες συστηµάτων, όπως το AlGaAs, µπορούν να 

οδηγήσουν σε νέα φαινόµενα, όπως τεχνικές αµιγώς-οπτικής υπερταχείας 
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µορφοποίησης παλµών σε ολοκληρωµένη γεωµετρία. Ο προσδιορισµός παραµέτρων 

για συστήµατα που θα οδηγήσουν σε  τέτοιους σχηµατισµούς αποτελεί ζήτηµα 

ανοικτό προς εξερεύνηση. 
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Παράρτηµα Α (Θεωρητικά στοιχεία) 
 

Α.1 Απώλειες 

 

Ένα πεδίο που διαδίδεται µέσα σε κάποιο διηλεκτρικό υλικό υφίσταται εξασθένιση, η 

οποία οφείλεται κυρίως στους µηχανισµούς που παρουσιάζονται στον πίνακα Α.1 

[Β3]. 

 

                                                               απώλειες 

                        απορρόφηση                                                         σκέδαση 

         ενδογενής                   εξωγενής                       ενδογενής                  εξωγενής 

                                                                         ελαστική    ανελαστική 

 
Πίνακας Α.1: Οι µηχανισµοί που προκαλούν ενεργειακές απώλειες σε ένα διαδιδόµενο κυµατοπακέτο. 

 

 Στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης των απωλειών παρατηρήθηκε ότι οι 

απώλειες ενδογενούς απορρόφησης ελαχιστοποιούνται ( 0.2db
km ) όταν το φέρον 

µήκος κύµατος είναι κοντά στα 1,55µm, όπως φαίνεται και στο σχ. Α.1. Αυτό εξηγεί 

και το γεγονός ότι οι οπτικές τηλεπικοινωνίες διενεργούνται γύρω στα 1,55µm. 

 
 
Σχήµα Α.1: Οι απώλειες διάδοσης σε οπτική ίνα SiO2, ως συνάρτηση του µήκους κύµατος. 
(πηγή: [Β3]) 
 

 Με κατάλληλη επεξεργασία µπορούν να αφαιρεθούν τα ιόντα ΟΗ– από την 

ίνα κατά την περίοδο της κατασκευής, ελαχιστοποιώντας έτσι και τις απώλειες 

εξωγενούς απορρόφησης. Υπό αυτή την προϋπόθεση, οι απώλειες στις οπτικές ίνες 

οφείλονται αποκλειστικά και µόνο στο µηχανισµό της σκέδασης. 
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Α.2 ∆ιασπορά 

 

Όταν το µέσο διάδοσης του παλµού είναι το κενό, όλες οι φασµατικές συνιστώσες 

του ταξιδεύουν µε την ίδια ταχύτητα c. Μέσα στο διηλεκτρικό υλικό, όµως, κάθε 

συχνότητα διαδίδεται µε διαφορετική ταχύτητα. Αυτό διαπιστώνεται εύκολα αν 

αναπτυχθεί σε σειρά Taylor η σταθερά διάδοσης β, γύρω από τη φέρουσα συχνότητα: 

 

( ) ( ) ( ) ( )2 332
0 1 0 0 02 6

βββ ω β β ω ω ω ω ω ω= + − + − + − + ,  

όπου ( )

0

n

n n

d
d

ω ω

β ω
β

ω
=

= ,  n=0,1,2…  και β(ω)= n(ω) ⋅
ω
c

 

 

 Οι πιο σηµαντικοί όροι της σειράς είναι οι 4 πρώτοι (β0 , β1 , β2 , β3 ). 

Ο όρος β0 προκαλεί τη µετατόπιση φάσης του παλµού, αφού πρόκειται για τη 

σταθερά διάδοσης της κεντρικής συχνότητας ωο. 

Ο όρος β1 προκαλεί την καθυστέρηση του κυµατοπακέτου, αφού η ταχύτητα 

οµάδας είναι vg = 
1

1β
 (η ταχύτητα µε την οποία κινείται η περιβάλλουσα του παλµού). 

Ο όρος β2 προκαλεί την εξάρτηση της ταχύτητας οµάδας από τη συχνότητα. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η κάθε φασµατική συνιστώσα του κυµατοπακέτου να 

ταξιδεύει µε διαφορετική ταχύτητα, λόγω του όρου β2. 

Ο όρος β3 προκαλεί παρόµοια φαινόµενα µε τον όρο β2 µόνο όταν ο β2 είναι 

αµελητέος σε σχέση µε τον β3 και ονοµάζεται διασπορά τρίτης τάξης. 

Ο όρος β2 έχει άµεση επίδραση στο σχήµα και τη συνοχή του παλµού και 

αναφέρεται και σαν χρωµατική διασπορά ή διασπορά ταχύτητας οµάδας (group 

velocity dispersion-GVD). ∆ίνεται από την ακόλουθη αναλυτική σχέση: 
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 Η γραφική παράσταση του β2 συναρτήσει του µήκους κύµατος λ για την 

περίπτωση οπτικής ίνας SiO2 παρουσιάζεται στο σχ. Α.2. Παρατηρούµε ότι για 
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1.27D mλ λ= ≅ µ  το β2 µηδενίζεται, ενώ για λ<λD είναι β2>0 και για λ>λD είναι β2<0 

. 

 

 
 

Σχήµα Α.2: Ο συντελεστής β2 ως συνάρτηση του µήκους κύµατος σε οπτική ίνα SiO2. (πηγή: [Β3]) 

  

 Αν σε οπτικό κυµατοδηγό είναι β2>0, τότε ο κυµατοδηγός βρίσκεται στην 

περιοχή της οµαλής διασποράς. Σε αυτή την περιοχή οι υψηλές συχνότητες ενός 

κυµατοπακέτου ταξιδεύουν πιο αργά από τις χαµηλές συχνότητες. 

 Αν, αντιθέτως, είναι β2<0, τότε ο κυµατοδηγός βρίσκεται στην περιοχή της 

ανώµαλης διασποράς. Σε αυτή την περιοχή οι υψηλές συχνότητες ενός 

κυµατοπακέτου ταξιδεύουν πιο γρήγορα από τις χαµηλές συχνότητες. 

 Συνεπώς, είτε β2>0 είτε β2<0, οι φασµατικές συνιστώσες ταξιδεύουν µε 

διαφορετική ταχύτητα, µε αποτέλεσµα ο παλµός να διευρύνεται (στο πεδίο του 

χρόνου). Αυτό συνιστά παραµόρφωση φάσης για τον παλµό. 

 Στην περίπτωση που β2=0, τότε το µήκος κύµατος λειτουργίας ονοµάζεται 

µήκος κύµατος µηδενικής διασποράς λD (zero-dispersion wavelength). Στην 

κατάσταση αυτή η διασπορά δεν εξαφανίζεται τελείως. Ο όρος β3 γίνεται σηµαντικός 

και µπορεί να αλλοιώσει τον παλµό, ειδικά αν πρόκειται για υπερ-βραχύ παλµό 

(χρονικής διάρκειας λιγότερο από 5psec). 

 Η GVD οφείλεται σε δύο παράγοντες, το υλικό του οπτικού κυµατοδηγού 

(διασπορά υλικού) και την εγκάρσια γεωµετρία -διατοµή- (διασπορά κυµατοδηγού). 

Γενικά, η συνεισφορά της διασποράς κυµατοδηγού στο β2 είναι αµελητέα, εκτός αν η 

φέρουσα του παλµού βρίσκεται κοντά στο λD, οπότε τα δύο αίτια της GVD (υλικό – 

εγκάρσια γεωµετρία) γίνονται συγκρίσιµα. Το κύριο αποτέλεσµα της διασποράς 
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κυµατοδηγού είναι να µετατοπίσει το µήκος κύµατος λD προς µεγαλύτερα µήκη 

κύµατος (π.χ. από 1,27µm σε 1,31µm). 

 Το µέγεθος που χρησιµοποιείται συνήθως αντί του β2 είναι η παράµετρος 

διασποράς D, η οποία συνδέεται µε το β2 µέσω της σχέσης: 

 
2

1
22 2

2d c dD
d c
β π λβ n

dλ λ λ
⋅ ⋅

= = − ⋅ ≅ − ⋅  

 

Συµπερασµατικά, ένας παλµός που διαδίδεται µέσα σε διηλεκτρικό 

κυµατοδηγό (π.χ. οπτική ίνα) υφίσταται αναπόφευκτα διεύρυνση στο πεδίο του 

χρόνου, είτε β2>0 είτε β2<0 ή ακόµα και αν β2=0, αφού τότε η διασπορά τρίτης τάξης 

προκαλεί παρόµοια φαινόµενα. 

 

Α.3 Μη-γραµµική απόκριση του δείκτη διάθλασης 

 

Όταν το µέσο διάδοσης του παλµού είναι το κενό, τότε ακόµα και οι πολύ ισχυροί 

παλµοί (της τάξης ~W) υπόκεινται στους ίδιους νόµους που υπόκεινται και οι σχετικά 

ασθενείς παλµοί (της τάξης ~mW), όσον αφορά την εξασθένιση και την 

καθυστέρηση. Μέσα, όµως, σε κάποιο διηλεκτρικό υλικό ένας πολύ ισχυρός παλµός 

προκαλεί µη-γραµµική απόκριση του υλικού, µε αποτέλεσµα – σε µια πρώτη 

προσέγγιση – ο δείκτης διάθλασης να εξαρτάται τοπικά από την ισχύ του πεδίου. 

Η πηγή της µη γραµµικής απόκρισης του διηλεκτρικού υλικού σχετίζεται µε 

τη µη αρµονική κίνηση των δεσµευµένων ηλεκτρονίων υπό την επιρροή του 

εφαρµοζόµενου πεδίου. Το αποτέλεσµα είναι η δηµιουργούµενη πόλωση  από τα 

ηλεκτρικά δίπολα να µην είναι γραµµική µέσα στο ηλεκτρικό πεδίο  

(

P

E
( )1

0ε χ= ⋅ ⋅P E ), αλλά να ικανοποιεί την παρακάτω πιο γενική σχέση: 

 

  ( ) ( ) ( )( )1 2 3
0ε χ χ χ= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ +P E E E E E E

 

όπου εο είναι η επιτρεπτότητα του κενού και χ(j) (j=1,2,…) η επιδεκτικότητα βαθµού j.   

Η επιδεκτικότητα χ(1) κατέχει την κύρια θέση, όσον αφορά τη συνεισφορά των 

επιµέρους χ(j)  στο . Η λειτουργία της χP (1) εκφράζεται µέσω του δείκτη διάθλασης n 

και της σταθεράς απόσβεσης α και έχει να κάνει αποκλειστικά µε τη γραµµική 
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εξάρτηση της πόλωσης από το ηλεκτρικό πεδίο. Όλες οι υπόλοιπες επιδεκτικότητες 

µεγαλύτερου βαθµού παριστάνουν τη µη γραµµική εξάρτηση των µεγεθών αυτών κι 

εποµένως εκφράζουν την εµφάνιση µη γραµµικών φαινοµένων. 

Οι επιδεκτικότητες πέραν της χ(1) είναι τανυστές και µάλιστα διαφορετικής 

διάστασης εξαρτώµενοι από τη συχνότητα του οπτικού σήµατος ω, δηλαδή είναι 

χ(j)(ω). Κάθε επιδεκτικότητα στο ανάπτυγµα του  βαθµού j αντιπροσωπεύει την 

αντίστοιχη j – αρµονική και είναι τανυστής τάξης  j+1. 

P

Η δεύτερης τάξης επιδεκτικότητα χ(2) ευθύνεται για την εκδήλωση µη 

γραµµικών φαινοµένων, όπως γένεση δεύτερης αρµονικής (second-harmonic 

generation) και γένεση αθροίσµατος συχνοτήτων (sum-frequency generation). Η χ(2), 

λαµβάνει σηµαντικές τιµές µόνο για µέσα χωρίς συµµετρία αντιστροφής σε µοριακό 

επίπεδο. Το κρυσταλλικό πλέγµα του SiO2 είναι συµµετρικό και συνεπώς η χ(2) είναι 

µηδέν για τις οπτικές ίνες, µε αποτέλεσµα να απουσιάζουν σε αυτές τα µη-γραµµικά 

φαινόµενα αυτής της τάξης (εκτός από κάποιες εξεζητηµένες περιπτώσεις). 

Τα υψηλότερης τάξης µη-γραµµικά φαινόµενα στις οπτικές ίνες πηγάζουν από 

την τρίτης τάξης επιδεκτικότητα χ(3). Τα φαινόµενα αυτά κατατάσσονται σε τρεις 

µεγάλες κατηγορίες, σύµφωνα µε τον ιδιαίτερο τρόπο που δηµιουργούνται: γένεση 

τρίτης αρµονικής (third-harmonic generation), µίξη τεσσάρων φωτονίων (four-wave 

mixing) και µη γραµµικός δείκτης διάθλασης (nonlinear refraction index). 

Οι πρώτες δύο περιπτώσεις απαιτούν ειδικές συνθήκες για να εκδηλωθούν 

(χρειάζεται το λεγόµενο «ταίριασµα φάσης»), µε αποτέλεσµα στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων να µη χρειάζεται να ληφθούν υπόψη. 

Σηµαντικό πλήθος, λοιπόν, µη-γραµµικών φαινοµένων σε κεντροσυµµετρικά 

υλικά οφείλουν την εκδήλωσή τους στην τρίτης τάξης επιδεκτικότητα χ(3), η οποία 

λέγεται και γραµµικότητα τύπου Kerr. Όταν η ένταση του πεδίου είναι σχετικά 

ισχυρή, ο δείκτης διάθλασης γίνεται µη-γραµµικός και οι µη-γραµµικοί όροι του 

αναπτύγµατος  αποκτούν σηµαντική τιµή. ∆εδοµένου ότι σε αυτά τα συστήµατα 

είναι χ

P
(2)=0, η συνολική πόλωση γράφεται: ( ) ( )( )1 3

0ε χ χ= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅P E E E E . Ο 

δείκτης διάθλασης στην περίπτωση αυτή γράφεται ως εξής: 

 

   ~( , ) ( )n E n n Eω ω2
2

2= + ⋅ , 
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 όπου n( )ω  είναι το γραµµικό τµήµα, |Ε|2 η οπτική ένταση µέσα στο διηλεκτρικό 

υλικό και n2 ο συντελεστής του µη γραµµικού τµήµατος, το οποίο σχετίζεται µε τη 

χ(3) σύµφωνα µε τη σχέση: n
n2

33
8

=
⋅

Re( )( )χχχχχ . Re είναι το πραγµατικό µέρος και το 

οπτικό πεδίο υποτίθεται ότι είναι γραµµικά πολωµένο, έτσι ώστε µόνο ένας όρος 

 από τον τέταρτης τάξης τανυστή να συνεισφέρει στο δείκτη διάθλασης. Η 

τανυστική φύση του χ

χχχχχ
( )3

(3)  µπορεί να επηρεάσει τις ιδιότητες της πόλωσης των οπτικών 

δεσµών µέσω του φαινοµένου της µη γραµµικής διπλοθλαστικότητας. Η µη-γραµµική 

συνεισφορά στη διηλεκτρική σταθερά ορίζεται ως [Β3]: ( ) 233
4NL Eχχχχε χ= . Συνεπώς, 

ο συνδυασµός των εκφράσεων για τα µεγέθη NLε  και  θα δώσει την απλή σχέση: 2n

2
0 22NL n n Aε = . 

 

Α.4 Η µη-γραµµική αλλαγή φάσης 

 

Η φάση ενός διαδιδόµενου ηλεκτροµαγνητικού πεδίου εξελίσσεται σε απόσταση z 

σαν β0z, όπου 0 0n k0β =  είναι ως γνωστόν ο κυµατάριθµος διάδοσης µέσα στο υλικό 

και k0 στο κενό. Στην περίπτωση µη-γραµµικότητας τύπου Kerr, αυτή η αλλαγή 

φάσης γράφεται πιο αναλυτικά σαν: ( ) 0L NLn n kϕ = + z . Για πεδίο που διαδίδεται µε 

σταθερό πλάτος η µη-γραµµική αλλαγή φάσης µπορεί να εκφραστεί ανάλογα µε τις 

µονάδες που επιθυµούµε να χρησιµοποιήσουµε µε τους ακόλουθους τρόπους: 

 

2
2 0NL n A k zϕ =  2 0ˆNL n Ik zϕ =   22

0
ˆ

NL
eff

n U k z
A

ϕ = , 

µε 
2

2 2

mn
V

→ , 
2

2ˆ
mn
W

→ , VA
m

→ , 2

WI
m

→ , U W→  και 2
effA m→  

 

Ως γνωστόν είναι  και 1
0k m−→ z m→ . 

Εάν το πλάτος του πεδίου µεταβάλλεται κατά τη διάδοση, τότε οι παραπάνω 

σχέσεις ισχύουν µόνο στιγµιαία για κάποιο δz και πρέπει να γενικευτούν για τυχαία 

µεταβολή του πλάτους του πεδίου. Για µήκος διάδοσης L, λοιπόν, οι παραπάνω 

σχέσεις διατυπώνονται σε ολοκληρωτική µορφή σαν: 
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( ) 2
2 0

0

L

NL n k A z dzϕ = ∫    ( )2 0
0

ˆ
L

NL n k I z dzϕ = ∫ ( ) 22 0

0

ˆL

NL
eff

n k U z dz
A

ϕ = ∫ ,

  

Η χρησιµότητα των σχέσεων αυτών έγκειται στο γεγονός ότι µας παρέχουν 

την τιµή της µη-γραµµικής αλλαγής της φάσης και µε αυτό τον τρόπο µπορούµε να 

εκτιµήσουµε το πλήθος των κορυφών που θα σχηµατίσει το φάσµα ενός παλµού µετά 

από συγκεκριµένη απόσταση [Β3]. Η γνώση της µορφής του φάσµατος ενός παλµού 

είναι χρήσιµη σε θέµατα οπτικής επεξεργασίας, όπως συµπίεση ή µορφοποίηση 

παλµών.  

 Προφανώς δεν είµαστε πάντα σε θέση να γνωρίζουµε τον ακριβή τρόπο µε 

τον οποίο µεταβάλλεται το πλάτος ενός πεδίου ώστε να υπολογίσουµε τη µη-

γραµµική αλλαγή της φάσης. Σε πολλές περιπτώσεις όµως, εάν γνωρίζουµε την 

αρχική και την τελική τιµή του πλάτους του πεδίου και το σχήµα του παλµού 

µεταβληθεί αλλά δεν καταστραφεί κατά τη διάδοση, µπορούµε να εξάγουµε 

προσεγγιστικές τιµές για τη µη-γραµµική φάση, οι οποίες σε πρώτο στάδιο ενδέχεται 

να είναι αρκετά χρήσιµες. Έστω λοιπόν ότι ένας παλµός αρχικής ισχύος κορυφής 
2

inU  διαδίδεται χωρίς να καταστρέψει την παλµική του µορφή σε απόσταση L και 

στην έξοδο βρίσκουµε ισχύ κορυφής 2
outU . Εάν υποθέσουµε ότι η αλλαγή αυτή είναι 

γραµµική πχ, τότε γραφικά µπορούµε την παραστήσουµε όπως φαίνεται στο σχ. Α1. 

 

0                                   L               

|Uout|2

|Uin|2 
( )2 2

in outU U+ L 

 

 

 

 
Σχήµα Α.3: Γραµµική µεταβολή της ισχύος κορυφής ε

Εύκολα υπολογίζεται ότι στην περίπτωση αυτ
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2

νός παλµού. 

ή είναι: 
( )2 2

2 0ˆ
2

in out

NL
eff

U Un k
A

ϕ
+

= ⋅
L

 



Α.5 Η εξίσωση διάδοσης της περιβάλλουσας παλµού σε διηλεκτρικό 

κυµατοδηγό: έκφραση σε διαφορετικές µονάδες 

 

Η σχέση (1.37) µας παρέχει την υπό µελέτη εξίσωση: 

 

( )
2 2

22
0 0 22 2

0

1 0
2 2

A A Ai k n x A k
z x t

β
β

∂ ∂ ∂
+ − + ∆ +

∂ ∂ ∂
n A A =     (Α1.1) 

 

όπου VA
m

→  και 
2

2 2

mn
V

→  

 

Θα εκφράσουµε την εξίσωση αυτή µε τέτοιο τρόπο ώστε η περιβάλλουσα να 

µετράται σε µονάδες W . Για το σκοπό αυτό θα χρησιµοποιήσουµε το µέγεθος  η 

χρήση του οποίου προτιµάται συνήθως από πειραµατικούς. 

2n̂

Έστω  ο συνολικός δείκτης διάθλασης της διάταξης 

εκφρασµένος ως άθροισµα του γραµµικού και του µη-γραµµικού του τµήµατος. 

( ), L Nn x n n nω = = + L

 Γνωρίζουµε ότι 20

2
Ln cI Aε

=  (Α1.2) είναι η ένταση ακτινοβολίας, όπου c η 

ταχύτητα του φωτός στο κενό και VA
m

→  και 2

WI
m

→ . Αυτή η σχέση µπορεί να 

εκφραστεί διαφορετικά, εάν αξιοποιήσουµε την αντίσταση του αέρα 0
0

0

µη
ε

=  

( 0 377 V
A

η = ) και την ταχύτητα του φωτός 
0 0

1c
ε µ

= . Εύκολα βρίσκουµε ότι 

0
0

1cε
η

= , εποµένως 2

02
LnI A
η

=  (Α1.2). Τότε, ο µη-γραµµικός δείκτης διάθλασης 

που δίνεται από τη σχέση 2
2NLn n A=  (Α1.3) µπορεί να εκφραστεί και σαν  

(Α1.4), όπου 

2ˆNLn n= I

2

2 2

mn
V

→  και 
2

2ˆ
mn
W

→ . Συνδυαζοντας τις σχέσεις (Α1.3) και (Α1.4) µε 

την (Α1.2), βρίσκουµε ότι 0 2

2

ˆ2

L

n
n n
η

=  (Α1.5). Εάν Aeff είναι η ενεργός επιφάνεια, τότε 

 (Α1.6), όπου Ρ είναι η ισχύς και Ι η ένταση της ακτινοβολίας. Εποµένως, effP I A= ⋅
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εάν κάνουµε το µετασχηµατισµό 02

L eff

A U
n A
η

= (Α1.7) µε 0 2

2

ˆ2

L

n
n n
η

= , έτσι ώστε 

2

02
L

eff eff
nU P I A A A
η

⎛ ⎞
= = ⋅ = ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠

2 , τότε η εξίσωση (Α1.1)εκφράζεται πια σαν: 

 

( )
2 2

20 22
02 2

0

ˆ1 0
2 2 eff

k nU U Ui k n x U
z x t A

β
β

∂ ∂ ∂
+ − + ∆ +

∂ ∂ ∂
U U =    (Α1.8) 

όπου U W→  και 
2

2ˆ
mn
W

→  

Οι πράξεις που οδηγούν σε αυτή τη µορφή είναι πολύ απλές, καθώς ο όρος 

02

L effn A
η  λειτουργεί ως πολλαπλασιαστική σταθερά η οποία απλοποιείται από όλους 

τους όρους εκτός από το µη-γραµµικό όρο. 

 

Συνοψίζουµε: 

 

µη-γραµµικότητα  Kerr περιβάλλουσα 

2 20 2
0 2

nk n A A
c

ω
=  

2

2 2

mn
V

→  
VA
m

→  

2 20 2 0 2ˆ ˆ

eff eff

k n nU U
A cA

ω
=  

2

2ˆ
mn
W

→  U W→  

 
Πίνακας Α.2: Η µη-γραµµικότητα τύπου Kerr εκφρασµένη σε διαφορετικές µονάδες. 
 

 

 

 

 

 

 

 

277 



Α.6 Οι συµβάσεις ( )i βz-ωte  και ( )i ωt -βze  

 

Και οι δύο συµβάσεις χρησιµοποιούνται ευρέως στη βιβλιογραφία. Εδώ παραθέτουµε 

σχετικά θέµατα µε τα οποία είναι συµβατή κάθε θεώρηση για αποφυγή συγχύσεως. 

 
( )i βz-ωte        ( )i ωt -βze  

 

µετασχηµατισµός Fourier 

 

( ) ( )ˆ , , i tu z u z t e dtωω
+∞

−∞

= ∫     ( ) ( )ˆ , , i tu z u z t e dtωω
+∞

−

−∞

= ∫

( ) ( )1 ˆ, ,
2

i tu z t u z e dωω ω
π

+∞
−

−∞

= ∫   ( ) ( )1 ˆ, ,
2

i tu z t u z e dωω ω
π

+∞

−∞

= ∫  

i
t

ω∂
→ −

∂
    i

t
ω∂

→
∂

 

( ) (0
0 ˆi tu t t e uω )ω− →    ( ) (0

0 ˆi tu t t e uω )ω−− →  

 

εξαγωγή NLS από ανάπτυξη του β σε σειρά Taylor  

(επίδραση έχει µόνο σε χρονικούς όρους περιττής τάξης) 

 
2

2
0 1 22

u ui u i
z t t

ββ β∂ ∂ ∂
+ + − +

∂ ∂ ∂
u   

2
2

0 1 22
u ui u i
z t t

ββ β∂ ∂ ∂ u
+ − − +

∂ ∂ ∂
 

 

µετασχηµατισµός χρονικού παραθύρου 

 

1t zτ β= −      1t zτ β= +  

 

αρχή – τέλος παλµού 

αρχή              0       τέλος      t τέλος             0        αρχή      t 

 

 

 

 
Σχήµα Α.4: Η αρχή (µέτωπο) και το τέλος (ουρά) του παλµού, σύµφωνα µε τις δύο συµβάσεις. 
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Α.7 Παλµοί τύπου Gaussian και Sechant: βασικά χαρακτηριστικά 

 

Τύπος παλµού Gaussian Sechant 

( )U t  
2

0 2
0

exp
2

tU
T

⎛ ⎞
−⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

 0
0

sec tU h
T
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

FWHMT  02 ln 2 T⋅ ⋅  ( ) 02 ln 1 2 T⋅ + ⋅  

( ) ( )ˆU t U f=⎡ ⎤⎣ ⎦F  
2

0 0 2
0

2 exp
2

fU T
f

π
⎛ ⎞

⋅ ⋅ ⋅ −⎜ ⎟⋅⎝ ⎠
0 0

0

sec fU T h
f

π
⎛ ⎞

⋅ ⋅ ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

0f  
0

1
2 Tπ ⋅

 2
0

1
Tπ ⋅

 

( ) ( )
22 ˆU t dt U f df

+∞ +∞

−∞ −∞

=∫ ∫  2
0 0U Tπ ⋅ ⋅  2

0 02 U T⋅ ⋅  

 
Πίνακας Α.3: Βασικά χαρακτηριστικά παλµών τύπου Gaussian και Sechant. 

 

Α.8 Ο χωρισµός µεταβλητών σε κυλινδρικές συντεταγµένες 

 

Η κυµατική εξίσωση για διάδοση σε µη-µαγνητικό διηλεκτρικό υλικό 

( )2
2

2 2

1 0r

c t
ε ψ

ψ
∂

∇ − =
∂

 και για µόνιµη ηµιτονική κατάσταση µέσω της ανάθεσης 

i te ω− µετατρέπεται στην εξίσωση Helmholtz 2 2 2 0k nψ ψ∇ + = .   

Στο κυλινδρικό σύστηµα συντεταγµένων γράφεται: 

 
2 2

2 2
2 2 2

1 1 0k n
z

ψ ψ ψρ ψ
ρ ρ ρ ρ ϕ

⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂
+ + + =⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
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Θέτουµε ( ) ( ) ( ) ( ), , z zψ ρ ϕ ρ ϕ= Ρ ⋅Φ ⋅Ζ  και αφού διαιρέσουµε παντού µε 

( , , )zψ ρ ϕ  η εξίσωση γράφεται: 

 
2 2

2 2
2 2 2

1 1 1 1 1 0d d d d k n
d d d dz

ρ
ρ ρ ρ ρ ϕ

⎛ ⎞Ρ Φ Ζ
+ + +⎜ ⎟Ρ Φ Ζ⎝ ⎠

=   

                    Kρϕ                            zK
 

Θέτουµε σταθερές διαχωρισµού: 

 
2

2 2

1 1 1 1d d d K
d d d ρϕρ

ρ ρ ρ ρ ϕ
⎛ ⎞Ρ Φ

+ =⎜ ⎟Ρ Φ⎝ ⎠
 και 

2

2

1
z

d K
dz
Ζ
=

Ζ
 ώστε 2 2 0zK K k nρϕ + + =  

 

Το τµήµα 
2

2 2

1 1 1 1d d d K
d d d ρϕρ

ρ ρ ρ ρ ϕ
⎛ ⎞Ρ Φ

+ =⎜ ⎟Ρ Φ⎝ ⎠
 γράφεται: 

 
2

2
2dϕ

1 1 0d d dK
d d ρϕρ ρ ρ
ρ ρ
⎛ ⎞Ρ Φ

− + =⎜ ⎟Ρ Φ⎝ ⎠
  

                    Kρ                      Kϕ  
 

Θέτουµε σταθερές διαχωρισµού: 

 

21 d d K K
d d ρϕ ρρ ρ ρ
ρ ρ
⎛ ⎞Ρ

− =⎜ ⎟Ρ ⎝ ⎠
 και 

2

2

1 d K
d ϕϕ
Φ
=

Φ
 ώστε 0K Kρ ϕ+ = ,δηλαδήK Kρ ϕ= −  

 

Εποµένως: 21 d d K K
d d ρϕ ρρ ρ ρ
ρ ρ
⎛ ⎞Ρ

− = ⇔⎜ ⎟Ρ ⎝ ⎠
2

1 0
Kd d K

d d
ϕ

ρϕρ
ρ ρ ρ ρ

⎛ ⎞⎛ ⎞Ρ
− − Ρ =⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 

 

Μέχρι στιγµής για τις σταθερές διαχωρισµού έχουµε: 0K Kρ ϕ+ = , δηλαδή 

K Kρ ϕ= −  και 2 2 0zK K k nρϕ + + = . Αν επιθυµούµε διάδοση κατά z και περιοδικότητα 

κατά φ όπως σε µια οπτική ίνα, τότε θα πρέπει να είναι 20z zK K β< ⇒ = −  και 
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20K Kϕ ϕ< ⇒ = −m , εποµένως αντικαθιστούµε:  και 

 και λαµβάνουµε: 

2 2 2 2 2
zK K k n k nρϕ β= − − = −

2K mϕ = −

 
2

2
2

1 0d d m
d d

ρ κ
ρ ρ ρ ρ

⎛ ⎞⎛ ⎞Ρ
+ − Ρ =⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 ή πιο απλά, εκτελώντας και τις παραγωγίσεις: 

 
2 2

2
2

1 0d d m
d d

κ
ρ ρ ρ ρ

⎛ ⎞Ρ Ρ
+ + − Ρ =⎜ ⎟

⎝ ⎠
2

2, όπου θέσαµε 2 2 2k nκ β= −   

 

και πρόκειται για τη γνωστή εξίσωση Bessel 

 

Α.9 Συναρτήσεις Bessel 

 

Η εξίσωση Bessel ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 0x y x x y x x m y x′′ ′⋅ + ⋅ + − = έχει λύσεις στη βάση: 

 

( )mJ x : συνάρτηση Bessel πρώτου είδους τάξης m (ταλαντωτική) 

( )mY x ή : συνάρτηση Neumann τάξης m (ταλαντωτική µε ιδιοµορφία στο 0) ( )mN x

 

Η τροποποιηµένη εξίσωση Bessel ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 0x y x x y x x m y x′′ ′⋅ + ⋅ − + =  έχει 

λύσεις στη βάση: 

 

( )mI x : τροποποιηµένη συνάρτηση Bessel πρώτου είδους τάξης m (εκθετική αύξηση) 

( )mK x : τροποποιηµένη συνάρτηση Neumann τάξης m (εκθετική µείωση) 

 

Γενικό σχόλιο: 

 

Οι ( )mJ x ,  είναι για τις κυλινδρικές συντεταγµένες ό,τι είναι οι ,  

για τις καρτεσιανές. Οι 

( )mY x sin x cos x

( )mI x , ( )mK x  είναι για τις κυλινδρικές συντεταγµένες ό,τι 

είναι οι sinh ,  για τις καρτεσιανές. x cosh x
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Επίσης: 

 

Συναρτήσεις Hankel 1ου και 2ου είδους: 
( ) ( ) ( ) ( )1
m m mH x J x iY x= +  

( ) ( ) ( ) ( )2
m m mH x J x iY x= −  

 

Οι συναρτήσεις Hankel 1ου και 2ου είδους συνδέονται µε τις συναρτήσεις 

Bessel και Neumann µε τον ίδιο τρόπο που συνδέονται οι εκθετικές συναρτήσεις ixe±  

µε τις τριγωνοµετρικές sin  και cos . x x

 

Α.10 Βασικές έννοιες από δυναµικά συστήµατα (dynamical systems) 

 

Έστω ένα Ν-διάστατο µη-γραµµικό δυναµικό σύστηµα  δυναµικής 

µεταβλητής z, όπου 

( )=x f x

d
dz
xx  και [ ]1 2, ,..., T

Nx x x=x , [ ]1 2, ,..., T
Nf f f=f . Ένα στάσιµο 

σηµείο  του συστήµατος ικανοποιεί τη σχέση 0x 0=x  ή εναλλακτικά ( )0 0=f x . Το 

σύστηµα γραµµικοποιείται γύρω από το σύµφωνα µε τον κανόνα παραγώγισης για 

διανυσµατικές συναρτήσεις πολλών µεταβλητών και καταλήγει στην απλή γραµµική 

µορφή: 

0x

( )0D=x f x x    µε ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1 1 1
0 0

1 2

2 2 2
0 0

1 20

0 0
1 2

N

N

N N N

N

f f f
x x x
f f f
x x xD

f f f
x x x

∂ ∂ ∂
0

0

0

⎡ ⎤
⎢ ⎥∂ ∂ ∂⎢ ⎥
∂ ∂ ∂⎢ ⎥

⎢ ⎥∂ ∂ ∂= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥∂ ∂ ∂⎢ ⎥
⎢ ⎥∂ ∂ ∂⎣ ⎦

x x

x x
f x

x x x

x

x
 

 

Εάν το στάσιµο σηµείο  είναι υπερβολικό, δηλαδή εάν 0x ( )( )det 0D ≠f x , 

τότε σε µια γειτονιά του σηµείου αυτού το αρχικό σύστηµα και το αντίστοιχο 

γραµµικοποιηµένο έχουν ποιοτικά ισοδύναµο επίπεδο φάσεων, δηλαδή το ίδιο είδος 

ευστάθειας, εκτός της περίπτωσης που το υπερβολικό στάσιµο σηµείο αποτελεί 
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κέντρο για το γραµµικοποιηµένο σύστηµα [GΒ14]. Το υπερβολικό στάσιµο σηµείο 

είναι: 0x

 

- ασυµπτωτικά ευσταθές, αν τα πραγµατικά µέρη των ιδιοτιµών του ( )0Df x  είναι 

όλα αρνητικά 

 

- ευσταθές, αν ο ( )0Df x  έχει ένα τουλάχιστον ζεύγος φανταστικών ιδιοτιµών 

πολλαπλότητας 1 και όλες οι υπόλοιπες ιδιοτιµές έχουν αρνητικά πραγµατικά µέρη 

 

- ασταθές σε όλες τις άλλες περιτπτώσεις 

 

Οι συνθήκες αυτές εκφράζουν το γεγονός ότι στο δυναµικό σύστηµα 

αναζητούνται λύσεις στη βάση zeλ . Εάν η αναζήτηση γίνει σε τροποποιηµένη βάση, 

οι συνθήκες τροποποιούνται αντίστοιχα, δηλαδή αν π.χ. i ze λ , τότε η συνθήκη 

ασυµπτωτικής ευστάθειας ικανοποιείται όταν τα φανταστικά µέρη του ( )0Df x  είναι 

όλα θετικά, αφού ( ) ( )( ) ( ) ( )Re Im Im Rei i z z i zi ze e e eλ λ λ λλ + −= =  

 

Α.11 Βασικές έννοιες από µετασχηµατισµούς (maps) 

 

Έστω ένας Ν-διάστατος µετασχηµατισµός 1n+ n=x Ax , όπου ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
TNx x x⎡ ⎤= ⎣ ⎦x  

και ο δείκτης n, n+1 δηλώνει την προηγούµενη και επόµενη τιµή του αντίστοιχα. Ένα 

στάσιµο σηµείο του συστήµατος ικανοποιεί τη σχέση 1n+ n=x x . Στην περίπτωση των 

δύο διαστάσεων ο µετασχηµατισµός διατυπώνεται: 

 
( )

( )

( )

( )

1 1
1

2 2
1

n n

n n

x xA B
C Dx x

+

+

⎡ ⎤ ⎡⎡ ⎤
=⎢ ⎥ ⎢⎢ ⎥
⎣ ⎦⎢ ⎥ ⎢⎣ ⎦ ⎣

⎤
⎥
⎥⎦

 

 

Έστω 1 2,λ λ  οι ιδιοτιµές του παραπάνω 2D map. 
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- Αν 1 21, 1λ λ< < , τότε το στάσιµο σηµείο είναι ασυµπτωτικά ευσταθές 

 

- Αν 1 21, 1λ λ> > , τότε το στάσιµο σηµείο είναι ασταθές 

 

- Αν 1 2,λ λ ∈ , δηλαδή 1

2

a i
a i

λ β
λ β
= +
= −

 και ο πίνακας του map αντιστοιχεί στον πίνακα 

a
a
β

β
−⎡ ⎤

⎢
⎣ ⎦

⎥ , τότε στο φασικό χώρο 

 - το µέγεθος 2a 2β+  εκφράζει διάταση (stretching) 

 - το µέγεθος tanarc
a
β  εκφράζει περιστροφή (rotation) 

 

∆ιακρίνουµε τις εξής χαρακτηριστικές περιπτώσεις: 

 

2 2 1a β+ <   2 2 1a β+ >   2 2 1a β+ =  

 

 

tan 0arc
a
β
>  

 

tan 0arc
a
β
<  
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Παράρτηµα Β (Πειραµατικά στοιχεία) 
 

Β. 1 Γωνία εισόδου δέσµης – αριθµός Bloch 

 

Έστω το περιοδικό σύστηµα περιοδικότητας D, το οποίο περιγράφεται από το 

διακριτό µοντέλο DNLS και υπακούει εποµένως στη σχέση διασποράς: 

 

( )0 2 coszk Cβ= + Q , όπου xQ k D=  η ορµή Bloch. 

 

Κάθε τιµή για την ορµή Bloch αντιστοιχεί σε µια πραγµατική γωνία εισόδου 

για τη δέσµη που εισέρχεται στο περιοδικό σύστηµα, έστω θο. Η αντιστοίχιση ορµής 

Bloch σε πραγµατικές γωνίες εισόδου γίνεται µε απλό υπολογισµό της διαφοράς 

φάσης που υπεισέρχεται στους κυµατοδηγούς, λόγω διαφοράς στον οπτικό δρόµο που 

ακολουθούν οι ακτίνες του φωτός. Η προσέγγιση της γεωµετρικής οπτικής είναι 

αξιόπιστη στην περίπτωση αυτή, διότι το µοντέλο είναι διακριτό και κάθε 

κυµατοδηγός µοντελοποιείται ως ένα σηµείο στην εγκάρσια διεύθυνση. Έστω ότι η 

γωνία εισόδου έχει κλίση θο, όπως στο σχήµα: 

 

θοθοθοθο

l θοl l θοθο

D D D 

Έστω ότι η διαφορά στον οπτικό 

δρόµο είναι l. Τότε, από τη γεωµετρία 

του συστήµατος, εύκολα φαίνεται ότι: 

 

sin o
l
D

θ =  

 

∆ιαφορά φάσης 2π µεταξύ των 

κυµατοδηγών      σηµαίνει       διαφορά Σχήµα Β.1: Είσοδος δέσµης υπό γωνία θο. 

 οπτικού δρόµου ίση µε ένα µήκος κύµατος λ. Εποµένως, σύµφωνα µε τον κανόνα 

αντιστοίχισης 2Q lπ λ= ↔ = , οποιαδήποτε τιµή για την ορµή Bloch από το 

διάγραµµα διασποράς, δηλαδή οποιαδήποτε διαφορά φάσης µεταξύ των 

κυµατοδηγών, αντιστοιχίζεται σε µια γωνία εισόδου για τη δέσµη και αντίστροφα. 

π.χ. για 
2xk D π

=   είναι 1sin
4o D
λθ − ⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
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Β.2 Υπολογισµός ισχύος κορυφής παλµού εισόδου από ισχύ εξόδου 

 

Σε περιπτώσεις που δεν είµαστε απόλυτα σίγουροι για τα επίπεδα ισχύος που µας 

παρέχει το laser, γνωρίζοντας τις απώλειες της πειραµατικής διάταξης και µετρώντας 

την ισχύ εξόδου µπορούµε κινούµενοι αντίστροφα, από την έξοδο προς την είσοδο 

δηλαδή του συστήµατος, να υπολογίσουµε την αρχική ισχύ. Η διάταξη που 

χρησιµοποιήθηκε για το πείραµα που εκτελέστηκε για τη µελέτη των κυµάτων-Χ 

µπορεί συνοπτικά να θεωρηθεί ότι αποτελείται από τρία βασικά µέρη: το laser που 

παρέχει τον παλµό εισόδου, το δείγµα στο οποίο εξελίσσεται το φυσικό φαινόµενο 

και οι συσκευές ανάγνωσης του παλµού εξόδου. Τα βασικά αυτά µέρη φαίνονται στο 

παρακάτω σχήµα: 

 

 

 

 

 

 

  

 

detection 
system 
losses 

sample-air 
interface 

losses 

mirrors 
 

beam spliters 
 

objectives 

 Σχήµα Β.2: Στάδια ενεργειακής µεταβολή παλµού, καθώς διέρχεται από πειραµατική διάταξη. 

Εάν υποθέσουµε ότι το δείγµα διατηρεί την ενέργεια του εισερχόµενου 

σήµατος, τότε είναι δύο τα σηµεία στα οποία υπεισέρχονται απώλειες: ο κενός χώρος 

µεταξύ του δείγµατος και των συσκευών ανάγνωσης και οι ίδιες οι συσκευές 

ανάγνωσης. Για την πειραµατική διάταξη που χρησιµοποιήθηκε οι τιµές των 

απωλειών για τα δύο αυτά σηµεία είναι 0.714 και 2.333-1 αντίστοιχα. 

 

Εξέλιξη µέσης ισχύος: 
 
Πριν το δείγµα Πριν την έξοδο του δείγµατος Μετά το δείγµα Μετά το σύστηµα ανάγνωσης 

Pin Pout,1 Pout,2 = Pout,1*0.714 Pout,3 = Pout,2 *2.333-1= Pout,1*3.2675-1

  
 
Αριθµητικό παράδειγµα (για δείγµα χωρίς απώλειες): 
 
Πριν το δείγµα Πριν την έξοδο του δείγµατος Μετά το δείγµα Μετά το σύστηµα ανάγνωσης 

Pin = 3.26mW Pout,1 = 3.26mW Pout,2 = 2.33mW Pout,3 = 1mW 
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Στο παράδειγµα τα 3.26mW είναι µέση ισχύς. Για να υπολογίσουµε την ισχύ 

κορυφής του αρχικού παλµού αρκεί να µετατρέψουµε την τιµή αυτή σε τιµή 

κορυφής. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ξέρουµε τη συχνότητα µε την οποία παράγει 

παλµούς το laser, καθώς επίσης και τη χρονική διάρκεια των παλµών. Αρκεί να 

ακολουθήσουµε το παρακάτω σχήµα. Παρατίθενται δύο περιπτώσεις: για 

ορθογώνιους παλµούς και για παλµούς µορφής sechant. 

Μέση ισχύς εισόδου: ,
tot

aver in
tot

EP
T

=   

ή καθώς η ισχύς είναι µέγεθος ανεξάρτητο του χρόνου: , 1
in in

aver in
in

E EP
T

R

= = , οπότε: 

,aver in
in

P
E

R
=  

 
όπου τα µεγέθη  είναι αυτά που φαίνονται στο παρακάτω σχήµα:  , , ,in in tot totE T E T
 
 
 

Ppeak,in

 To 

 
 
 
τετραγωνικοί παλµοί 
 
 
   Ein,Tin

 Etot,Ttot

 
0

0

2

, ,

2

T

in peak in peak in
T

E P dt P
+

−

= =∫ 0T⋅ , οπότε: ,
,

0

aver in
peak in

P
P

T R
=

⋅
 

Σχήµα Β.3: Τετραγωνικοί παλµοί. 

 
 
 

Ppeak,in

 To 

 
 
παλµοί sechant 
 
 
 

  Ein,Tin 
 Etot,Ttot

Σχήµα Β.4: Παλµοί Sechant.  
2

, , 0
,

,
02

aver in
peak in

P
P

T R
=

⋅ ⋅0

sec 2in peak in peak in
tE P h dt P T

T

+∞

−∞

⎛ ⎞
= ⋅ = ⋅ ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫ , οπότε:  
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Β.3 Υπολογισµός χρονικής διάρκειας παλµού εισόδου από εύρος φάσµατος 

 

Όπως υπολογίσαµε την ισχύ κορυφής εισόδου µε έµµεσο τρόπο αξιοποιώντας την 

πληροφορία για την ισχύ εξόδου, αντίστοιχα µε έµµεσο τρόπο µπορούµε να 

υπολογίσουµε τη χρονική διάρκεια του χρονικού παλµού εάν γνωρίζουµε το φάσµα 

του. Αρκεί να γνωρίζουµε τη συχνότητα λειτουργίας του laser (το µήκος κύµατος 

εναλλακτικά) και µετρώντας το εύρος του φάσµατος µπορούµε να το µεταφράσουµε 

απευθείας σε χρονικό εύρος ακολουθώντας την εξής διαδικασία:  

 Έστω παλµός τύπου sechant, δηλαδή:  

 

( ) 0
0

sec tU t U h
T
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 µε χρονικό εύρος ( ) 02 ln 1 2FWHMT T= ⋅ + ⋅  

 

Οι πηγές laser παρέχουν παλµούς των οποίων το σχήµα προσιδιάζει 

περισσότερο στη συνάρτηση sechant παρά στη Gaussian. Εποµένως η υπόθεση για το 

προφίλ του παλµού είναι βάσιµη. Το φάσµα του παλµού αυτού είναι ο 

µετασχηµατισµός Fourier της παραπάνω συνάρτησης και είναι η εικόνα που θα δούµε 

σε ένα φασµατογράφο (spectrometer): 

 

( ) 0 0
0

ˆ sec fU f U T h
f

π
⎛ ⎞

= ⋅ ⋅ ⋅ ⎜
⎝ ⎠

⎟  µε φασµατικό εύρος ( ) 02 ln 1 2FWHMf f= ⋅ + ⋅  

 

Τα µεγέθη T0 και f0 συνδέονται µε τη σχέση 0 2
0

1f
Tπ

=
⋅

. Γραφικά όλα τα 

παραπάνω έχουν ως εξής: 

 

 

          TI         TII                            fI        fII 
 
           TFWHM                 fFWHM

 

 

 

 

 
 
Σχήµα Β.5: Οπτικοποίηση της έννοιας FWHM σε παλµό και αντίστοιχο φάσµα. 
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( ) 0
0

0

ln(1 2)
2 ln 1 2

ln(1 2)
I

FWHM

II

T T
T T

T T

⎧ = − +⎪= ⋅ + ⋅ ⇒ ⎨
= + +⎪⎩

, αφού FWHM II IT T T= −  

 

( )
2

0
0

2
0

ln(1 2)

2 ln 1 2
ln(1 2)

I

FWHM

II

f
T

f f
f

T

π

π

⎧ +
= −⎪

⎪= ⋅ + ⋅ ⇒ ⎨
+⎪ = +⎪⎩

, αφού FWHM II If f f= −  

 

Για να υπολογίσουµε το φασµατικό εύρος σε µήκος κύµατος, δηλαδή το 

λFWHM, θα χρησιµοποιήσουµε τη σχέση c fλ= ⋅ . Πρώτα όµως πρέπει να 

µετατοπίσουµε το φάσµα γύρω από τη φέρουσα συχνότητα cf . Θα είναι: 
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(τα µεγέθη λ και f είναι αντιστρόφως ανάλογα, οπότε η µεγάλη συχνότητα αντιστοιχεί 

στο µικρό µήκος κύµατος και αντίστροφα) 

 Τελικά, θα έχουµε: 
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όπου cλ  είναι το φέρον µήκος κύµατος. 

 Η τελευταία έκφραση µε µια απλή αντικατάσταση µονάδων έρχεται στην 

ακόλουθη πρακτική µορφή: 
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Εάν το φέρον µήκος κύµατος εισέλθει σε αυτή την έκφραση σε nm, τότε 

γνωρίζοντας το φασµατικό εύρος του παλµού σε nm µπορούµε να τη λύσουµε ως 

προς το χρονικό του εύρος και να το προσδιορίσουµε αυτόµατα σε ps. Κατά τα άλλα, 

εάν γνωρίζουµε το χρονικό εύρος του παλµού σε ps, τότε εισάγοντας και το φέρον 

µήκος κύµατος σε nm βρίσκουµε µε απευθείας υπολογισµό το φασµατικό εύρος του 

παλµού σε nm που θα µας δείξει ένας φασµατογράφος. 

 

Β.4 Πειραµατικό δείγµα: επίπεδη συστοιχία οπτικών κυµατοδηγών AlGaAs 

 

Το δείγµα AlGaAs που χρησιµοποιήθηκε για τη θεωρητική και πειραµατική µελέτη 

των κυµάτων-Χ φαίνεται σε εγκάρσια τοµή στο ακόλουθο σχήµα. 
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Σχήµα Β.6: ∆ιατοµή γεωµετρίας δείγµατος AlGaAs. 
 

Στο σχήµα αναγράφονται αναλυτικά οι εγκάρσιες διαστάσεις του δείγµατος 

και επιπλέον έχουν υπολογιστεί τα εµβαδά των επιµέρους περιοχών. Η περιοχή 

κυµατοδήγησης είναι η πλάγια διαγραµµισµένη και ο πλαισιωµένος χώρος 

παριστάνει ενδεικτικά το εγκάρσιο εµβαδό του κυµατοδηγούµενου ρυθµού 

χαµηλότερης τάξης. Οι υπόλοιπες παράµετροι του συστήµατος αναφέρονται 

αναλυτικά στο κεφάλαιο 4. 
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