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Iснування стоячих хвиль для дискретного нелiнiйного
рiвняння типу Шредiнгера iз насичуваною нелiнiйнiстю

Розглядається дискретне нелiнiйне рiвняння типу Шредiнгера iз насичуваною не-
лiнiйнiстю

ψ̇n − anψn+1 − an−1ψn−1 − bnψn +
µ|ψn|2

1 + |ψn|2 = 0, (1)

де µ 6= 0, an, bn ∈ R. Розглядаються так званi стоячi хвилi, тобто розв’язки вигляду

ψn = exp(−iωt)un, (2)

де амплiтуда un ∈ R. Тодi, пiдставивши розв’язок (2) в рiвняння (1), матимемо рiв-
няння

Aun − ωun = f(un), (3)

де f(un) = µu3
n

1+u2
n
, µ 6= 0 i (Au)n = anun+1 + an−1un−1 + bnun.

Подiбнi рiвняння є цiкавими з огляду на численнi фiзичнi застосування. Особливо
цiкавими є рiвняння вигляду (1) з оператором

(Au)n = −un+1 − un−1 + (2 + vn)un = −4un + vnun,

де 4un = un+1 + un−1 − 2un — одновимiрний дискретний оператор Лапласа i vn —
задана дiйсна послiдовнiсть (потенцiал). Такi оператори виникають, наприклад, у
нелiнiйнiй оптицi. Результати про iснування стоячих хвиль у випадку, коли A = −4
отримано у недавнiй роботi [3]. Вiдмiтимо також статтi [1], [2], в яких дослiджено
нелiнiйнi рiвняння типу Шредiнгера iз нелiнiйнiстю степеневого типу. Як i в [3], у цiй
статтi використовується варiацiйний метод, який ґрунтується на многовидi Нехарi.

Розглядаються два види розв’язкiв рiвняння (1), якi задовольняють вiдповiдно
умови

un+k = un, (4)
lim

n→±∞
un = 0. (5)

Отримано умови iснування таких розв’язкiв рiвняння (1).
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