
Atomo sąveika su  

elektromagnetine spinduliuote 

Sąveikos pusiau klasikinis aprašymas 

Einšteino koeficientai 

Linijos išplitimas 



Pusiau klasikinis aprašymas 

Naudojome Einšteino A ir B koeficientus balanso lygtims užrašyti. 

Gavome formulę spinduliuotės energijos tankiui, kurią palyginę su  

Planko formule, gavome sąryšį tarp A ir B koeficientų. 

 

Tačiau ši teorija neleidžia rasti B ar A koeficientų išraiškos. 

Reikia naudotis kvantmechanine teorija. 

Čia panagrinėsime, kaip sąveikauja du atomo lygmenys su elektromagnetine 

spinduliuote. Atomas bus aprašomas kvantmechaniškai,  

o spinduliuotė – klasiškai (e.m. banga). Tokia teorija dar vadinama pusiau 

klasikine. 

 

Šios teorijos trukumas – ji neaprašo savaiminio spinduliavimo, dėl kurio atomas 

relaksuoja į pagrindinį lygmenį.  

Paprastai savaiminis spinduliavimas šioje teorijoje įskaitomas 

dirbtinai, pridedant papildomą narį.  

Tačiau ji leidžia nustatyti B koeficiento išraišką. 

Tiksliai įskaityti savaiminį spinduliavimą leidžia kvantinė teorija, kurioje 

spinduliuotė yra aprašoma kvantmechaniškai (fotonai). 

Matysime, kad dėl savaiminio spinduliavimo spinduliuotei būdingas spektrinės 

linijos išplitimas. 

 



Pusiau klasikinis aprašymas 

Šrėdingerio lygtis 

Hamiltonianas 
Banginė funkcija 

Tuo atveju, kai Hamiltonianas nepriklauso nuo laiko t ir yra tik atomo dalis, spendinys 

kur 

-tikrinių verčių uždavinys 

Atomo Hamiltonianas 

atomo Hamiltonianas 

Atomo ir krentančios  

spinduliuotės sąveikos 

hamiltonianas 



Pusiau klasikinis aprašymas 

Dviejų lygmenų schema: 

Pažymime 

krentančios spinduliuotės dažnis 

Šie du dažniai dabar nebūtinai sutampa 

Laikysime, kad visi šie dydžiai yra žinomi. 



Pusiau klasikinis aprašymas 

Šrėdingerio lygties 

sprendinio ieškosime kaip superpoziciją žinomų banginių funkcijų: 

Reikia rasti koeficientus C_1 ir C_2. 

Jie turi tenkinti ortonormavimo sąlygą: 

Įrašome spėjamą sprendinį į Šrėdingerio lygtį  

Sąveikos Hamiltonianas 



Pusiau klasikinis aprašymas 

Pažymime – Dirako skliaustai 

Tuomet 

(pasinaudota atomo banginių funkcijų 

ortogonalumu bei normavimu) 



Pusiau klasikinis aprašymas 

Reikia rasti sąveikos Hamiltonianą. Naudosimės elektro-dipoliniu artiniu. 

Krentanti  

elektromagnetinė 

banga - bėganti 

Magnetinio lauko įtaka daug mažesnė nei elektrinio. Be to, atomo matmenys 

yra palyginami su Boro radiusu: 

Šviesos bangos ilgis yra mikrometrų eilės: 

Todėl cos argumentas priklausys tik nuo laiko. 



Pusiau klasikinis aprašymas 

Pažymėkime atomo elektronų radius vektorių sumą: 

Sąveikos Hamiltonianas elektro – dipoliniame artinyje: 

Pastebėję, kad jis yra nelyginė funkcija 

gauname 



Pusiau klasikinis aprašymas 

Be to (ermitiškumas) 

Įveskime pažymėjimus 

Elektrinio lauko  

stipris poliarizuotas 

x ašies kryptimi. 

X-      x projekcija. 

Duotame artinyje 

bei įvestuose  

pažymėjimuose 

turime 

Elektrinis laukas poliarizuotas x ašies kryptimi. 



Pusiau klasikinis aprašymas 

Išsprendę šias lygtis, galime rasti Einšteino koeficientą B. 

Jis siejamas su sužadinto lygmens užpildos tikimybe. 

Pradinės sąlygos 

Atomas randasi apatiniame lygmenyje. 

Krentančios spinduliuotės energijos tankis 



Pusiau klasikinis aprašymas 

Apitikslus sprendinys: 

kai 

tuomet 



Pusiau klasikinis aprašymas 

Kai perėjimo dažnis sutampa su e.m. lauko dažniu: 

perėjimo trukmė 

(bus parodyta) 

dažnis 

Antrasis narys daug didesnis už pirmąjį. 



Pusiau klasikinis aprašymas 

Šį narį galime atmesti, rotating wave approximation 

                                   (besisukančios bangos artinys) 

Tuomet 

Šita formulė dar netinka B koeficiento skaičiavimui. 

 

     susijęs su e.m. lauko energija. 

 

Spektras platus. 

sinc funkcija, 

maksimumas ties 

perėjimo dažniu 



Pusiau klasikinis aprašymas 

Buvo 

Mažai kinta integravimo ribose, iškeliame 

Linijos plotis (bus) 



Pusiau klasikinis aprašymas 

Lentelinis integralas 

Kadangi  

Dėl atsitiktinių atomų orientacijų 

Vienetinis vektorius, 

elektrinio lauko stiprio  

vektoriaus kryptimi 

Vidurkinimas pagal kampus 

Perėjimo 

dipolinis 

momentas 



Pusiau klasikinis aprašymas 

Taigi, gavome Einšteino koeficiento B išraišką. 

Pusiau klasikinė teorija neleidžia nustatyti Einšteino koeficiento A išraišką. 



Pusiau klasikinis aprašymas 

Buvo: 

Lygus nuliui, kai e.m. laukas išjungiamas. 

 

Vadinasi, pirmo bei antro lygmenų užpildos nekinta, kai 

neveikia e.m. spinduliuotė. 

Tai prieštarauja eksperimentui: viršutinio lygmens  

užpilda mažėja iki nulio, net kai e.m. spinduliuotė neveikia. 

Šį reiškinį paaiškina pilnai kvantinė teorija. 

Užpildos: 



Einšteino koeficientai 

Tačiau mes buvome gavę sąryšį tarp Einšteino koeficientų A ir B 

iš balanso lygčių (rate equations): 

2P->1S perėjimui: 

Sužadinto lygmens relaksacijos trukmė. 



Linijos išplitimas 

Krintantis laukas 

Poliarizuotumas 

tiesinis jautris 

Elektro-dipolinis momentas 

Randamas iš kvantinės teorijos. Įrašoma į 

Randamas tiesinis jautris. Iš jo – sugerties koeficientas, kuris priklauso nuo dažnio. 



Linijos išplitimas 

Banginė funkcija (dviejų lygmenų atomas) 

Pasinaudota: 
Be to 

Reikia žinoti koeficientus C. Buvome radę anksčiau. Bet dabar įskaitysime 

savaiminį spinduliavimą, prirašę papildomą narį diferencialinėje lygtyje: 

Spontaninis spinduliavimas 



Linijos išplitimas 

Jei nėra e.m. lauko 

Atomas relaksuoja. 

Užduoda relaksacijos 

trukmę. (Atvirkščias 

dydis). 

Neišsigimusiems  

lygmenims 



Linijos išplitimas 

Apitikslus sprendinys įskaitant relaksaciją (savaiminį spinduliavimą), 

suskaičiavus neapibrėžtinį integralą 

Įrašius į 

Gauname 



Linijos išplitimas 

Tiesinis jautris 

Arba, prisiminę 



Linijos išplitimas 

Nustatę tiesinį jautrį, galime rasti sugerties koeficientą. 

Dielektrinė skvarba: 

Lūžimo rodiklis (kompleksinis dydis) 

sugertis 

Lūžimo rodiklis 



Linijos išplitimas 

Sugerties koeficientas (intensyvumui – dėl to dauginama iš 2) 

Skaitome, kad 



Linijos išplitimas 

Lorenco linija: 

Normuota į vienetą: 

Linijos plotis 

Lorenco linija, vienetinis plotis 

Dažnis normuotas į juostos plotį. 



Linijos išplitimas 

Lorenco linija – dėl savaimino spinduliavimo. 

Yra ir kitų mechanizmų, dėl kurių išplinta linijos: 

  -Doplerio išplitimas (Gauso formos) 

  -Dėl susidūrimų (Lorenco formos) 

 

Atšaldant atomus pastaruosius išplitimus galima sumažinti, 

tačiau savaiminio spinduliavimo sąlygotą išplitimą niekaip nesumažinamas. 

Natūralus linijos plotis – riba. 


