
Lazerio lygtys 



Dabar nagrinėsime atvejį, kai terpė nėra laisva, 

Yra skersinių srovių. 

Lazerio lygtys yra išvedamos pusiau klasikinės teorijos rėmuose. 

Tai yra trys sukabintos netiesinės diferencialinės lygtys, siejančios lauko  

amplitudę, dipolinį momentą bei atomo inversiją. 

Pradžioje gausime lygtis mikroskopiniams dydžiams. 

Išskaidysime elektrinio lauko stiprį į skersinę ir išilginę dalis: 

Lazerio lygtys 



Lazerio lygtys 

Buvo – Maksvelo lygtys: 

Maksvelo lygtys skersiniam el. lauko komponentui: 



Lazerio lygtys 

Startuodami nuo šių lygčių, 

parašysime banginę lygtį  

elektriniam laukui. 

 

Aprašo skersines e.m. bangas. 

Antrąją lygtį paveikiame rot operatoriumi 

Lygus nuliui, ketvirta lygtis 



Lazerio lygtys 

Gauname: 

Indeksas T neberašomas. Čia 

Šviesos greitis: 

Pridedame prie srovės          , tuomet atsiras sugerties narys lygtyje. 

Jis reikalingas aprašant nuostolius rezonatoriuje. 

sugertis ‘šaltiniai’ banginė lygtis 

(vakuume) 



sugertis ‘šaltiniai’ banginė lygtis 

(vakuume) 

Lazerio lygtys 

Lygtis laukui E susijusi su kitu dydžiu P. Jam taip pat reikia užrašyti lygtį. 

Gausime šią lygtį iš kvantinės teorijos.  



Lazerio lygtys 

Buvome gavę lygtis 

čia 

Pakeisime 

skaliarinė sandauga 

skaliarine sandauga: 



Lazerio lygtys 

Buvo, dipolinis momentas 

Naujuose pažymėjimuose, vektorinis dydis: 

Gausime diferencialinę lygtį dipoliniam momentui. 

Pažymime Tiksliau, gausime lygtį 

šitam dydžiui 

Naujuose pažymėjimuose 



Lazerio lygtys 

Išdiferincijavę pagal laiką 

gauname 

Įrašome šias išvestines iš ankstesnių lygčių: 



Lazerio lygtys 

Gauname 

kur Šis dydis aprašo inversiją 

(užpildų apgrąžą). 

Lygtyje dipoliniam momentui atsirado  nežinomas dydis – inversija.  

Jam taip pat reikia užrašyti lygtį. 

Diferencijuojame 

pagal laiką: 

Įrašome  

išvestines 



Lazerio lygtys 

Gauname 

Inversija priklauso nuo dipolinio momento – lygties dešinėje pusėje. 

 

Dėl įvairių priežasčių, tiek dipolinis momentas (pvz. dėl sąveikos su gardele), 

tiek inversija relaksuoja laikui bėgant (pvz. spontaninis spinduliavimas). 

Relaksacija gali būti įskaityta fenomenologiškai, dirbtinai prirašant dešinėse 

lygčių pusėse relaksacinius narius.  

T- relaksacijos 

Trukmė 

d_0- vertė, į kurią  

relaksuoja apgrąža 



Lazerio lygtys 

Reikia prisiminti, kad lazeryje yra ne vienas atomas, o atomų grupė. 

Dydžiai priklausys nuo atomo koordinatės 

Lygčių sistema uždara, jei užrašysime lygtį elektrinio lauko stipriui, 

kurią gavome anksčiau: 

Šioje lygtyje figuruoja makroskopinė poliarizacija. 

Dipolinis momentas 

Užpildos apgrąža 



Lazerio lygtys 

Ją galime užrašyti per atskirų atomų dipolinius momentus: 

Dirako Delta funkcija 

Turėjome: 

Taigi, gavome uždarą lygčių sistemą: trys diferencialinės lygtys 

bei lygtys poliarizacijai gauti. 

 

Gausime plačiai naudojamas pusiau klasikines lazerio lygtis makroskopiniams 

dydžiams: elektrinio lauko stipriui, poliarizacijai ir inversijos tankiui. 



Lazerio lygtys 

Makroskopiniai dydžiai 

inversijos tankis 

Atsižvelgiame į tai, kad 



Lazerio lygtys 

Gauname – lygtys makroskopiniams dydžiams.  

kur pažymėta 

Kartu su lygtimi 

šios lygtys sudaro uždarą lygčių sistemą – 3 lygtys, 3 dydžiai: E, P, D. 

Toliau supaprastinsime šias lygtis pritaikant du artinius: besisukančios bangos 

bei lėtai kintančių amplitudžių.  



Lazerio lygtys 

Panašiai kaip buvo išskaidyta poliarizacijos vektorius, išskaidykim į dvi dalis 

elektrinio lauko stiprio vektorių 

ir išskirkime greitai kintantį fazinį daugiklį, kuris aprašytų plokščią monochromatinę  

bangą: 

Lėtai kintanti nuo koordinatės bei laiko amplitudė. 

Lygtyje 

panagrinėkime dėmenį 

Bėgančios bangos. 

Bėgančios 

bangos. 

 



Lazerio lygtys 

Vienas kitą panaikina 

Bėgančios bangos. 



Lazerio lygtys 

Atmetami dėl lėtai kintančių amplitudžių artinio: 

Palieka 

Bėgančios bangos. 



Lazerio lygtys 

Dėl lėtai kintančių amplitudžių artinio supaprastėja narys: 

Išskirkime poliarizacijos vektoriuje greitai kintantį fazinį daugiklį: 

Išvestinė: 

Gauname lygtį lėtai kintančiai amplitudei: 

Bėgančios 

bangos. 

 

Bėgančios bangos. 



Lazerio lygtys 

Atsižvelgę į tai, kad 

Vienetinis vektorius 

bangos sklidimo kryptimi 

Galutinai gauname 

Bėgančios bangos. 



Lazerio lygtys 

Panašiai iš 

lėtai kintančiai amplitudei gauname 

Bėgančios bangos. 



Lazerio lygtys 

Pagaliau lygtyje inversijai 

atsirastų keturi nariai 

Šituos atmetame dėl besisukančios 

bangos artinio 
Taigi 

Bėgančios bangos. 



Lazerio lygtys 

Galutinės lazerio lygtys: 

Bėgančios bangos. 



Lazerio lygtys. Normavimas 

Prieš modeliuojant lazerio lygtis, reikia jas sunormuoti. 

Perrašysime kitame pavidale. 

Paprastumo dėlei neįskaitome erdvinės išvestinės (homogeninis atvejis) 

Be to laikome, kad spinduliuotės dažnis sutampa su perėjimo dažniu. 



Lazerio lygtys. Normavimas 

Elektrino lauko stipris poliarizuotas statmenai bangos sklidimo krypčiai. 

Rašysime lygtis skaliariniams dydžiams. 

Paprastesni pažymėjimai 



Lazerio lygtys. Normavimas 

Visus tris dydžius sunormuojame į stacionarias vertes 

Stacionarios vertės randamos iš lygčių: 

Tai yra, dešiniąsias lygčių puses reikia prilyginti nuliui. 



Lazerio lygtys. Normavimas 

Elektrinio lauko stipriui turime 

Padauginame lygtį iš: 

Bei pasinaudojame stacionarumo sąlyga 

Gauname 



Lazerio lygtys. Normavimas 

Poliarizacija: 



Lazerio lygtys. Normavimas 

Inversija 

Iš lygties elektrinio lauko stipriui turėjome 

Todėl 

Iš kitos pusės, stacionarumo sąlyga 



Lazerio lygtys. Normavimas 

Gauname 

Pažymėjimai 



Lazerio lygtys. Normavimas 

Liko nenormuoti dydžiai: laikas bei   



Lazerio lygtys. Normavimas 

Įvedame bedimensinį laiką 

Bedimensinės lygtys: 

Dėl difrakcijos 

Grąžiname 

išderinimą 

iš  

rezonanso 



Lazerio lygtys. Normavimas 

Sumodeliuosime šias lygtis su parametrais, duotais straipsnyje 

 

P. Coullet, L. Gil, F. Rocca, Optical vortices, Opt. Commun. V. 73, p. 403 (1989). 



Lazerio lygtys. Normavimas 

Realioji elektrinio lauko 

stiprio amplitudės dalis 

Pradinės sąlygos: 

Laboratorinis darbas 

Sumodeliuoti lazerio lygtis 

su šiomis pradinėmis sąlygomis. 

Lygtys ir parametrai – ankstesnėse 

skaidrėse. 



Lazerio lygtys. Stovinčios bangos 

Fabri-Pero razonatoriuje formuojasi stovinčios bangos. 

Lazerio lygtys buvo užrašytos bėgančioms bangoms.  

 

Užrašysime dabar lygtis mikroskopiniams dydžiams, išskaidę elektrinio 

lauko stiprį į atskiras stovinčių bangų modas. 

Tenkina Helmholtco lygtį: 

Ortonormavimo sąlygą: 



Lazerio lygtys. Stovinčios bangos 

Buvo: 

Įrašę E, išskaidytą į modas ir pasinaudoję Helmholco lygtimi, gauname: 

dėl Helmholco l. 



Lazerio lygtys. Stovinčios bangos 

Dauginame iš 

Integruojame pagal tūrį 

Gauname 

-skaliarinė sandauga 



Lazerio lygtys. Stovinčios bangos 

Lėtai kintančių amplitudžių artinys: 

Be to (exp(...) 

+ vietoj -) 



Lazerio lygtys. Stovinčios bangos 

Lygtis atskiros stovinčios bangos amplitudei. 

Priklauso nuo koordinatės. 



Lazerio lygtys. Stovinčios bangos 

Lygtys ‘poliarizuotumui’ bei inversijai 

Šiomis lygtimis pasinaudosime, išvesdami balanso lygtis. 

Matysime, kokie artutinumai turi galioti, kad būtų galimas toks išvedimas. 

Tai yra, nustatysime sąlygas, kuomet tinka balanso lygčių modelis. 

Stovinčios bangos – idealiame rezonatoriuje (abu veidrodžiai pilnai atspindi). 

Iš tikrųjų vienas veidrodis dalinai praleidžia. 

 



Balanso lygtys 

Įrašome 

į lygtį 



Balanso lygtys 

Prilyginę koeficientus prie eksponentinių funkcijų: 

Arba 

Laikysime, kad d lėtai kinta laike, tuomet ir A lėtai kis. 



Balanso lygtys 

Įvedame fotonų skaičių 



Balanso lygtys 

Sumą suskaičiuosime, tardami, kad nenuliniai sumos nariai, kai 

Tai reiškia, kad modos nesinchronizuotos. Nėra fazinių sąryšių tarp modų. 



Balanso lygtys 



Balanso lygtys 

Tai yra balanso lygtys. 

Jos yra teisingos, kai apgrąža bei fotonų skaičius kinta lėtai palyginus su  

faziniu daugikliu          . Modos nesinchronizuotos. 



Įdubos apgrąžos kontūre 

Lygtis apgrąžai 

Stacionariu atveju 



Įdubos apgrąžos kontūre 

Bus įdubų, Lorenco formos, ties generuojamais dažniais. 

1. Bėgančios bangos, nevienalytis išplitimas 

Nepriklauso nuo koordinatės 

Bėgančios bangos,  

žiedinis rezonatorius 



Įdubos apgrąžos kontūre 

Suma 

Nevienalytis išplitimas, kiekvienas atomas spinduliuoja savu dažniu. 

Priklausomybė nuo koordinatės pavirsta priklausomybe nuo dažnio. 

intervale spinduliuojančių atomų skaičius: 



Įdubos apgrąžos kontūre 

Daugeliu atveju, pvz. kietakūniuose lazeriuose, N- Gauso funkcija: 

virsta sąsuka: 



Įdubos apgrąžos kontūre 

Atsakymas, kai 



Įdubos apgrąžos kontūre 

2. Fabri-Pero rezonatorius, stovinčinčios bangos. Vienalytis išplitimas. 

Kai išplitimas vienalytis – visi atomai spinduliuoja vienodais dažniais, 

tuomet  įdubos neturėtų atsirasti. Turėtų generuotis tik viena moda. 

 Tačiau pirmasis lazeris – rubino lazeris- 

yra su vienalyčiu išplitimu, bet buvo pademonstruotas būtent jo 

daugiamodis režimas. 

 

Fabri- Pero rezonatorius- stovinčios bangos: 

Ties pūpsniais susidarys įdubos, galimas daugiamodis režimas. 



Lygtys makroskopiniams dydžiams. Stovinčios bangos 

Buvome gavę lygtis stovinčiųjų bangų atveju. Tačiau lazerio rezonatoriuje  

vienas veidrodis būna dalinai praleidžiantis – išvadinis veidrodis. 

 

 

Stovinti banga gali būti aprašyta kaip dviejų bėgančių bangų superpozicija. 

Dvi bangos bėga priešingomis kryptimis. Kiekvienai iš tų bangų parašomos 

lygtys. 

Tuo tarpu poliarizuotumui atskiriama tik laikinė dalis: 



Lygtys makroskopiniams dydžiams. Stovinčios bangos 

Buvo 

-nuostolių nerašome. Jie bus įskaityti kraštinėse sąlygose. 

Dalinai atspindintis veidrodis. 

-terpės lūžio rodiklis. 

 
Lėtai kintančios amplitudė. Nėra priklausomybės nuo skersinių koordinačių. 



Lygtys makroskopiniams dydžiams. Stovinčios bangos 

Poliarizuotumas. 

Lėtai kintanti amplitudė. 



Lygtys makroskopiniams dydžiams. Stovinčios bangos 

Vidurkinimas 

pagal 

daug  

bangos ilgių. 

Vieną kartą dauginame iš           kita kartą iš           ir vidurkiname pagal bangos ilgius. 



Lygtys makroskopiniams dydžiams. Stovinčios bangos 

Lygtys sprendžiamos su kraštinėmis sąlygomis: 



Lygtys makroskopiniams dydžiams. Stovinčios bangos 

Įrašome 

į 

gauname 



Lygtys makroskopiniams dydžiams. Stovinčios bangos 

Iš 

gauname 



Lygtys makroskopiniams dydžiams. Stovinčios bangos 

Skleidžiama Furjė eilute: 



Lygtys makroskopiniams dydžiams. Stovinčios bangos 

Atsakymas: 

 

 

Skleidimas 

iki 

pirmos 

Furjė 

modos. 

p=1 modos  

neatmetamos, 

nes atspindi 

nehomogeniškumą 

lazerio rezonatoriuje. 



Lygtys makroskopiniams dydžiams. Stovinčios bangos 

Normavimas 

Bedimensiniai dydžiai: 

Dar kartą pernormuojame: 

-priverstinio spind.-o 

skerspjūvis 



Lygtys makroskopiniams dydžiams. Stovinčios bangos 

Normavimas 



Lygtys makroskopiniams dydžiams. Stovinčios bangos 

Modeliavimas iš triukšmų. 

Gauso statistikos delta koreliuotas baltas triukšmas: 



Lygtys makroskopiniams dydžiams. Stovinčios bangos 

Modeliavimas iš triukšmų. 

Apie triukšmus – vėliau. 

Kaip modeliuoti tokio tipo lygtį? 

Diskretizavimo schema: 

R-> randn(); Matlab funkcija, normalaus skirstinio atsitiktiniai skaičiai. 



Lygtys makroskopiniams dydžiams. Stovinčios bangos 

Modeliavimas iš triukšmų. 

Laikinis profilis 

 

 

 

 

 

 

Spektras 

 

 

 

 

 

-raudona linija 

-žalia linija 


