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Literatūra

Paskaitų medžiaga
http://web.vu.lt/ff/v.pyragaite/
Skyrelis KLF
Knyga: V. Pyragaitė, "Kompiuterinė lazerių fika", Vilnius 2013
http://web.vu.lt/ff/v.pyragaite/failai/klf/KNYGA_KLF.pdf
Pilnas literatūros sąrašas - knygoje.
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Literatūra

Haken H., Laser light dynamics (1986).
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Lazerinės spinduliuotės sklidimas įvairiose terpėse.
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Laboratoriniai

Laboratoriniai darbai vyks 311 auditorijoje. Kompiuteriuose
instaliuotas Matlab programinis paketas.
Laboratorinių darbų užduotys ir ruošiniai (Matlab) pateikti
internetiniame puslapyje. Programos bus rašomos Matlab aplinkoje.
Knygoje yra pateikti ruošiniai Scilab kalba. Scilab yra nemokamas
paketas, Matlab analogas. Jo sintaksė panaši į Matlab sintaksę,
tačiau yra ir skirtumų.

www.scilab.org

Ocatave – kitas nemokamas Matlab analogas. Mažiau skiriasi nuo
Matlab, tačiau (bent anksčiau) labiau pritaikytas Linux operacinei
sistemai.

https://www.gnu.org/software/octave/
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Istorija

LASER light amplification by stimulated emission of radiation
Lazeris vadintas optiniu mazeriu. Lazerio principas kilo iš mazerio.
MASER microwave amplification by stimulated emission of radiation
Mazeris buvo pasiūlytas: Basov ir Prokhorov (1954-1955) bei Townes
(1954). Schalow ir Townes perkelė jo principą į matomą spinduliuotę.
Pirmąjį mazerį sukonstravo Basov ir Prokhorov.
Pirmąjį veikiantį rubino lazerį sukonstravo Maiman 1960.
Apie lazerių fiziką Lietuvoje: M. Vengris, Odė lietuviškiems lazeriams.
DELFI
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Lazerio sandara

Optinis rezonatorius.
Aktyvioji terpė.
Kaupinimo šaltinis.
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Lazerio sandara

Optinis rezonatorius
I Fabri ir Pero
I žiedinis

Aktyvioji terpė.
Kaupinimo šaltinis.
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Lazerio rezonatorius

Fabri ir Pero (viršuje) bei žiedinis (apačioje) rezonatoriai.
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Lazerio sandara

Optinis rezonatorius.
Aktyvioji terpė

I kietakūniai
I dujiniai
I eksimeriniai
I cheminiai
I organinių dažų

Kaupinimo šaltinis.
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Lazerio veikimo mechanizmas

Užpildos apgrąža (inversija) – lazerio generacijos sąlyga.
Nuostoliai - dėl išvadinio veidrodžio. Kaupinimas turi viršyti
nuostolius.
Lygmenų schemos:

I trijų lygmenų
I keturių lygmenų
I kvazitrijų lygmenų
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Lazerio veikimo mechanizmas

Trijų lygmenų schema.
a: 1->3 kaupinimas, 3->2 greita relaksacija, 2->1 lazerinis šuolis. 2 -
metastabilus lygmuo. Pavyzdis: rubino lazeris.
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Lazerio veikimo mechanizmas

Keturių (a) ir kvazitrijų (b) lygmenų schema.
0->3 kaupinimas, 3->2 greita relaksacija, 2->1 lazerinis šuolis, 1->0
gretarelaksacija. 2 - metastabilus lygmuo.
Boltcmano skirstinys - pusiausvyroje didžiausia užpilda pagrindiniame,
apatiniame lygmenyje. Lazeryje šios pusiausvyros nėra (apgrąža).
Pavyzdžiai: Nd:IAG (a) ir YB:IAG (b) lazeriai.
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Lazerio spinduliuotės savybės

Didelės galios (petawatai - rekordiniai)
Kryptingumas
Monochromatiškumas (δν/ν = 10−15)
Koherentiškumas (300000 km – koherentiškumo ilgis)
Ultratrumpieji impulsai (fs)
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Lazerio spinduliuotės savybės

Didelės galios (petawatai - rekordiniai)
Kryptingumas
Monochromatiškumas (δν/ν = 10−15)
Susijęs su lygmenų išplitimu. Dėl įvairių priežasčių lazeriniai lygmenys
išplitę:

I Gauso (Maksvelo greičio pasiskirstymas, Doplerio efektas)
I Lorentco (baigtinė gyvavimo trukmė)

Išplitimą dėl Doplerio efekto galima mažinti šaldant atomus. Tačiau
su savaiminiu spinduliavimu susijusį Lorentco išplitimo niekaip
nepanaikinsi.
Koherentiškumas (300000 km – koherentiškumo ilgis)
Ultratrumpieji impulsai (fs)
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Teoriniai lazerio modeliai
Balanso lygtys (rate equations) -fenomenologinė teorija.

I leidžia įvertinti lazerio generacijos slenkstį
I juodo kūno spinduliavimo formulė
I moduliuotos kokybės lazerio impulso evoliucija

Pusiau klasikinė teorija – atomas aprašomas kvantmechaniškai, šviesa
– klasikinė, elektromagnetinė banga.

I pažangesnė teorija nei balanso lygčių; galima išsivesti balanso lygtis
(kai faziniai sąryšiai tarp modų nesvarbūs)

I galima aprašyti modų sinchronizaciją (svarbūs faziniai sąryšiai)
I trukumas – neaprašo spontaninio spinduliavimo (relaksacija,

nelazeriniai šaltiniai)
Kvantinė lazerio teorija – ir atomas, ir šviesa kvantiniai. Paaiškina
spontaninį spinduliavimą. Fotono sąvoka. Detaliau pilnai kvantinės
teorijos nenagrinėsime. Spontaninis spinduliavimas dirbtinai
įskaitomas pusiau klasikinėje teorijoje, prirašant papildomus narius
lygtyse.
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Balanso lygčių užrašymas

Balanso lygtis fotonų skaičiui
dn

dt
= (N2 −N1)Wn− 2κn

dn/dt: Fotonų skaičiaus kitimo greitis.
N2 −N1: Viršutinio ir apatinio lazerinių lygmenų užpildų skirtumas.
W : Fotono sugerties/išspinduliavimo sparta.
κ: Nuostolių rezonatoriuje sparta.
n: Fotonų skaičius.
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Balanso lygčių užrašymas

Balanso lygtis viršutinio lygmens užpildai
dN2
dt

= w21N1 − w12N2 − (N2 −N1)Wn

dN2/dt: Viršutinio lygmens užpildos kitimo greitis.
w21: Perėjimo iš apatinio lygmens į viršutinį sparta (kaupinimas).
w12: Perėjimo iš viršutinio lygmens į apatinį sparta (pvz., susidūrimai).
(N2 −N1)Wn: Priverstinio spinduliavimo/sugerties narys.
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Balanso lygčių užrašymas

Balanso lygtis viršutinio lygmens užpildai
dN2
dt

= w21N1 − w12N2 − (N2 −N1)Wn

Sukeičiame indeksus 1<->2:

Balanso lygtis apatinio lygmens užpildai
dN1
dt

= w12N2 − w21N1 + (N2 −N1)Wn

Balanso lygtys Įvadas 31 / 51



Balanso lygčių užrašymas

Balanso lygtis viršutinio lygmens užpildai
dN2
dt

= w21N1 − w12N2 − (N2 −N1)Wn

Balanso lygtis apatinio lygmens užpildai
dN1
dt

= w12N2 − w21N1 + (N2 −N1)Wn

Balanso lygtys Įvadas 31 / 51



Balanso lygčių užrašymas

Balanso lygtis viršutinio lygmens užpildai
dN2
dt

= w21N1 − w12N2 − (N2 −N1)Wn

Balanso lygtis apatinio lygmens užpildai
dN1
dt

= w12N2 − w21N1 + (N2 −N1)Wn

Balanso lygtys Įvadas 31 / 51



Balanso lygčių užrašymas

Balanso lygtis viršutinio lygmens užpildai
dN2
dt

= w21N1 − w12N2 − (N2 −N1)Wn

Balanso lygtis apatinio lygmens užpildai
dN1
dt

= w12N2 − w21N1 + (N2 −N1)Wn

Balanso lygtys Įvadas 31 / 51



Balanso lygčių užrašymas

Balanso lygtis viršutinio lygmens užpildai
dN2
dt

= w21N1 − w12N2 − (N2 −N1)Wn

Balanso lygtis apatinio lygmens užpildai
dN1
dt

= w12N2 − w21N1 + (N2 −N1)Wn

Balanso lygtys Įvadas 31 / 51



Balanso lygčių užrašymas

Balanso lygtis viršutinio lygmens užpildai
dN2
dt

= w21N1 − w12N2 − (N2 −N1)Wn

Balanso lygtis apatinio lygmens užpildai
dN1
dt

= w12N2 − w21N1 + (N2 −N1)Wn

Suma
d(N1 +N2)

dt
= 0
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Balanso lygčių užrašymas

Suma

N1 +N2 = N,

čia N yra konstanta, o ši lygybė – tvermės dėsnis, reiškiantis, kad suminis
atomų skaičius N yra pastovusis dydis

Apgrąža

N2 −N1 = D.

N1 ir N2 sąryšiai su D ir N

N2 = 1
2(N +D), N1 = 1

2(N −D).
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Balanso lygčių užrašymas

Balanso lygtis apgrąžai D

dD

dt
= N(w21 − w12) −D(w21 + w12) − 2WDn.
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Balanso lygčių užrašymas

Balanso lygtis apgrąžai D

dD

dt
= N(w21 − w12) −D(w21 + w12) − 2WDn.

Pažymėjimai

1/T = w21 + w12,

D0 = N
w21 − w12
w21 + w12

.

D0 - neįsotinta (bus aišku, kodėl) inversija.
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Balanso lygčių užrašymas

Balanso lygtis apgrąžai D

dD

dt
= N(w21 − w12) −D(w21 + w12) − 2WDn.

Pažymėjimai

1/T = w21 + w12,

D0 = N
w21 − w12
w21 + w12

.

D0 - neįsotinta (bus aišku, kodėl) inversija.

Balanso lygtis apgrąžai su naujais pažymėjimais
dD

dt
= 1
T

(D0 −D) − 2WDn.
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Balanso lygčių užrašymas

Balanso lygčių sistema D ir n

dD

dt
= 1
T

(D0 −D) − 2WDn,

dn

dt
= DWn− 2κn.

Tai yra dvi susijusios diferencialinės lygtys. Bendru atveju analitiškai
jos nesisprendžia. Panagrinėsime pradžiai stacionarius sprendinius.
Buvo trys, liko dvi lygtys. Dar viena lygtis: N1 +N2 = N .
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Stacionarūs sprendiniai

Stacionarumo sąlyga
dn

dt
= 0,

dD

dt
= 0.

Balanso lygtys Įvadas 36 / 51



Stacionarūs sprendiniai
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1
T
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Stacionarūs sprendiniai

Stacionarumo sąlyga
1
T

(D0 −D) − 2WDn = 0,

DWn− 2κn = 0.

Stacionarūs sprendiniai

D = D0
1 + 2TWn

,

DWn− 2κn = 0.
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Stacionarūs sprendiniai

Stacionarumo sąlyga
1
T

(D0 −D) − 2WDn = 0,

DWn− 2κn = 0.

Stacionarūs sprendiniai

D = D0
1 + 2TWn

,

DWn− 2κn = 0.

Matome, kodėl buvo įvestas terminas ‘neįsotinta inversija’. Kai fotonų
skaičius n mažas, D lygus D0.
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Stacionarūs sprendiniai

Stacionarūs sprendiniai

D = D0
1 + 2TWn

,

DWn− 2κn = 0.ww�
Du galimi stacionarūs n sprendiniai

n = 0,

n = (WD0 − 2κ)/(4κTW ).
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Stacionarūs sprendiniai
Stacionarus sprendinys

n = 0.

Fotonų skaičius lygus nuliui - nėra lazerio genercijos. Sprendinys stabilus,
kai

D0<
2κ
W
.

Stacionarus sprendinys

n = (WD0 − 2κ)/(4κTW ).

Nenulinis fotonų skaičius - vyksta lazerio generacija. Sprendinys stabilus,
kai

D0>
2κ
W
.

Tai yra lazerio generacijos sąlyga.
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Stacionarūs sprendiniai

Lazerio generacijos sąlyga

D0 >
2κ
W
.

Priklauso nuo kaupinimo spartos w21:

D0 = N
w21 − w12
w21 + w12

,

ir nuostolių κ bei priverstinio spinduliavimo spartos W .
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Lygtis fotonų skaičiui

Išvedimas
Kai per laiką T inversija D pakinta neženkliai,

d(D −D0)
dt

� 1
T

(D0 −D),

sakoma, kad inversija D spėja sekti n pokyčius. Galime pritaikyti
stacionarųjį sprendinį:

D = D0
1 + 2TWn

,

ir įrašyti į lygtį fotonų skaičiui.
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Lygtis fotonų skaičiui
Išvedimas

D = D0
1 + 2TWn

Kai fotonų skaičius n mažas (arti generacijos pradžios),

D ≈ D0 − 2D0TWn.

Įrašome į
dn

dt
= DWn− 2κn.

Lygtis fotonų skaičiui
dn

dt
= an− bn2,

kur a = D0W − 2κ, b = 2D0TW
2.
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Lygtis fotonų skaičiui

Stacionarių sprendinių stabilumas
Kai

a < 0,

stabilus sprendinys
n = 0.

Kai
a > 0,

stabilus sprendinys
n = a/b.

Generacijos sąlyga tokia pati kaip ir išvesta anksčiau.
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Lygtis fotonų skaičiui

Analizinis sprendinys

n = ea(t−t0)(
1

n0
− b

a

)
+ b

ae
a(t−t0)

.

Čia t0 - pradinis laiko momentas, n0 = n(t0) - pradinis fotonų skaičius.
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Užduotis

Užduotis
Sumodeliuoti RK4 metodu lygtį

dn

dt
= an− bn2,

su šiais parametrais ir pradinėmis sąlygomis:
1 a = −1, b = 1, n(t = 0) = 0, 5.
2 a = 1, b = 1, n(t = 0) = 0, 5.
3 a = 1, b = 1, n(t = 0) = 1, 5.

Palyginti su analiziniu sprendiniu.
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Užduotis

(1) a = −1, n(t = 0) = 0, 5; (2) a = 1, n(t = 0) = 0, 5; (3) a = 1,
n(t = 0) = 1, 5. Visais atvejais b = 1
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Stabilumo analizė

Sprendinio n = 0 aplinkoje
dn

dt
= an− bn2.

Pažymime
n = 0 + δn,

čia δn – nedidelis nuokrypis. Tuomet

dδn

dt
= aδn.

Sprendinys stabilus (δn nyksta į 0), kai a < 0.
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Stabilumo analizė

Sprendinio n = a/b aplinkoje
dn

dt
= an− bn2.

Pažymime
n = a/b+ δn,

Tuomet
dδn

dt
= −aδn.

Sprendinys stabilus (δn nyksta į 0), kai a > 0.
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