
Netiesinė optika  

 

Trečios eilės netiesinės terpės 

 

 

 

 

 



Netiesinės terpės. Istorija 

Pirmasis netiesinės optikos eksperimentas – antros harmonikos generavimas 



Netiesinės terpės. Istorija 



Netiesinės terpės 

Aptariant šviesos sklidimą dispersinėje terpėje nagrinėjome vandenilinio  

atomo elektrono judėjimą išoriniame elektriniame lauke. 

Buvom gavę lygtį: 
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Efektinis potencialas: 
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Netiesinės terpės 

Tuomet efektinį potencialą skleidėm Teiloro eilute iki antros eilės išvestinės: 
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Tokiu atveju gaunamas elektrono judėjimas išoriniame harmoniniame lauke 

yra harmoninis, jo dažnis sutampa su išorinio elektrinio lauko stiprio dažniu. 

Esant stipriems laukams, pasireiškia judėjimo anharmoniškumas, reikia 

skleisti Teiloro eilute su daugiau narių. Judėjimo lygtyje atsiras netiesiniai 

nariai. 
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Trečios eilės netiesinės terpės 

Netiesinis lūžio rodiklis. 

Dėl terpės netiesiškumo kinta lūžio rodiklis. Atsiranda priedas,  

priklausantis nuo intensyvumo. 

Elektrinio lauko slinkties vektorius: 

Tiesinė dalis: 

Netiesinė dalis: 

Izotropinė terpė, chi(3). 



Trečios eilės netiesinės terpės 

Netiesinis lūžio rodiklis. 

Netiesinė dalis: 

kur 

Galima perrašyti: 

Kur kubinio atsako funkcija: 



Trečios eilės netiesinės terpės 

Netiesinis lūžio rodiklis. 

Šviesos impulsas: 

Čia tarta, kad atsakas beinertinis (A kinta daug lėčiau nei chi(3)). 

       – trečia harmonika. Jos toliau nenagrinėsime. 



Trečios eilės netiesinės terpės 

Netiesinis lūžio rodiklis. 

Buvo: tiesinė dalis 



Trečios eilės netiesinės terpės 

Netiesinis lūžio rodiklis. 

Vėl tarta, kad A(t) kinta lėtai palyginus su chi(1). 



Trečios eilės netiesinės terpės 

Netiesinis lūžio rodiklis. 

Sudėję gauname: 

kur 



Trečios eilės netiesinės terpės 

Lūžio rodiklis 

Dielektrinė skvarba 

Pažymime: 



Trečios eilės netiesinės terpės 

Čia 
Neitiesinis lūžio 

rodiklio pokytis 

Kitokie žymėjimai 



Trečios eilės netiesinės terpės 

Intensyvumas I: 



Trečios eilės netiesinės terpės 

Netiesinė Šrėdingerio lygtis 

Netiesinė Šrėdingerio lygtis išvedama panašiai kaip dispersinio 

sklidimo tiesinėje terpėje lygtis. Ten nebuvo įskaitomas netiesinis 

poliarizuotumas P(3). 

Lėtai kintančios amplitudės artinyje: 



Trečios eilės netiesinės terpės 

Netiesinė Šrėdingerio lygtis 

Gauname lygtį: 

k- be kvadrato ! 



Trečios eilės netiesinės terpės 

Netiesinė Šrėdingerio lygtis 

Po pakeitimo 

Gauname lygtį 

Netiesinio ryšio koeficientas 



Trečios eilės netiesinės terpės 

Netiesinė Šrėdingerio lygtis 

Tai yra netiesinė Šrėdingerio lygtis. Aprašo netiesinę sąveiką 

kubinėje terpėje bei dispersinį plitimasį. 



Trečios eilės netiesinės terpės 

Netiesinė Šrėdingerio lygtis. Normavimas 

Pradinė sąlyga 

Lygtis su bedimensiniais kintamaisiais. 



Trečios eilės netiesinės terpės 

Panagrinėkime netiesinio nario įtaką, Laikysime, kad GGD nežymi, 

tai yra nėra antro nario. 

Normuojame į netiesinį ilgį: 

Ši lygtis sprendžiasi analiziškai. 



Trečios eilės netiesinės terpės 

Sujungiam kompleksiškai 

Galima parašyti 

Sprendinys 



Laboratorinis darbas 

Impulso savimoduliacija 

Gauso impulso atvejis 



Trečios eilės netiesinės terpės 

Savimoduliacija. 

Fazės pokytis 

Dažnio moduliacija 

Gauso impulsui 



Trečios eilės netiesinės terpės 

Savimoduliacija. 

Koordinačių pradžioje dažnio moduliacija arti tiesinės. 



Trečios eilės netiesinės terpės 

Netiesinė Šrėdingerio lygtis normalios GGD atveju. 

Netiesinė Šrėdingerio lygtis aprašo impulsų sklidimą netiesinėje terpėje, 

pavyzdžiui šviesolaidyje. Joje įskaitoma grupinių greičių dispersija (antras 

dispersijos teorijos artinys) bei netiesinis poliarizuotumas. 

g>0 ir 10  Normali GGD 
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Dažnio moduliacija dėl GGD: 

•Dėl netiesiškumo impulso spektras labai išsiplečia,tuo tarpu GGD spektro  

neplečia, tik sukuria dažnio moduliaciją, dėl ko impulso trukmė išauga. 

• Formuojasi plokščios viršūnės impulsas su beveik tiesine dažnio mod.-a. 
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impulso viršūnės amplitudė 

didėja ir pasiekia maksimumą 

kai  

Šiame taške Gauso impulsas pilnai sufazuotas  
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Moduliuotos fazės šviesos impulsų dispersinis sklidimas 
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spūda spūda 

Trečios eilės netiesinės terpės 



Trečios eilės netiesinės terpės 

Netiesinė Šrėdingerio lygtis normalios GGD atveju. 

Skaitmeninis modeliavimas 

amplitudė spektras 

laikas dažnis 



Trečios eilės netiesinės terpės 

Netiesinė Šrėdingerio lygtis anomalios GGD atveju. 

Kai GGD koeficientas g_0 neigiamas, galimi solitoniniai sprendiniai. 

Laikinis profilis Spektras 

Pirmos eilės solitonai 



Trečios eilės netiesinės terpės 

Netiesinė Šrėdingerio lygtis anomalios GGD atveju. 

Kai GGD koeficientas g_0 neigiamas, galimi solitoniniai sprendiniai. 

Laikinis profilis Spektras 

Antros eilės solitonai 



Trečios eilės netiesinės terpės 

Solitonų  

trauka 

Solitonų  

stūma 

(animacijos) 
laikas 

Solitonų sąveika priklauso nuo tarpusavio fazės. 



Trečios eilės netiesinės terpės 

Smūginės bangos 

Trumpiems (femtosekundiniams) impulsams: 

tuomet gautume lygtį: 
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Matome, kad efektyvus grupinis greitis priklauso nuo intensyvumo,  

susidaro smūginė banga. 



Trečios eilės netiesinės terpės 

Smūginės bangos 

(animacijos) 
laikas 



Trečios eilės netiesinės terpės 

Pluoštų fokusavimasis 

Šviesos pluoštams lūžio rodiklis, o kartu ir fazinis greitis priklausys 

nuo pluošto intensyvumo, kuris priklauso nuo skersinių koordinačių: 
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Tai reiškia, kad centrinė bangos fronto dalis, kur  

intensyvumas maksimalus, atsiliks kraštinių dalių atžvilgiu. 
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Split-step Fourier metodas 

Šiuo metodu sprendžiamos netiesinės diferencialinės lygtys su  

dalinėmis išvestinėmis. 

Netiesinė Šrėdingerio lygtis 



Split-step Fourier metodas 

Formalus sprendinys: 

Pažymėkime 



Split-step Fourier metodas 

Skleidimas Teiloro eilute: 

Tuo tarpu eksponenčių sandaugai turime: 

tikslumu šios dvi išraiškos sutampa 



Split-step Fourier metodas 

Apytiksliai galioja: 

Vietoj 

rašome 



Split-step Fourier metodas 

Pažymime 

Tai yra tokios lygties sprendinys: 

Panašiai  

lygties sprendinys 



Split-step Fourier metodas 

Sprendinys: 

Sprendžiama RK4 metodu. -prad.sąlyga. 



Split-step Fourier metodas 

Simetrizuotas ‘split-step Fourier’ metodas: 

Tikslesnis, nes eksponenčių skleidiniuose sutampa daugiau narių: iki  

Laboratorinis darbas: Išspręsti netiesinę Šrėdingerio 

lygtį šiuo metodu. 


