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1 Inrodução

Lasers de fibra podem exibir vários regimes dinâmicos diferentes
[1, 4], tais como: operação cont́ınua; pulsos curtos regulares; e
sequências de pulsos com caos determińıstico. A dinâmica dos lasers
de fibra é complexa, pois existem vários fenômenos ocorrendo em
diferentes escalas de tempo e sujeitos a diferentes descrições f́ısicas
[3].

Por isso, os modelos desenvolvidos para descrever o comporta-
mento e os fenômenos observados devem satisfazer um compromisso
entre o ńıvel de detalhe desejado e complexidade da implementação
ou execução. Um bom cenário é aquele em que os fenômenos que
se deseja estudar estejam manifestados corretamente e ainda as-
sim haja uma simplificação radical que amenize a complexidade dos
modelos mais completos, removendo os constituintes desnecessários.

As dinâmicas dos lasers de fibra geralmente são descritas em ter-
mos de equações de propagação do campo eletromagnético, ou, sim-
plificadamente, de sua envoltória ou amplitude de Fourier, ao longo
da fibra. A equação resultante é uma equação diferencial parcial
em uma dimensão espacial, uma dimensão temporal, e um número
indeterminado de modos de oscilação.

Um dos fenômenos importantes é o travamento de modos [4] que
permite a ocorrência de pulsos com duração temporal ultra-curta,
os quais têm aplicação tecnológica importante.

Além da dinâmica dos campos, é comum considerar também a
interação entre a luz e a polarização induzida no meio material, a
qual também é dada por uma equação diferencial parcial não-linear
acoplada à anterior. Este problema dá origem um sistema complexo,



no qual os principais resultados são a obtenção das formas de pul-
sos e suas dependências com os parâmetros de operação do laser,
como a presença de perdas não-lineares, chaveamento do bombeio
de energia, etc..

Sendo assim, o nosso objetivo é construir um modelo que permita
explicar o regime de pulsos observado e as bifurcações dinâmicas que
ocorrem quando os parâmetros (potência do bombeio, por exemplo)
do laser são variados. Além disso, desejamos que o modelo seja
o mais simples capaz de capturar os regimes dinâmicos observados
experimentalmente.

2 Sistema de Interesse e Modelo Matemático

Diante disso, o modelo é constrúıdo levando em conta a ação de
cada um dos elementos que constituem o laser de fibra, na ordem (da
esquerda para direita) em que o pulso passa pela cavidade. Sendo
assim, o modelo tem o seguinte formato:
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com Mλ/2 e Mλ/4 sendo as matrizes de Jones que representam as
placas de meia onda e de um quarto de onda, respectivamente, l1 e
l2 corresponde a dispersão não-linear e correção de dispersão con-
stante, R é um isolador ótico por efeito Faraday e o K efeito Kerr
ótico.

A equação (1) se refere a entrada do pulso de luz inicial ~E ′
o na

fibra, a eq. (2) descreve a amplificação do campo na fibra dopada e
a eq. (3) produz o campo que incide novamente sobre o polarizador,
após uma volta pela cavidade. Essas três equações formam a trans-
misão total do pulso de luz ao circular uma vez pela cavidade do
laser.

Com isso, podemos construir um mapa discreto iterando a trans-
formação acima e considerando o campo de sáıda de uma volta como
sendo, o campo de entrada para a próxima volta pela cavidade:

~En+1 = T
(
~En

)
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A equação (4) é um mapa discreto, que descreve como está se
comportando a interação dos pulsos e que produz as bifucações
dinâmicas observadas experimentalmente. Vale ressaltar que, a variável
dinâmica representada neste mapa é um vetor bidimensional ~E cu-
jas componentes Ex e Ey são números complexos, representando as
componentes das polarizações horizontal e vertical, respectivamente,
e cuja fase corresponde à fase relativa da oscilação do campo elétrico
naquela polarização (vetor de Jones).

3 Conclusão

Desenvolvemos um modelo matemático capaz de descrever a in-
teração entre os pulsos em um laser de fibra óptica e reproduzir
os regimes dinâmicos observados experimentalmente. Este modelo
permite o estudo da dinâmica do laser e a escolha dos parâmetros
que levam ao estado desejado.
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