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Kas yra chaosas? 

Benaro nestabilumas. 
Lorencas nagrinėjo Navje-Stokso lygtis.  

Greitį bei temperatūrą paskleidė Furjė 

eilute. 

Furjė koeficientai priklauso nuo laiko. 

Paliko skleidinyje tris pirmus narius. 

Gavo lygčių sistemą: 

Tai yra lygtys, aprašančios  

hidrodinaminę sistemą. 



Kas yra chaosas? 

Tokia pat lygčių sistema aprašo lazerį. 

X susijęs su elektrinio lauko stipriu, Y – poliarizuotumu, Z – inversija.  

Tai yra iš pirmo žvilgsnio nesudėtinga trijų paprastų diferencialinių 

lygčių sistema. Tačiau jas sumodeliavęs Lorencas gavo netikėtų  

sprendinių. 



Chaosas: Lorenz’o modelis  

Kintamojo Y kitimas laike 



Chaosas: Lorenz’o modelis  

Keistasis atraktorius: 



Chaoso kriterijai 

Determinuotas chaosas – trys tiksliai apibrėžtos diferencialinės lygtys 

duoda nereguliarųjį sprendinį. Tai nėra triukšmas. 

 

Chaotinio signalo spektras tolydus. Koreliacija eksponentiškai krenta. 

Tačiau tokiom pat savybėm pasižymi iš triukšminis signalas  

(pvz. Saulės spinduliuotė ar kt. nekoherentinis šaltinis).  

 

Kitas chaoso kriterijus – teigiama Liapunovo eksponentė. 

Dvi labai artimos trajektorijos eksponentiškai greitai prasiskiria. 

Drugelio efektas. 

 

 

 



Pavyzdys: dviguba švytuoklė: 

Pradinės sąlygos skiriasi vienu procentu. 

Chaoso kriterijai 



Tačiau po kurio laiko sprendiniai prasiskiria tiek, kad skirtumas palyginamas 

su pačiu sprendiniu. Tai vadinama drugelio efektu: drugelio suplasnojimas 

sparnais pakeičia visą eigą klimate. Sprendinių prasiskirimo trukmė – savaitė, 

dėl to oro prognozė galima tik šiam laiko tarpui. 

Pavyzdys: dviguba švytuoklė: 

Chaoso kriterijai 



Chaoso kriterijai 

Pavyzdys: teniso raketė 



Chaoso kriterijai 

Dviguba švituoklė – keturios dif. lygtys. (du kampai, du greičiai) 

 

Teniso raketė – dvi dif. lygtys, bet priklauso nuo laiko (neautonominės 

                                                           diferencialinės lygtys)  



Triukšminė šviesa 

Triukšmas nėra chaosas. 

Determinuotas chaosas – iš paprastų diferencialinių lygčių, kurių ne 

                                       mažiau kaip 3. 

Triukšmas – atsitiktinės realizacijos. 

Determinuotas chaosas Triukšmas 



Pagrindinės sąvokos 

Koreliacinė funkcija (pirmos eilės) 

Stacionariems šaltiniams 

Trukmė T daug didesnė už koreliacinę trukmę. 



Pagrindinės sąvokos 

Pirmos eilės koreliacinė funkcija matuojama  

Mach-Zehnder interferometru. 

Atspindžio k. 

Pralaidumo koef. 

Intensyvumas:  

Vidurkis 

Koreliacinė funkcija 



Pagrindinės sąvokos 

Koreliacinė funkcija (antros eilės) 

Stacionariems procesams 

Brown-Twiss interferometras 

dalija pusiau 



Pagrindinės sąvokos 

Spektrinis tankis 

Šviesos impulsą apibūdina spektras - Furjė transformacija. 

Stacionarus triukšmas – Furjė integralas begalinis. 

 

Tačiau nekoherentinius šaltinius taip pat apibūdina jų spektrai. 

 

Pvz., Saulės spektras: 



Pagrindinės sąvokos 

Spektrinis tankis 

Sakykime signalas E(t) matuojamas pakankai ilgą laiko tarpą T.  

Signalas stacionarus, skleidžiame Furjė eilute:  

Spektrinė amplitudė 

Matuojamas signalas realus, vadinasi 



Pagrindinės sąvokos 

Spektrinis tankis 

Intervale vidutinė galia 



Pagrindinės sąvokos 

Spektrinis tankis 

Taigi 

Su spektriniais filtrais galima atskirti dalį, pakliūnančią į intervalą 

Spektrinis tankis 

Skliaustai <...> - vidurkis pagal ansamblį.  

Ergodinės sistemos – vidurkis pagal ansamblį bei laiką – tas pats. 



Pagrindinės sąvokos 

Spektrinis tankis 

Harmonikų kiekis, patenkantis į intervalą  

Spektrinė amplitudė  

mažai kinta tame intervale 

Formulė, pagal 

kurią randamas 

spektrinis tankis 



Wiener-Khintchine teorema 

Ši teorema susieja koreliacinę funkciją ir spektrinį tankį. 

Ji teigia 

arba 

Procesas stacionarus. 



Wiener-Khintchine teorema 

Įrodysime teroemą. 

Pagal apibrėžimą spektrinis tankis 

Nauji kintamieji 



Spektrų pavyzdžiai 

Baltas triukšmas 

Toks triukšmas nerealizuojamas praktikoje, nes jo galia būtų begalinė. 

 

Spektrai baigtiniu pločiu – Gauso ir Lorenco. 



Spektrų pavyzdžiai 

Lorenco formos spektras 

Koreliacinė funkcija: 

Koreliacijos trukmė atvirkščiai proporcinga spektro pločiui. 



Spektrų pavyzdžiai 

Gauso formos spektras 

Koreliacinė funkcija 

Koreliacijos trukmė atvirkščiai proporcinga spektro pločiui. 



Atsitiktinis procesas 

Klasikinis pavyzdys – Brauno dalelių judėjimas 

 

N dalelių, startuoja nuo tos pačios padeties. 

X1(t), X2(t),..., XN(t) – ansamblio realizacijos. 

 

Vidurkinimas pagal ansamblį duoda tą patį, ką ir vidurkinimas laike –  

                                                                                       ergodinė sistema  

Tikimybės tankio funkcija: 

                                              - tolydusis pasiskirstymas 

                                              - Gausinis (normalusis) pasiskirstymas   

Triukšminė šviesa – taip pat atsitiktinis procesas. Svarbu – tikimybės t.f. 

 



Tolydusis pasiskirstymas 

Kompleksinė amplitudė – amplitudinė ir fazinė dalys: 

Tegul fazė kinta atsitiktinai intervale 

Bet kuri reikšmė realizuojasi su vienoda tikimybe. 

Tikimybės tankio funkcija: 

Normavimas: 

Matlab funkcija rand(); 



Gausinis pasiskirstymas 

Tikimybės tankio funkcija 

Dydžio a vidurkis: 

Dispersija: 

Matlab funkcija randn(); 



Centrinė ribinė teorema 

Tai labai svarbi teorema stochastinių procesų teorijoje. 

Ji parodo, kad daugelis atsitiktinių vyksmų gali būti aprašomi Gauso skirstiniu. 

Tegul atsitiktinis dydis yra superpozicija atsitiktinių dydžių X: 

Apibrėžkime naują dydį: 

Arba 

kur 

N – didelis skaičius. 



Centrinė ribinė teorema 

Jeigu yra žinoma dydžio X tikimybės tankio funkcija, galima rasti dydžio Z 

tikimybės tankio funkciją pagal: 

Raskime Z charakteringąją funkciją – P_Z Furjė transformaciją: 

Dydžio X dispersija 



Centrinė ribinė teorema 

Tikimybės tankio funkcija 

Charakteringa funkcija 

Riboje 



Centrinė ribinė teorema 

Žinant charakteringąją funkciją, galima rasti tikimybės tankio pasiskirstymą, 

 

Atvirkštinė Furjė transformacija. 

Superpozicija. Jos pasiskirstymas- Gausinis. 

P_X – bet koks.  

Vienintelis apribojimas – X momentai baigtiniai. 



Gauso-Gauso triukšminė šviesa 

Gauso triukšmas – tikimybės pasiskirstymas Gausinis. 

 

Jei spektrinio tankio profilis taip pat Gauso funkcija:  

                                                                 Gauso-Gauso triukšmas. 

Kaip sumodeliuoti Gauso-Gauso triukšmą? Jo kitimą laike? 

-atsitiktiniai dydžiai, pagal Gauso skirstinį 

 

-atsitiktiniai dydžiai, pagal tolygųjį skirstinį. 

 

N- didelis skaičius. 



Gauso-Gauso triukšminė šviesa 

Tokio signalo koreliacinė funkcija: 

- sąlyga, kad suma neduotų nulį. 



Gauso-Gauso triukšminė šviesa 

Gausinis skirstinys: 

Koreliacija – Gauso. 

Spektras – taip pat Gauso. 

Spektro plotis 

Buvo: 



Gauso-Gauso triukšminė šviesa 

Intensyvumas. 



Gauso-Gauso triukšminė šviesa 

Suvidurkintas spektras. 

Laboratorinis darbas 



Gauso-Gauso triukšminė šviesa 

Suvidurkintas spektras. 



Gauso-Lorenco triukšminė šviesa 

Gauso triukšmas. Spektras – Lorenco. 

Kaip sumodeliuoti triukšmą, tenkinantį šias dvi sąlygas? 

Atsitiktinio klaidžiojimo uždavinys (random-walk). 

Dalelė iš x=0 

Kaip toli nuklis po N žingsnių?? 

(Girto žmogaus klaidžiojimas – kaip 

toli nueis girtas žmogus?) 



Gauso-Lorenco triukšminė šviesa 

Tikimybės tankio funkcija 

Charakteringa funkcija 

Koordinatė po N žingsnių 

Tikimybės tankis 

Charakteringa funkcija 



Gauso-Lorenco triukšminė šviesa 

atvejui užrašysime diferencialinę lygtį 

Pažymėkime 

Skirtumas 

Riba 



Gauso-Lorenco triukšminė šviesa 

Taigi 

čia 

Atlikę atvirkštinę Furjė transformaciją, gauname lygtį tikimybės tankio  

funkcijai 



Gauso-Lorenco triukšminė šviesa 

Sprendinys 

Atvirkštinė Furjė transformacija duoda tikimybės tankio pasiskirstymą: 

Tai yra Gauso pasiskirstymas. Jo dispersija: 



Gauso-Lorenco triukšminė šviesa 

Sukonstruokime amplitudę iš ‘atsitiktinai klaidžiojančių fazių’. 

Fizikinė interpretacija – N atomų su atsitiktinai dėl susidūrimų  

                                                                          kintančiomis fazėmis. 



Koreliacija 

Sudauginę narius su skirtingomis fazėmis, gaunamas nulis. Palieka 

Gauso-Lorenco triukšminė šviesa 



Gauso-Lorenco triukšminė šviesa 

Kadangi sistema stacionari 

Visi N atomų vienodi 

- iš ‘random-walk’ uždavinio turime 



Gauso-Lorenco triukšminė šviesa 

Dėl simetrijos 

Būtent tokią ( eksponentinę) koreliacinę funkciją buvome gavę 

Lorenco spektro atveju.  

Gauso-Lorenco triukšmas, 

viena realizacija. 



Gauso-Lorenco triukšminė šviesa 



Optinių bangų koherentiškumo tyrimas 

Amplitudžių dalinimo schema  

(Maikelsono interferometras) 

Šaltinis 

Bangos fronto dalinimo schema 

(Jungo schema) 

Koreliacinė trukmė – laikinis koherentiškumas 

Koreliacinis radiusas – erdvinis koherentiškumas 

Tiria laikinį koherentiškumą Tiria erdvinį koherentiškumą 



Optinių bangų koherentiškumo tyrimas 

Jei laikinis procesas stacionarus – Wienerio-Khintcheno teorema, 

koreliacinė trukmė atvirkščiai proporcinga spektro pločiui. 

 

Erdvinis pluoštas – nehomogeninis, dėl baigtinio pluošto radiuso. 



Optinių bangų koherentiškumo tyrimas 

Erdvinis koherentiškumas. Jungo eksperimentas. 

P1 

P2 

Q 
r1 

r2 

Įrašę A į I, gauname 

K_1, K_2 – priklauso nuo 

plyšių matmenų bei formos 



Optinių bangų koherentiškumo tyrimas 

Erdvinis koherentiškumas. Jungo eksperimentas. 

Pažymime: 

Tuomet 

Erdvinė-laikinė 

koreliacinė funkcija 



Optinių bangų koherentiškumo tyrimas 

Erdvinis koherentiškumas. Jungo eksperimentas. 

Koreliacinė funkcija pasižymi savybe: 



Optinių bangų koherentiškumo tyrimas 

Erdvinis koherentiškumas. Jungo eksperimentas. 

Normuotas dydis 

Kompleksinis koherentiškumo laipsnis. 



Optinių bangų koherentiškumo tyrimas 

Erdvinis koherentiškumas. Jungo eksperimentas. 



Optinių bangų koherentiškumo tyrimas 

Erdvinis koherentiškumas. Jungo eksperimentas. 

Atskiriame amplitudinę bei fazinę dalis: 

Eksperimentiškai matuojamas dydis – matomumas: 



Optinių bangų koherentiškumo tyrimas 

Erdvinis koherentiškumas. Jungo eksperimentas. 



Optinių bangų koherentiškumo tyrimas 

Laikinis koherentiškumas. Maikelsono eksperimentas. 

Šaltinis 

Viršutinį veidrodį paslinkus per h, užlaikymas pakinta per 

c - šviesos greitis 

Detektorius užfiksuos intensyvumą 

konstantos 



Optinių bangų koherentiškumo tyrimas 

Laikinis koherentiškumas. Maikelsono eksperimentas. 



Optinių bangų koherentiškumo tyrimas 

Laikinis koherentiškumas. Maikelsono eksperimentas. 

Pažymėjimas: 

Koreliacinė funkcija, dar vadinama savojo koherentiškumo funkcija. 

Naujais pažymėjimais: 

Pastebime, kad 

Normuotas 

dydis Kompleksinis koherentiškumo laipsnis. 



Optinių bangų koherentiškumo tyrimas 

Laikinis koherentiškumas. Maikelsono eksperimentas. 

Savybės: 

Jei interferometro pečiuose nuostoliai vienodi: K1=K2=K, be to 

-centrinis dažnis gauname 



Optinių bangų koherentiškumo tyrimas 

Laikinis koherentiškumas. Maikelsono eksperimentas. 

Matomumas: 
(Interferencinių juostų) 

Nedideliems h 



Optinių bangų koherentiškumo tyrimas 

Laikinis koherentiškumas. Maikelsono eksperimentas. 


