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Maksvelo lygtys (kai nėra srovių ir laisvų krūvių) 

Slinkties vektorius D susijęs su medžiagos poliarizuotumu. Šviesa  

(elektromagnetinė banga), veikdama medžiagoje esančius krūvius,  

verčia juos judėti, keičiasi medžiagos poliarizuotumas laike. Šis pokytis 

yra e.m. bangos šaltinis. Taigi, e.m. banga, sklisdama medžiaga, gali  

smarkiai pakisti. 

Panagrinėkime atomo elektrono judėjimą, veikiant išoriniam elektriniam laukui. 

Klasikinė dispersijos teorija. 



Vandenilio atomo atvejis 

Elektrono, judančio apskritimine orbita, greičio 

kvadratas polinėje koordinačių sistemoje: 

Elektrono kinetinė energija: 
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Potencinė elektrono energija: 

Pilnutinė elektrono energija: 

Judėjimo kiekio momentas: 

2mrM 

Tuomet energija: 
čia: 

Klasikinė dispersijos teorija 



Efektyvioji potencinė energija pasižymi tokiom savybėm: 
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Lagrandžo funkcija – kinetinės ir potencinės energijų skirtumas: 
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Lagrandžo lygtis: 
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nuostoliai išorinio lauko  

Kulono jėga 

(ji atitinka II Niutono dėsnį) 
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Priklausomybė nuo radialinės koordinatės yra sudėtinga. 

Jeigu laikysime, kad elektronas juda netoli potencinės energijos  

minimumo (elektronas nėra stipriai sužadintas, išorinė jėga 

nėra didelė), tai arti           galime skleisti Teiloro eilute: pr 

xpr 

Įrašome į judėjimo lygtį: 

Klasikinė dispersijos teorija 



Tiesinė dispersijos teorija 

Tiesinės dispersijos teroijos rėmuose 

atmetami netiesiniai nariai. 

Lygtis supaprastėja: 

Efektyvusis potencialas aproksimuojamas parabole. 



Spręsime lygtį, kai krentanti banga monochromatinė: 

Lygties sprendinio ieškosime tokiame pačiame pavidale 

(1) – tiesinė dispersijos teorija. Įrašome į lygtį: 

Tiesinė dispersijos teorija 



Tiesinė dispersijos teorija 

Randame 

Vieno elektrono dipolinis momentas 



Tiesinė dispersijos teorija 

Medžiagos poliarizuotumas – reikia dauginti iš atomų skaičiaus N 

Slinkties vektorius medžiagoje: 

Dielektrinė skvarba, priklauso nuo dažnio 



Tiesinė dispersijos teorija 

IŠ čia seka 

Dielektrinė skvarba susijusi su lūžimo rodikliu bei sugerties koeficientu. 



Tiesinė dispersijos teorija 

Atskiriame realią bei menamą dalis: 



Tiesinė dispersijos teorija 

Toli nuo rezonanso: 

Sugertis nežymi ir 



Tiesinė dispersijos teorija 

Kai n nežymiai skiriasi nuo 1, galime parašyti: 

Lūžio rodiklis auga, didėjant dažniui. Normali dispersija. 

Toli nuo rezonanso. 



Tiesinė dispersijos teorija 

Arti rezonanso 

Traukiame šaknį: 

Atskirus realią ir menamą dalis: 

Lūžio rodiklis mažėja didėjant dažniui. Anomali dispersija. 

Sugerties koeficientas – maksimumas ties  



Netiesinė dispersijos teorija 

Grįžkime prie judėjimo lygties: 

Kai išorinis laukas E(t) pakankamai stiprus, tiesinio artinio neužtenka, 

reikia įskaityti netiesinius narius. 

Centrosimetrinėje terpėje  (oras, vanduo) iškrenta lyginiai nariai.  

Kubinės terpės. 

 

Necentrosimetrinėje terpėje (kristalas) lieka visi nariai.  

Kvadratinės terpės. 



Kvadratinė terpė 

Tribangė sąveika. 

Dvi bangos krenta, trečia generuojasi. 

Krentanti banga: 

Judėjimo lygtis: 

Atmetami aukštesni kaip kvadratiniai nariai. 



Kvadratinė terpė 

Trikdžių teorija. 

Mažas dydis 



Kvadratinė terpė 

Surenkame narius prie atitinkamų laipsnių: 



Kvadratinė terpė 

Pirmoji lygtis: 

Ta pati lygtis, kaip dispersinės teorijos rėmuose, tik 

du dažniai 

Todėl sprendinys taip pat su dviem dažniais: 



Kvadratinė terpė 

Čia 

Toks pat, kaip tiesinėje dispersijos teorijoje. 



Kvadratinė terpė 

Antroji lygtis: 

Keliant kvadratu, dešinėje pusėje atsiras tokie dažniai: 



Kvadratinė terpė 

Pavyzdžiui, dvigubas dažnis 

Lygtis 

Sprendinys: 

Dvigubas dažnis – antros harmonikos generacija.  

Bus daugiau skyriuje apie netiesinę optiką. 



Kvadratinė terpė 

Kiti atvejai: 

Suminio dažnio 

generacija 

 

 

Skirtuminio  

dažnio generacija 

 

 

 

Optical 

rectification 



Kvadratinė terpė 

Poliarizuotumas. 

Tiesinis poliarizuotumas 

Kvadratinis poliarizuotumas 

antros harmonikos generacijos 

atveju. 



Kvadratinė terpė 

Jautriai 

Tiesinis 

 

 

 

kvadratinis 

Šie du jautriai tarpusavyje susiję. 



Kvadratinė terpė 

Poliarizuotumas vektoriams 

Vektroių komponentai 

Kvadratinio jautrio tenzorius 



Kubinė terpė 

Centrosimetrinėje terpėje  

šis narys iškrenta 



Kubinė terpė 

Keturbangė sąveika. Krenta trys bangos. 

Sprendinys- trikdžių eilutė 



Kubinė terpė 

Surenkame narius prie atitinkamų laipsnių: 



Kubinė terpė 

Pirmoji lygtis: 

Sprendinys: 



Kubinė terpė 

Antroji lygtis: 

Gesimas laike 



Kubinė terpė 

Trečioji lygtis: 

Keliama kubu, 

Įvairios dažnių kombinacijos 

Tegul krenta tik vieno dažnio banga: 

Generuosis dažniai: 

saviveika Trečia harmonika 



Kubinė terpė 

Tiesinis atsakas 

 

 

Netiesinis atsakas 



Kubinė terpė 

Poliarizuotumas: 

Kubinis jautris, tenzorius 

Saviveikos atveju: 

kubu! 



Kvantinė dispersijos teorija (tiesinė) 

Tiesinėje klasikinėje disperisjos teorijoje gaunamas tiesinis jautris 

Kai elektronai svyruoja skirtingais savaisiais dažniais: 

Savasis svyravimų dažnis 



Kvantinė dispersijos teorija (tiesinė) 

Reikia įskaityti nuostolius, 

kitaip augs į begalybę 

rezonansuose. 

Klasikinė formulė nėra gera, nes aproksimuojant ja 

eksperimentines kreives, N gaunamas nesveikas skaičius, 

savųjų dažnių kiekis viršija elektronų kiekį atome. Be to jie gali būti  

neigiamais. 

 

Reikia kvantinės teorijos. 



Kvantinė dispersijos teorija (tiesinė) 

atomo Hamiltonianas 

Atomo ir krentančios  

spinduliuotės sąveikos 

hamiltonianas 

Šrėdingerio lygtis: 

Tegul 

Lygties 

sprendinys – trikdžių eilutė 



Kvantinė dispersijos teorija (tiesinė) 

Gauname lygtį: 

Atskiriame erdvinę bei laikinę dalis: 



Kvantinė dispersijos teorija (tiesinė) 

Erdvinei daliai gauname: 

Buvo įrašytas sąveikos Hamiltonianas: 



Kvantinė dispersijos teorija (tiesinė) 

Nebepriklauso nuo laiko. Skleidžiame nesutrikdyto Hamiltoniano 

funkcijomis: 

Dauginame iš kairės iš          ir integruojame pagal tūrį. 



Kvantinė dispersijos teorija (tiesinė) 

Ortonormuotumo sąlyga 

Matricinis elementas 



Kvantinė dispersijos teorija (tiesinė) 



Kvantinė dispersijos teorija (tiesinė) 

Galime išsireikšti skleidimo koeficientus 



Kvantinė dispersijos teorija (tiesinė) 

Randame banginę funkciją: 



Kvantinė dispersijos teorija (tiesinė) 

Radę banginę funkciją, galime suskaičiuoti dipolinį momentą: 

Laisvam atomui dipolinis momentas lygus nuliui 

 

 

Mažas, tiesinės teorijos rėmuose 



Kvantinė dispersijos teorija (tiesinė) 

Be to  

ermitiškumas 



Kvantinė dispersijos teorija (tiesinė) 

Rasime 

Buvo: 

Taigi, 



Kvantinė dispersijos teorija (tiesinė) 

Poliarizuotumas 

Tiesinis jautris 



Kvantinė dispersijos teorija (tiesinė) 

Taigi, kvantinėje teorijoje gaunamas toks rezultatas: 

Klasikinėje buvo: 

Atomų skaičių pakeičia osciliatoriaus stipris, nebūtinai sveikas skaičius. 

Dažnių gali būti begalo daug. 

gali būti neigiami. 


