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PRATARMĖ
Mokomoji knyga skirta Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio fakulteto,
taip pat ir kitų inžinerinių specialybių studentams.
Knyga sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje yra septyni skyriai. Pirmame skyriuje pateikti klasikinės mechanikos pagrindai ir specialiosios reliatyvumo teorijos
elementai. Antrame skyriuje išnagrinėti molekulinės fizikos ir termodinamikos pagrindai. Trečias skyrius skirtas elektrostatikai, ketvirtas – nuolatinės elektros srovei, penktas – elektromagnetizmui, šeštas – elektromagnetinei indukcijai, septintas – medžiagų
magnetinėms savybėms.
Antroje dalyje yra šeši skyriai. Pirmame skyriuje pateikti svyravimų ir bangų teorijos pagrindai, kartu nagrinėjant mechaninius ir elektromagnetinius svyravimus. Antrame
skyriuje pateikti geometrinės optikos elementai, nagrinėjama šviesos interferencija, difrakcija, dispersija, poliarizacija. Trečiajame skyriuje nagrinėjama spinduliavimo kvantinė
prigimtis. Ketvirtas skyrius skirtas atomo fizikos ir kvantinės mechanikos elementams.
Penktame skyriuje išdėstyti kvantinės statistikos ir kietojo kūno fizikos elementai. Šeštame skyriuje pateikti atomo branduolio fizikos elementai.
Autorius dėkoja recenzentams docentui Vitaliui Kasperiūnui ir docentui Liudui Kinčiui už mokomosios knygos recenzavimą ir pateiktas pastabas. Taip pat dėkoja už geranoriškas pastabas kolegoms iš Fizikos katedros, Fundamentinių mokslų studijų instituto,
Vandens ūkio ir žemėtvarkos ir Žemės ūkio inžinerijos fakultetų.
Autorius taipogi būtų dėkingas už pastabas, kurias galima siųsti adresu: juozas.navickas@lzuu.lt.
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1. SVYRAVIMAI IR BANGOS
1.1. Harmoniniai svyravimai ir bangos
Harmoniniai svyravimai ( virpesiai) – tai fizikinių dydžių periodiški kitimai laiko atžvilgiu
pagal sinuso ar kosinuso dėsnį. Harmoniniai svyravimai matematiškai yra išreiškiami taip:
s = A sin(ωo t + ϕ) ,

(1.1.1)

čia s – tiriamo dydžio nuokrypis nuo pusiausvyros, A – svyravimų amplitudė (kintamo
dydžio maksimali reikšmė), ω0 – ciklinis dažnis, ϕ – svyravimų pradinė fazė, kai t = 0.
( ω0t + ϕ ) – svyravimų fazė laiko momentu t.
Laikas, per kurį įvyksta visas svyravimas, yra vadinamas periodu T. Dydis, atvirkščias periodui ir savo skaitine reikšme lygus svyravimų skaičiui per laiko vienetą, yra vadinamas svyravimų ( virpesių) dažniu f = 1 T . Galioja ryšys: ω = 2πf . Dažnio matavimo
vienetas hercas (Hz). 1Hz – tai dažnis tokio periodinio proceso, kuris per 1 sekundę atlieka
1 proceso ciklą. Parašome s pirmąją ir antrąją išvestinę:
ds
= Aωo cos(ωo t + ϕ )
dt
d 2s
= − Aω02 sin(ωo t + ϕ) .
2
dt

(1.1.2)
(1.1.3)

Iš (1.1.3) gauname harmoninių svyravimų diferencialinę lygtį:
d 2s
+ ω02 s = 0 .
2
dt

1.1.1 pav.

(1.1.4)

Šios lygties sprendinys yra (1.1.1) lygtis.
Harmoniniai svyravimai dažnai yra vaizduojami vektorinių diagramų metodu (1.1.1 pav.).

1.2. Mechaninių harmoninių svyravimų energija
Tegul materialusis taškas, veikiamas grąžinančios į pusiausvyros padėtį tamprumo
jėgos F, svyruoja išilgai ašies x apie pusiausvyros padėtį. Materialiojo taško koordinatės x
priklausomybė nuo laiko išreiškiama lygtimi
x = A sin(0 t + ϕ) .

(1.2.1)

Tuo atveju materialiojo taško greitis ir pagreitis
dx
= Aωo cos(ωo t + φ) ,
dt

(1.2.2)

d 2x
= − Aω02 sin(ωo t + ϕ) = −ω02 x .
2
dt

(1.2.3)

υ=
a=
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Materialųjį tašką veikianti jėga
F = ma = − mω02 x .

(1.2.4)

Iš čia matome, kad jėga, veikianti materialųjį tašką, yra proporcinga nuokrypiui nuo
pusiausvyros padėties ir nukreipta į priešingą pusę, negu juda taškas. Taško, atliekančio
tiesinius harmoninius svyravimus, kinetinė energija apskaičiuojama taip:
Ek =

mυ2 mA2 ω02
=
cos 2 (ωo t + ϕ) .
2
2

(1.2.5)

Materialiojo taško potencinė energija, veikiant tamprumo jėgai F, apskaičiuojama taip:
x

P = −∫
0

mω02 x 2 mA2 ω02
Fdx =
=
sin 2 (ω0t + ϕ) .
2
2

(1.2.6)

Materialiojo taško pilnutinė energija
E = Ek + P =

mA2 ω02
mA2 ω02
⎡sin 2 (ω0t + ϕ) + cos 2 (ω0t + ϕ) ⎤ =
.
⎦
2 ⎣
2

(1.2.7)

Materialiojo taško svyravimų, potencinės ir kinetinės energijų kitimų grafikai pateikti
1.2.1 pav.
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Matome, kad potencinė ir kinetinė energijos kinta du kartus greičiau negu vyksta
svyravimai.

1.3. Spyruoklinė, fizinė ir matematinė svyruoklės
Harmoninis osciliatorius – tai sistema, kurios virpesiai yra išreiškiami šia lygtimi:
s + ω02 s = 0 ,

(1.3.1)

t.y harmoninių svyravimų diferencialine lygtimi. Spyruoklinę, fizinę ir
matematinę svyruokles ir virpamąjį kontūrą galime laikyti harmoniniu
osciliatoriumi.
Spyruoklinė svyruoklė. Tai masės m kūnas, pakabintas ant spyruoklės (1.3.1 pav.). Spyruoklės masė daug kartų mažesnė negu kūno masė.
Spyruoklė idealiai tampri.
Kūnas, veikiamas spyruoklės tamprumo jėgos F = − kx , atlieka harmoninius svyravimus

m
1.3.1 pav.

mx = − kx arba x +

k
x=0,
m

(1.3.2)

čia k - spyruoklės tamprumo koeficientas. Palyginę (1.3.1) su (1.3.2) gauname:
ω0 =

k
1 2π
m
.
,T= =
= 2π
f ω0
k
m

(1.3.3)

Vadinasi, kol atsilenkimai maži ir slopinimo nėra, svyravimų periodas nuo amplitudės nepriklauso.
Spyruoklinės svyruoklės potencinė energija (1.2.6)
P=

mω02 2 mk 2 kx 2
x =
x =
2
2m
2

(1.3.4)

Fizinė svyruoklė. Tai absoliučiai kietas kūnas, svyruojantis apie nejudamą horizontalią ašį, neinančią per kieto kūno masės centrą
(1.3.2 pav.). Kūnas, veikiamas savo svorio jėgos, svyruoja. Iš kieto kūno sukamojo judėjimo
pagrindinės dinamikos lygties nejudamos ašies
atžvilgiu išplaukia, kad grąžinančios jėgos sukamasis momentas
M = I ε = I α = Fτ = − mgl sin α ≈ − mglα ,(1.3.5)

1.3.2 pav.
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čia I – svyruoklės inercijos momentas atžvilgiu
ašies, einančios per tašką 0, l – atstumas tarp pakabos taško ir svyruoklės masės centro. Minuso
ženklas rodo, kad Fτ ir α yra priešingų krypčių.
(1.3.5) galima perrašyti taip:

I α + mgl α = 0 arba α +

mgl
α = 0.
I

(1.3.6)

Palyginę (1.3.1) ir (1.3.6) gauname, kad
α + ω02 α = 0 .

(1.3.7)

α = α 0 sin(ω0t + ϕ) .

(1.3.8)

Šios lygties sprendinys Esant mažiems atsilenkimams, fizinė svyruoklė atlieka harmoninius svyravimus. Jų
ciklinis dažnis ω0 ir periodas T išreiškiami taip:
ω0 =

mgl
2π
I
L
,
,T=
= 2π
= 2π
ω0
mgl
g
I

(1.3.9)

čia L = I ml – fizinės svyruoklės redukuotas ilgis. Taškas 0/, esantis tiesės 0C tęsinyje
atstumu L nuo pakabinimo taško 0, yra vadinamas svyravimų centru. Pakabinimo taškas ir
svyravimų centras gali būti sukeičiami vietomis.
Matematinė svyruoklė. Tai idealizuota sistema, susidedanti iš materialiojo taško, pakabinto ant netąsaus besvorio siūlo. Materialusis taškas svyruoja veikiamas sunkio jėgos.
Matematinės svyruoklės inercijos momentas
I = ml 2 .

(1.3.10)

Matematinė svyruoklė yra dalinis atvejis fizinės svyruoklės. Įrašę (1.3.10) į (1.3.9)
gausime:
T = 2π

l

,
(1.3.11)
g
Išraišką (1.3.11) palyginę su (1.3.9) matome: jeigu fizinės svyruoklės redukuotas ilgis lygus matematinės svyruoklės siūlo ilgiui, tai jų periodai sutampa.

1.4. Svyravimų sudėtis
Vienos krypties ir vienodo dažnio harmoninių svyravimų sudėtis. Mūša. Yra du vienodo dažnio ir vienos krypties harmoniniai svyravimai:
x1 = A1 cos(ω0t + ϕ1 ),

x2 = A2 cos(ω0t + ϕ2 ) .

(1.4.1)

Ciklinis dažnis ω0 yra pastovus. Tuomet pradinių fazių skirtumas ϕ1 − ϕ2 = ϕ bus
pastovus. Atstojamasis svyravimas bus reiškiamas šia lygtimi:
x = x1 + x2 = A cos (ω0t + ϕ) .

(1.4.2)

Šios lygties amplitudė A ir pradinių fazių skirtumas ϕ apskaičiuojami pagal šias lygtis:
A2 = A12 + A22 + 2 A1 A2 cos(ϕ2 − ϕ1 ),

tg ϕ =

A1 sin ϕ1 + A2 sin ϕ2
.
A1 cos ϕ1 + A2 cos ϕ2

(1.4.3)
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Iš čia matome, kad dviejų vienodų dažnių ir vienos krypties harmoninių svyravimų
atstojamasis svyravimas taip pat yra harmoninis. Jo dažnis yra toks pats, o amplitudė priklauso nuo sudedamųjų svyravimų fazių skirtumo ϕ.
Panagrinėkime du kraštutinius atvejus:
1) tarkim, fazių skirtumas ϕ2 – ϕ1 = ± 2π m (čia m=0,1,2,3…), tuomet A=A1+A2;
2) tarkim, ϕ2 – ϕ1=±(2m+1) π, tuomet A=⏐A1 – A2⏐.
Dažniausiai svyravimai vyksta mažai besiskiriančiais dažniais. Tuomet atstojamojo svyravimo amplitudė kinta laike periodiškai. Šitoks svyravimas yra vadinamas mūša.
Vyksta du svyravimai:
x1 = A cos ω0t ,

x2 = A cos(ω0 + ∆ω0 )t .

(1.4.4)

Pradines fazes pasirenkame lygias nuliui. Tarkim, ∆ω0 ≺≺ ω0 . Tuomet atstojamasis
svyravimas reiškiamas šia lygtimi:
x = (2 A cos

∆ω0
t ) cos ω0t .
2

(1.4.3)

Kadangi ∆ω0 ≺≺ ω0 , tai atstojamojo svyravimo amplitudė mažai kinta laike kelių
svyravimų intervale, t.y., atstojamasis svyravimas taip pat yra harmoninis. Jo amplitudė ir
mūšos periodas yra lygūs:
A = 2 A cos

2π
∆ω
.
t , Tm =
2
∆ω

(1.4.4)

Atstojamasis svyravimas yra tokios formos (žr. 1.4.1 pav.).

1.4.1 pav.

Bet koks svyravimas gali susidaryti iš kelių skirtingų harmoninių svyravimų.
Tarpusavyje statmenų svyravimų sudėtis. Yra du harmoniniai svyravimai. Jie vyksta tarpusavyje statmenų ašių x ir y atžvilgiu ir tarkim, pirmojo svyravimo pradinė fazė lygi nuliui:
x = A cos ω0t ,

y = B cos (ω0t + ϕ ),

(1.4.5)

čia A, B – svyravimų amplitudės. Tuomet abiejų svyravimų pradinių fazių skirtumas lygus
ϕ. Atstojamasis svyravimas reiškiamas šia lygtimi:

10

x 2 2 xy
y2
cos
−
ϕ
+
= sin 2 ϕ .
2
2
AB
A
B

(1.4.6)

Tai elipsės lygtis. Svyravimai, kurių trajektorija yra elipsės formos, yra elipsinės poliarizacijos.
Elipsės ašių orientacija bei jos dydis priklauso nuo susidedančių svyravimų amplitudžių bei pradinių fazių skirtumo ϕ. Panagrinėsime du skirtingus atvejus:
1) tarkim, ϕ = ± 2mπ/2 (m=0,1,2,3,…). Tuomet lygtis (1.4.6) tampa tiesės lygtimi.
Šiuo atveju yra tiesiniai poliarizuotieji virpesiai;
2) tarkim, ϕ =(2m+1)

π
. Tuomet lygtis(1.4.6) tampa tokia:
2
x2 y 2
+
=1.
A2 B 2

(1.4.7)

Tai elipsės lygtis, kurios ašys sutampa su koordinačių ašimis X ir Y. Kai A = B, tuomet elipsė tampa apskritimu ir yra apskritiminė poliarizacija. Jeigu sudedamų tarpusavyje
statmenų svyravimų dažniai skirtingi, tai gaunamos sudėtingos (Lisažu) figūros.

1.5. Slopinamųjų svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendimas
Svyravimai, kurių metu energija virsta šilumine bei kita energija, yra vadinami slopinamaisiais. Dažniausiai yra nagrinėjamos idealizuotos (tiesinės) sistemos. Slopinamieji
svyravimai yra reiškiami šia diferencialine lygtimi:
d 2s
ds
+ 2δ + ω02 s = 0 ,
2
dt
dt

(1.5.1)

čia s – svyravimą reiškiantis dydis, δ – slopinimo koeficientas, ω0 – sistemos savasis
ciklinis dažnis. (1.5.1) lygties sprendinys bus tokio pavidalo:
s = e −δt u (t ) .

(1.5.2)

Įrašę (1.5.2) į (1.5.1) gauname:
u + (ω02 − δ 2 )u = 0 .
2

Pažymime, kad ω =

ω02

2

− δ ir

ω02

−δ

2

0 . Tuomet lygtis (1.5.3) tampa tokia:

2

u+ω u =0.
kiu:

(1.5.3)
(1.5.4)

Šios lygties sprendinys u = A0 cos (ωt + ϕ) ir esant mažam slopinimui (1.5.2) tampa tos = A0 e −δt cos(ωt + ϕ) ,

(1.5.5)

čia A = A0 e −δt – slopinamo svyravimo amplitudė, A0 – slopinamo svyravimo pradinė amplitudė. Pagal (1.5.1) lygtį apskaičiuota s priklausomybė nuo laiko pateikta 1.5.1
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pav. Skaičiavimai atlikti pradinei fazei esant lygiai nuliui ir slopinimo koeficientams
⎛
⎞
δ1 ⎜
⎟ ≺ δ2 (− − −) . Laikas, per kurį svyravimų amplitudė sumažėja e kartų, yra va⎝
⎠
dinamas relaksacijos laiku τ = 1 δ . Esant mažam slopinimui, svyravimų periodas
T = 2π / ω = 2π / ω02 − δ 2 .

(1.5.6)

Vienos paskui kitą vykstančių svyravimų amplitudžių santykis yra vadinamas slopinimo dekrementu:

1.5.1 pav.

A(t )
= eδT ,
A(t + T )
o slopinimo dekremento logaritmas – logaritminiu slopinimo dekrementu:
θ = ln

A(t )
T 1
= δT = = ,
A(t + T )
τ N

(1.5.7)

čia N – svyravimų, įvykstančių per relaksacijos laiką, skaičius.
Svyravimų sistemos kokybė lygi (kai δ2 ≺≺ ω02 , tuomet T = T0 ):
Q=

ω
π
π
=
= 0 .
θ δT0 2δ

(1.5.8)

Spyruoklinė svyruoklė. Ji atlieka mažus svyravimus veikiant stangrumo jėgai F = − kx.
Trinties jėga proporcinga greičiui:
Ftr . = − r υ = − rx ,

(1.5.9)

čia r – trinties koeficientas. Minuso ženklas rodo, kad trinties jėgos ir greičio kryptys yra
priešingos. Spyruoklinės svyruoklės judėjimas reiškiamas šia lygtimi:
mx = − kx − rx .
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(1.5.10)

Palyginę lygtis (1.5.10) su (1.5.1) gauname:
x + 2δx + ω02 x = 0 ,

(1.5.11)

čia ω0 = k / m ir δ = r / 2m . Pagal (1.5.1) ir (1.5.11) lygčių analogiją išplaukia, kad
(1.5.11) lygties sprendinys yra toks:
x = A0 e −δt cos(ωt + ϕ) ,
čia ω = ω02 −

(1.5.12)

r2
. Spyruoklinės svyruoklės kokybė
4m 2
Q=

ω0
k 2m 1
=
⋅
=
km .
2δ
m 2r r

(1.5.13)

Virpamasis kontūras. Jis sudarytas iš ritės, kurios induktyvumas L, ir kondensatoriaus, kurio talpa C (1.5.2 pav.). Tarkim, kad kontūro varža R. Krūvio q kitimas virpamajame kontūre yra reiškiamas šia lygtimi:
••

•

L q + R q+

••
•
q
= 0 arba q + 2δ q + ω02 q = 0 .
C

(1.5.14)

Jos sprendinys:
q = qm e −δt cos(ωt + ϕ) .

1.5.2 pav.

Čia δ = R / 2 L , ω0 =

1
, ω=
LC

(1.5.15)

1
R2
− 2 .
LC 4 L

Virpamojo kontūro kokybė yra Q =

1 L
. Didėjant R, kokybė mažėja. Kai δ = ω0 ,
R C

procesas tampa aperiodiniu, t.y. svyravimų nebėra (T artėja į begalybę).

1.6. Priverstinių svyravimų diferencialinė lygtis ir jos sprendimas
Realioje svyravimų sistemoje neslopstantys svyravimai yra gaunami kompensuojant
energijos netekimą. Tai atliekama, sistemą veikiant išoriniu periodiniu veiksniu. Jis kinta
pagal šį harmoninį dėsnį:
X (t ) = X 0 cos ωt .
Mechaninių svyravimų atveju kompensaciją atlieka išorinė jėga, t.y.
F = F0 cos ωt .

(1.6.1)

Atsižvelgiant į šią jėgą, spyruoklinės svyruoklės svyravimas reiškiamas šia lygtimi:
mx = − kx − rx + F0 cos ωt .
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Kadangi ω0 = k / m ir δ = r / 2m , tai
x + 2δ x + ω02 x =

F0
cos ω t .
m

(1.6.2)

Virpamojo kontūro atveju nuostolius kompensuoja išorinė kintamoji įtampa:
U = U m cos ω t

(1.6.3)

Ir analogiškai virpamajam kontūrui iš (1.5.14) lygties gauname:
q + 2δ q + ω02 q =

Um
cos ω t ,
L

čia q – elektros krūvis, tekantis grandine, L – kontūro induktyvumas, δ =

(1.6.4)
R
. Bendruoju
2L

atveju (1.6.2) ir (1.6.4) galima parašyti kaip tiesinę nehomogeninę diferencialinę lygtį:
d 2s
ds
+ 2δ + ω02 s = x0 cos ω t ,
2
dt
dt

(1.6.5)

čia mechaninių svyravimų atveju x0 = F0 / m, o elektromagnetinių – x0 = U m / L. Šios
lygties sprendinys yra homogeninės diferencialinės lygties (1.5.1) bendrojo sprendinio s1 = A0 e −δt cos (ω1t + ϕ1 ) ir tiesinės nehomogeninės diferencialinės lygties (1.6.5)
dalinio sprendinio
s=

⎛
2δω ⎞
⋅ cos ⎜ ωt − arctg 2
⎟
ω0 − ω2 ⎠
(ω02 − ω2 )2 + 4δ 2 ω2
⎝
x0

suma.

1.6.1 pav.

Priverstiniai svyravimai pavaizduoti 1.6.1 pav. (1.6.5) diferencialinės lygties sprendinio dedamoji s1 turi įtakos tol, kol nusistovi svyravimas (t.y. tik proceso pradžioje). Elektriniame virpamajame kontūre įtampa pralenkia srovę, kai induktyvinė varža didesnė už
talpuminę varžą ( ωL 1 ωC ), ir įtampa atsilieka nuo srovės, kai talpuminė varža didesnė
už induktyvinę varžą.
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1.7. Priverstinių svyravimų amplitudė ir fazė
Mechaninius ir elektromagnetinius priverstinius svyravimus nagrinėsime kartu. Priverstinių svyravimų amplitudės priklausomybė nuo sistemą veikiančios jėgos (1.6.6) yra tokia:
A=

x0
(ω02 − ω2 )2 + 4δ 2 ω2

.

(1.7.1)

Amplitudė bus maksimali, kai vardiklis bus minimalus. Tolydinės funkcijos minimumas yra taške, kuriame jos pirmoji išvestinė lygi nuliui, o antroji – didesnė už nulį.
Randame vardiklio pirmąją išvestinę ir ją prilyginame nuliui:
8δ2 ω − 4(ω02 − ω2 )ω = 0 .
Ši lygybė galioja, kai ω = 0, ± ω02 − 2δ 2 . Fizikinę prasmę turi sprendinys:
ωrez = ω02 − 2δ 2 ,

(1.7.2)

čia ωrez – rezonansinis dažnis. Staigus sistemos svyravimų amplitudės padidėjimas, kai
priverčiančiosios jėgos ar įtampos kitimo dažnis priartėja prie rezonansinio dažnio yra
vadinamas mechaniniu arba elektriniu rezonansu. Kai δ2 ≺≺ ω02 , rezonansinis dažnis ωrez
beveik sutampa su sistemos savuoju cikliniu dažniu ω0 . Įrašę (1.7.2) į (1.7.1) gauname
svyravimų amplitudę rezonanso atveju:
x0
Arez =
.
(1.7.3)
2δ ω02 − δ2
Svyravimų sistemos amplitudės priklausomybė nuo dažnio, kai δ1 δ2 δ3 , pateikta
1.7.1 pav. Kaip matome, didėjant slopinimo koeficientui, rezonansinis dažnis ir maksimali
amplitudė mažėja. Galiojant sąlygai δ2 ≺≺ ω02 , svyravimų amplitudė rezonanso atveju:
Arez =

x0
ω x
x
= 0 ⋅ 02 = Q 02 .
2δω0 2δ ω0
ω0

(1.7.4)

1.7.1 pav.

Svyravimų amplitudė rezonanso atveju proporcinga svyravimų sistemos kokybei bei
x
statiniam nuokrypiui 02 .
ω0
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1.8. Kintamoji elektros srovė
Grandinė sudaryta iš nuosekliai sujungtų ritės, kurios induktyvumas L, kondensatoriaus, kurio talpa C, ir aktyvinės varžos R. Ši grandinė yra vadinama nuoseklaus jungimo
virpamuoju kontūru (1.8.1 pav.). Tarp grandinės galų sudaryta kintamoji įtampa:
U = U m cos ωt ,

(1.8.1)

čia Um – įtampos amplitudė. Įtampos kitimas grandinėje sklinda šviesos greičiu, tuomet galima sakyti, kad įtampos vertės tuo pačiu laiko momentu
visose grandinės dalyse yra vienodos. Dėl to grandinei
galima taikyti Omo dėsnį ir Kirchhofo taisykles. Kontūro varža susideda iš aktyvinės varžos R ir reaktyvinės
varžos X. Reaktyvinė varža – tai induktyviosios varžos
X L = ωL ir talpuminės varžos X C =

1
suma. Taigi
ωC

1.8.1 pav.

didėjant elektros srovės cikliniam dažniui induktyvioji
varža XL didėja, o talpuminė XC – mažėja. Induktyviojoje varžoje įtampa aplenkia srovę, o talpuminėje – įtampa atsilieka nuo
srovės. Tai galima paaiškinti diagrama (žr.
1.8.2 pav.):
U L = Im ⋅ ω L ,
UC =

Im
.
ωC

(1.8.2)
(1.8.3)

Grandine tekės elektros srovė
I = I m cos (ωt − ϕ ) ,

(1.8.4)

čia srovės amplitudė Im yra lygi:

1.8.2 pav.

Im =

Um

,

1 ⎞
⎛
R 2 + ⎜ ωL −
⎟
ωC ⎠
⎝

(1.8.5)

2

o fazių skirtumas tarp elektros srovės stiprio ir įtampos yra nustatomas pagal šią išraišką:

tg ϕ =

ωL −

1
ωC .

R
(1.8.5) išraiškos vardiklis yra vadinamas pilnutine varža (impedansu):

(1.8.6)

2

1 ⎞
⎛
Z = R + ⎜ ωL −
⎟ .
ωC ⎠
⎝
2
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(1.8.7)

Įtampų rezonansas. Kintant cikliniam dažniui ω, talpuminė varža XC tampa lygi induktyvinei varžai XL:
1
.
(1.8.8)
ωL =
ωC
Tuomet ritės UL įtampa bus lygi kondensatoriaus įtampai, tik jos bus priešingo poliarizuotumo, t.y. viena kitą kompensuos. Šiuo atveju Um = UR, t.y. gausime įtampų rezonansą
nuoseklaus jungimo kontūre. Iš (1.8.8) lygties gauname rezonansinio dažnio išraišką:
ωrez =

1
.
LC

(1.8.9)

Ritės ar kondensatoriaus įtampos padidėjimas rezonanso atveju yra proporcingas
1 L
.
R C
Srovių rezonansas. Ritė ir kondensatorius yra sujungiami lygiagrečiai (1.8.3 pav.).
Tarkim, ritės laido, kondensatoriaus plokštelių ir jungiamųjų laidų aktyvinės varžos yra labai mažos ir į
jas neatsižvelgiame. Tuomet rezonanso atveju srovių,
tekančių rite ir kondensatoriumi, fazės yra priešingos
(jų fazių skirtumas yra lygus 1800) ir srovės, tekančios
iš šaltinio, amplitudė yra tokia:

kontūro kokybei Q =

I m = U m ωC −

1
.
ωL

(1.8.10)

Tai srovių rezonansas. Idealiu atveju lygiagretaus kontūro varža esant rezonansui pasidaro lygi
begalybei ir bendra srovė grandinėje yra lygi nuliui.
Tačiau realiu atveju ritės, kondensatoriaus ir jungiamųjų laidų aktyvinė varža nelygi
nuliui. Fazių skirtumas mažesnis nei 1800 ( ϕ ≺ π ), ir srovė iš šaltinio Im tekės, tačiau
bus žymiai mažesnė už tą, kuri teka ne rezonanso atveju. Srovės, tekančios rite IL ir
kondensatoriumi IC rezonanso atveju yra daug kartų didesnės už srovę Im.
Nuoseklaus ir lygiagretaus jungimo kontūrai yra naudojami radioelektronikoje, kai
reikia iš virpesių visumos išskirti siaurą virpesių juostą.
Vidutinė galia, išsiskirianti kintamosios srovės grandinėje, yra tokia:
1.8.3 pav.

Pvid = IU cos ϕ .

(1.8.11)

Matome, kad vidutinė galia priklauso nuo elektros srovės stiprio, įtampos ir fazių
skirtumo ϕ tarp srovės ir įtampos. Kuo fazių skirtumas mažesnis, tuo didesnė perduodamos vidutinės galios vertė. Realiuose elektros tinkluose stengiamasi patenkinti sąlygą,
kad cos ϕ būtų didesnis kaip 0,85.
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1.9. Bangos
Sakykim, dalelė, esanti ištisinėje medžiagoje, virpa. Jos virpesiai persiduoda kaimyninei dalelei, nuo šios – dar kitai. Kuo daugiau laiko praeina, tuo toliau virpesiai nusklinda.
Šitoks periodinis laiko ir erdvės atžvilgiu virpesių sklidimas yra vadinamas banga. Visos
bangos perneša energiją, tačiau neperneša medžiagos.
Bangos yra skirstomos taip:
a) bangos skysčio paviršiuje;
b) mechaninės bangos;
c) elektromagnetinės bangos.
Mechaninės bangos būna skersinės ir išilginės. Išilginės bangos sklinda medžiagose,
kuriose egzistuoja traukos ir stūmos jėgos. Sklindant išilginėms bangoms, dalelės svyruoja
išilgai svyravimo ašies. Jos sklinda kietoje, skystoje ir dujinėje aplinkose. Skersinės bangos sklinda tik kietuose kūnuose, t.y. kur egzistuoja šlyties deformacija. Sklindant skersinei bangai, dalelės svyruoja skersai sklidimo krypties. Išilginių ir skersinių bangų sklidimo
greičiai nustatomi pagal šias formules:
υiš . = E / ρ ; υsk . = G / ρ ,

(1.9.1)

čia υiš . ir υsk – atitinkamai išilginių ir skersinių bangų sklidimo greičiai, E ir G – atitinkamai tamprumo ir šlities moduliai. Kietuose kūnuose υiš . υsk , nes E G.
Bangos sklidimo grafikas atrodo taip (žr. 1.9.1 pav.). Bangos grafikas teikia informaciją
apie visų dalelių padėtį konkrečiu laiko momentu. Tuo tarpu virpesių grafikas teikia informaciją apie konkrečios dalelės poslinkį nuo pusiausvyros padėties bet kuriuo laiko momentu.

1.9.1 pav.

Bangos paviršius, kuriame tam tikru laiko momentu visuose taškuose virpesių fazės
yra vienodos, vadinamos bangos frontu. Bangos paviršiai gali būti plokštieji arba sferiniai.
Pirmuoju atveju yra plokščioji, o antruoju – sferinė banga.

1.10. Bėgančios bangos lygtis. Fazinis greitis. Bangos lygtis
Bangos, pernešančios energiją, yra vadinamos bėgančiomis bangomis. Energijos pernešimas yra apibūdinamas bangos energijos srauto tankio vektoriumi. Šis vektorius elastinių bangų atveju yra vadinamas Umovo vektoriumi. Umovo vektoriaus kryptis sutampa

18

su energijos pernešimo kryptimi, o jo modulis lygus energijai, pernešamai pro paviršiaus,
statmeno bangos sklidimo krypčiai, ploto vienetą per laiko vienetą.
Išvesime plokščiosios harmoninės bangos lygtį. Tarkim, kad x ašis sutampa su bangos
sklidimo kryptimi, o bangos paviršius statmenas ašiai x. Tuomet nuokrypis ξ nuo pusiausvyros padėties priklausys tik nuo koordinatės x ir laiko t [ ξ = ξ( x, t ) ] (žr. 1.9.1 pav.).
Panagrinėsime dalelę C, esančią atstumu x nuo koordinačių pradžios 0. Tarkim, kad
dalelių, esančių plokštumoje x = 0, svyravimas išreiškiamas funkcija ξ(0, t ) = A cos ωt .
x
υ
, (čia υ – bangos sklidimo greitis). Tuomet taško C svyravimas išreiškiamas šia funkcija:

Tuomet dalelė C svyruos pagal tą patį dėsnį, tik jos svyravimas bus atsilikęs laiku τ =

x⎞
⎛
( x, t ) = A cos ω ⎜ t − ⎟ .
⎝ υ⎠

(1.10.1)

Iš čia matome svarbų bangos požymį: banga – tai periodinis laike ir erdvėje procesas.
Gauta lygtis yra bėgančiosios bangos lygtis.
Jeigu plokščioji banga sklinda priešinga kryptimi, tai
x⎞
⎛
( x, t ) = A cos ω ⎜ t + ⎟ .
⎝ υ⎠
Bendruoju atveju plokščiosios harmoninės bangos, neabsorbuojančios energijos, lygtis yra tokia:
x⎞
⎛
ξ( x, t ) = A cos[ω ⎜ t − ⎟ + ϕ0 ] ,
⎝ υ⎠

(1.10.2)

⎡
⎤
x
čia ϕ0 – pradinė svyravimų fazė, ⎢ω ⎛⎜ t − ⎞⎟ + ϕ0 ⎥ – plokščiosios bangos fazė.
⎣ ⎝ υ⎠
⎦
Harmoninė banga apibūdinama bangos skaičiumi:
k=

2π 2π ω
=
= .
λ υT υ

(1.10.3)

Įrašę (1.10.3) į (1.10.2) gauname:
ξ( x, t ) = A cos(ωt − kx + ϕ0 ) .

(1.10.4)

Tarkim, kad plokščiosios bangos fazė pastovi:
x⎞
⎛
ω ⎜ t − ⎟ + ϕ0 = const. .
⎝ υ⎠

(1.10.5)

Išdiferencijavę (1.10.5) lygtį pagal laiką t gauname:
dx
= υ.
dt

(1.10.6)
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Iš čia matome, kad υ yra fazės slinkimo išilgai ašies x greitis. Jis yra vadinamas faziniu greičiu. Panašiai galime gauti sferinės harmoninės bangos lygtį:
ξ(r , t ) =

A0
cos(ωt − kr + ϕ0 ) ,
r

(1.10.7)

čia r – atstumas tarp bangos centro ir stebimo erdvės taško. Ši lygtis tinka taškiniams šaltiniams. Iš (1.10.3) lygties gauname, kad
υ=ω/ k .

(1.10.8)

Harmoninių bangų fazinis greitis priklauso nuo dažnio. Šis reiškinys yra vadinamas
bangų dispersija.
Bendruoju atveju bangos sklidimas tolydinėje izotropinėje medžiagoje yra išreiškiamas šia lygtimi:
∆ξ =
čia υ – fazinis greitis, ∆ =

1 ∂ 2ξ
,
υ2 ∂t 2

(1.10.9)

∂2
∂2
∂2
+
+
– Laplaso operatorius.
∂x 2 ∂y 2 ∂z 2

(1.10.9) lygties sprendinys yra bet kokios bangos lygtis.

1.11. Bangos energija
Svyruojančio taško (dalelės) pilnutinė energija yra lygi (formulė 1.2.7):
1
E = mω2 A2 ,
2
čia m – dalelės masė, ω – jos atliekamų svyravimų ciklinis dažnis, A – amplitudė. Tarkim,
kad aplinka, kurioje sklinda banga, yra sudaryta iš N dalelių ir užima V tūrį. Visų dalelių vidutinė energija yra vienoda. Kaip žinome, bangos sklidimas medžiagoje – tai svyruojančių
dalelių energijos pernešimas. Tuomet bangos, sklindančios tūryje V, vidutinė energija:
W=

1
Nmω2 A2 .
2

(1.11.1)

Padaliję abi puses iš tūrio V gauname:
1
w = ρω2 A2 ,
2
čia w – bangos energijos vidutinis tankis, ρ = N m / V – aplinkos tankis.
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(1.11.2)

1.12. Bangų superpozicijos principas. Grupinis greitis
Tiesinės izotropinės aplinkos savybės įvairiomis kryptimis nekinta. Šitokioje aplinkoje sklindančiom bangom galima taikyti superpozicijos principą: bangos tiesinėje aplinkoje sklinda nepriklausomai viena nuo kitos. Jų sukeltas suminis sužadinimas bet kokiame
taške yra lygus sužadinimų, kuriuos sukelia kiekviena banga atskirai, geometrinei sumai.
Dėl to kiekvieną bangą galima pavaizduoti kaip harmoninių bangų sistemą, t. y. bangų
paketu. Bangų paketą sudaro bangos mažai besiskiriančios savo dažniu. Bangų paketo, t.y.
tiriamos bangos maksimumo sklidimo greitis yra vadinamas grupiniu greičiu:
u=

d ω dx
,
=
dk dt

(1.12.1)

čia x – tiriamos bangos maksimumo koordinatė.
Rasim sąryšį tarp grupinio ir fazinio greičių. Žinome, kad υ = ω / k ir λ = 2π / k .
Tuomet
u=

d ω d ( υk )
dυ
dυ
⎛ dυ dλ ⎞
⎛ λ ⎞ dυ
=
= υ+ k
= υ+ k⎜
⋅
= υ−λ
,
⎟ = υ+ k⎜− ⎟
dk
dk
dk
dλ
⎝ d λ dk ⎠
⎝ k ⎠ dλ
kadangi

(1.12.2)

d λ d (2πk −1 )
2π
λ
=
=− 2 =− .
dk
dk
k
k

Nedispersinėje aplinkoje fazinis greitis nepriklauso nuo dažnio. Tuomet u = υ .
Įrodyta, kad grupinis greitis negali viršyti šviesos greičio vakuume. Faziniam greičiui
apribojimų nėra.

1.13. Bangų interferencija
Bangos, kurių fazių skirtumas laiko atžvilgiu yra pastovus, o dažniai vienodi, yra
vadinamos koherentinėmis. Susidedant erdvėje dviem ar daugiau bangų, susidaro jų maksimumai ar minimumai. Jų buvimą lemia bangų fazių skirtumas. Šis reiškinys vadinamas
bangų interferencija. Interferencijos maksimumas esti taškuose, kuriuose bangų fazių skirtumas yra 2mπ , o minimumas – kuriuose ϕ = (2m + 1)π , čia m = 0,1, 2,3,...
Stovinčios bangos. Dvi harmoninės bangos sklinda viena prieš kitą. Jų dažniai ir
amplitudės vienodos. Pasirenkame tokį koordinačių pradžios tašką, kuriame abi bangos
turėtų tą pačią fazę. Laiką pradedame matuoti tada, kai abiejų bangų fazės yra lygios nuliui. Tuomet šios bangos išreiškiamos šiomis lygtimis:
ξ1 = A cos(ωt − kx),
ξ 2 = A cos(ωt + kx).

(1.13.1)

Sudėję šias lygtis gausime stovinčios bangos lygtį:
ξ = ξ1 + ξ 2 = 2 A cos kx cos ωt = 2 A cos(2πx / λ) cos ωt.

(1.13.2)
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Iš šios lygties matome, kad stovinčios bangos dažnis yra toks pats kaip ir sklindančių
π
viena priešais kitą bangų dažniai. Aplinkos taškuose, kur 2πx / λ = ±2m (m = 0,1, 2,3,...),
2
π
stovinti banga pasiekia maksimumą, lygų 2A, o taškuose 2πx / λ = ± (2m + 1) stovin2
čios bangos amplitudė lygi nuliui. Vietos, kur stovinti banga pasiekia maksimumą, yra
vadinamos stovinčios bangos pūpsniais, o kur minimumą – stovinčios bangos mazgais.
Jų koordinatės yra tokios
λ
x p. = ±2m ,
4
λ
(1.13.3)
xmazg . = ±(2m + 1) .
4
λ
Iš (1.13.3) lygties matome, kad atstumas tarp dviejų gretimų mazgo ir pūpsnio yra . Taš4
kai, esantys priešingose pusėse nuo mazgo, svyruoja priešingose fazėse, t.y. jų fazės skiriasi π. Taškai, esantys tarp dviejų mazgų, svyruoja tose pačiose fazėse, tačiau skirtingomis
amplitudėmis. Stovinti banga susidaro, atsispindint bėgančiai bangai nuo kliūties. Jeigu ji
atsispindi nuo tampresnės medžiagos, tai atsispindėjimo vietoje susidaro mazgas (atsispindėjusi banga pakeičia fazę per π). Jeigu banga atsispindi nuo minkštesnės medžiagos, tai
atsispindėjimo vietoje susidaro pūpsnis, nes atsispindėjusi banga fazės nepakeičia. Stovinti banga energijos neperneša.

1.14. Elektromagnetinės bangos diferencialinė lygtis. Elektromagnetinių
bangų pagrindinės savybės
Toli nuo vienalytės izotropinės medžiagos esantys kintantys laike krūviai ar srovės
joje sukuria kintamąjį elektromagnetinį lauką. Šio lauko vektoriai apskaičiuojami naudojant bendrąją bėgančios bangos lygtį:
∆E =

1 ∂2 E
,
υ2 ∂t 2

(1.14.1)

∆H =

1 ∂2 H
,
υ2 ∂t 2

(1.14.2)

∂2
∂2
∂2
– Laplaso operatorius. (1.14.1) ir (1.14.2) lyg+
+
∂x 2 ∂y 2 ∂z 2
tys nusako bangą. Vadinasi, elektromagnetinis laukas gali sklisti elektromagnetinių bangų
pavidalu. Elektromagnetinių bangų fazinis greitis yra išreiškiamas šia lygtimi:
čia υ – fazinis greitis, ∆ =

υ=
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c
εµ

,

(1.14.3)

čia c = 1 / ε0µ 0 , ε0 ir µ 0 – atitinkamai elektrinė ir magnetinė konstantos, ε ir µ – medžiagos dielektrinė ir magnetinė skvarba, c – šviesos greitis vakuume. Kadangi ε µ 1, tai
elektromagnetinės bangos fazinis greitis medžiagoje visada mažesnis už c.
Iš Maksvelo teorijos išplaukia, kad elektromagnetinės bangos elektrinis ir magnetinis vektoriai yra tarpusavyje statmeni ir guli plokštumoje, statmenoje bangos sklidimo
krypčiai, t.y. bangos sklidimo grupinio greičio vektoriui u . Vektoriai E , H ir u sudaro
dešininę sistemą. Vektoriai E ir H svyruoja tuo pačiu dažniu ir ta pačia faze. Tarp jų
amplitudžių bet kokiame erdvės taške galioja toks ryšys:
ε0 ε E = µ 0µ H .

(1.14.4)

Iš čia matome, kad E ir H vienu metu pasiekia maksimumą ir nulinę reikšmę. Remiantis šiomis savybėmis (1.14.1) ir (1.14.2) lygtis galime perrašyti taip:
∂2 Ey

2
1 ∂ Ey
,
υ2 ∂t 2

(1.14.5)

∂2 H z
1 ∂2 H z
=
.
∂x 2
υ2 ∂t 2

(1.14.6)

∂x 2

=

(1.14.5) ir (1.14.6) lygčių sprendiniai yra monochromatinių bangų lygtys, t. y.:
E y = E0 cos(ωt − kx + ϕ0 )

H z = H 0 cos(ωt − kx + ϕ0 ) ,

(1.14.7)

čia E0 ir H0 – atitinkamai elektrinio ir magnetinio vektorių amplitudės, ω – ciklinis dažnis,
k = ω / υ - bangos skaičius, ϕ0 – svyravimų pradinė fazė taške x = 0.

1.15. Elektromagnetinių bangų energija. Energijos srautas.
Umovo ir Pointingo vektorius
Elektromagnetinės bangos perneša energiją. Jų energijos tankis susideda iš elektrinio
ir magnetinio laukų energijos tankių sumos:
w = ε0 εE 2 / 2 + µ 0µH 2 / 2 .

(1.15.1)

Elektrinio ir magnetinio laukų pernešamų energijų tankiai vienodi ( ε0 εE 2 / 2 =
= µ0µH 2 / 2 ). Tuomet
w = 2 wE = ε0 εE 2 = ε 0 εE

µ0µ
H = ε 0µ 0 εµ EH .
ε0 ε

(1.15.2).

Energijos tūrinį tankį padauginę iš bangos fazės sklidimo greičio υ gausime:
S = w ⋅ υ = EH .

(1.15.3)

Tai energijos srauto tankio modulis. Vektorinė sandauga ⎡⎣ EH ⎤⎦ yra vektorius, kurio
kryptis sutampa su energijos sklidimo kryptimi, o jo modulis lygus EH. Šis vektorius yra
vadinamas Umovo ir Pointingo vektoriumi:
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S = ⎡⎣ E H ⎤⎦ .

(1.15.4)

Elektromagnetinės bangos, atsispindėdamos nuo kūnų arba kai jas kūnai absorbuoja,
juos slegia. Tai 1900 m savo eksperimentais patvirtino Lebedevas. Vadinasi, elektromagnetinė banga turi impulsą:
p =W / c ,

(1.15.5)

čia W – elektromagnetinės bangos energija. Elektromagnetinės bangos vakuume sklinda
šviesos greičiu c. Tuomet
p = mc =

W
.
c

(1.15.6)

Iš čia
W = m c2 .

(1.15.7)

Tai universalus gamtos dėsnis.

1.16. Dipolio spinduliavimas
Paprasčiausias dipolis – tai skirtingų ženklų krūvių +Q ir -Q dipolis. Jo elektrinis
momentas p kinta pagal šį dėsnį:
p = p0 cos ω t .

(1.16.1)

1.16.1 pav.

Nagrinėsime erdvę, kai atstumas r nuo dipolio centro iki nagrinėjamo taško daug
kartų didesnis už elektromagnetinės bangos ilgį (r
λ) . Tokiomis sąlygomis, sklindančios elektromagnetinės bangos bus sferinės. Vektorius E yra nukreiptas lygiagrečiai meridianui, o vektorius H - lygiagrečiai paralelei (1.16.1 pav.). Vektorius E ir H
virpa pagal dėsnį cos(ω t − k r ) . Jų amplitudė proporcinga (sin ϑ) / r (vakuume). (Čia
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ϑ – kampas tarp dipolio ašies ir vektoriaus r krypties). Spinduliavimo intensyvumas
(amplitudės kvadratas):
I~

sin 2 ϑ
.
r2

(1.16.2)

Pagal šią formulę apskaičiuota intensyvumo priklausomybė nuo kampo ϑ santykiniais vienetais pavaizduota 1.16.2 pav. Tai kryptingo spinduliavimo diagrama. Kaip matome, intensyviausias spinduliavimas yra, kai ϑ = 90° .

1.16.2 pav.

Kryptimis ϑ = 0° ir ϑ = 180° dipolio spinduliuojamų bangų intensyvumas lygus
nuliui.
Dipolio spinduliavimo efektas plačiai panaudojamas žmogaus gyvenime: buityje
(mikrobanginė krosnelė, radijo ir televizijos antenos), medicinoje (echoskopija), transporte, t.y. ten, kur yra aukšto dažnio spinduliavimas ar priėmimas.
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2. BANGINĖ OPTIKA
Šviesos prigimtis
17 a. pabaigoje atsirado dvi šviesos prigimtį aiškinančios teorijos: korpuskulinė
(dalelių) ir banginė. I. Niutonas sukūrė korpuskulinę, o Ch. Heigensas – banginę teoriją.
Niutonas teigė, kad šviesa yra dalelių (korpuskulų) tiesiaeigis srautas, emituojamas šviečiančio kūno. Heigenso banginė teorija teigė, kad šviesa – tai tampri banga, sklindanti
erdvėje esančiu eteriu. Kadangi tuo metu žinomus optinius efektus lengviau buvo paaiškinti remiantis korpuskuline teorija, tai ši labiau ir įsigalėjo. 19 a. pradžioje O. Frenelis,
remdamasis bangine teorija, paaiškino interferencijos ir difrakcijos reiškinius. 1864 m.
Dž. Maksvelas įrodė, kad šviesa yra elektromagnetinės bangos, kurių ilgis 0,4-0,75 µm.
Tačiau 19 a. pabaigoje ir 20 a. pradžioje atrasti nauji reiškiniai parodė, kad šviesa turi ir
korpuskulinę, arba kvantinę, prigimtį (fotoefektas, šviesos emisija ir absorbcija). Dėl to
ir dabar kai kurie šviesos reiškiniai yra aiškinami remiantis bangine, o kai kurie – korpuskuline teorija.

2.1. Geometrinės optikos elementai
Atskiri šviesos pluošteliai sukelia tokį pat poveikį kaip ir veikdami kartu – tai šviesos pluoštelių nepriklausomumo dėsnis. Pagal šį dėsnį vienas pluoštelis netrukdo sklisti
kitam pluošteliui. Vienalytėje aplinkoje šviesos pluoštelis sklinda tiesiai. Šviesa, krintanti į
dviejų medžiagų sandūrą, atsispindi (2.1.1 pav.)
Kritimo kampas i yra lygus atspindžio kampui i/
(i = i/). Atsispindėjęs spindulys yra plokštumoje, einančioje per krintantį spindulį ir statmenį,
nuleistą į spindulio kritimo vietą. Spindulys,
krintantis į dviejų skaidrių aplinkų ribą, suskyla į du spindulius: atsispindėjusį i1/ ir lūžusį i2.
Spindulio kritimo kampą i1 ir lūžimo kampą i2
2.1.1 pav.
sieja tokia priklausomybė:
sin i1
= n21 ,
sin i2

(2.1.1)

čia n21 – antros aplinkos absoliutaus lūžio rodiklio santykis su pirmos aplinkos absoliučiu
lūžio rodikliu.
Absoliutus lūžio rodiklis savo skaitine verte yra lygus medžiagoje sklindančios bangos fazinio greičio υ santykiui su šviesos greičiu vakuume:
n=
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c
.
υ

(2.1.2)

Kritę ir lūžę spinduliai guli vienoje plokštumoje. Jeigu antroji medžiaga yra optiškai tankesnė už pirmąją, tai lūžio kampas bus mažesnis už kritimo kampą. Antrajai
medžiagai esant optiškai retesnei už pirmąją medžiagą, lūžimo kampas bus didesnis už
kritimo kampą. Šiuo atveju, kai lūžimo kampas pasidaro didesnis negu 900, gausime
visišką atspindį – visa kritusi šviesa atsispindės nuo medžiagų sandūros. Visiško atspindžio efektas yra panaudojamas gaminant šviesolaidžius. Pastarieji vis dažniau pritaikomi radiotechnikoje, informatikoje, medicinoje ir kt.
Geometrinėje optikoje vieni iš pagrindinių elementų yra lęšiai. Nagrinėsime plonus
lęšius, t.y. tokius, kurių storis yra daug mažesnis
už jų paviršiaus kreivumo spindulį. Lęšiai būna
glaudžiamieji (iškilieji) (2.1.2. pav. a) ir sklaidomieji (įgaubtieji) (2.1.2. pav. b). Tiesė, einanti
per lęšių kreivumo spindulio centrus, vadinama
pagrindine optine ašimi. Lęšio dalis, pro kurią
praeidami spinduliai nelūžta, vadinama lęšio op2.1.2 pav.
tiniu centru. Plonų lęšių ji sutampa su geometriniu lęšio centru. Spinduliai, lygiagretūs glaudžiamojo lęšio pagrindinei optinei ašiai, susirenka už lęšio viename taške – lęšio
židinyje F (2.1.3 pav.). Plokštuma,
einanti per židinį statmenai optinei
ašiai, yra vadinama židinio plokštuma. Atstumas nuo židinio iki optinio centro yra vadinamas židinio
nuotoliu f. Ryšys tarp nuotolių nuo
daikto iki lęšio a, nuo lęšio iki vaizdo b ir židinio nuotolio f yra toks:
2.1.3 pav.
1 1 1
+ =
a b f

(2.1.1)

arba
f =

1
,
⎛ 1
1 ⎞
(n − 1) ⎜ +
⎟
⎝ R1 R2 ⎠

(2.1.2)

čia n – lęšio santykinis lūžio rodiklis, R1 ir R2 – lęšių paviršių kreivumo spinduliai. Sklaidomojo lęšio b ir f yra neigiami.
Dydis, atvirkščias lęšio židiniui, yra vadinamas lęšio laužiamąja geba:
D=

1
.
f

(2.1.3)

Laužiamosios gebos vienetas – dioptrija [D]. Tai lęšio, kurio židinio nuotolis vienas metras, laužiamoji geba. Glaudžiamojo lęšio laužiamoji geba būna teigiama, o sklaidomojo lęšio – neigiama.
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Vaizdo matmenų santykis su daikto matmenimis yra vadinamas tiesiniu didinimu.
Glaudžiamuoju lęšiu gaunamas apverstas vaizdas. Kai atstumas a nuo daikto iki lęšio yra
didesnis nei 2f, gausime sumažintą vaizdą; kai a = 2 f , vaizdas bus toks pat kaip ir daiktas; kai a = f ÷ 2 f , vaizdas bus padidintas ir tikras. Kai daiktas bus arčiau lęšio negu
židinio nuotolis, vaizdas bus menamas ir padidintas.
Technikoje naudojamos įvairių lęšių kombinacijos – optinės sistemos.
Dėl įvairių priežasčių vaizdas būna neryškus. Viena iš jų – aberacija. Yra šios aberacijos rūšys: sferinė, koma, distorsija, chromatinė aberacija, astigmatizmas.
Sferinė aberacija – kai šviesos spinduliai, praeinantys pro lęšį skirtingais nuo optinės
ašies nuotoliais, susirenka skirtingose vietose ant optinės ašies.
Koma – tai vaizdas, panašus į kometos uodegą. Jis susidaro tada, kai nuo taško, esančio ne ant optinės ašies, į lęšį krenta stiprus šviesos srautas.
Chromatinė aberacija – kai vaizdo kraštai neryškūs ir spalvoti. Tai atsitinka dėl lūžio rodiklio priklausomybės nuo bangos ilgio. Kuo spinduliai trumpesni, tuo jie labiau laužiami.
Astigmatizmas – kai taškai, nutolę nuo optinės ašies, ekrane įgyja elipsės ar tiesės
pavidalą. Tai atsitinka dėl lęšio kreivumo spindulio nevienodumo.
Aberacijos yra naikinamos parenkant optines sistemas iš lęšių su skirtingais kreivumo spinduliais, skirtingų medžiagų ir naudojant diafragmas.
Žmogaus akį sudaro ragena, lęšiukas ir tinklainė. Šviesos spinduliai, praėję pro rageną ir lęšiuką, susirenka tinklainėje. Toliaregiams spinduliai susirenka už tinklainės, trumparegiams – prieš, todėl toliaregiai nešioja aklinius su glaudžiamaisiais lęšiais, o trumparegiai – su sklaidomaisiais lęšiais.

2.2. Fotometrija
Fotometrija – šviesos šaltinių spinduliuojamos šviesos intensyvumo matavimas. Fotometrijoje naudojami energiniai ir šviesiniai vienetai.
Energiniai vienetai. Energiniai vienetai apibūdina optinį spinduliavimą, neįvertinant
spinduliavimo poveikio registruojamam įrenginiui.
Spinduliuotės srautas – išspinduliuota energija per laiko vienetą:
Φe = W / t ,

(2.2.1)

čia W – išspinduliuota energija, t – spinduliavimo laikas. Srauto vienetas vatas – (W).
Energinis šviesis – spinduliuotės srauto ir šaltinio paviršiaus ploto (Sšalt ) santykis:
Re = Φ e / S šalt . .

(2.2.2)

Energinio šviesio matavimo vienetas – W/m2.
Energinis šviesos stipris – spinduliuotės srauto ir erdvinio kampo ( ω ), kuriuos sklinda šviesa, santykis:
Ie = Φe / ω .

(2.2.3)

Energinio šviesos stiprio vienetas – vatas / steradianui (W/sr).
Energinis skaistis – energinio šviesos stiprio ir šaltinio paviršiaus ploto santykis:
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Be =

Ie
S šalt . .

(2.2.4)

Energinio skaisčio vienetas – vatas padalintas iš steradiano ir kvadratinio metro
⎡W / (sr ⋅ m 2 )⎤ .
⎣
⎦
Energinė apšvita – tai šviesos srautas, tenkantis apšviečiamo ploto S vienetui:
Ee = Φ e / S .

(2.2.5)

Energinės apšvitos vienetas – W/m2.
Šviesiniai vienetai. Šviesiniai vienetai įvertina spinduliavimo poveikį registruojančiam prietaisui (matuoklio imtuvinei daliai ar akiai).
Šviesos stiprio vienetas – kandela (cd). Kandela savo skaitine verte lygi stipriui šviesos, kurią spinduliuoja viena kryptimi monochromatinių 5, 4 ⋅ 1014 Hz dažnio spindulių
šaltinis, kai jo energinis šviesos stipris ta kryptimi yra 1/683 W/sr.
Šviesos srautas – tai šviesos stiprio I ir erdvinio kampo, kuriuo šviesa sklinda,
sandauga:
Φ = I ⋅ ω.

(2.2.6)

Šviesos srauto vienetas – liumenas ( m ). Jis savo skaitine verte lygus šviesos srautui, kurį išspinduliuoja vienos kandelos taškinis šaltinis į vieno steradiano erdvinį kampą
1 m = 1cd ⋅ sr .

(2.2.7)

Šviesis R – šviesos srauto Φ ir šaltinio paviršiaus ploto S santykis:
R = Φ / S.

(2.2.8)

Šviesio vienetas m /m2.
Apšvita – šviesos srauto ir apšviečiamo paviršiaus ploto santykis:
E = Φ / S.

(2.2.9)

Apšvitos vienetas – liuksas ( x ). Jis savo skaitine verte lygus 1 m šviesos srautui,
tenkančiam 1m2 plotui.

2.3. Šviesos interferencija
Sužadintas atomas spinduliuoja šviesą. Tai trunka 10-8s. Per tą laiką šviesa nusklinda
3 m. Po to atomas nustoja spinduliuoti. Vėl susižadinęs atomas spinduliuos elektromagnetinę bangą, t.y. jau kitokio dažnio bei pradinės fazės šviesą. Šviesos šaltinyje vienu metu
spinduliuoja daug atomų, kurių išspinduliuojamos bangos viena su kita susideda.
Bangos, kurios yra vienodo dažnio ir pastovaus fazių skirtumo, yra vadinamos koherentinėmis. Vadinasi, šviesos bangos, spinduliuojamos dviejų skirtingų šaltinių, yra nekoherentinės. Koherentines bangas galima gauti išskaidant vieno šaltinio spinduliuojamą
šviesą į du spindulius. Jeigu šie spinduliai nueis skirtingus optinius kelius ir šių kelių skirλ
tumas bus lygus lyginiam pusbangių skaičiui ⎛⎜ 2n ⎞⎟ , tai šios bangos bus vienodų fazių
⎝ 2⎠
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ir šių spindulių susikirtimo taške matysime šviesią dėmę – maksimumą. Optiniu keliu yra
vadinama spindulio nueito aplinkoje atstumo s ir tos aplinkos absoliutaus lūžio rodiklio
n sandauga (sn). Jeigu nueitų kelių skirtumas bus lygus nelyginiam pusbangių skaičiui
λ⎤
⎡
⎢(2n + 1) 2 ⎥ , tai šios bangos bus priešingų fazių ir turėsime tamsią dėmę – minimumą. Šis
⎣
⎦
efektas yra vadinamas šviesos interferencija. Tačiau šios dvi bangos bus nekoherentinės,
jeigu joms susitinkant jų nueitų optinių kelių skirtumas bus lygus arba didesnis kaip 3 m.
Šiuo atveju interferencinio vaizdo negausime: paprasčiausiai susidės bangų amplitudės.
Šviesos šaltinio spindulį galima suskaidyti į du spindulius Frenelio veidrodžiais (2.3.1
pav.) arba Frenelio biprizme (2.3.2 pav.). Frenelio veidrodžių sistema susideda iš šviesos
šaltinio S, iš dviejų veidrodžių, ekrano 1 ir ekrano 2. Veidrodžiai sudaro maždaug 1800
kampą. Sistema veikia taip. Šviesos spinduliai nuo šaltinio S krinta į veidrodžius, nuo jų
atsispindi ir susirenka ekrane 2. Jeigu bus tenkinamos maksimumo ir minimumo sąlygos,
ekrane 2 matysime interferencinį vaizdą – vieną paskui kitą einančias šviesias ir tamsias
juostas. Ekranas 1 apsaugo ekraną 2 nuo tiesioginio spindulių patekimo nuo šaltinio S.

-

2.3.1 pav.

Frenelio biprizmė – tai dvi stačiakampės prizmės, suklijuotos siauraisiais pagrindais.
Šviesos spinduliai nuo šaltinio S krinta į Frenelio biprizmę, ją praeidami lūžta ir susitikdami ekrane sukuria interferencinį vaizdą. Pagal sukurtą vaizdą atrodo, kad spinduliai yra
išėję iš dviejų menamų šaltinių S1/ ir S 2/ (2.3.2 pav.). Čia – ∆x – interferencinės juostos
plotis. Atstumas tarp menamų šaltinių:
d = 2a sin α,

(2.3.1)

čia α = (n − 1)ϑ , ϑ – prizmės laužimo kampas, jis yra labai mažas. Tuomet
d ≈ 2aα = 2a(n − 1)ϑ
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(2.3.2)

Atstumas nuo šaltinių iki ekrano:
= a + b.

(2.3.3)

Galiojant sąlygai ∆x ≺≺ , ryšys tarp interferencinės juostos pločio ir Frenelio biprizmės įrenginio parametrų yra toks
∆x = λ d .
Tuomet
∆x =

a+b
λ.
2a(n − 1)ϑ

(2.3.4)

2.3.2 pav.

Interferencijos lauko plotis:
2 f = 2btg α ≈ 2bα = 2b(n − 1)ϑ .

(2.3.5)

Padaliję (2.3.5) iš (2.3.4) gausime stebimų interferencinių juostų skaičių:
N=

4ab(n − 1)2 ϑ2
.
λ(a + b)

(2.3.6)

Formulės (2.3.4) ir (2.3.6) panaudojamos tiriamos šviesos bangos ilgiui nustatyti.

2.4. Šviesos interferencija plonose plėvelėse
Šviesos spindulys, krentantis į plokštelę, atsispindi nuo abiejų plokštelės paviršių (2.4.1 pav.). Spindulių eiga tokia. Dalis krentančių spindulių atsispindės taške O
kampu α, kiti praeis į plokštelę ir dalis praėjusių spindulių atsispindės taške C, o kita
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dalis- išeis lauk iš plokštelės. Spinduliai (2), išėję iš plokštelės, taške B lūžta ir toliau
eina lygiagrečiai spinduliui 0A (1).

2.4.1 pav.

Išvesime plokštumą AB, statmeną spinduliams 1 ir 2. Tuomet 1 ir 2 spindulys bus
nuėję optinius kelius n1 ⋅ s1 ir n2 ⋅ s2 . Tarkim, kad n1 = 1 (kadangi aplinka – oras). Be to,
atsispindėjusios bangos fazė pasikeičia per π, t.y. pasikeičia per 180°. Dėl to 1 spindulio
nueitas optinis kelias bus s1 +

λ
, o optinių kelių skirtumas
2
λ
∆ = ns2 − s1 −
2

(2.4.1)

Atlikę veiksmus, iš 2.4.1 paveikslo matome, kad
s2 = 2b / cos β; s1 = 2b tgβ sin α ;

s
x
= tgβ; 1 = sin α .
b
2x

Tai įstatę į (2.4.1) gauname:
∆ = n 2 b / cos β − 2b tgβ sin α −

λ
.
2

(2.4.2)

Kadangi
n=

sin α
ir sin 2 β = 1 − cos 2 β ,
sin β

(2.4.3)

tai (2.4.2) pakeičiame į:
λ 2bn
λ
1
sin β
(1 − sin 2 β) − =
− 2b
⋅ n sin β − =
cos β
cos β
2 cos β
2
λ 2bn
λ
λ
2bn
⎡1 − (1 − cos 2 β)⎤ − =
=
⋅ cos 2 β − = 2bn cos β − .
⎣
⎦
cos β
2 cos β
2
2
∆ = 2bn

(2.4.4)

Pasinaudodami (2.4.3) gauname n cos β = n 2 − n 2 sin 2 β = n 2 − sin 2 α . Tuomet
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λ
.
(2.4.5)
2
Pastatę spindulių 1 ir 2 kelyje glaudžiamąjį lešį, jo židinyje gausime interferencinį vaizdą. Maksimumą gausime tada, kai nueitų optinių kelių skirtumas bus lygus
lyginiam pusbangių skaičiui:
∆ = 2b n 2 − sin 2 α −

2b n 2 − sin 2 α −

λ
λ
= 2k ,
2
2

t.y. kai galios ši sąlyga:
2b n 2 − sin 2 α = (2k + 1)

λ
2

(2.4.6)

λ
Minimumą gausime tada, kai nueitų optinių kelių skirtumas bus ∆ = (2k + 1) ,
2
λ
(2.4.7)
t.y. 2b n 2 − sin 2 α = 2k ,
2
čia k – bet koks sveikas skaičius. Jis vadinasi interferencinio maksimumo eile. Duotai
plokštelei jis gali įgyti šias reikšmes:
1⎞
⎛ 2b 2
⎛ 2bn 1 ⎞ .
(2.4.8)
n −1 − ⎟ ≤ k ≤ ⎜
− ⎟
⎜
2⎠
2⎠
⎝ λ
⎝ λ
Viršutinė riba gaunama, kai sin α = 0 , o apatinė, kai sin α = 1 (tai įstatę į maksimumo
sąlygą, gauname (2.4.8)).
Reali banga – tai daugelio harmoninių bangų atstojamoji, turinti dažnumų juostą ∆ω,
kuri atitinka bangų ilgių juostą ∆λ. Maksimalus plokštelės storis, kuriam esant vyksta interferencija, kai krintančios bangos ilgių juostos plotis yra ∆λ, yra
λ2

.
(2.4.9)
2∆λ n 2 − sin 2 α
Iš (2.4.9) formulės matyti, kad siekiant gauti interferenciją, kuo platesnė bangos ilgių
juosta, tuo plonesnė plokštelė turi būti.
Esant ∆λ ≺ 20 A° , vidutiniškai akis atspalvių neskiria.
Interferencija yra plačiai taikoma:
1) dujų lūžio rodikliui nustatyti;
2) tiksliems ilgių ir kampų matavimams;
3) paviršiaus apdirbimo kokybei nustatyti;
4) mikroelektronikoje įvairiems technologiniams procesams kontroliuoti.
b≺

2.5. Šviesos difrakcija. Heigenso-Frenelio principas
Reiškinys, kai šviesos spindulys, sklisdamas vienalyte aplinka, užlinksta už pasitaikiusių kliūčių į šešėlio pusę, yra vadinamas difrakcija.
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Heigenso principas: kiekvienos bangos fronto taškas
yra antrinių bangų centras. Šios bangos vienalytėje bei izotropinėje aplinkoje yra sferinės. Tačiau Heigenso principas
nesuteikia informacijos apie amplitudę bei intensyvumą įvairiomis kryptimis. Frenelis papildė Heigenso principą antrinių bangų interferencija. Tarkim yra sferinė šviesos banga S
(2.5.1 pav.). Šios bangos bet kurio elemento spinduliavimas
yra proporcingas šio elemento plotui dS. Iš kiekvieno elemento dS išspinduliuojami spinduliai į tašką P:
2.5.1 pav.

dξ = K

A0 dS
cos(ω t − kr + α 0 ) ,
r

(2.5.1)

ω⎞
⎛
čia k – bangos skaičius ⎜ k = ⎟ , ω – ciklinis dažnis, υ – fazinis greitis, (ω t + α 0 ) – svyυ⎠
⎝
ravimų fazė bangos paviršiuje S, r – atstumas nuo paviršiaus elemento dS iki taško P, dξ
– elemento dS sukelto virpėjimo taške P amplitudė. Sferinės bangos amplitudė tolstant nuo
1
, todėl (2.5.1) lygtis yra padalinta iš r. Dydį A0 sąlygoja šviesos
r
bangos svyravimo amplitudė elemente dS, K – proporcingumo koeficientas, kuris, didėjant
kampui ϕ, mažėja ir, esant ϕ = 90, K = 0.
Integravę (2.5.1) lygtį, gausime bangos paviršiaus S sukeltą virpėjimą taške P:
šaltinio kinta pagal dėsnį

ξ = ∫ K (ϕ)
S

A0
cos(ωt − kr + α 0 )dS .
r

(2.5.2)

Tai Heigenso ir Frenelio principo analitinė išraiška. Jeigu spinduliavimo paviršius
nuo taško P yra tiek toli, kad į tašką P sklindantys spinduliai yra lygiagretūs ir susidūrę su
kliūtimi užlinksta, – tai vadinama Fraunhoferio difrakcija. Jeigu difrakcija įvyksta esant ne
lygiagretiems spinduliams, tai ji vadinama Frenelio difrakcija.

2.6. Frenelio zonų metodas
Šviesos šaltinio S skleidžiamos sferinės bangos indukuotą virpėjimą (svyravimą)
taške P Frenelis rado taip. Šviesos šaltinio sukelta sferinė banga yra simetriška ašies SP
atžvilgiu (2.6.1 pav.). Jis sferinės bangos paviršių suskaldė į n zonų taip, kad kiekvienos
viena po kitos einančios zonos atstumas iki taško P keičiasi per λ / 2. Tuomet m – tosios
zonos išorinio krašto atstumas iki taško P bus lygus:
bm = b + m
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λ
.
2

(2.6.1)

2.6.1 pav.

Matome, kad dviejų gretimų zonų svyravimai taške P bus priešingų fazių, t.y.
skirsis per π. Norint įvertinti svyravimų amplitudes, reikia rasti zonų plotus. Išorinis
m-tosios zonos kraštas sferinės bangos paviršiuje išskiria segmentą, kurio aukštis hm
(2.6.2 pav.). Tarkim, kad šio segmento plotas yra Sm. Tuomet m- tosios zonos plotas
∆S m = S m − S m −1 .

(2.6.2)

bm = b + m

a
rm

O

S

l
2

P

a - hm

b

hm

2.6.2 pav.

Iš 2.6.2 pav. matyti, kad
2

λ⎞
⎛
(2.6.3)
rm2 = a 2 − (a − hm )2 = ⎜ b + m ⎟ − (b + hm )2 ,
2⎠
⎝
čia a – bangos paviršiaus kreivumo spindulys. Atlikę aritmetinius veiksmus (pakėlę kvadratu bei suprastinę) gausime:
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2

⎛λ⎞
bmλ + m 2 ⎜ ⎟
⎝2⎠ .
hm =
2(a + b)

(2.6.4)

Esant nedideliems m, dėl mažų λ galime į narį su λ 2 nukreipti dėmesį. Tuomet
gauname:
hm =

bmλ
.
2(a + b)

(2.6.5)

Sferinio segmento plotas yra lygus S = 2πRh (R- sferos kreivumo spindulys). Tuomet gauname:
S m = 2πahm =

πab
mλ
a+b

arba m- tosios zonos plotas
∆S m = S m − S m −1 =

πab
λ.
a+b

(2.6.6)

Iš (2.6.6) lygties matome, kad esant nelabai dideliems m, zonų plotas vidutiniškai vienodas ir nepriklauso nuo m. Įvertinsim zonų spindulį. Pagal (2.6.3) lygtį rm2 = 2ahm − hm2 .
Esant nedideliems m, hm ≺≺ a, dėl to galime teigti, kad
rm2 ≈ 2ahm .

(2.6.7)

Įstatę (2.6.5) į (2.6.7) gauname Frenelio m – tosios zonos spindulį:
rm =

ab
mλ .
a+b

(2.6.8)

Jeigu a = b = 1m ir λ = 0,5µm, tai r1 = 0,5mm. Kiti spinduliai didėja kaip m .
Didėjant m, m – tosios zonos sukurtų svyravimų taške P amplitudė mažėja taip:
A1 A2 A3 A4 ... Am . Kadangi gretimų zonų sukurtų svyravimų fazės skiriasi per
1800, tai šių svyravimų suminė amplitudė taške P bus tokia:
A = A1 − A2 + A3 − A4 + A5 − .... − Am

(2.6.9)

arba
A=

A ⎞ ⎛A
A ⎞
A1 ⎛ A1
+ ⎜ − A2 + 3 ⎟ + ⎜ 3 − A4 + 5 ⎟ + ....
2 ⎝ 2
2 ⎠ ⎝ 2
2 ⎠

(2.6.10)

Iš (2.6.10) matome, kad suminė amplitudė taške P bus lygi (nes nariai skliaustuose
lygūs nuliui) šiai išraiškai:
A=

36

A1
.
2

(2.6.11)

Matome, kad suminė amplitudė taške P yra lygi pusei amplitudės svyravimų, sukurtų
pirmosios zonos.

2.7. Frenelio difrakcija apvalioje angoje ir už disko
Pastatom ekraną su skylute spinduliu r0 sferinės bangos kelyje taip, kad statmuo,
išvestas iš šaltinio, patektų į apvalios angos centrą (2.7.1 pav.). Tarkim, kad r0 ≺≺ a, b
ir a yra atstumas nuo šaltinio iki užtvaros (ekrano su skylute), b – atstumas nuo užtvaros iki ekrano, kur yra taškas P.

2.7.1 pav.

Tarkim, kad atstumai a ir b atitinka lygtį (2.6.8):
r0 =

a ⋅b
mλ .
a+b

(2.7.1)

Iš čia gausime Frenelio zonų skaičių, telpantį apvalioje angoje:
m=

r02 a + b
.
λ a ⋅b

(2.7.2)

Naudodamiesi Frenelio zonų metodu (turint omeny (2.6.9)) nustatome, kad
svyravimų amplitudė A taške P bus lygi:
A = A1 − A2 + A3 ± ... ± Am .

(2.7.3)

Jeigu m lyginis, tai prieš Am bus “„-” ženklas, jei nelyginis – tai „+”.
Formulę (2.7.3) galime perrašyti taip:
A=

A ⎞ ⎛A
A ⎞
A1 ⎛ A1
+ ⎜ − A2 + 3 ⎟ + ⎜ 3 − A4 + 5 ⎟ +
2 ⎝ 2
2 ⎠ ⎝ 2
2 ⎠

(2.7.4)
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⎧⎛ Am − 2
Am ⎞ Am
⎪⎜ 2 − Am −1 + 2 ⎟ + 2 (m − nelyginis)
⎪⎝
⎠
⎨
⎪⎛ Am −3 − A + Am −1 ⎞ + Am −1 − A (m − lyginis)
m−2
m
⎪⎩⎜⎝ 2
2 ⎟⎠
2
Kaip buvo nustatyta (2.6.9), narių suma skliausteliuose yra lygi nuliui. Tuomet svyravimų amplitudė taške P yra tokia:
A=

A1 Am
,
±
2
2

(2.7.5)

kadangi gretimų zonų amplitudės yra lygios, t.y. Am −1 = Am . Kai m yra nedidelis, tai Am
mažai skiriasi nuo A1, ir esant nelyginiam m, svyravimų amplitudė taške P bus lygi A1, o
kai m – lyginis, tai svyravimų amplitudė taške P bus lygi O.
Didinant skylutės spindulį, Am mažėja ir svyravimų amplitudė taške P tampa lygi
A = A1 / 2 .
Difrakcija nuo apvalaus disko. Tarp šviesos šaltinio S ir taško P yra šviesai nelaidus apvalus ekranas (2.7.2 pav.). Jo spindulys r0. Apvalus ekranas uždengia keletą Frenelio zonų

2.7.2 pav.

(t.y. m zonų). Tuomet taško P apšviestumo amplitudė
Am +1 ⎛ Am +1
A ⎞
+⎜
− Am + 2 + m + 3 ⎟ + .....
2
2 ⎠
⎝ 2
Narių, esančių skliaustuose, suma lygi 0. Tuomet
A = Am +1 − Am + 2 + Am + 3 − ....... =

A=

Am +1 A1
,
≅
2
2

(2.7.6)

(2.7.7)

(kadangi Am+1 ≅ A1, kai m yra nedidelis).
Kai diskas uždengs tik dalį pirmos Frenelio zonos, tai taškas P bus apšviestas tarsi disko
nebūtų. Jeigu m didelis, tai Am +1 ≺≺ A1 ir disko sukeltas šešėlis bus vienodai neapšviestas.
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2.8. Fraunhoferio difrakcija viename plyšyje ir difrakcinėje gardelėje
Tegul į labai ilgą plyšį ( plyšio ilgis daug kartų didesnis už jo plotį x) krinta plokščia šviesos banga (2.8.1 pav.). Suskaldom bangą į daug elementarių bangų ∆x. Už plyšio pastatome
glaudžiamąjį lešį, o jo židinyje – ekraną, lygiagretų plyšiui bei plokščiai šviesos bangai.

x

l

Dx
j
D

j

D = x sinj

E

P
2.8.1 pav.

Elementariosios bangos, kai ϕ = 0 , į tašką P ateis vienodų fazių. Dėl to suminė amplitudė taške P bus lygi elementariųjų bangų amplitudžių sumai. Rasim apšviestumo intensyvumą, kai ϕ ≠ 0. Suskaldom plyšį į Frenelio zonas. Tai atliekam taip, kad spinduliai,
atsklidę nuo gretimų Frenelio zonų, vienas kitą kompensuotų, t.y. optinių kelių skirtumas
būtų λ / 2 . Spindulių, sklidusių nuo plyšio kraštų ( x = 0, x = x ), optinių kelių skirtumas
bus ∆ = x sin ϕ. Vadinasi, kai plyšyje tilps lyginis Frenelio zonų skaičius, taške P gausime
minimumą, o kai nelyginis – maksimumą, t.y. viena zona bus nesukompensuota ir bus
stebimas intensyvumo maksimumas. Jeigu plyšio ilgis yra trumpesnis už bangos ilgį, tai
difrakcinio vaizdo nematysime, o intensyvumas mažės nuo plyšio vidurio link jo kraštų.
Difrakcine gardele yra vadinama plyšių sankaupa. Atstumas tarp gretimų plyšių centrų yra vadinamas gardelės konstanta. Tarkim yra plyšys, turintis nelyginį Frenelio zonų
skaičių. Lygines zonas uždenkime mažais ekranėliais. Tuomet spinduliai, praėję pro nelygines zonas kaip pro atskirus plyšius, susirinks taške P, kur jie interferuos. Šviesos juostos
taške P bus tuo siauresnės ir intensyvesnės, kuo bus daugiau plyšių. Optikoje difrakcinė
gardelė yra padaroma suraižant stiklo plokštelės paviršių lygiagrečiais, vienodai vienas
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nuo kito nutolusiais, brūkšneliais (2.8.2 pav.). Brūkšneliai, būdami neskaidrūs, yra kaip
ekranėliai, o tarpai tarp tų brūkšnelių – plyšiai. Skaidrios ir neskaidrios juostelės plotis yra
vadinamas gardelės konstanta: d = a + b . Iš brėžinio matyti, kad spindulių, praeinančių
pro gardelės plyšius, eigų skirtumas yra lygus ∆ = d sin ϕ , o fazių skirtumas –
δ = 2π

∆
d
= 2π sin ϕ ,
λ
λ

(2.8.1)

čia λ – bangos ilgis medžiagoje.

2.8.2 pav.

Tomis kryptimis, kur fazių skirtumas ±2πm (m =0, 1, 2, 3,…), virpesiai sustiprins vienas kitą, t.y. susidarys maksimumas. Jų vietą aprašo iš (2.8.1) gaunama difrakcinės gardelės lygtis:
d sin ϕ = ± mλ .

(2.8.2)

Kai m = 0 ir ϕ = 0 – turėsime nulinės eilės juostą. Ji yra viena. Kai m = 1 , – pirmos
eilės šviesi juosta arba pirmos eilės maksimumą. Pirmos, antros eilės ir t.t. maksimumai
yra du – vienas iš kairės pusės, kitas iš dešinės nuo pagrindinio maksimumo. Maksimumų
intensyvumas, didėjant m, mažėja.
Jeigu į difrakcinę gardelę krenta balta šviesa, tai pagrindinio maksimumo vietoje yra
baltos šviesos juosta, o į šonus, vietoj 1, 2, …eilės maksimumų, išsidėsto spektrai. Šie
spektrai yra vadinami difrakciniais spektrais. Difrakcinės gardelės yra naudojamos spektrams tirti bei nežinomiems bangos ilgiams rasti.

2.9. Optinių prietaisų skiriamoji geba
Optinių prietaisų skiriamąja geba yra vadinamas mažiausias atstumas tarp dviejų
taškų, kurie daikto vaizde yra matomi atskirai (2.9.1 pav.). Kuo mažesnis atstumas,
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tuo didesnė skiriamoji geba. Prietaiso skiriamąją gebą
sumažina difrakcijos reiškinys. Šviesos spinduliai, atsispindėję nuo daikto bet kurio taško ir praėję pro prietaiso objektyvą, ekrane sudaro šviesų tašką ir aplink jį
keletą šviesių bei tamsių ratų. Dviejų, greta vienas kito
esančių taškų ratai persidengia. Jeigu šių ratų spinduliai yra didesni už atstumus tarp daikto taškų, tai taškų
neatskirsime. Atstumas tarp taškų, kuriuos dar galima
atskirti, yra apskaičiuojamas pagal šią formulę:
d=

λ
,
2n sin ϕ

2.9.1 pav.

čia n – aplinkos tarp daikto ir objektyvo lūžio rodiklis,
λ – bangos ilgis, ϕ – apertūros kampas. Apertūros kampas yra lygus pusei kampo, kurį
sudaro spinduliai, einantys nuo tiriamo taško link objektyvo kraštų. Dydis n sin ϕ yra
vadinamas apertūriniu skaičiumi. Kuo apertūrinis skaičius didesnis, tuo arčiau stovinčius taškus galima išskirti. Apertūrinis skaičius yra padidinamas, užpildant erdvę tarp
objektyvo ir daikto skysčiu, kurio lūžio rodiklis yra didesnis nei vienetas.

2.10. Difrakcija erdvinėje gardelėje. Vulfo ir Bregų lygtis
Yra dvi vienmatės difrakcinės gardelės. Šias gardeles sudedame vieną ant kitos
taip, kad jų brūkšneliai būtų statmeni vieni kitiems (2.10.1 pav.). Šviesos spinduliai,
praėję pro pirmąją difrakcinę gardelę sudarys difrakcinį
vaizdą, kuris nusakomas šia lygtimi:
d1 sin ϕ1 = ± m1λ (m1 = 0,1, 2,...) .

(2.10.1)

Spinduliai, praėję pro antrąją difrakcinę gardelę, sudarys difrakcinį vaizdą, atitinkantį šią lygtį:
2.10.1 pav.

d 2 sin ϕ2 = ± m2 λ (m2 = 0,1, 2,...) .

(2.10.2)

Čia d1 ir d 2 – atitinkamai pirmosios ir antrosios gardelių konstantos, ϕ1 ir ϕ2 – spindulių praėjusių atitinkamai pro pirmąją ir antrąją difrakcinę gardeles, užlinkimo kampai.
Bendras vaizdas atrodys taip: centre šviesus apskritimas – pagrindinis maksimumas, o
iš šonų – šalutiniai maksimumai. Kiekvieną maksimumą atitinka du indeksai m1 ir m2
. Difrakcinis vaizdas gaunamas, kai gardelės konstanta didesnė nei bangos ilgis λ. Difrakcinis vaizdas taip pat gaunamas naudojant trijų matmenų struktūras, tik periodiškumas, esantis trimis kryptimis, neturi būti vienoje plokštumoje. Vadinasi, trijų matmenų
(erdvine) gardele gali būti bet kurie kristaliniai kūnai. Sąlygą d λ atitinka tik rentgeno
spinduliai. 1912 m. rentgeno spindulius difrakcijai gauti panaudojo Lauė. Jis nustatė
sąlygas, pagal kurias randamos maksimumų vietos, t.y.
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d1(cos α − cos α 0 ) = ± m1λ;
d 2 (cos β − cos β0 ) = ± m2 λ;
d3 (cos γ − cos γ 0 ) = ± m3λ,

(2.10.3)

čia mi = 0,1, 2, 3.... , d1, d2, d3, α, β, γ , α 0 , β0 , γ 0 – gardelės konstantos, lūžio ir kritimo
kampai atitinkamai x, y, z kryptimis. Lauė sąlygos tinka, kai λ ne didesnė kaip 2 d, kadangi
kosinusų skirtumo modulis nėra didesnis kaip 2.
G. V. Vulfas ir H. ir L. Bregai nepriklausomai vienas nuo kitų įrodė, kad difrakcinį vaizdą nuo kristalų galima gauti kitaip. Tarkim, kad rentgeno spinduliai krenta į kristalą kampu θ
(kampas tarp krintančio spindulio ir kristalografinės plokštumos) (2.10.2 pav.). Per
atomus mintyse nubrėžkime plokštumas,
kurias toliau vadinsime atomų sluoksniais.
Krintantys spinduliai sužadina kristalo
atomus ir šie spinduliuoja antrinius spindulius. Antriniai spinduliai gesins vienas
kitą, išskyrus tuos, kurių eigos skirtumai
bus lygūs kartotiniam bangos ilgiui. Vadi2.10.2 pav.
nasi, maksimumų sąlyga bus tokia:
2d sin θ = ± mλ .

(2.10.4)

čia m = 1,2.3....Tai Vulfo ir Bregų lygtis. Kai bus įvykdyta ši sąlyga, gausime difrakcinį
vaizdą. Rentgeno spindulių difrakcija yra naudojama rentgeno spindulių spektrinei analizei (rentgeno spektrinė analizė) ir kristalų struktūrai tirti (rentgenostruktūrinė analizė).
Optiškai skaidri aplinka yra tuomet, kai λ ≥ 2d max ( d max - didžiausias iš d1, d2 ir d3). Tuomet bus tik pagrindinis maksimumas – šviesa neužlinks.

2.11. Holografija
Holografija – tai dar viena interferencijos ir difrakcijos reiškinio taikymo sritis. Holografiją 1947 m. išrado anglų mokslininkas
D. Gaboras. Holografijos esmė yra tokia:
užrašant hologramą, į fotoplokštelę (plonasluoksnę) patenka du koherentiniai spinduliai
(2.11.1 pav.) 1 – atraminis, 2 – nuo daikto.
Tarkim, kad atraminis (paprastumo dėlei) 1
krenta į fotoplokštelę statmenai, o spindulys
2 nuo daikto kampu ϕ. Dėl spindulių 1 ir 2
interferencijos fotoplokštelėje gausime vieną
paskui kitą einantį maksimumą ir minimumą.
Jeigu A ir B yra vienas šalia kito esantys maksimumai, tai galioja tokia sąlyga:
2.11.1 pav.
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d sin ϕ = λ .

(2.11.1)

Išryškinę plokštelę gausime hologramą (difrakcinę gardelę), tik čia nebus
ryškių ribų tarp maksimumo ir minimumo, o pralaidumas kis pagal kosinuso dėsnį.
Dėl to difrakcinių maksimumų, kurių eilės numeris didesnis negu 1, intensyvumas
praktiškai lygus nuliui. Apšvietę hologramą atraminiu spinduliu 1, gausime
vaizdą (2.11.2 pav.), t.y. difrakcinę
gardelę, kurios maksimumai atitinka
šią sąlygą:
d sin Ψ = mλ .

(2.11.2)

čia m = 0, ±1 . Maksimumas, kuris atitinka m = +1 , yra tos pačios krypties kaip ir
eksponuojantis spindulys 2, o maksimumas m = 0 yra atraminio spindulio 1 tęsinyje.
Darant hologramą, fotoplokštelė yra apšviečiama atraminiu spinduliu 1 ir daugeliu
nuo daikto atsispindėjusių spindulių. Dėl to gauname painų interferencinį vaizdą. Apšvietus hologramą atraminiu spinduliu, gauname vaizdą, susidedantį iš visų atsispindėjusių
spindulių 2 (šią bangą atitiks m = +1 ). Kitos dvi bangos ( m = 0, m = −1 ) sklis kitomis
kryptimis ir stebėjimui netrukdys. Holograma gera tuo, kad ją galima stebėti įvairiomis
kryptimis. Jeigu iš priekio vienas daiktas užstoja antrąjį, tai, pažvelgus iš kitos pusės, galima antrąjį daiktą pamatyti tokį kaip tikrovėje. Jeigu yra dalis hologramos, tai vaizdas vis
tiek bus matomas, tačiau jis bus ne toks ryškus, nes, sumažinus hologramos dydį, sumažėja
ir difrakcinių plyšių skaičius. Hologramos randa vis platesnį pritaikymą informatikoje,
elektronikoje, medicinoje ir kt.
2.11.2 pav.

2.12. Šviesos dispersija
Dispersija – tai šviesos lūžio rodiklio priklausomybė nuo jos bangos ilgio. Ji būna
normali ir anomali. Normali dispersija yra tuomet, kai, mažėjant bangos ilgiui, lūžio rodiklis didėja (dn / dλ ≺ 0) (2.12.1 pav.). Anomali dispersija – kai, mažėjant bangos ilgiui, lūžio rodiklis mažėja
(dn / dλ 0) .
Šviesos dispersijos elektroninė teorija. Pagal klasikinę
makroskopinę Maksvelo teoriją absoliutus medžiagos lūžio
rodiklis lygus:
n = εµ ,
2.12.1 pav.

(2.12.1)

čia ε – dielektrinė skvarba, µ – magnetinė skvarba. Matome, kad medžiagos absoliutus lūžio rodiklis nepriklauso
nuo dažnio. Tai prieštarauja eksperimentui. Šviesos dis-
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persiją paaiškina Lorenco teorija. Lorenco teorijoje dispersija aiškinama taip: krentanti
banga sąveikauja su medžiagoje esančiais krūviais. Pastarieji atlieka priverstinius svyravimus. Nesant pasipriešinimo jėgų, svyravimus atlieka išoriniai (optiniai) elektronai.
Tuomet galioja ši priklausomybė:
n2 = 1 +

n0 e 2
1
,
⋅
ε0 m ω02 − ω2

(2.12.2)

čia n0 – atomų koncentracija dielektrike, e – elektrono krūvis, m – elektrono masė, ω0 elektrono savasis dažnis, ω – šviesos bangos dažnis. Matome, kad esant krintančios šviesos
dažniui lygiam elektronų savajam dažniui (ω = ω0 )
gauname neapibrėžtumą, nes dalyba iš nulio negalima.
Pagal (2.12.2) lūžio rodiklio priklausomybė nuo krintančios šviesos ciklinio dažnio apskaičiuota ir pateikta
2.12.2 pav. Kintant krintančios šviesos dažniui ω nuo
0 iki ω0 , lūžio rodiklis didėja nuo vieneto link begalybės, o didėjant ω nuo ω0 , lūžio rodiklis didėja nuo 0
iki 1. Dažnių srityje apie ω0 susidaro neapibrėžtumas.
Iš tikrųjų čia yra anomali dispersija – didėjant dažniui
2.12.2 pav.
lūžio rodiklis mažėja (punktyrinė linija).

2.13. Doplerio efektas
Judant elektromagnetinių bangų imtuvui arba siųstuvui, keičiasi imtuvo registruojamų bangų dažnis. Tai vadinama Doplerio efektu. Tarkim
q
bangos šaltinis juda greičiu υ1 , o imtuvas – greičiu υ2
u2
(2.13.1
pav.). Imtuvo ir siųstuvo greičių skirtumas yra lygus
r
u1
υ . Kampas tarp vektorių υ1 ir υ2 yra lygus θ . Tuomet Doplerio efektas elektromagnetinėms bangoms, sklindančioms
vakuumu, yra išreiškiamas taip:
2.13.1 pav.

f =

f 0 1 − (υ / c)2
,
υ
1 + cos θ
c

(2.13.1)

čia c – šviesos greitis vakuume, f 0 – šaltinio spinduliuojamų elektromagnetinių bangų
dažnis, f – imtuvo registruojamų elektromagnetinių bangų dažnis. Kai kampas θ lygus
nuliui arba 180o, Doplerio efektas yra išilginis. Tarkim šaltinis artėja prie imtuvo ( θ = π ).
Tuomet
f = f0

1+ υ / c
1− υ / c

f0 .

(2.13.2)

Iš (2.13.2) matome, kad siųstuvui ir imtuvui artėjant vienam prie kito registruojamo
signalo dažnis f didėja.
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Tolstant šaltiniui nuo imtuvo ( θ = 0 )
f = f0

1− υ / c
≺ f0 ,
1+ υ / c

(2.13.3)

t.y. dažnis f mažėja.
Dėl Doplerio efekto dujų atomų spinduliuojamos bangos spektro linijų plotis padidėja. Spektro linijos išplitimas išreiškiamas formule ∆ν D ≈ T / m , čia T – dujų absoliutinė
temperatūra, m – dujų molekulės masė.
Kai θ = 90o , Doplerio efektas yra skersinis. Tuomet registruojamas dažnis:
f = f 0 1 − (υ / c)2 .

(2.13.4)

Matome, kad registruojamo dažnio pokytis skersinio Doplerio efekto metu yra žymiai mažesnis negu išilginio Doplerio efekto atveju.

2.14. Vavilovo ir Čerenkovo spinduliavimas
Šis spinduliavimas įvyksta judant medžiagoje dalelėms, turinčioms krūvį. Šių dalelių greitis didesnis už šviesos fazinį greitį šioje medžiagoje, tačiau mažesnis už šviesos
greitį vakuume. Šviesos fazinis greitis – tai greitis, kuriuo juda bangos fazė medžiagoje:
υ=

c
,
n

(2.14.1)

čia n – absoliutus lūžio rodiklis.
Išspinduliuodama šviesą, dalelė praranda dalį savo energijos, taip pat sumažėja jos greitis. Tačiau čia spinduliavimas yra ne stabdymo pasekmė, kaip lėtai judančių dalelių, o dalelės
stabdymas yra spinduliavimo pasekmė. Jeigu dalelė visą laiką gautų iš aplinkos energijos, tai
Vavilovo – Čerenkovo spinduliavimas vyktų ištisai, nors jos greitis ir nemažėtų.

2.15. Šviesos poliarizacija
Natūralios šviesos elektrinio vektoriaus E , svyruojančio plokštumoje, statmenoje
spindulio sklidimo krypčiai, nei viena svyravimo kryptis nėra vyraujanti. Šviesa yra iš
dalies poliarizuota, jeigu joje yra vyraujanti elektrinio vektoriaus E svyravimo kryptis.
Iš dalies poliarizuotą šviesą galima pavaizduoti kaip natūralios šviesos ir tiesiškai poliarizuotos šviesos mišinį. Tiesiškai poliarizuota šviesa yra tokia šviesa, kai šviesos elektrinio ir magnetinio vektorių galai plokštumoje, statmenoje spindulio sklidimo krypčiai,
nubrėžia tieses. Šviesos poliarizacija – tai tiesiškai poliarizuotos šviesos išskyrimas iš
natūralios arba iš dalies poliarizuotos šviesos. Šviesos poliarizacija yra atliekama poliarizatoriais. Poliarizatorių veikimas yra pagrįstas šviesos poliarizacija, jai praeinant pro
dviejų dielektrikų ribą arba nuo jos atsispindint, taip pat esant dvejopam šviesos lūžimui
bei dichroizmui. Poliarizatoriai taip pat gali būti naudojami kaip analizatoriai, t.y. šviesos poliarizacijos pobūdžiui bei laipsniui nustatyti.
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Tarkim, statmenai į brėžinį krinta tiesiškai poliarizuota šviesa (2.15.1 pav.). Šviesos elektrinis vektorius Ep nukreiptas išilgai p – p linijos. Jo amplitudė lygi Ap. Šviesos, praeinančios pro analizatorių, elektrinis
vektorius yra E2 ir sudaro su vektoriumi Ep kampą α.
Bangą, krintančią į analizatorių, galima išskaidyti
į dvi bangas: į bangą, kurios vektorius E1, svyruojantis
plokštumoje, statmenoje ašiai a – a ir kurio amplitudė yra
lygi A1 = Ap sin α . (Ši banga pro analizatorių praeiti negali), ir į bangą, kuri praeis pro analizatorių ir kurios elektrinis
vektorius svyruoja a – a kryptimi bei šio vektoriaus amplitudė yra lygi A2 = Ap cos α . Praeinančios pro analizatorių
šviesos amplitudė taip pat bus lygi Aa = A2 = Ap cos α .
Žinome, kad šviesos intensyvumas yra lygus šviesos ban2.15.1 pav.
gos amplitudės kvadratui. Tuomet Maliu dėsnis:
I a = I p cos 2 α ,

(2.15.1)

čia – I a ir I p – atitinkamai pro analizatorių praėjusių ir į analizatorių kritusių poliarizuotų šviesos spindulių intensyvumai, α – kampas tarp šviesos poliarizacijos plokštumos ir
analizatoriaus pagrindinės plokštumos. Plokštuma, einanti per tiesiškai poliarizuotos šviesos bangos elektrinį vektorių bei šviesos sklidimo krypties vektorių yra vadinama šviesos
poliarizacijos plokštuma. Poliarizatoriaus pagrindine plokštuma yra vadinama šviesos,
praleidžiamos poliarizatoriaus, poliarizacijos plokštuma. Tas pats tinka apibrėžiant analizatoriaus pagrindinę plokštumą.
Šviesos poliarizacijos dėsningumus lengviau tyrinėti kaip dviejų poliarizuotų bangų
sankaupą, t.y. s ir p tipo bangas. s tipo bangos elektrinis vektorius yra statmenas kritimo
plokštumai, o p tipo bangos elektrinis vektorius guli kritimo plokštumoje. s tipo bangos
atspindžio koeficientas visada didesnis nei p tipo bangos atspindžio koeficientas. Dėl to
atsispindėję ir praeinantys spinduliai bus dalinai poliarizuoti. Praėjusioje šviesoje vyrauja
p tipo banga, o atsispindėjusioje – s tipo.
Briusterio dėsnis: atsispindėjusi šviesa yra pilnai tiesiškai poliarizuota, kai kritimo
kampas yra lygus Briusterio kampui iB (2.15.2 pav.). Briusterio kampas atitinka šią sąlygą:
tg iB = n21 ,

2.15.2 pav.
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(2.15.2)

čia n21 – šviesą atspindinčios aplinkos santykinis lūžio rodiklis. Kampas tarp praėjusio ir atsispindėjusio spindulio, kai kritimo kampas lygus
Briusterio kritimo kampui, yra lygus 90°. Šiuo
atveju atsispindi tik s tipo banga, nes p tipo bangos atspindžio koeficientas šiuo atveju yra lygus
0. Atsispindinčios s tipo bangos atspindžio koeficientas yra mažesnis nei 1 (stiklo – 0,15). Dėl
to praėjusi šviesa bus dalinai poliarizuota. Praeinančios šviesos poliarizacijos laipsnį galime padidinti, leisdami ją pro keletą skaidrių dielektriko

(pvz., stiklo plokštelių) sluoksnių, pastatytų Briusterio kampu. Esant pakankamai daug
plokštelių (8-10), praėjusi šviesa taip pat bus visiškai tiesiškai poliarizuota. Jeigu šviesa
dielektrike nepatiria absorbcijos, tai poliarizuotos atsispindėjusios ir praėjusios šviesos
intensyvumas yra lygus pusei kritusios šviesos intensyvumo I 0 :
Is = I p =

1
I0 .
2

(2.15.3)

Pagal klasikinę elektroninę teoriją nagrinėtus rezultatus galima paaiškinti taip:
atsispindėjusią bangą sukelia antrinės bangos, kurias išspinduliuoja osciliatoriai – atspindinčios aplinkos molekulės, s – bangą sukelia osciliatoriai, kurių ašys statmenos
kritimo plokštumai (pažymėti tašku). Šie osciliatoriai spinduliuoja bangas visomis
kryptimis, esančiomis kritimo plokštumoje, t.y. s tipo banga įneša indėlį ir į atsispindėjusį spindulį ir jį praėjusį. p tipo bangos osciliatoriai guli kritimo plokštumoje ir
yra statmeni praėjusiam (lūžusiam) spinduliui. Kadangi kampas tarp atsispindėjusio
ir lūžusio spindulio yra lygus 90°, tai p tipo bangos indėlis į atsispindėjusią bangą bus
lygus 0, nes osciliatoriai savo ašies kryptimi bangų nespinduliuoja (1.16 paragrafas).
Dėl to atsispindėjusi banga yra visiškai poliarizuota (s banga).

2.16. Dvejopas šviesos lūžimas
Aplinka yra vadinama izotropine, jeigu jos fizinės savybės įvairiomis kryptimis yra vienodos. Daugelis kristalų yra optiškai anizotropiniai. Jų santykinė dielektrinė skvarba ir lūžio rodiklis priklauso nuo šviesos spindulio elektrinio vektoriaus krypties. Optiškai anizotropiniuose
kristaluose esti dvejopas šviesos lūžimas. Šviesos spindulys, praėjęs pro kristalą, suskyla į du
šviesos spindulius. Optiškai anizotropinio kristalo optine ašimi yra vadinama kryptis, išilgai
kurios sklisdama šviesa nepatiria dvejopo lūžimo. Optiškai anizotropiniai kristalai gali būti
vienaašiai (turi vieną optinę ašį) arba dviašiai (turi dvi optines ašis). Plokštuma, einanti per
vienaašio kristalo optinę ašį ir krintantį šviesos spindulį, yra vadinama pagrindine plokštuma.
Vienaašiame kristale vienas iš dviejų spindulių, atsiradusių dėl dvejopo šviesos lūžimo, paklūsta paprastiesiems šviesos lūžimo dėsniams. Jis yra šviesos spindulio kritimo
plokštumoje ir atitinka šį dėsnį:
sin i n2
=
= n21 .
sin β n1

(2.16.1)

čia n1 ir n2 – atitinkamai pirmos ir antros aplinkos absoliutiniai lūžio rodikliai, n21 –santykinis antros aplinkos lūžio rodiklis pirmos aplinkos atžvilgiu. Dėl to šis spindulys vadinamas paprastuoju spinduliu ir žymimas raide o. Kitas spindulys yra vadinamas nepaprastuoju spinduliu ir yra žymimas raide e. Nepaprastasis spindulys nukrypsta nuo kritimo
plokštumos ir neatitinka (2.16.1) dėsnio.
Nepaprastasis spindulys, krisdamas statmenai į vienaašio kristalo paviršių, taip pat
kristale lūžta. Lūžio kampas β priklauso nuo kristalo paviršiaus, į kurį statmenai krinta
šviesos spindulys, orientacijos kristalo optinės ašies atžvilgiu. Lūžio kampas yra lygus
nuliui tik dviem atvejais:
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a) jeigu kristalo paviršius yra statmenas optinei ašiai,
b) jeigu kristalo paviršius yra lygiagretus optinei ašiai.
Dviašio kristalo abu spinduliai yra nepaprastieji. Dvejopas šviesos lūžimas kristale
rodo, kad krintanti banga kristale sužadina dvi antrines bangas, sklindančias skirtingomis
kryptimis. Vienaašiame kristale šios bangos yra vadinamos paprastąja ir nepaprastąja. Šios
bangos yra tiesiškai poliarizuotos. Paprastosios bangos elektrinis vektorius yra statmenas
kristalo pagrindinei plokštumai. Nepaprastosios bangos elektrinis vektorius yra kristalo
pagrindinėje plokštumoje. Jeigu paprastojo ir
nepaprastojo spindulio pagrindinė plokštuma
sutampa, tai elektrinių vektorių išsidėstymą
galime pavaizduoti taip (2.16.1 pav.). Čia pagrindinė kristalo plokštuma sutampa su knygos
lapo paviršiumi, N – M – optinė ašis. Brūkšneliai ant e bangos ir taškai ant o bangos yra
elektrinio lauko vektoriaus kryptys.
Poliarizuotai šviesai gauti yra naudojamos
2.16.1 pav.
poliarizacinės prizmės bei poliaroidai. Poliarizacinė prizmė atrodo taip (2.16.2 pav.). Ji išpjauta iš islandiško špato taip, kad jos briaunos AB
ir CD yra lygiagrečios optinei ašiai N – M. Prizmė perpjauta pagal įstrižainę AC ir suklijuota
optiškai izotropine medžiaga –
kanadietišku balzamu. Islandiškas špatas – vienaašis kristalas.
Jo paprastojo spindulio lūžio
rodikliai yra n0 = 1,658 ir nepaprastojo spindulio – ne = 1, 486.
Kanadietiško balzamo lūžio rodiklis nk .b. = 1,55. Iš čia matyti,
kad kanadietiškas balzamas pa2.16.2 pav.
prastajam spinduliui yra optiškai
mažiau tanki, o nepaprastajam
spinduliui optiškai tankesnė medžiaga. Šviesa krenta statmenai į briauną AB. Paprastasis
ir nepaprastasis spinduliai sklinda kristalu nelūždami iki kanadietiško balzamo sluoksnio.
Prizmės matmenys parinkti tokie, kad paprastojo spindulio kritimo kampas į paviršių AC
būtų didesnis už ribinį vidaus visiško atspindžio kampą (kai visas spindulys atsispindi). Dėl
to paprastasis spindulys visiškai atsispindi nuo kanadietiško balzamo sluoksnio. Nepaprastasis spindulys laisvai praeina pro kanadietiško balzamo sluoksnį ir likusią prizmės dalį. Taip
gaunama poliarizuota šviesa. Poliarizacinė prizmė yra vadinama poliarizatoriumi.
Visuose kristaluose, kuriuose vyksta dvejopas šviesos lūžimas, vyksta šviesos absorbcija. Absorbcija yra anizotropinė. Jos koeficientas priklauso nuo šviesos bangos elektrinio
vektoriaus orientacijos bei šviesos sklidimo krypties kristale, taip pat nuo bangos ilgio. Šis
reiškinys yra vadinamas dichroizmu, kadangi įvairiomis kryptimis kristalas nusidažo skirtingomis spalvomis. Ryškiu dichroizmu pasižymi formalinas. Tai vienaašis kristalas. Jame
paprastasis spindulys yra absorbuojamas keliskart labiau, negu nepaprastasis spindulys.
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Dar labiau dichroizmu pasižymi herapatitas. Iš šio kristalo yra gaminami poliaroidai. Tai
plonos plėvės, pro kurias praėjusi šviesa tampa tiesiškai poliarizuota.
Optinę anizotropiją galima sukelti dirbtiniu būdu. Tai galima padaryti keliais būdais:
1) optiškai izotropinė skaidri medžiaga tampa anizotropine, jeigu ji mechaniškai deformuojama. Spaudžiant izotropinį kristalą viena kryptimi, pvz., ox, jis įgauna vienaašio kristalo optines savybes su optine ašimi, lygiagrečia ašiai ox.
2) patalpinus skaidrų izotropinį kietą, skystą arba dujinį dielektriką į išorinį vienalytį
elektrinį lauką, jis įgauna vienaašio kristalo, kurio optinė ašis sutampa su elektrinio
lauko vektoriumi, savybes. Tai Kero efektas;
3) kai kurios medžiagos, patalpinus jas į stiprų išorinį magnetinį lauką, tampa optiškai
anizotropinėmis. Tai Kotono-Mutono efektas. Šios medžiagos įgauna vienaašio kristalo optines savybes ir jo optinė ašis sutampa su magnetinio lauko vektoriumi H .
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3. SPINDULIAVIMO KVANTINĖ PRIGIMTIS
3.1. Šiluminis spinduliavimas
Visi kūnai spinduliuoja elektromagnetines bangas. Elektromagnetinis spinduliavimas, vykstantis dėl kūno vidinės energijos, yra vadinamas šiluminiu arba temperatūriniu
spinduliavimu. Šis spinduliavimas priklauso nuo kūno temperatūros bei jo optinių savybių. Jeigu kūno vidinė energija nėra papildoma iš išorės, tai ji visą laiką mažėja, kartu
mažėja ir spinduliavimo intensyvumas.
Spinduliuodami elektromagnetines arba dalinai absorbuodami krintančias bangas,
kūnai gali keistis energija. Šis procesas yra vadinamas šilumos apykaita spinduliais (spinduliavimo būdu). Skirtingai nuo konvekcijos bei šilumos laidumo, kur energijai perduoti reikalinga terpė arba sąlytis, čia šilumos perdavimas gali vykti ir vakuume. Šiluminis
spinduliavimas būna termodinaminėje pusiausvyroje su kūnu. Būdamas termodinaminėje
pusiausvyroje, kūnas prarandamą energiją kompensuoja absorbuodamas krintančias į jį
elektromagnetines bangas. Pusiausvirasis spinduliavimas susidaro esant adiabatinei uždarajai sistemai, t.y. tokiai sistemai, kuri neturi šilumos apykaitos su išorine aplinka. Adiabatinėje sistemoje visi kūnai yra tos pačios temperatūros.
Energinio šviesio spektrinis tankis (emisijos geba) – tai kūno paviršiaus vienetinio
ploto išspinduliuojama energija per laiko vienetą, tenkanti vienetiniam dažnio intervalui:
rν ,T =

.
dWνišsp
,ν+ d ν

dν

.

(3.1.1)

Absorbcijos geba parodo, kokia krintančių elektromagnetinių bangų, kurių dažnio intervalas dν , energijos dalis yra absorbuojama kūno paviršiaus ploto vienete per
laiko vienetą:
aν ,T =

.
dWνabsorb
,ν+ d ν
.
dWνkr,ν+intdant
ν

.

(3.1.2)

Integralas
∞

RT = ∫ rν ,T d ν

(3.1.3)

0

yra vadinamas energiniu šviesiu (išspindžiu, integraline emisijos geba).
Anot Kirchhofo dėsnio, kūno energinio šviesio spektrinio tankio (emisijos gebos)
santykis su absorbcijos geba nepriklauso nuo kūno prigimties ir skaitine verte yra lygus
absoliučiai juodo kūno energinio šviesio spektriniam tankiui (emisijos gebai), esant tai
pačiai temperatūrai ir elektromagnetinės bangos dažniui:
rν ,T
aν ,T

= Rν ,T .

(3.1.4)

Kūnas, absorbuojantis visą į jį krintančią elektromagnetinių bangų energiją, yra vadinamas absoliučiai juodu kūnu.
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Stefano ir Bolcmano dėsnis skamba taip: absoliučiai juodo kūno energinis šviesis (integralinė emisijos geba) proporcinga jo absoliutinės temperatūros ketvirtajam laipsniui:
RT∗ = σ T 4 ,

(3.1.5)

čia σ – Stefano ir Bolcmano konstanta. Ji savo skaitine verte yra lygi 5,65 ⋅ 10−8 W / (m 2 K 4 ) .
Absoliučiai juodo kūno energinio šviesio spektrinio tankio (emisijos gebos) priklausomybę nuo bangos ilgio nusako Vyno poslinkio dėsnis: bangos ilgis λ m , atitinkantis absoliučiai juodo kūno emisijos gebos rν∗ maksimumą, yra atvirkščiai proporcingas jo
absoliutinei temperatūrai:
λm =

b
,
T

(3.1.6)

čia b – Vyno konstanta, ji lygi 2,898 ⋅ 10−3 m ⋅ K . Grafiškai ši priklausomybė pavaizduota
3.1.1 pav.

3.1.1 pav.

Matome, kad didėjant temperatūrai energinio šviesio spektrinis tankis (emisijos geba)
didėja ir energinio šviesio spektrinio tankio (emisijos gebos) maksimumas pasislenka į
trumpesnių bangų pusę.
Planko formulė. M. Plankas 1899-1900 m. surado teisingą Kirchhofo funkcijos išraišką ir teoriškai pagrindė juodojo spinduliavimo spektrinius dėsningumus. Plankas
pasirinko paprastąjį absoliučiai juodo kūno modelį – begalinę tiesinių harmoninių osciliatorių, svyruojančių įvairiais dažniais, sistemą. Tiesinis harmoninis osciliatorius – tai
elektrinis dipolis, kurio elektrinis momentas kinta pagal harmoninį dėsnį ( pe = p0 sin ω t )
. Plankas įvedė kvantinę hipotezę, kad osciliatorius gali įgyti tik diskretines energijos vertes ε = n ε0 , čia n = 0,1, 2, 3.... ; ε0 – osciliatoriaus energijos porcija (kvantas). Energijos kvantas yra proporcingas osciliatoriaus dažniui ν ( ε0 = hν ), čia h – Planko konstanta
(h = 6,625 ⋅ 10−34 J ⋅ s) . Tai prieštarauja klasikinei fizikai, kur tvirtinama, kad bet kokios
sistemos energija gali kisti tolygiai.
Plankas nustatė, kad absoliučiai juodo kūno energinio šviesio spektrinis tankis išreiškiamas šia formule:
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rν∗,T =

2πν 2
hν
,
2
c exp(hν / kT ) − 1

(3.1.7)

čia k – Bolcmano konstanta. Pagal Planko formulę galime gauti Stefano ir Bolcmano
bei Vyno poslinkio dėsnio išraiškas. Absoliučiai juodo kūno energetinis šviesis (integralinė emisijos geba)
RT ∗ =

2πh
c2

∞

∫
0

ν3d ν
2 π5 k 4 4
=
T = σT4.
exp(hν / kT ) − 1 15c 2 h3

(3.1.8)

Tai Stefano ir Bolcmano dėsnio išraiška. Iš čia gauname išvestinę Stefano ir Bolcmano (σ), Bolcmano (k) ir Planko (h) konstantų formulę:
h = πk 3

2π 2 k
.
15c 2 σ

(3.1.9)

3.2. Optinė pirometrija
Aukštų temperatūrų optinių matavimų metodų, pagrįstų šiluminio spinduliavimo
dėsniais, sankaupa yra vadinama optine pirometrija. Optinėje pirometrijoje naudojami
prietaisai yra vadinami pirometriniais (radiaciniais ir optiniais). Radiaciniai pirometrai
registruoja tiriamo kūno energinį šviesį, o optiniai pirometrai – kūno šiluminį spinduliavimą kuriame nors viename ar dviejuose siauruose spektro ruožuose.

3.2.1 pav.

Radiacinis pirometras sudarytas taip (3.2.1 pav.). Švytinčio kūno dalis S yra lęšiu
O projektuojama į kryžiaus pavidalo plokštelę S/. Plokštelė S/ yra pagaminta iš platinos
folijos, kurios paviršius užjuodintas. Prie plokštelės S/ glaudžiasi termobaterijos karštieji galai, o šaltieji galai yra kambario temperatūros. Jeigu suprojektuotas vaizdas S
yra toks didelis, kad uždengia visą S/, tai S/ įkaitimo temperatūra nepriklauso nuo kūno
atstumo iki pirometro ir priklauso nuo tiriamo kūno energinio šviesio. Milivoltmetras
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yra graduojamas pagal absoliučiai juodo kūno spinduliavimą Celsijaus arba Kelvino
skalėje. Radiaciniu pirometru išmatuojama radiacinė temperatūra Tradiac. – tai tokia absoliučiai juodo kūno temperatūra, kuriai esant jo energinis šviesis yra lygus tiriamo kūno
energiniam šviesiui. Tokiu atveju tikroji tiriamo kūno temperatūra
Tradiac. ,
4
α
čia α – tiriamo kūno juodumo laipsnis. Kadangi α ≺ 1 , tai tikroji tiriamo kūno temperatūra
visada yra didesnė už radiacinę temperatūrą (T Tradiac. ) .
Optinis pirometras. Išnagrinėsime nykstančio siūlelio pirometrą. Objektyvas Ob
sutapatina tiriamo kūno atvaizdą su fotometrinės lempos L kaitinamojo siūlelio plokštuma. Kūno atvaizdą ir lempos L siūlelį stebime pro okuliarą Ok bei filtrą F, praleidžiantį
raudoną šviesą, kurios bangos ilgis λ o = 0,66µm (3.2.2 pav.)
T=

3.2.2 pav.

Srovės, tekančios pro fotometrinės lempos siūlelį, stiprumą reguliuojame slankvarže
R. Miliampermetro skalė sugraduota laipsniais (Celsijaus arba Kelvino) pagal absoliučiai
juodo kūno spinduliavimą. Optiniu pirometru nustatome tiriamo kūno ryškinę temperatūrą, t.y. tokią juodo kūno temperatūrą Tryšk., kuriai esant jo energinio šviesio spektrinis
tankis yra lygus tiriamo kūno energinio šviesio spektriniam tankiui esant tam pačiam bangos ilgiui. Kadangi absorbcijos geba, priklausanti nuo bangos ilgio ir temperatūros, yra
lygi arba mažesnė už vienetą [ aλ (λ 0 , T ) ≤ 1] , tai iš Kirchhofo dėsnio bei Planko formulės
išplaukia, kad tikroji kūno temperatūra didesnė už ryškinę temperatūrą ( T ≥ Tryšk ).
Pilko kūno – absorbcijos geba priklauso nuo kūno temperatūros, paviršiaus būsenos
ir yra vienoda visiems dažniams. Realus kūnas artimas pilkam tik siaurame dažnumų intervale. Pilkojo kūno energinio šviesio spektrinio tankio priklausomybė nuo bangos ilgio yra
tokia pat kaip ir tokios pat temperatūros absoliučiai juodo kūno analogiška priklausomybė,
kadangi rλ / rλ∗ santykis nepriklauso nuo bangos ilgio λ. Todėl pilkiesiems kūnams tinka
Vino poslinkio dėsnis. Žinodami λ max , galime apskaičiuoti pilkojo kūno temperatūrą:
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T = b / λ max .
Nepilkiems kūnams Vyno poslinkio dėsnio taikyti negalima. Jeigu tiriamas kūnas mažai skiriasi nuo pilkojo, tai jo tikroji temperatūra artima spalvinei temperatūrai
Tspalv. = b / λ max , čia λ max – tiriamo kūno energinio šviesio spektrinio tankio maksimumą
atitinkantis bangos ilgis.
Spalvinė temperatūra – vienodos absoliučiai juodo kūno ir tiriamo kūno spinduliavimo energinio šviesio spektrinio tankio priklausomybės nuo bangos ilgio.

3.3 Kvantinės optikos pagrindai
Optikos skyrius, kuriame yra nagrinėjami reiškiniai susiję su šviesos kvantinėmis
savybėmis, yra vadinamas kvantine optika. Tai šiluminis spinduliavimas, fotoelektrinis,
Komptono efektai ir kt.
Išorinis fotoefektas gaunamas
tuomet, kai veikiant šviesai kietą ar
skystą medžiagą iš šios medžiagos
išlekia elektronai. Šie elektronai yra
vadinami fotoelektronais. Srovė, susikurianti judant kryptingai fotoelektronams išoriniame elektriniame lauke,
yra vadinama fotosrove.
Elektronų persiskirstymas energetiniuose lygmenyse, veikiant kietus
ir skystus puslaidininkius bei dielektrikus šviesa, yra vadinamas vidiniu
fotoefektu. Jis pasireiškia krūvininkų
koncentracijos medžiagoje pakitimu.
Jis sukelia fotolaidumą arba ventilinį
3.3.1 pav.
fotoefektą. Kūno elektrinio laidumo
padidėjimas, veikiant šviesai, yra vadinamas fotolaidumu. Ventilinis fotoefektas – tai
fotoelektrovaros jėgos atsiradimas, veikiant šviesai struktūrą, sudarytą iš puslaidininkio ir metalo, arba dviejų skirtingų puslaidininkių (pvz., p–n sandūra).
Išoriniam fotoefektui tirti yra naudojamas toks
I
įrenginys (3.3.1 pav.). Jį sudaro balionas su langu.
Is
Balione yra vakuumas ir du elektrodai: fotokatodas
(K) ir anodas (A). Tarp anodo ir fotokatodo
I0
yra sudaromas potencialų skirtumas. Fotokatodas
apšviečiamas. Šviesa iš fotokatodo išmuša fotoelektronus, kurie, veikiami išorinio elektrinio lauko,
skrieja link anodo ir sukuria fotosrovę. Fotosrovės
U priklausomybė nuo potencialų skirtumo tarp elek-U0
O
trodų yra pavaizduota 3.3.2 paveiksle.
3.3.2 pav.
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Tai, kad esant anodo neigiamoms įtampoms fotosrovė yra nelygi nuliui rodo, kad
fotoelektronai, išlėkę iš fotokatodo, turi pradinį greitį, kartu ir pradinę kinetinę energiją. Maksimalus fotoelektrono greitis su potencialu yra susietas tokia išraiška:
mυ2max
= eU 0 ,
2

(3.3.1)

čia e, m, υmax ir U0 – atitinkamai elektrono krūvis, masė, maksimalus greitis ir stabdymo
įtampa. Fotosrovė, didėjant įtampai tarp elektrodų, didėja iki tam tikro dydžio, vadinamo
soties srove. Esant soties fotosrovei, visi fotoelektronai, išlėkę iš fotokatodo, pasiekia anodą. Soties fotosrovės stipris
(3.3.2)
I s = e ns ,
čia ns – fotoelektronų skaičius, paliekantis fotokatodą per sekundę.
Išorinio fotoefekto dėsniai:
1.Per laiko vienetą išlaisvintų iš katodo elektronų skaičius yra proporcingas šviesos
intensyvumui.
2.Maksimalus pradinis fotoelektronų greitis priklauso nuo šviesos dažnio ν ir nepriklauso nuo intensyvumo.
3.Kiekvienai medžiagai būdinga tam tikra fotoefekto raudonoji riba, t.y. minimalus
šviesos dažnis ν0, kuriam esant dar galimas išorinis fotoefektas; ν0 reikšmė priklauso nuo medžiagos cheminės prigimties ir paviršiaus būsenos.
Fotoefektą galima paaiškinti šviesos, kaip fotonų srauto, ir medžiagos sąveika. A.
Einšteinas, ieškodamas šių klausimų sprendimo, 1905 m. sukūrė kvantinę šviesos teoriją. Jis Planko idėją, kad atomai osciliatoriai spinduliuoja energiją kvantais, papildė nauja
prielaida: šviesa ne tik spinduliuoja, bet ir sklinda erdvėje ir absorbuojama medžiagoje taip
pat porcijomis – fotonais. Monochromatinės šviesos, kurios dažnis ν, fotonai turi tą pačią
energiją ω f = h ν ir vakuume juda greičiu c. Fotonas, absorbuotas medžiagos, perduoda
jos dalelėms savo energiją. Pvz., fotoelektronas, absorbavęs fotoną, įgauna jo energiją hν .
Fotoelektronas, palikdamas metalą, turi atlikti išlaisvinimo darbą. Pagal energijos tvermės
dėsnį A. Einšteino išorinio fotoefekto lygtis yra tokia:
mυ2max
,
2
čia A – fotoelektrono išlaisvinimo darbas, h – Planko konstanta.
Iš Einšteino lygties išreiškiame antrąjį išorinio fotoefekto dėsnį:
hν = A +

3.3.3 pav.

(3.3.3)

mυ2max
(3.3.4)
= eU 0 = hν − A ,
2
t.y. υmax ir U 0 priklauso tik nuo šviesos dažnio ir fotoelektrono išlaisvinimo darbo A.
Fotoelektrono maksimali pradinė kinetinė energija su šviesos dažniu yra susieta tiesine
priklausomybe (3.3.3 pav.). Kinetinė energija yra
lygi nuliui esant šviesos dažniui ν 0 , atitinkančiam išorinio fotoefekto raudonąją ribą:
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ν0 =

A
.
h

(3.3.5)

Iš čia matyti, kad išorinio fotoefekto raudonąją ribą lemia fotoelekrono išlaisvinimo darbas.
Faktiškai fotoefektas yra beinercinis: fotoelektronai pradeda išlėkti tuoj pat, kai tik
į metalą krinta šviesa, kurios dažnis ν ≥ ν 0 . Tai dar kartą patvirtina šviesos sąveikos su
kietu kūnu kvantinę prigimtį, kadangi, pagal klasikinę elektromagnetinę šviesos teoriją,
energijos perdavimo procesas, sukeliantis fotoelektrono išlėkimą iš šviesą absorbuojančios medžiagos, trunka tam tikrą laiką.
Esant dideliems šviesos intensyvumams, pvz., apšviečiant medžiagą lazeriu, yra
stebimas netiesinis fotoefektas. Tuo metu elektronas iš karto gali gauti ne vieną fotoną, o kelis, pvz., N fotonų. Šiuo atveju išorinio fotoefekto energijos tvermės dėsnis
išreiškiamas tokia formule:
mυ2max
,
2
ir N – fotoninio fotoefekto raudonoji riba:
Nhν = A +

(3.3.6)

A
.
(3.3.7)
Nh
Kvantinę šviesos prigimtį patvirtina šis A.F.Jofės ir jo bendradarbių eksperimentas,
−5
atliktas 1922 m. Makroskopinė įelektrinta bismuto dulkelė, kurios spindulys apie 3 ⋅ 10
cm, buvo laikoma pakibusi tarp plokščio kondensatoriaus elektrodų. Vienas kondensato−3
riaus elektrodas, pagamintas iš 5 ⋅ 10 mm storio aliuminio folijos, kartu atliko rentgeno
vamzdžio antikatodo funkciją. Antikatodą bombardavo elektronai, kurių intensyvumas
buvo apie 1000 kartų per sekundę. Antikatodas skleidė rentgeno spindulius. Impulsais po
kiekvieno elektrono smūgio rentgeno spinduliai prasiskverbdavo į kondensatoriaus vidų.
Buvo tiriama, kaip tie spinduliai veikia dulkelę, pakibusią per 0,2 mm nuo antikatodo, kurį
buvo galima laikyti taškiniu rentgeno spindulių šaltiniu. Bandymais buvo nustatyta, kad
kas 30 min. dulkelė krūpteli, t.y. kas tiek laiko rentgeno spinduliai, pataikę į dulkelę, iš
jos išlaisvina fotoelektronus. Įvertinus eksperimento sąlygas buvo nustatyta, kad rentgeno
spindulių pataikymo į dulkelę tikimybė yra apie 6 ⋅ 10−7 , t.y. jie gali pataikyti kas 30 min.
Jeigu šį eksperimentą aiškintume remdamiesi klasikine teorija, tai rentgeno spinduliai sklistų ne atskirais fotonais, o sferinėmis bangomis. Kiekvienas rentgeno spindulių
impulsas perduotų dulkelei mažai energijos. Kadangi dulkelėje yra daug elektronų, tai ši
energija turėtų pasiskirstyti tarp jų visų vienodai. Dėl to praktiškai elektronas nesukauptų energijos, reikalingos jį išlaisvinti.
Pirmasis regimosios šviesos srautų fluktuacijas aptiko S.I.Vavilovas su savo bendradarbiais. Jie stebėjo labai mažo intensyvumo šaltinį, t.y. šio šaltinio intensyvumas sutapo
su stebėtojo regėjimo slenksčiu (t.y. stebėtojas pamato tik tokią šviesą, kai jos intensyvumas yra didesnis už tam tikrą vertę). Buvo stebimi periodiški žybsniai. Žybsnių intensyvumas dėl fluktuacijų yra skirtingas, todėl stebėtojas vienus žybsnius matė, kitų – ne. Šis
bandymas patvirtino kvantinę diskretinę šviesos prigimtį.
Fotoefekto reiškinys panaudojamas saulės baterijų, įvairių jutiklių ir kt. gamyboje.
ν oN =
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3.4. Fotono masė ir impulsas. Šviesos slėgis
Fotono, kurio pilnutinė energija yra lygi ω f = hv , masę m f galima rasti iš masės ir
energijos ryšio m f c 2 = hv :
mf =

hv
,
c2

(3.4.1)

čia c – šviesos greitis vakuume, ν – fotono dažnis, h – Planko konstanta. Fotonas visada juda
greičiu, lygiu c, o jo ramybės masė yra lygi nuliui. Fotono impulso modulis yra lygus:
pf = mf c =

hv h
= ,
c λ

(3.4.2)

čia λ – šviesos bangos ilgis vakuume. Bangos skaičius k = 2π / λ , tuomet
pf =
čia

h 2π h
=
k = k,
2π λ 2π

(3.4.3)

= h / 2π mažoji Planko konstanta.Vektorinė forma yra tokia:
pf = k ,

(3.4.4)

čia k - bangos skaičiaus vektorius. Šviesa slegia ją atspindinčią arba absorbuojančią
medžiagą. Kvantinėje optikoje tai yra aiškinama krentančių fotonų impulsų perdavimu. Sakykime, į paviršių ab
šviesa krenta kampu i (3.4.1 pav.). Šviesos slėgis p į šį
paviršių bus lygus sumarinio impulso, perduodamo nuo
fotonų kūno paviršiaus ploto vienetui per laiko vienetą,
projekcijai į paviršiaus normalę. Tarkim, per sekundę į
3.4.1 pav.
paviršių krenta ns fotonų. Jeigu paviršiaus atspindžio koeficientas yra lygus R, tai nuo paviršiaus atsispindi Rns
fotonų. Paviršius absorbuoja (1 – R) ns fotonų. Tuomet atsispindėję fotonai perduoda
kūnui impulsą, kurio skaitinė reikšmė yra tokia:
Rns ⋅

2hv
cos i ,
c

(3.4.5)

(kadangi atsispindint impulsas pakinta nuo pf iki – pf).
Absorbuoti fotonai perduoda kūnui impulsą, kurio skaitinė vertė yra tokia:
(1 − R)ns

hv
cos i .
c

(3.4.6)

Tuomet šviesos slėgis į paviršių yra lygus:
p = Rns

2hv
hv
hv
cos i + (1 − R)ns cos i = (1 + R)ns cos i.
c
c
c

(3.4.7)

Jeigu n0 – krentančių fotonų koncentracija, tai ns = n0 c cos i ir n0 hv = ω – krintančių spindulių energijos tūrinio tankio vidutinė vertė. Dėl to:
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p = n0 hv(1 + R) cos 2 i = ω (1 + R) cos 2 i .

(3.4.8)

Taigi šviesos slėgiui apibūdinti remiamasi tiek bangine teorija, tiek ir kvantine teorija, kadangi dabar gauta formulė sutampa su šviesos slėgio formule, gaunama remiantis
Maksvelo elektromagnetinių bangų teorija. Pirmasis
šviesos slėgį eksperimentiškai nustatė P. Lebedevas
(3.4.2 pav.). Jo įrenginio pagrindinę dalį sudarė ant
plono kvarco siūlelio pakabinti skrituliukai P1 ir P2,
kurių vienas buvo išsuodintas, o kitas nublizgintas.
Abu jie buvo vakuume. Didelio intensyvumo šviesos
spindulys buvo nukreipiamas į sparnelius. Lebedevas
nustatė, kad atsispindinčius kūnus šviesa slegia la3.4.2 pav.
biau, negu absorbuojančius. Gauti rezultatai tik 20%
neatitiko Maksvelo apskaičiuotų. Lebedevo eksperimentai taip pat parodė, kad šviesa,
kaip ir bet kokia medžiaga, turi masę.

3.5. Komptono efektas ir jo teorija
Komptono efektas – tai išsklaidytų monochromatinių rentgeno spindulių bangos ilgio padidėjimas, jiems praeinant pro lengvas medžiagas (3.5.1 pav.). Bangos ilgio pokytis yra toks:
λ / − λ = ∆λ = 2λ k sin 2

ϑ
,
2

(3.5.1)

h
, λ k = 2, 43 ⋅ 10−12 m ir yra vadinama
m0 c
Komptono bangos ilgiu. Pakitusio bangos ilgio spindulys yra atlenkiamas į šoną kampu ϑ. Tačiau kartu
stebima ir pradinio ilgio banga. Ji savo krypties ne3.5.1 pav.
pakeičia. Tai aiškinama taip. Fotonas, susidūręs su
elektronu, dalį savo energijos jam atiduoda. Jeigu elektronas iš pradžių buvo ramybės
būsenoje, tai iš energijos tvermės dėsnio gauname:
čia λ k =

hv + m0 c 2 = hv / + mc 2 ,

(3.5.2)

čia v = c / λ ir v / = c / λ / – atitinkamai krentančio ir išsklaidyto spindulio dažniai, m0c2 –
ramybėje esančio elektrono energija, mc2 – pilnutinė
pe
elektrono energija po susidūrimo. Iš impulso tvermės
dėsnio gauname (3.5.2 pav.), kad
p f = pe + p /f ,

(3.5.3)

čia pe , p /f – atitinkamai elektrono ir fotono impulsai po susidūrimo.
Elektrono impulso modulį galima rasti pagal šią
lygtį:
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J

p /f

r
pf

3.5.2 pav.

2

/

2
/
h 2 vv
⎛ hv ⎞ ⎛ hv ⎞
2
cos ϑ ,
−
(mυ) = ⎜ ⎟ + ⎜
(3.5.4)
⎟
c2
⎝ c ⎠ ⎝ c ⎠
čia υ – elektrono greitis po sąveikos. Elektrono įgauta kinetinė energija smūgio metu:
2

ϑ
2 ,
Wk = hv
2 ϑ
1 + 2a sin
2
2a sin 2

(3.5.5)

čia a = λ k / λ . Matome, kad elektrono kinetinė energija bus maksimali, kai ϑ = 180 :
Wk =

2ahv
.
1 + 2a

(3.5.6)

Jeigu elektronas stipriai susietas su atomu, tai fotonas perduoda impulsą atomui. Kuo
atomas sunkesnis, tuo ryšys tarp atomo ir elektrono stipresnis. Elektrono masė daug mažesnė už atomo masę. Todėl tik nedidelė dalis fotono energijos bus perduodama atomui ir
išsklaidytos šviesos bangos pokytis bus beveik lygus nuliui. Todėl kuo sunkesnis atomas, tuo
silpniau pasireiškia Komptono efektas. Komptono efektas gali pasireikšti, vykstant fotonų
sąveikai su kitomis dalelėmis, pvz., protonais. Tačiau tam reikia didelių energijos kiekių.
Elektromagnetinio spinduliavimo kvantinių ir banginių savybių dialektinė vienybė.
Šviesos interferencija ir difrakcija patvirtina šviesos banginę prigimtį. Šiluminis spinduliavimas, fotoefektas ir Komptono efektas patvirtina šviesos kvantinę prigimtį. Šie šviesos
aprašymo būdai vienas kitam neprieštarauja, bet vienas kitą papildo. Jeigu dažniai maži,
tai labiau pasireiškia banginės šviesos savybės, jeigu dažniai dideli, tai labiau pasireiškia
šviesos kvantinės savybės.
Difrakcija kvantinėje optikoje yra aiškinama kaip fotonų persiskirstymas erdvėje. Šis
persiskirstymas yra fotonų sąveikos su kliūtimi rezultatas. Praeinant fotonui pro optinę
sistemą, negalima pasakyti, į kokią paviršiaus dalį jis pateks, tik galima numatyti, kokia
yra tikimybė, kad fotonas pateks į duotąją paviršiaus dalį.
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4. ATOMO FIZIKOS IR KVANTINĖS MECHANIKOS
ELEMENTAI
4.1. Medžiagos korpuskulinių banginių savybių dualizmo paaiškinimas
Kvantinės mechanikos tiriami objektai turi 10−6 − 10−13 cm eilės matmenis. Kūnus,
kurių judėjimo greitis daug kartų mažesnis už šviesos greitį vakuume (υ ≺≺ c), nagrinėja
nereliatyvistinė mechanika. Jeigu υ ≤ c , – reliatyvistinė kvantinė mechanika.
Kvantinės mechanikos pagrindas yra Planko hipotezė apie atomų energijos kitimo
diskretinį charakterį, Einšteino hipotezė apie šviesos sklidimo bei jos absorbavimo diskretinį pobūdį ir t.t.
Korpuskulinis banginių savybių dualizmas yra universalus. Jis tinka bet kokioms
dalelėms, turinčioms impulsą p. Visos dalelės, turinčios baigtinį impulsą, turi banginių
savybių ir jų judėjimas yra susijęs su tam tikru banginiu procesu.
De Broilio formulė. De Broilio bangos nėra elektromagnetinės bangos. De Broilio
formulė nusako sąryšį tarp fotono impulso ir bangos. Iš anksčiau (3.4.2):
pf =

hv
h
h
=
= .
c c ⋅T λ

Iš čia:
h
h
=
,
p f mυ

(4.1.1)

h 2π h
h
=
=k
=k .
λ 2π λ
2π

(4.1.2)

λ=
pf =

Vektorinė forma yra tokia:
pf =
čia k =

h
k = k,
2π

(4.1.3)

2π
2π
n – banginis vektorius, kurio modulis k =
(bangos skaičius parodo, kiek
λ
λ

bangų ilgių telpa 2π intervale), n – vienetinis vektorius bangos sklidimo kryptimi,
mažoji Planko konstanta ( = 1,05 ⋅ 10−34 J ⋅ s ).
Dalelės kinetinė energija, kai υ ≺≺ c , yra tokia:
mυ 2
= Wk .
2
Iš čia
υ=
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2Wk
.
m

(4.1.4)

–

Į (4.1.1) įrašę (4.1.4) gauname:
h
h
=
.
2mWk
2 2Wk
m
m
Tuo atveju, kai elektronas yra greitinamas lauke potencialų skirtumu ∆ϕ,
λ=

h
=
mυ

(4.1.5)

12, 25 0
(4.1.6)
,A .
∆ϕ
Elektronų, protonų ir kitų dalelių, praeinančių pro medžiagą, bangines savybes patvirtina jų difrakcija.
De Broilio bangos fazinis greitis (laisvai dalelei):
λ=

h
2πν
ω
ω 2π
hν E mc 2 c 2
νf = =
=
=
= =
= ,
k
k
k
k p mυ υ

(4.1.7)

čia m ir υ – dalelės masė ir greitis, λ- de Broilio bangos ilgis. Kaip matome, de Broilio bangos fazinis greitis didesnis už šviesos greitį vakuume. De Broilio bangos patiria dispersiją
[ υ f = f (λ)] . Rasime ryšį tarp de Broilio bangos grupinio greičio ir dalelės greičio:
2 4
2 2
d ω d ( ω) dE d m0 c + p c
pc 2
pc 2 mυc 2
=
=
=
=
=
=
= υ , (4.1.8)
dk d ( k ) dp
dp
E
mc 2
m02 c 4 + p 2 c 2
čia E – dalelės pilnutinė energija. Matome, kad de Broilio bangos grupinis greitis yra lygus
dalelės greičiui υ.
De Broilio bangos amplitudės kvadratas parodo, kokia yra tikimybė, kad į tiriamą
paviršiaus plotelį pateks dalelė. Difrakciniame vaizde matome statistinį pasiskirstymą.
Maksimumuose ši tikimybė yra didžiausia.

u=

4.2. Šrėdingerio lygtis
Dalelės padėtį erdvėje konkrečiu laiko momentu yra sąlygoja bangine funkcija Ψ
2
(x,y,z). Dydis Ψ yra tikimybės ω tankis :
2

Ψ =

dω
=ρ,
dV

(4.2.1)

ir lemia dalelės buvimo šiame taške tikimybę. Dalelės buvimas tūrio elemente dV = dxdydz
yra sąlygojamas šios tikimybės:
2

d ω = Ψ dV ,
2

∗

(4.2.2)

∗

čia Ψ = ΨΨ , Ψ - kompleksinė funkcija, sujungtinė funkcijai Ψ . De Broilio bangos
2
intensyvumą taip pat lemia Ψ .
Banginė funkcija turi atitikti šią normavimo sąlygą:
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∞ ∞ ∞

2

∫ ∫ ∫

Ψ dxdydz = 1 .

(4.2.3)

−∞ −∞ −∞

Ši sąlyga reiškia, kad dalelės buvimas kur nors erdvėje yra būtinas dalykas ir šio buvimo tikimybė lygi vienetui. Funkcija Ψ yra mikroobjektų būvio funkcija. Remiantis šia
funkcija randamos fizikinių dydžių L, apibūdinančių objektą, vidutinės reikšmės.
L =∫

+∞

∫ ∫L Ψ

2

dV ,

(4.2.4)

−∞

čia L – fizikinio dydžio L vidutinė reikšmė.
Jeigu banginė funkcija Ψ nepriklauso nuo laiko, tai ji atitinka stacionarią Šredingerio lygtį:
∆Ψ +

2m
2

( E − U )Ψ = 0 ,

čia E – dalelės pilnutinė energija, ∆ =

(4.2.5)

∂2
∂2
∂2
+
+
– Laplaso operatorius, U – dalelės
∂x 2 ∂y 2 ∂z 2

potencinė energija, m – dalelės masė.
Stacionari Šrėdingerio lygtis yra svarbiausia nereliatyvistinės kvantinės mechanikos
lygtis. Funkcijos Ψ, atitinkančios stacionarią Šredingerio lygtį, esant duotam E, yra vadinamos savosiomis funkcijomis. Energijos E vertės, kurioms esant egzistuoja stacionarios
Šrėdingerio lygties sprendiniai, vadinamos savosiomis vertėmis. Savųjų verčių sankaupa
sudaro dalelės energinį spektrą. Jeigu U – monotoninė funkcija ir begalybėje artėja link
nulio, tai savosios reikšmės srityje E ≺ 0 sudaro diskretinį spektrą.

4.3. Laisvosios dalelės judėjimas
Dalelei laisvai judant, jos potencinė energija U yra pastovi. Dažnai pasirenkama
U = 0 . Tuo atveju jos pilnutinė energija E sutampa su jos kinetine energija. Tarkim, dalelės greitis pastovus (υ = const ) . Koordinačių ašis 0x sutampa su greičio kryptimi. Tuomet
stacionari Šrėdingerio lygtis turės tokį sprendinį:
⎛ i
⎞
⎛i
⎞
(4.3.1)
Ψ = A exp ⎜ −
2mE x ⎟ + B exp ⎜
2mE x ⎟ ,
⎝
⎠
⎝
⎠
čia m – dalelės masė, = h / 2π mažoji Planko konstanta, A, B – tam tikros konstantos,
i = −1 – menamas vienetas. Kvantinėje mechanikoje laisvoji dalelė yra reiškiama plokščiąja monochromatine de Broilio banga, kurios bangos skaičius
k=

1

2mE .

(4.3.2)

Bangos skaičius gali įgauti bet kokias vertes. Tuomet ir laisvai judanti dalelė
gali įgauti bet kokias pilnutinės energijos vertes. Tokios dalelės tikimybės tankis
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nepriklauso nuo laiko:
2
2
Ψ = ΨΨ ∗ = A ,

(4.3.3)

t.y. tikimybė rasti dalelę bet kuriame erdvės taške yra pastovi.

4.4. Dalelė vienmatėje stačiakampėje potencialinėje dėžėje
Erdvės dalis, kurioje dalelės potencinė energija yra mažesnė už tam tikrą vertę Umax,
yra vadinama potencialine dėže. Atskiru atveju, kai U = U(x) ir U max = ∞ , turime begalinio gylio potencialinę dėžę. Jeigu galioja sąlyga, kad
U = 0 , kai 0 ≤ x ≤ L ,
U = ∞ , kai x ≺ 0 ir x

L,

(4.4.1)

tai dėžė turi plokščią dugną. Čia L – dėžės plotis.
Elektronų judėjimas metale klasikinėje elektroninėje teorijoje yra tyrinėjamas kaip
judėjimas potencialinėje dėžėje. Manoma, kad metalo viduje elektronas turi neigiamą potencinę energiją, savo dydžiu lygią išlaisvinimo darbui iš metalo, o išorėje metalo elektrono potencinė energija
lygi nuliui (taip sutarta).
Stacionari Šrėdingerio lygtis dalelei, esančiai
potencialinėje dėžėje, yra tokia:
d 2 Ψ 2m
+ 2 EΨ = 0
dx 2

(4.4.2)

Kraštinės sąlygos Ψ(0) = Ψ(L) = 0 .
Šios kraštinės sąlygos reiškia, kad tikimybė rasti dalelę duobės išorėje yra lygi nuliui
2
(Ψ = 0, Ψ = 0) . Šredingerio lygties sprendinys:

4.4.1 pav.

Ψ( x) = A cos kx + B sin kx ,
čia A ir B – konstantos, k =

2mE

(4.4.3)

– bangos skaičius.

Kraštinės sąlygos galioja, kai A = 0; B ≠ 0 ir sin kL = 0 , tai yra bangos skaičius k įgynπ
, nes dydis sin kn L = 0 ,
ja tik diskretines vertes, kn L = nπ, čia n = 1, 2, 3,... arba kn =
L
kai kn L = nπ . Iš čia
kn =
arba λ n =

2L
, arba
n

2 π nπ
=
λn
L

(4.4.4)
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λn
(4.4.5)
⋅ n,
2
t.y. dėžės dugne turi tilpti sveikas skaičius de Broilio pusbangių.
Dalelės, esančios begalinio gylio potencialinėje dėžėje, energija (ją gauname sulyginę bangos skaičiaus išraišką formulėje (4.4.3) su (4.4.4):
L=

En =

n 2 π2 2
,
2mL2

(4.4.6)

t.y. energija yra diskretinė (kvantuota).
Esant dideliems n energetiniai lygmenys duobėje santykinai suartėja ir santykis
∆E 2
≈ ≺≺ 1 ,
En n
čia ∆E = En +1 − En = (2n + 1)

(4.4.7)

π2 2
, t.y. gauti rezultatai parodė, kad esant dideliems n, gautos
2mL2

kvantinės mechanikos ir klasikinės fizikos išraiškos sutampa. Spektras tampa kvazitolygus.
Kvantuotos energijos vertės En vadinamos energijos lygmenimis, o skaičiai n, kuriais
apibūdinami elektrono energijos lygmenys, vadinami kvantiniais skaičiais.
Boro atotykio principas: kvantinės mechanikos rezultatai ir išvados, esant dideliems
kvantiniams skaičiams, turi sutapti su klasikiniais. Pvz., reliatyvistinės kvantinės mechanikos dėsniai, kai υ ≺≺ c, tampa klasikinės mechanikos dėsniais.

4.5. Tiesinis harmoninis osciliatorius
Tiesiniu harmoniniu osciliatoriumi vadinama masės m dalelė, kuri juda išilgai
tam tikros ašies, veikiama kvazitamprumo jėgos F, proporcingos dalelės nuokrypiui
nuo pusiausvyros padėties:
F = − kx ,

(4.5.1)

čia k – tamprumo koeficientas, susijęs su dalelės mase ir jos virpesių savuoju cikliniu
dažniu ω0, t.y. k = mω02 .
Harmoninio osciliatoriaus potencinė
U
energija:
B
A
U ( x) =

-a
4.5.1 pav.
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0

a

x

kx 2
.
2

(4.5.2)

Harmoninio osciliatoriaus amplitudė, esant
mažiems svyravimams, klasikinėje mechanikoje
yra sąlygojama jo energijos atsarga (4.5.1 pav.).
Taškuose A ir B, kurių x koordinatės yra -a ir a,
energija E yra lygi potencinei energijai:

⎧U (a)
E=⎨
,
⎩U(-a)

(4.5.3)

čia x – klasikinio harmoninio osciliatoriaus svyravimų amplitudė. Toks osciliatorius
toliau intervalo (-a, a) pasislinkti negali. Tikimybė aptikti osciliatorių intervale x, x +
dx apskaičiuojama pagal šią klasikinės mechanikos lygtį:
1
dx
.
(4.5.4)
πa 1 − x 2 / a 2
Kvantinės mechanikos tiesinio harmoninio osciliatoriaus svyravimai yra reiškiami
šia stacionaria Šrėdingerio lygtimi:
ωkl ( x)dx =

mω02 x 2 ⎞
d 2 Ψ 2m ⎛
+
E
−
⎟Ψ = 0 .
2 ⎜
2 ⎠
dx 2
⎝

(4.5.5)

Tiesinio harmoninio osciliatoriaus savosios energijos vertės:
1⎞
1⎞
⎛
⎛
En = ⎜ n + ⎟ hv0 = ⎜ n + ⎟ ω0 ,
2
2⎠
⎝
⎠
⎝
čia n = 1, 2, 3... , v0 =

(4.5.6)

ω0
, ω0 − savasis ciklinis dažnis, En yra vienodai vienas nuo kito
2π

nutolusių energinių lygmenų sankaupa. Mažiausia energija, kurią gali turėti tiesinis harmoninis osciliatorius, yra vadinama nuline energija (kai n = 0 ):
E0 =

hv0
ω
= 0.
2
2

(4.5.7)

Kvantinio osciliatoriaus energinių lygmenų schema pateikta 4.5.2 pav. Anot klasikinės ir
Planko teorijos, laikoma, kad E0 = 0 , kai n lygus 0.
Tai reiškia, kad osciliatorius nesvyruoja ir yra pusiausvyros būsenos. Pagal klasikinę teoriją, atomai osciliatoriai esant T = 0 turi nesvyruoti. Šiuolaikinė kvantinė mechanika įrodė, kad atomai osciliatoriai ir esant
T = 0 turi energijos. Ši energija yra vadinama nuline
energija. Sistema negali pereiti į būseną, kurioje jos
energija būtų mažesnė už nulinę energiją, nepakeitusi
savo sandaros. Tikimybė rasti kvantinį harmoninį os4.5.2 pav.
ciliatorių intervale nuo x iki x + dx yra tokia:
2

ωkv ( x)dx = Ψ n ( x) dx .

(4.5.8)

4.5.3 paveiksle pateikti klasikinio ir kvantinio osciliatorių tikimybiniai tankiai,
kai n = 1. Matome, kad tikimybė rasti tiesinio harmoninio kvantinio osciliatoriaus
dalelę už potencialinės dėžės ribų yra nelygi nuliui. Tai paaiškina dalelės, turinčios
banginių savybių, tuneliavimą pro potencialinį barjerą. Didėjant kvantiniam skaičiui n
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kvantinio osciliatoriaus tikimybės tankio priklausomybė nuo x artėja prie analogiškos
klasikinio osciliatoriaus priklausomybės. Tai atitinka
w
Boro atotykio principą.
Boro postulatai:
wkl 1) egzistuoja būsenos, kuriose būdamas atomas nespinduliuoja elektromagnetinių bangų;
wkv 2) esant atomui stacionarinėje būsenoje, jo elektronas, judantis orbita, turi kvantuotą impulso momentą p = k ;
3) atomas, pereidamas iš didesnės energijos lygmens
į mažesnį energijos lygmenį, spinduliuoja fotoną, ir
-a
0
a x
4.5.3 pav.
atvirkščiai.

4.6. Neapibrėžtumo sąryšis. Heizenbergo nelygybė
Tai kvantinės mechanikos principas. Mikrodalelių būsenų, kurias tiksliai apibūdina
koordinatės, negalima tuo pačiu laiko momentu tiksliai apibūdinti judesio kiekiu (impulsu) ir atvirkščiai. Klasikinėje mechanikoje tuo pačiu metu dalelę galima apibūdinti
ir koordinatėmis, ir judesio kiekiu. Dydis yra neapibrėžtas, jei jį matuojant toje pačioje
būsenoje gauname skirtingas vertes. Neapibrėžtumą sąlygoja ne matavimo procesas, o
mikrodalelių savybės. Eksperimentiškai neapibrėžtumą pastebime, kai matuojamų dydžių, t.y. koordinatės qi ir judesio kiekio pi matavimo paklaidos δqi ir δpi yra mažesnės
už vidutinį nuokrypį ( ∆pi , ∆qi ). Neapibrėžtumą nusako Heizenbergo nelygybė:
∆qi ⋅ ∆pi ≥ h / 2π = .

(4.6.1)

Iš šios nelygybės išplaukia: jei dydžio nuokrypis ∆qi ≈ 0 , tai ∆pi ≈ ∞ . Vadinasi, koordinatė qi yra apibrėžta, o impulsas neapibrėžtas.
Neapibrėžtumas parodo, kad klasikinės teorijos panaudojimas mikropasaulyje yra
ribotas. Tačiau neapibrėžtumas iš principo neriboja mūsų žinių apie mikropasaulį. Kvantinėje mechanikoje neapibrėžtumas yra dėl dalelių korpuskulinio ir banginio dualizmo.
Eksperimentiškai tirdami kokios nors dalelės fizines savybes, kartu pakeičiame šią savybę
eksperimento metu. Pvz., apšviesdami puslaidininkį padidiname elektrono energiją.
Priežastingumo principas kvantinėje mechanikoje. Fizikoje priežastingumo principas apibūdina vieno reiškinio poveikio galimybę kitiems reiškiniams. Kvantinėje teorijoje
priežastingumo principas siejasi su banginės funkcijos kitimo dėsniais. Jis parodo, kad
ankstesnė sistemos būsena lemia kitą būseną. Kaip žinome, banginė funkcija Ψ būseną
apibūdina statistiškai. Vadinasi, kvantinėje teorijoje priežastingumo principas yra statistinis. Elementarių dalelių teorijoje, kur maži koordinačių ir laiko intervalai, priežastingumo
principo reikšmė nenustatyta. Yra teorijų, kad tose srityse priežastingumo principas negalioja. Tačiau srityse, didesnėse už subbranduolines, priežastingumo principas galioja.
Mechaninio determinizmo ribotumas. Determinizmas – tai teorija, teigianti visuotinį, dėsningą ir objektyvų tikrovės reiškinių tarpusavio ryšį ir priežastingumą.
Pagrindinė determinizmo tezė – tam tikromis sąlygomis iš vieno reiškinio ( priežasties) atsiranda kitas (pasekmė).
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Mechaninis determinizmas (18 a.) priežastingumą sutapatina su būtinumu. Buvo manoma,
kad visus priežastinius ryšius galima išreikšti tiksliai formuluojamais dinaminiais dėsniais.

4.7. Tunelinis efektas
Dalelės, turinčios energiją, mažesnę už barjero aukštį, prasiskverbimas pro šį barjerą yra vadinamas tuneliniu efektu (4.7.1 pav.). Tarkim, U0
– potencialo barjero aukštis, E – dalelės energija, x – atstumas, x2 – x1 =
L – potencialo barjero plotis. Dalelės
tunelinį efektą sąlygoja jos banginės
savybės. Tunelinio efekto tikimybė
yra lygi dalelės kritimo kartų į potencialo barjerą per 1 sekundę f = υ / x
4.7.1 pav.
ir barjero skaidrio D sandaugai.
Čia
⎛ 2 x2
⎞
(4.7.1)
D = D0 exp ⎜ − ∫ 2m(U 0 − E )dx ⎟ ,
⎜
⎟
x1
⎝
⎠
υ – dalelės sklidimo greitis, m – dalelės masė, = h / 2π , D0 – pastovus koeficientas, artimas vienetui.
Potencialo barjero skaidris yra toks:
D=

I pr
Ik

,

(4.7.2)

čia Ipr – de Broilio bangos, praėjusios pro potencialo barjerą, intensyvumas, Ik – de Broilio
bangos, kritusios į potencialo barjerą, intensyvumas.

4.8. Elektrono magnetinis momentas
Elektronas, judantis uždara orbita, yra lygus
kontūrui, kurio srovė lygi I = ef (4.8.1 pav.). Čia e
– elektrono krūvis, f – elektronų apsisukimų dažnis.
Tuomet elektronas turi orbitinį magnetinį momentą:
pm = ISn ,

4.8.1 pav.

(4.8.1)

čia S – orbitos plotas, n – normalė į orbitos plokštumą.
Elektronas, judantis orbita, turi orbitinio judesio kiekio (impulso) momentą Le , kuris pagal kryptį
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yra priešingas orbitiniam magnetiniam momentui pm . Elektronas taip pat turi savąjį
judesio kiekio (impulso) momentą
Ll s = [ rp] = [ rmυ] .

(4.8.2)

Jis yra vadinamas elektrono sukiniu (spinu). Elektrono sukinys išoriniame magnetiniame lauke gali įgyti tik vieną iš dviejų reiškinių:
Ll sB = ±

2

.

(4.8.3)

Toks modelis būtų, jeigu elektronas būtų rutuliukas. Iš tikrųjų savąjį orbitinį impulso
momentą (sukinį) reikia laikyti kaip dalelės savybę. Pagal šį modelį elektrono greitis, kad
jis įgautų savąjį magnetinį momentą, turėtų 300 kartų viršyti šviesos greitį vakuume, o tai
prieštarauja reliatyvumo teorijai.

4.9. Pagrindinis, šalutinis, magnetinis ir sukininis kvantiniai skaičiai
Viena iš pagrindinių atomo optinių savybių – jo spinduliavimo spektras. Vandenilio
atomo diskretinio spektro linijos dažnis
⎛ 1
1 ⎞
v = R⎜ 2 − 2 ⎟ ,
(4.9.1)
n1 ⎠
⎝n
čia R – Ridbergo dažninė konstanta ( R = 3, 29 ⋅ 1015 ⋅ s −1 ), n – pagrindinis kvantinis skaičius, n1 = n + 1, n + 2,...
Linijų su tuo pačiu pagrindiniu kvantiniu skaičiumi n sankaupa yra vadinama serija.
Kai n = 1 , yra Laimano serija, n = 2 - Balmerio serija, n = 3 – Pašeno serija ir t.t.
Egzistuoja erdvinis kvantavimas: elektrono impulso momento vektorius tik taip gali
būti orientuotas erdvėje, kad vektoriaus LL projekcijų Llz išorinio lauko kryptyje z reikšmės būtų kvantuotos, t.y. kartotinės . Kvantinėje mechanikoje įrodyta, kad
Llz = m ,
čia m – magnetinis kvantinis skaičius, m = 0, ±1, ± ,... ,
skaičius. Nuo jo (l) priklauso vektoriaus L modulis:
L =

( + 1) .

(4.9.2)
– orbitinis (šalutinis) kvantinis
(4.9.3)

Vektorius L gali būti orientuotas erdvėje (2 + 1) skirtingomis kryptimis. Eksperimentiškai nustatyta, kad erdvinis kvantavimas vyksta, kai = 0 , t.y. Ll = 0 . Tai įvyksta
dėl elektrono sukinio. Yra galimos dvi sukinio orientacijos išoriniame magnetiname lauke.
Sukinys – tai dalelės savasis impulso momentas. Sukinio absoliutinis dydis yra toks:
Ls = s(s + 1) ,

(4.9.4)

1
1
( s = ).
čia s – sukinio kvantinis skaičius. Elektrono sukinio kvantinis skaičius lygus
2
2
Tuomet elektrono savasis judesio kiekis yra lygus:

68

Ls =

1⎛1 ⎞
3
.
⎜ + 1⎟ =
2⎝ 2 ⎠
2

(4.9.5)

4.10. Elektrono sukinys
Šterno ir Gerlacho bandymas. Šternas ir Gerlachas savo bandymą atliko 1921
m. Vokietijoje. Šiuo bandymu jie įrodė, kad atomo magnetinio momento projekcija į
magnetinio lauko kryptį įgyja tik tam tikras kvantuotas reikšmes. Jie bandymą atliko
taip (4.10.1 pav.). Į kolbą patalpino sidabrinę vielą
K, dvi diafragmas D1 ir D2, nevienalyčio magnetinio lauko šaltinį (elektromagnetą NS) ir ekraną ε.
e
Orą iš kolbos išsiurbė iki 10-3 Pa ir pradėjo kaitinti
sidabrinę vielą tol, kol ji ėmė spinduliuoti sidabro
atomus. Sidabro atomai, pralėkę pro diafragmas D1
ir
D2, susiformavo į siaurą pluoštą. Šis pluoštas,
N
S
praėjęs pro elektromagneto NS sukurtą nevienalytį magnetinį lauką, suskilo į du pluoštus, simetrišD1
kus pradinės jų sklidimo krypties atžvilgiu. Iš šio
D2
eksperimento rezultatų darome išvadą, kad atomo
magnetinio momento projekcija į magnetinio lauko kryptį turi dvi vertes, t.y. atomo magnetinis
K
momentas yra nukreiptas tik pagal išorinį magnetinį lauką arba prieš jį. Šis eksperimentas tinka visiems vienvalenčiams atomams, nes tuomet L = 0
4.10.1 pav.
( = 0 ) ir L = ( + 1) = 0 , ir jis patvirtina, kad
sukinys magnetiniame lauke orientuotas dviem kryptimis.
Tapatingųjų dalelių neatskiriamumo principas. Šis principas suformuluotas taip:
visos vienodos dalelės (pvz., elektronai metale, protonai atomų branduoliuose) iš
principo viena nuo kitos yra neatskiriamos. Tai kvantinės statistikos principas. Sprendžiant kvantinėje statistikoje klausimą apie dalelių pasiskirstymą fazinėse gardelėse
( ∆Γ = ∆x∆y∆z ∆px ∆p y ∆pz ) nežiūrima, kokios konkrečios dalelės yra šiose gardelėse, o
žiūrima, kiek tų dalelių yra gardelėje. Dalelių sistemos būsena nepakis, jeigu tapatingąsias daleles apkeisime vietomis.
Sukinys. Tai dalelės savasis (sukininis) impulso momentas. Sukinys yra apskaičiuojamas pagal (4.9.4) formulę.
Elektrono sukinio projekcija išorinio magnetinio lauko kryptimi z yra tokia:
L sz = ms ,

(4.10.1)

čia ms – sukinio magnetinis kvantinis skaičius. Jis nuo s skiriasi tuo, kad gali įgyti ne tik +1/2,
bet ir -1/2. Dažnai s ir ms yra maišomi ir sukinio kvantiniam skaičiui priskiriama vertė ±1 / 2 .
Pauli principas. Kiekvieno atomo elektrono būsena yra reiškiama keturiais kvantiniais skaičiais: pagrindiniu, šalutiniu, magnetiniu ir sukininiu magnetiniu. Pauli principas:
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viename atome negali būti 2 elektronų, kurių kvantinių skaičių rinkiniai būtų vienodi.
Elektronų reiškiamų 4 kvantiniais skaičiais viename atome kiekis yra toks:
Z1(n, , m, ms ) = 1 arba 0.

(4.10.2)

Elektronų reiškiamų 3 kvantiniais skaičiais kiekis atome yra toks:
Z 2 (n, , m) = 2.

(4.10.3)

Elektronų reiškiamų 2 kvantiniais skaičiais kiekis atome yra toks:
Z 3 (n, ) = 2(2 + 1) .

(4.10.4)

Elektronų reiškiamų 1 kvantiniu skaičiumi kiekis atome yra toks:
Z 4 (n) = 2n 2 .

(4.10.5)

Elektronų pasiskirstymas atome atitinka minimalios potencinės energijos principą: didėjant elektronų skaičiui, kiekvienas kitas elektronas užima laisvą mažiausios energijos būseną.
Elektronai atome užima energines būsenas pagal Pauli principą. Atomo elektronai, užimantys visas būsenas su vienodu pagrindiniu kvantiniu skaičiumi, sudaro vieną elektronų
sluoksnį. Kai n = 1 , yra K sluoksnis, kai n = 2 , L sluoksnis, kai n = 3 , M sluoksnis, kai
n = 4 , N sluoksnis ir t.t. Elektronai sluoksnyje yra pasiskirstę į pasluoksnius. Į vieną pasluoksnį įeina elektronai, turintys tą patį orbitinį (šalutinį) kvantinį skaičių . Elektronai pirmiausia užima mažiausios energijos būsenas, po to – vis didesnės energijos būsenas. Viename sluoksnyje pirmiausia užpildomos būsenos, kurių = 0 , po to būsenos, kurių didėja iki
n–1. Esant pakankamai dideliems Z, dėl sąveikos tarp elektronų atomas gali turėti būsenas,
kai jo energija bus mažesnė, kai n bus didesnis, o – mažesnis, pvz., kalio atomas.
Elektronai, esantys paskutiniame sluoksnyje, yra vadinami valentiniais. Tai s ir
p pasluoksnių elektronai ( = 0) ir ( = 1) . Valentiniai elektronai lemia medžiagos chemines ir optines savybes.

4.11. Fermionai ir bozonai
Bozonai – tai dalelės, kurių sukinys matuojamas vienetais, yra lygus sveikam skaičiui arba nuliui (fotonas, fononas ir kai kurie branduoliai). Bozonų sistemą nusako Bozės
ir Einšteino kvantinė statistika. Bozės ir Einšteino pasiskirstymo funkcija yra tokia:
fB =

1
,
⎛ Ei − µ ⎞
exp ⎜
⎟ −1
⎝ kT ⎠

(4.11.1)

U − TS − pV
– cheminis potenciaN
las, U – sistemos vidinė energija, S – jos entropija, V – sistemos tūris, p – slėgis, N – dalelių

čia k – Bolcmano konstanta, Ei – dalelės energija, µ =

skaičius sistemoje, T – temperatūra. Bozonai nepaklūsta Pauli principui.
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Dalelės, turinčios pusinį sukinį, yra vadinamos fermionais. Tai elektronai, protonai,
neutronai ir kt. Fermionų sistemą nusako Fermi ir Dirako kvantinė statistika. Fermi ir
Dirako pasiskirstymo funkcija:
fF =

1
.
⎛ Ei − µ ⎞
exp ⎜
⎟ +1
⎝ kT ⎠

(4.11.2)

Fermionai paklūsta Pauli principui.

4.12. Atomų ir molekulių spektrai
Atomai, silpnai sąveikaudami išskiria arba sugeria elektromagnetines bangas. Atomų
spektrai yra linijiniai, t.y. sudaryti iš atskirų linijų. Linijos yra įvairiose spektro dalyse: infraraudonojoje, matomoje, ultravioletinėje ir rentgeno. Elementų spektrai skiriasi vieni nuo
kitų linijų kiekiu, jų išsidėstymu ir intensyvumu. Jei atomai išspinduliuoja elektromagnetines
bangas, tai yra emisinis spektras, jeigu absorbuoja – absorbcinis spektras. Atomų spektrai yra
jono arba atomo. Atomo spektrai žymimi I (Fe I, He I). Vieną kartą jonizuoto jono – II (Fe
II), dukart jonizuoto – III (Fe III). Atomų spektrai dar yra vadinami lankiniais, o jonų – kibirkštiniais, nes jiems gauti yra reikalingas stipresnis elektrinis laukas (t.y. kibirkštis).
Molekulių spektrai – tai juostiniai spektrai. Šios juostos sudarytos iš daug viena šalia
kitos esančių linijų. Viena šalia kitos esančios juostos sudaro juostų grupes. Molekulių
spektrų juostos yra aptinkamos infraraudonojoje, matomojoje ir ultravioletinėje srityse.
Molekulės energija, kurios kitimas nulemia spektrą, susideda iš šių dalių:
E / = Eel + Esv + Er ,

(4.12.1)

čia Eel – elektronų judėjimo molekulės atomuose energija, Esv – molekulės atomų, svyruojančių apie pusiausvyros padėtį, vibracinė energija, Er – molekulės rotacinė energija.
Pagal Boro trečiąjį postulatą, pasikeitus molekulės energijai, fotonas turės šį dažnį:
v=

∆Eel ∆Esv ∆Er
.
+
+
h
h
h

(4.12.2)

∆Esv
∆Er , dėl to spektrinės juostos susidaro įvairiose spektro
Kadangi ∆Eel
dalyse. Spektrai, susidarantys vykstant ∆Eel pokyčiams, yra vadinami elektroniniais
spektrais. Šie spektrai susidaro vykstant kvantiniams šuoliams tarp elektroninių energijos lygmenų, kurie atitinka molekulės pusiausvirąją konfigūraciją. Elektronų šuoliams
galioja atrankos taisyklė: pagrindinis kvantinis skaičius n gali kisti bet kaip, tačiau ∆λ
turi būti lygus 0 arba ±1. Čia λ – kvantinis skaičius, apibūdinantis elektroninius lygmenis. Elektroniniai spektrai yra ultravioletinėje ir matomojoje spektrų dalyje.
Vibracinis spektras susidaro vykstant šuoliams tarp vibracinių energijos lygmenų.
Vibracinis spektras yra infraraudonojoje spektro dalyje (bangos ilgis yra nuo keleto mikrometrų iki kelių dešimčių mikrometrų).
Rotacinis spektras susidaro vykstant šuoliams tarp gretimų rotacinių energijos lygmenų. Rotaciniai spektrai esti infraraudonajame spektre (bangos ilgis šimtai mikrometrų).

71

4.13. Šviesos kombinacinis išsklaidymas
Tai monochromatinės bangos išsklaidymas medžiagoje. Šio proceso metu pakinta
bangos dažnis. Atsiradę nauji dažniai yra krintančios šviesos ir išsklaidančios medžiagos
molekulių vibracinių ir rotacinių šuolių dažnių kombinacija. v0 ± v1 , v0 ± v2 ,... Čia v0 –
krintančios šviesos dažnis; v1 , v2 – molekulių virpėjimo dažniai. Kadangi šį spektrą atrado
Č.Ramanas (Indija, 1928 m.), tai atsirandančios linijos yra vadinamos Ramano linijomis.
Ilgabangės linijos (raudonosios linijos) v0 − v1 yra intensyvesnės negu trumpabangės Ramano linijos v0 + v1 (violetinės linijos). Violetinių linijų intensyvumas, didėjant temperatūrai, didėja, o raudonųjų linijų intensyvumas nuo temperatūros beveik nepriklauso.
Kombinacinis išsklaidymas kvantiniu požiūriu aiškinamas taip: krentantis fotonas sąveikauja su normalios būsenos molekule. Molekulė yra sužadinama, o fotonas netenka energijos ∆E .
Tuomet po sąveikos fotonas įgauna šį dažnį (raudonoji linija):
vr = v0 − v1 = v0 −

∆E
.
h

(4.13.1)

Krintantis fotonas sąveikauja su sužadinta molekule. Molekulė atiduoda energijos
perteklių fotonui. Fotono dažnis padidėja (violetinė linija), t.y.
vν = v0 + v1 = v0 +

∆E
.
h

(4.13.2)

4.14. Absorbcija, savaiminis (spontaninis) ir priverstinis (indukuotasis)
spinduliavimas
Absorbcija – tai šviesos bangos, sklindančios medžiagoje, energijos mažėjimas. Dalis sklindančios bangos energijos absorbcijos metu virsta medžiagos vidine energija arba
antrinio spinduliavimo energija. Jeigu visos bangos sugeriamos vienodai, tai yra paprastoji
absorbcija, o jeigu nevienodai – selektyvioji absorbcija. Absorbciniai spektrai esti linijiniai (dujų atomų) ir juostiniai (silpnai sąveikaujančių molekulių).
Spontaninis (savaiminis) spinduliavimas. Jį sukelia sužadintos sistemos (atomo, branduolio) šuolis iš sužadintos būsenos į mažesnės energijos būseną. Išskirto fotono energija
yra lygi pradinės ir galinės būsenų energijų skirtumui. Savaiminis spinduliavimas vyksta
savaime, t.y. be išorinio poveikio. Kuo didesnė savaiminio spinduliavimo tikimybė, tuo
atomas trumpiau būna sužadintos būsenos.
Priverstinis (indukuotas) spinduliavimas. Sužadintas atomas išspinduliuoja fotoną tik
tuo atveju, jeigu šį atomą paveikia fotonas, kurio energija yra lygi sužadinto atomo būseną
atitinkančio energetinio lygmens E2 ir lygmens E1 , į kurį atomas pereina po spinduliavimo, energijų skirtumui ( hν = E2 − E1 ). Sukurtas fotonas yra tos pačios krypties, dažnio,
kaip ir sužadinantysis. Spinduliavimo sukurti fotonai sustiprina medžiagoje sklindančią
šviesą. Kartu su priverstiniu spinduliavimu vyksta ir absorbcija. Norint, kad priverstinis
spinduliavimas nesloptų, priverstinio spinduliavimo aktų turi būti daugiau negu absorbcijos aktų. Indukuotas spinduliavimas yra pagrindinis būdas sukurti ir stiprinti virpesius
kvantiniuose generatoriuose, pvz., lazeriuose, mazeriuose.
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4.15.Lazeriai
Tai šviesos koherentiniai šaltiniai, veikiantys indukuoto spinduliavimo dėka.
Analogiški šaltiniai, spinduliuojantys ultratrumpąsias radijo bangas, yra vadinami
mazeriais. Lazeris dirba, kai indukuoto spinduliavimo aktų yra daugiau negu absorbcijos aktų (kai pasiekiama
inversinė būsena). Lazerį sudaro
rezonansinis kvantinis stiprintuvas ir grįžtamojo ryšio elementai
(4.15.1 pav.). Stiprintuvą sudaro
aktyvioji medžiaga (kieta, dujos,
skysta) ir energijos šaltinis. Grįžtamojo ryšio elementai – tai atviras rezonatorius – (2 lygiagretūs
veidrodžiai, iš kurių vienas yra
pusiau skaidrus. Kokiu nors būdu
pasiųstas fotonas tegu sužadina
tris fotonus A, B, C. Fotonai B ir
C išlekia iš aktyviosios medžiagos ir toliau procese nedalyvauja, o fotonas A, sklisdamas link
antrojo pusiau skaidraus veidrodžio, dar sukuria keletą fotonų,
kurių dalis atsispindi nuo 2 veidrodžio, o dalis pereina pro jį.
Atsispindėjusieji fotonai vėl praeina pro aktyvią medžiagą, taip
sukurdami dar daugiau fotonų,
kurie savo ruožtu atsispindi nuo
1 veidrodžio. Po daugelio ciklų
pro 2 veidrodį praeis stiprus
pluoštas spindulių. Dėl to lazerio
spindulys yra lygiagretus, t.y. jis
4.15.1 pav.
neišsiskečia.
Pirmas kieto kūno lazeris buvo sukurtas 1960 m., o dujinis – 1961 m. Inversija kieto
kūno lazeryje pasiekiama impulsine lempa, o dujiniuose – elektros iškrova pačiose dujose.
Kaip gaunama aktyvi medžiaga ir kas vyksta ją sužadinus? Viena iš kieto kūno lazeriuose
naudojamų medžiagų – rubino kristalas (4.15.2 pav.) (Al2O3 su 0,03-0,05 % chromo oksido (Cr2O3) priemaiša). Dalis aliuminio atomų Al2O3 gardelėje yra pakeisti Cr3+ jonais.
Cr3+ jonai apšvitinti intensyvia žalia šviesa pereina iš pagrindinio lygmens C į sužadintus
lygmenis A. Lygmenyse A chromo jonai būna neilgai (trumpiau negu 10-7 s). Po to be spinduliavimo jie pereina į lygmenis B (W1 ir W2). Šiuose lygmenyse chromo jonai būna ilgiau
(10-3 s). Šitaip susidaro sąlyga, kad atomų (Cr3+) B lygmenyje yra daugiau negu C lygmenyje. Atsitrenkus fotonui į Cr3+ atomą B lygmenyje, įvyksta spontaniškas spinduliavimas.
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4.15.2 pav.

Tokių spinduliavimų bus daugiau negu savaiminių spinduliavimų iš A į C.
Pirmasis dujinis lazeris buvo sukurtas 1961 metais. Jame aktyviąją medžiagą sudarė helio
ir neono mišinyje dėl elektros iškrovos deganti plazma. Helio atomai, susidurdami su elektronais, pereina į būseną W3. Sužadinti helio atomai susiduria su neono atomais ir jiems perduoda savo energiją. Sužadinti
neono atomai, susidurdami su
fotonais, pereina į būseną W2,
išspinduliuodami tokį pat fotoną. Pervesti neono atomą iš
W3 būsenos į W2 būseną gali
fotonas, kurio energija yra
hv = W3 − W2 . Helio neono la4.15.3 pav.
zerio spinduliuojamos bangos
−7
ilgis yra 6,328 ⋅ 10 m. Šio
lazerio našumo koeficientas yra apie 0,01 %. Daugelio lazerių veikimo našumo koeficientas
yra nuo 0,1 iki 1 %.
Lazerio privalumai yra šie:
• didelis koherentiškumas (optinių kelių skirtumas gali būti net105 m);
• didelis monochromatiškumas (spinduliuojamų bangų intervalas ∆λ ≺ 10−11 m);
• lygiagretūs spinduliai;
• santykinai didelis spinduliuojamų šviesos impulsų energijos tankis.
Lazeris yra naudojamas matavimų technikoje, metalurgijoje, chirurgijoje, karinėje
ginkluotėje, skaičiavimo technikoje ir kt.
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5. KVANTINĖS STATISTIKOS IR
KIETOJO KŪNO FIZIKOS ELEMENTAI
5.1. Fazinė erdvė. Elementarusis narvelis
Nagrinėjamos sistemos koordinačių qi ir sistemos būseną nusakančių impulsų
pi erdvė yra vadinama fazine erdve. Kvantinėje mechanikoje yra nurodomos tik qi ir
pi vidutinės vertės, nes jų nukrypimai nuo vidutinių reikšmių yra apibūdinami neapibrėžtumo sąryšiu ∆qi ∆pi ≥ ћ. Dėl to apibrėžta sistemos būsena yra vaizduojama tam
N
. Čia
tikro tūrio narveliu. Kai ∆qi ∆pi = h / 2π = ћ, tai mažiausias narvelio tūris V =
3
N – laisvės laipsnių skaičius. Kai yra stačiakampė Dekarto sistema, tai V = . Padaliname elementarų tūrį ∆Γi į elementarius narvelius, kurių tūriai ћ3. Tuomet santykis
∆Γi / 3 lemia kvantinių būsenų skaičių, esančių tūryje ∆Γi nuo Ei iki Ei + ∆Ei . Dalelės, turinčios energiją Ei ir esančios tūryje ∆Γi , kurių skaičius yra ∆Ν i gali įvairiai
pasiskirstyti tarp būsenų ∆Γi / 3 .

5.2. Fotoninės ir fononinės dujos
⎛ µ ⎞
Esant exp ⎜
⎟ ≺≺ 1 , Bozė ir Einšteino bei Fermi ir Dirako pasiskirstymo funk⎝ kT ⎠
cijose fB (4.11.1) ir fF (4.11.2) į vienetą galima neatsižvelgti, ir šios funkcijos tampa
klasikine Maksvelo ir Bolcmano pasiskirstymo funkcija:
⎛ E ⎞
(5.2.1)
f M − B = A exp ⎜ − i ⎟ .
⎝ kT ⎠
Dalelių sistema yra vadinama išsigimusia, jeigu jos savybės reiškiamos kvantiniais
dėsniais, skiriasi nuo dalelių sistemos savybių, paklūstančių klasikiniams dėsniams. Išsigimimas ryškiai pastebimas esant labai mažoms temperatūroms ir dideliems tankiams. Temperatūra, kuriai esant išsigimimas tampa ryškus, yra vadinama išsigimimo temperatūra.
Tišs. =

h 2 n02/3
,
2mπk

(5.2.2)

čia n0 – dalelių koncentracija, m – dalelės masė, k – Bolcmano konstanta, h – Planko konstanta. Kai T ≤ Tišs. – sistema išsigimusi, T ≥ Tišs. – sistema neišsigimusi.
Fotoninės dujos visada išsigimusios, nes Tišs. = ∞. Fotonines dujas išreiškia Boze ir
Einšteino kvantinė statistika.
Elastinės bangos kristale turi kvantinių savybių. Jos turi energijos kvantą – mažiausią energijos porciją, kurios dažnis ν. Tai fononas. Fonono energija W = hv ir jo
hv
. Fonono kvaziimpulso kryptis sutampa su bangos sklidimo krypkvaziimpulsas p =
υ
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timi. Kvaziimpulsas gali persiduoti kristalinei gardelei porcijomis ir neišlikti. Taigi tarp
impulso ir kvaziimpulso yra toks skirtumas. Fonono sukinys (spinas) yra lygus nuliui.
Todėl fononai remiasi Bozė ir Einšteino statistika. Fononai gali būti emituojami ir absorbuojami, tačiau jų skaičius būna nepastovus. Dėl to fononinių dujų cheminis potencialas
µ lygus nuliui. (Cheminis potencialas – yra darbas, atliekamas siekiant padidinti sistemos dalelių skaičių vienetu, esant izobarinėm ir izoterminėm sąlygom).
Fononų energijų pasiskirstymas. Kristalo energija gali būti tiriama kaip fononinių
dujų energija. Tuomet kristalo vidinė energija
vmax

v3 dv
,
(5.2.3)
∫
⎛ hv ⎞
0
exp ⎜
⎟ −1
⎝ kT ⎠
čia vmax - fononų viršutinė dažnių riba, įnešanti indėlį į gardelės šiluminių svyravimų energiją, V – kristalo tūris, υ – garso greitis kristale.
Kristalinių gardelių šiluminė talpa. Esant didelėms temperatūroms T » TD,
U=

12πVh
υ2

U = 3 NkT ,
hv
čia TD – Debajaus temperatūra ⎛⎜ TD = max
k
⎝
Ir kristalų molinė šiluminė talpa
Cµ =

(5.2.4)
⎞.
⎟
⎠

∂U
= 3R .
∂T

(5.2.5)

Matome, kad esant aukštoms temperatūroms paprastų kristalų vidinė energija ir molinė šiluminė talpa nepriklauso nuo kristalo prigimties. Išraiška (5.2.5) patvirtina eksperimentiškai gautą Diulongo ir Pti dėsnį.
Esant žemoms temperatūroms (T « TD) kristalų vidinė energija ir molinė šiluminė talpa
4π5 k 4V 4
T ,
5h3 υ3

(5.2.6)

∂U 16π5 k 4VT 3
=
.
∂T
5h3 υ3

(5.2.7)

U=
Cµ =

Matome, kad esant žemoms temperatūroms kristalo molinė šiluminė talpa proporcinga termodinaminės temperatūros kubui.

5.3. Supertakumas
Tai kvantinio skysčio savybė be trinties tekėti plonais kapiliarais. Kvantinis skystis
– tai skystis, kurio savybes lemia kvantiniai efektai. Jie pradeda reikštis esant žemoms
temperatūroms, kai atstumas tarp skysčio dalelių yra lygus šių dalelių de Broilio bangos
ilgiui. Eksperimentiškai supertakumas nustatytas tik dviejų medžiagų, t.y. dviejų He
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izotopų – 24 He ir 23 He . 24 He supertakumas nustatytas esant 5,04 kPa slėgiui ir žemesnei
nei 2,172 K temperatūrai. 23 He izotopo supertakumas – esant 3,4 MPa slėgiui ir žemesnei nei 2,65K temperatūrai. Skystam 24 He apibūdinti tinka Bozė ir Einšteino statistika,
o skystam 32 He – Fermi ir Dirako statistika.

5.4. Laidumo elektronų metale pasiskirstymas
Absoliutinio nulio temperatūroje. Laidumo elektronų pasiskirstymas metale yra reiškiamas Fermi ir Dirako statistika. Tarkim µ0 – elektroninių dujų cheminis potencialas,
esant temperatūrai T = 0. Tuomet Fermi ir Dirako pasiskirstymo funkcija yra tokia:
1
.
(5.4.1)
⎛ Ei − µ0 ⎞
exp ⎜
⎟ +1
⎝ kT ⎠
Matome, kad kai elektronų energija mažesnė už cheminį potencialą ( Ei − µ 0 ≺ 0 )
ir temperatūra lygi absoliučiam nuliui (T = 0), Fermi ir Dirako pasiskirstymo funkcija
lygi vienetui ( f F = 1 ), o kai elektronų energija didesnė nei cheminio potencialo vertė,
f F = 0. Absoliutaus nulio temperatūroje Fermi ir Dirako
pasiskirstymo f-jos priklausomybė nuo elektrono energijos yra tokia (5.4.1 pav.). Kai elektrono energija yra nuo
0 iki µ0, tai fF lygi vienetui. Pereinant per tašką W = µ 0 ,
pasiskirstymo funkcija fF šuoliškai krinta nuo 1 iki 0. Iš čia
išeina, kad esant temperatūrai, lygiai nuliui, visi lygmenys,
kurių energija ne didesnė už µ0, yra užpildyti elektronų, o
5.4.1 pav.
visi lygmenys, kurių energija didesnė už µ0 – tušti. Vadinasi, µ0 – tai maksimali energija, kurią laidumo elektronai gali turėti metale, jo temperatūrai esant lygiai nuliui. Ši energija yra vadinama Fermi energija EF. Aukščiausias lygmuo,
kuris esant temperatūrai, lygiai nuliui, yra pripildytas elektronų, vadinamas Fermi lygmeniu.
Elektronų pasiskirstymas lygmenyse priklausomai nuo jų energijos pavaizduotas 5.4.2 paveiksle. Fermi energija yra apskaičiuojama taip:
fF =

h 2 ⎛ 3n0 ⎞
EF =
2m ⎜⎝ 8π ⎟⎠

2/3

,

(5.4.2)

čia m – elektrono masė, n0 – elektronų koncentraci5.4.2 pav.
ja, h – Planko konstanta.
Matome, kad Fermi energija proporcinga
elektronų koncentracijai, pakeltai laipsniu dvi trečiosios (EF ~ n02/3 ). Tarp Fermi lygmens
energijos ir elektrono vidutinės energijos E galioja sąryšis:
3
E = EF .
5

(5.4.3)
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Temperatūros įtaka elektronų pasiskirstymui. Fermi ir Dirako pasiskirstymo funkcija,
esant temperatūrai aukštesnei už absoliutų nulį,
pavaizduota 5.4.3 paveiksle. Iš brėžinio matome,
kad, keliant temperatūrą, elektronų pasiskirstymas tarp lygmenų, srityje EF ± kT , pasikeičia.
Elektronų pasiskirstymas tarp lygmenų, kurių
E ≺≺ EF nepasikeičia. Iš čia galima apibrėžti Fermi lygmenį kitaip: lygmuo, kuriame rasti
elektroną tikimybė yra lygi 1/2, yra vadinamas
Fermi lygmeniu.

5.4.3 pav.

5.5. Elektroninių dujų metale vidinė energija ir šiluminė talpa
Elektroninių dujų metale vidinė energija yra tokia:
2
⎡
3
5 2 ⎛ kT ⎞ ⎤
U = N A EF ⎢1 + π ⎜
⎟ ⎥ = C1 EF
5
⎢⎣ 12 ⎝ EF ⎠ ⎥⎦

2
⎡
⎛ T ⎞ ⎤
⎢1 + C2 ⎜
⎟ ⎥.
E
⎢⎣
⎝ F ⎠ ⎥⎦

(5.5.1)

čia C1 ir C2 – konstantos.
Esant mažoms temperatūroms, Fermi lygmuo ir vidinė energija nuo temperatūros
beveik nepriklauso.
kT , elektroninės dujos neišsigimusios (tinka Bolcmano statistika).
1.Kai E − EF
2. Kai E − EF ≺≺ kT , elektroninės dujos išsigimusios.
Praktiškai metale elektroninės dujos visada išsigimusios.
Puslaidininkiuose, esant kambario temperatūrai, elektroninės dujos yra neišsigimusios ir tinka klasikiniai dėsniai.
Elektroninių dujų metale molinė šiluminė talpa, esant pastoviam tūriui, yra tokia:
CV µ =

∂U π2
kT π2
k 2T
,
=
N Ak
=
NA
∂T
EF
EF
2
2

(5.5.2)

Santykis CV µ / CVklµ ≈ 0,03 , čia CVklµ - neišsigimusių vienatomių dujų molinė šiluminė
talpa. Tai paaiškinama tuo, kad, kylant temperatūrai, vidinė energija pakyla tik tų elektronų, kurie yra energijos EF ± kT lygmenyse.

5.6. Metalų elektroninis laidumas
Savitoji (specifinė) metalų varža yra tokia:
ρ = ρT + ρ p ,
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(5.6.1)

čia ρT – savitoji varža, sukeliama elektroninių bangų išbarstymo ant medžiagos tankio
fluktuacijų, ρ p – savitoji varža, atsirandanti dėl elektroninių bangų išbarstymo ant priemaišų. Savitosios varžos priklausomybė nuo
temperatūros yra tokia (5.6.1 pav.).
Kai temperatūra mažėja ir priartėja prie
0, tai išbarstymas vyksta tik ant priemaišų ir
ρ = ρ p . Ši varža metaluose yra net ir tada,
kai jie yra atšaldomi iki 0 K. Tai liekamoji varža. Idealaus metalo, t.y. tokio metalo,
kurio atomai yra išsidėstę griežtai periodine
tvarka ir nesvyruoja apie savo pusiausvyros
5.6.1 pav.
padėtį, varža absoliutaus nulio temperatūroje yra lygi nuliui, o laidumas (atvirkščias dydis varžai) lygus begalybei.

5.7. Superlaidumas
Reiškinys, kada, esant tam tikrai temperatūrai Tc, savitoji (specifinė) varža staiga
sumažėja beveik iki nulio, yra vadinamas superlaidumu (5.7.1 pav.). Temperatūra Tc
yra vadinama krizine temperatūra. Superlaidininkais virsta daugelis metalų (išskyrus
varį, sidabrą, auksą, platiną, šarminius ir
feromagnetinius metalus), metalų lydinių ir
junginių (iš viso apie 500). Jeigu superlaidininko žiede sužadiname elektros srovę, tai ji
ten gali tekėti metus ar net daugiau. Superlaidumas išnyksta, kai temperatūra pasidaro
didesnė už krizinę. Superlaidumo priežastis
– elektronų ir gardelės sąveika. Dėl tos są5.7.1 pav.
veikos elektronai deformuoja kristalinę gardelę ir juos apsupa teigiamų jonų debesėlis.
Šis debesėlis ir elektronas sudaro teigiamai įelektrintą visumą, kuri pritraukia antrą
elektroną. Susidaro elektronų poros (Kuperio poros). Kuperio porų sukinys yra lygus nuliui. Kuperio poros pasižymi supertakumu ir juo yra aiškinamas superlaidumas.
Atstumas tarp elektronų Kuperio poroje yra 10-6 m. Jeigu kuloninės stūmos jėgos tarp
elektronų Kuperio poroje yra didesnės už traukos jėgą, tai medžiaga yra normalios
būsenos. Esant Tc temperatūrai traukos jėgos yra didesnės už stūmos jėgas ir medžiaga
tampa superlaidininku. Esant superlaidumui, Kuperio porų elektronai, susidurdami su
kristaline gardele, negali jai atiduoti energijos mažesnėmis porcijomis negu Kuperio
poros ryšio energija. Todėl elektronai, susidurdami su gardelės mazgais, nepraranda
energijos ir medžiaga yra superlaidi, t.y. priemaišos ir šiluminiai gardelės svyravimai
neišbarsto elektroninių bangų.
Esant temperatūrai T = Tc , trauka tarp Kuperio porų išnyksta ir medžiaga pereina
į normalią būseną. Kuo švaresnė medžiaga, tuo staigesnis šuolis iš normalios būsenos
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į superlaidžią. Šuolio temperatūrinis intervalas paprastai yra nuo 10-2 iki 10-4K. Tačiau
dabar yra keramikų, kurių superlaidumas atsiranda esant temperatūroms, artimoms
kambario temperatūrai.

5.8. Superlaidininkų magnetinės savybės
Pakankamai stiprus magnetinis laukas suardo superlaidumą, t.y. grąžina medžiagą
į normalią būseną. Magnetinio lauko stipris, kuriam esant superlaidininkas pereina į
normalią būseną, yra vadinamas kriziniu lauku Hc (5.8.1 pav.). Mažėjant temperatūrai,
Hc didėja:
⎡ ⎛ T ⎞2 ⎤
H c = H 0 ⎢1 − ⎜ ⎟ ⎥ .
⎢⎣ ⎝ Tc ⎠ ⎥⎦

(5.8.1)

Superlaidininko savybės išnyksta, praleidus per jį stiprią elektros srovę, nes ši srovė sukuria krizinį magnetinį lauką Hc, panaikinantį superlaidumą. Superlaidininkas yra
puikus diamagnetikas – jo magnetinė skvarba yra lygi nuliui ir magnetinio lauko stipris
jame yra lygus nuliui. Superlaidininkai yra I
ir II rūšies. Hc stiprio magnetinis laukas prasiskverbia į I rūšies superlaidininkus staiga
ir tuo momentu superlaidininkas pereina į
normalią
būseną. Į II rūšies superlaidininką
5.8.1 pav.
magnetinis laukas pradeda skverbtis anksčiau, negu padidėja jo elektrinė varža.
Superlaidininkai yra panaudojami stipriems magnetiniams laukams gauti.
Džozefsono efektas. Tai tunelinės srovės tekėjimas per ploną(~ 10−9 m ) dielektriko
sluoksnį, skiriantį du superlaidininkus, arba laidininką ir superlaidininką. Šioje sistemoje (pvz., Al – Al2O3 – Pb) sukuriama nuolatinė arba aukšto dažnio įtampa. Tunelinei
srovei viršijus krizinę tunelinę srovę, kontaktas pradeda spinduliuoti elektromagnetines
bangas. Spinduliavimo dažnį ν ir kontakto įtampą U sieja tokia lygtis:
v = 2eU / h,

(5.8.2)

čia e – elektrono krūvis, h – Planko konstanta.
Spinduliavimo priežastis – Kuperio porų tuneliavimas pro dielektriką. Kuperio
pora pagrindinės superlaidininko būsenos atžvilgiu įgyja perteklinę energiją 2eU, kurią,
grįždama į pagrindinę būseną, išspinduliuoja elektromagnetinės energijos kvanto pavidalu. Džozefsono efektas panaudojamas matuoti silpniems elektriniams ir magnetiniams
laukams, kuriant greitaeigių skaičiavimo mašinų mazgus ir stiprintuvus.
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5.9. Energijos juostos kristale
Kristale teigiami jonai yra išsidėstę griežta tvarka. Dėl to kristale yra elektrinis laukas, kurio dydį sąlygoja koordinatė. Elektronas mažiausią potencinę energiją turės ties
teigiamu jonu (5.9.1 pav.). Izoliuotame atome elektronas turi diskretinę energijos vertę
(lygmenį). Kristale ši diskretinė vertė dėl
elektrono sąveikos su visais atomais skaidosi
ir išplinta. Vietoj vieno diskretinio lygmens
kristale susidaro N artimų lygmenų, sudarančių energetines juostas. Tarpai tarp šių juostų
yra vadinami draustinėmis juostomis. Valenti5.9.1 pav.
niai elektronai yra silpniausiai susiję su branduoliu. Jie dėl tunelinio efekto gali pereiti nuo
vieno atomo prie kito. Tikimybė, kad tuneliuos elektronai iš kitų sluoksnių, praktiškai yra
lygi nuliui. Šie elektronai elgiasi kaip izoliuotame atome.
Energijų juostoje lygmenys vienas nuo kito yra nutolę per 10-22 eV. Didėjant energijai, leistinių energijų juostos plotis didėja, o draustinių energijų juostos plotis mažėja.
Leistinių energijų juostos kristale gali būti įvairiai užpildytos elektronų. Ribiniais atvejais
jos gali būti visiškai užpildytos arba tuščios. Absoliutaus nulio temperatūroje elektronai
užima mažiausios energijos lygmenis ir užpildo visus žemesnius lygmenis. Dėl to aukštesnių energijų lygmenys būna tušti. Elektronai gali pereiti iš vieno lygmens į kitą toje pačioje
juostoje. Tam reikia mažesnės energijos – 10−4 − 10−6 eV . Elektronai gali pereiti iš vienos
leistinių energijų juostos į kitą. Šiam perėjimui reikia išeikvoti žymiai didesnę energiją,
negu elektronams judant toje pačioje energijų juostoje. Šiluminis sužadinimas gali suteikti
pakankamai energijos elektronui pereiti iš vieno lygmens į kitą toje pačioje energijų juostoje, taip pat iš vienos juostos pereinant į kitą.
Valentinė ir laidumo juostos. Kietųjų kūnų elektrines savybes lemia leistinių energijų
juostų užpildymas elektronais ir draustinių energijų juostų plotis.
Leistinių energijų juosta, kuri absoliutaus nulio temperatūroje yra visa užpildyta
elektronų, yra vadinama valentine juosta.
Virš valentinės juostos esanti leistinių energijų juosta, kuri absoliutaus nulio temperatūroje yra užpildyta elektronų iš dalies arba visai laisva, yra vadinama laidumo juosta.

5.10. Metalai, dielektrikai ir puslaidininkiai
Kietieji kūnai, kurie absoliutaus nulio temperatūroje turi nevisiškai užpildytas laidumo juostas, yra vadinami metalais. Metalų valentinė ir laidumo juostos yra atskirtos siaura
draustinių energijų juosta ∆Em , išskyrus periodinės elementų lentelės II grupės elementus.
Jų valentinių elektronų diskretiniai lygmenys yra tiek išsiplėtę, kad vienas kitą perdengia ir
tarp šių juostų nėra draustinių juostų. Metalai yra geri elektros srovės laidininkai. Metalų
varža didėja didėjant temperatūrai.
Dielektrikai turi plačias draustines juostas ∆Ed ir absoliutaus nulio temperatūroje
valentinė juosta yra visiškai užpildyta, o virš jos esanti laidumo juosta yra tuščia. Energi-
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jos, kurią elektronams suteikia išorinis elektrinis laukas, neužtenka įveikti šių juostų. Dėl
to dielektrikai elektrai yra nelaidūs.

Metalai
Laidumo juosta

Laidumo juosta

DEm
Dalinai užpildyta juosta

Draustinė
juosta

Juostos persidengia

Valentinė juosta

Dielektrikai

Puslaidininkiai

Laidumo juosta

Laidumo juosta
Draustinė juosta

Draustinė juosta

DEd

Valentinė juosta

DE p

Valentinė juosta

DEd f DE p f DEm

5.10.1 pav.

Elementai, esantys tarp metalų ir dielektrikų, yra vadinami puslaidininkiais. Jų savitoji
varža yra nuo 10-5 iki 108 Ω ⋅ m. Ši varža mažėja didėjant temperatūrai. Puslaidininkių laidumo
ir valentines juostas skiria santykinai siauros draustinės juostos ∆E p (silicis – 1,1 eV, germanis
– 0,72 eV). Absoliutaus nulio temperatūroje puslaidininkiai yra kaip dielektrikai – jų valentinė
juosta visiškai užpildyta elektronų, o laidumo juosta yra tuščia. Tačiau kylant temperatūrai vis
daugiau atsiranda elektronų, kuriems užtenka energijos peršokti draustinę juostą.

5.11. Savasis puslaidininkių laidumas
Tai bedefekčio ir be priemaišų puslaidininkio elektrinis laidumas. Jį sukelia vienodas
skaičius laidumo elektronų ir skylių. Valentinis elektronas palieka atomą. Šiuo atveju atomas tampa teigiamai įelektrintas – susikuria skylė. Pagal juostinę teoriją, pereinant elektronui iš valentinės juostos į laidumo juostą, valentinėje juostoje atsiranda laisvas lygmuo
(5.11.1 pav.). (Čia Ev – valentinės juostos viršus, Ec – laidumo juostos apačia, EF – Fermi
lygmuo, ∆E – draustinės juostos plotis.).
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Skylės krūvis yra teigiamas ir savo
dydžiu yra lygus elektrono krūviui. Į
skylės vietą gali pereiti kitas elektronas,
esantis valentinėje juostoje. Tai bus tolygu skylės perėjimui į tą vietą, iš kur atėjo
elektronas. Elektronai juda prieš elektrinį
lauką, o skylės – pagal elektrinį lauką.
Laidumo elektrono masė dėl sąvei5.11.1 pav.
kos su puslaidininkio gardele skiriasi
nuo laisvo elektrono masės ir yra vadinama efektyviąja mase. Elektrono ir skylės masės
skiriasi. Fermi lygmuo EF – tai tokia energija, kad tikimybė, kad elektronas įgis šią energijos vertę yra lygi 1/2. Fermi lygmens padėtis savajam puslaidininkiui absoliutaus nulio
temperatūroje yra viduryje draustinės juostos (5.11.2 pav.), tačiau kylant temperatūrai
pasislenka nuo vidurinės padėties dėl
skylių ir elektronų skirtingų masių. Jeigu skylės masė didesnė už elektrono, tai
Fermi lygmuo pasislenka link laidumo
juostos, o jeigu elektrono masė didesnė
už skylės masę – tai Fermi lygmuo pasislenka link valentinės juostos.
Valentinės juostos viršus Ev savo
skaitine verte lygi maksimaliai energijai,
kurią elektronas gali turėti būdamas valentinėje juostoje. Laidumo juostos apačia Ev savo skaitine verte lygus minima5.11.2 pav.
liai elektrono energijai, kurią jis gali įgyti
būdamas laidumo juostoje. Draustinės juostos plotis priklauso nuo temperatūros. Didėjant
temperatūrai draustinės juostos plotis mažėja. Tai susieta su atstumų tarp atomų mažėjimu
ir atomų svyravimo amplitudės apie pusiausvyros padėtį didėjimu kylant temperatūrai. Silicio, germanio ir galio arsenido draustinės juostos plotis esant temperatūroms nuo 175 iki
350 K kinta tiesiškai. Laidumas, sukeltas skylių, yra p tipo laidumas, o elektronų – n tipo
laidumas. Savajame puslaidininkyje skylių ir elektronų pusiausvirosios (kai nėra išorinio
sužadinimo) koncentracijos n0 ir p0 atitinkamai yra tokios:
⎛ ∆E ⎞
n0 = p0 = C exp ⎜ − 0 ⎟ ,
⎝ 2kT ⎠
o savitoji (specifinė) varža
ρ = ρ0 exp

∆E0
,
2kT

(5.11.1)

(5.11.2)

čia ∆E0 – savojo puslaidininkio aktyvacijos energija, C, ρ0 – konstantos, savo vertėmis
skirtingos kiekvienam puslaidininkiui. Savojo puslaidininkio aktyvacijos energija savo
skaitine verte yra lygi energijai, kurią reikia suteikti elektronui, kad jis pereitų iš valentinės
1
juostos į laidumo juostą. Savo verte ∆E0 = ∆E . Matome (5.11.1), kad didėjant tempera2
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tūrai, krūvininkų koncentracija didėja. Puslaidininkį apibudina jo krūvininkų savoji koncentracija ni = n0 p0 . Esant 300K, germanio ni = 2 ⋅ 1013 cm −3 , silicio ni = 1,9 ⋅ 1010 cm −3 ,
galio arsenido ni = 1, 4 ⋅ 107 cm −3 . Peršokus elektronui iš laidumo juostos atgal į valentinę
juostą, įvyksta atvirkštinis procesas – rekombinacija. Jos metu skylė susijungia su elektronu ir krūvininkų pora išnyksta. Rekombinacijos procesas mažina puslaidininkių laidumą.

5.12. Priemaišinis puslaidininkių laidumas
Tai laidumas, kurį sukelia puslaidininkiuose esančių priemaišų sukurti krūvininkai.
Kaip priemaišos yra įvairūs pašaliniai atomai bei jonai, defektai. Priemaišos iškreipia gardelės elektrinį lauką, tuo paveikdamos elektronų judėjimą bei jų energinę būseną. Priemaišų sukurti lygmenys yra draustinėje juostoje. Šie lygmenys yra diskretiniai.
Elektroniniai puslaidininkiai. Šio tipo puslaidininkį gauname, kai į jį įterpiame aukštesnio valentingumo elementą. Pavyzdžiui, į
keturvalentį silicį įterpiame penkiavalentį fosforą. Fosforo atomas, atsidūręs gardelės mazge, t.y. užėmęs silicio atomo vietą, sudarys kovalentines jungtis su keturiais greta esančiais
silicio atomais. Vienas fosforo valentinis elektronas bus laisvas. Šitokių elektronų diskretiniai lygmenys bus žemiau laidumo juostos, t.y.
draustinėje juostoje (5.12.1 pav.). Šie lygmenys
yra vadinami donoriniais lygmenimis. Priemaišos, sukuriančios donorinius lygmenis – donorai. Elektronų aktyvacijos energija ∆Ee yra
5.12.1 pav.
mažesnė už savojo puslaidininkio aktyvacijos
energiją ∆E0 . Fosforo sukurtų donorinių lygmenų aktyvacijos energija silicyje yra 0,054
eV. Matome, kad perkelti elektroną iš donorinio lygmens į laidumo zoną reikia žymiai
mažesnės energijos negu iš valentinės zonos į laidumo zoną. Priemaišinis puslaidininkis,
kuriame krūvininkai yra elektronai, vadinamas elektroniniu puslaidininkiu.
Skyliniai puslaidininkiai. Šio tipo puslaidininkiai gaunami, kai į puslaidininkį įterpiame
žemesnio valentingumo elementus. Pavyzdžiui,
į keturvalentį silicį įterpiame trivalentį borą. Šiuo
atveju susidarys viena neužpildyta kovalentinė
jungtis. Šiai jungčiai užpildyti bus pasiskolintas
elektronas iš gretimai esančio silicio atomo. Dėl
to susidarys teigiamas jonas – skylė (5.12.2 pav.).
Pagal juostinę teoriją, elektronai iš valentinės juostos pereina į akceptorinius lygmenis ir valentinėje
juostoje susikuria skylės, kurios turi įtakos elektriniam laidumui. Elektronai, esantys akceptoriniuose lygmenyse, įtakos laidumui neturi. Priemaišos,
sukeliančios skylinį laidumą – akceptoriai. Šiuo
atveju aktyvacijos energija yra lygi 0,08 eV.
5.12.2 pav.
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Elektroniniuose puslaidininkiuose esantys elektronai, o skyliniuose puslaidininkiuose esančios skylės yra vadinami pagrindiniais krūvininkais. Be pagrindinių krūvininkų,
dar yra šalutiniai krūvininkai. Elektroniniame puslaidininkyje šalutiniai krūvininkai yra
skylės, o skyliniame puslaidininkyje – elektronai.
Fermi lygmens padėtį priemaišiniame puslaidininkyje esant abiems priemaišų tipams
nustatyti sunku. Panagrinėsime kai kuriuos atvejus esant neišsigimusiam puslaidininkiui.
Silpnos jonizacijos sritis. Yra donorinis puslaidininkis ir akceptorių koncentracija jame
N a lygi nuliui. Tuomet absoliutaus nulio temperatūroje Fermi lygmuo bus viduryje tarp
donorinio priemaišų lygmens ir laidumo juostos
apačios (5.12.3 pav.). Didėjant temperatūrai Fermi
Ec
lygmuo kyla aukštyn, pasiekia maksimalią vertę ir
su tolesniu temperatūros didėjimu pasiekia vidurinę
Ed
padėtį tarp laidumo zonos apačios Ec ir priemaišinio
lygmens Ed. Ši temperatūrų sritis yra vadinama silEF
pnos jonizacijos sritis (5.12.3 pav., a sritis).
Soties (išsekimo) sritis. Ši sritis pasiekiama,
a
b
c
kai pusiausvyrinių krūvių elektronų koncentracija
n0 pasidaro lygi donorų koncentracijai (visi donoEv
riniai lygmenys yra jonizuoti), t.y. didėjant temperatūrai Fermi lygmuo nusileidžia žemiau donorinio lygmens per keletą kT (5.12.3 pav., b sritis).
T
Temperatūra, kuriai esant donorinės priemaišos
5.12.3 pav.
yra jonizuotos, vadinama soties temperatūra Ts .
Ši temperatūra didėja didėjant donorinių priemaišų koncentracijai ir jonizacijos energijai
( Ec − Ed ) ir mažėjant elektronų efektyviajai masei.
Toliau didėjant temperatūrai, krūvininkų koncentracija laidumo juostoje didėja dėl tiesioginio elektronų peršokimo iš valentinės juostos į laidumo juostą. Tuomet prasideda puslaidininkio atomų jonizacija ir didėjant temperatūrai pasiekiama tokia būsena, kai n0 = p0 , t.y.
prasideda savitasis laidumas (5.12.3 pav., c sritis). Temperatūra, kuriai esant prasideda donorinio puslaidininkio savitasis laidumas, proporcinga draustinės juostos pločiui ir donorų koncentracijai. Esant savitajam laidumui Fermi lygmuo nusileidžia iki draustinės juostos vidurio.
Akceptorinio puslaidininkio atveju, kai donorinių lygmenų nėra, o yra tik akceptoriniai lygmenys, Fermi lygmuo kinta taip. Esant temperatūrai, lygiai absoliučiam nuliui,
Fermi lygmuo yra viduryje tarp valentinės juostos viršaus lygmens Ev ir akceptorinio
lygmens E A . Didėjant temperatūrai Fermi lygmuo iš pradžių nusileidžia link valentinės
juostos, pasiekia minimalią vertę ir su tolesniu temperatūros didėjimu pasiekia akceptorinį lygmenį. Analogiškai donoriniam puslaidininkiui didėjant temperatūrai akceptoriniame
puslaidininkyje pusiausvyrinių krūvininkų koncentracija p0 pasidaro lygi akceptorių koncentracijai, t.y. pasiekiamas soties režimas, o vėliau ir savitojo laidumo būsena. Tuomet
Fermi lygmuo pasiekia draustinės juostos vidurį.
Tačiau realiai puslaidininkiuose yra abiejų tipų priemaišų ir priklausomai nuo priemaišų koncentracijų santykio Fermi lygmens priklausomybė nuo temperatūros yra sudėtingesnė
negu švarių priemaišinių puslaidininkių, t.y. kai yra vieno tipo priemaišų. Puslaidininkiai,
kuriuose donorinių priemaišų koncentracija N d yra lygi akceptorinių priemaišų koncentra-
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cijai N a , yra vadinami sukompensuotais. Šių puslaidininkių Fermi lygmuo yra draustinės
juostos viduryje. Kuo priemaišų koncentracijos labiau skiriasi viena nuo kitos, tuo puslaidininkio savybės artimesnės vieno tipo krūvininkus turintiems puslaidininkiams.

5.13. Kontaktiniai reiškiniai
Kontaktas metalas-vakuumas. Elektrono išlaisvinimo darbas iš metalo priklauso nuo
metalo rūšies ir jo paviršiaus būsenos. Elektronai, išlėkdami iš metalo į vakuumą, sukuria
neigiamo krūvio metale nepriteklių, o vakuume – perteklių. Dėl to ploname sluoksnyje
tarp metalo ir vakuumo (keleto tarpatominių sluoksnių atstumu) susidaro elektrinis laukas
– kontaktinis potencialų skirtumas (5.13.1 pav.):
∆ϕ =

A
,
e

(5.13.1)

čia A – elektronų išlaisvinimo darbas (tai darbas, kuri reikia atlikti perkeliant elektroną
iš metalo į vakuumą, nesuteikiant jam kinetinės energijos),
e – elektrono krūvis.
Už šio dvigubo sluoksnio ne metale elektrinis laukas lygus nuliui. Viduryje
metalo potencialas teigiamas
ir lygus ∆ϕ. Laidumo elektrono potencinė energija neigiama ir lygi −e∆ϕ = − A .
Visas metalo tūris elektronui
yra tartum potencialinė dėžė
5.13.1 pav.
(duobė), kurios gylis A.
Suglaudžiame du metalus, turinčius skirtingus elektronų išlaisvinimo darbus, tačiau
vienodas elektronų koncentracijas. Tarkim, A1 ≺ A2 . Tuomet iš pirmojo metalo į antrąjį
metalą elektronų pereis daugiau negu iš
antrojo į pirmąjį. Susidarius termodinaminei pusiausvyrai tarp šių metalų, susidarys
potencialų skirtumas, kadangi metalai įsikraus skirtingai. Šis potencialų skirtumas
yra vadinamas išoriniu kontaktiniu potencialų ∆ϕ12 skirtumu (5.13.2 pav.). Suglaudus metalus, elektronų lygmenys pirmame
metale pasislinks žemyn, o antrame metale
– pakils aukštyn. Fermi lygmuo bus tame
pačiame aukštyje ir išorinis kontaktinis po5.13.2 pav.
tencialų skirtumas ∆ϕ12 bus toks:
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A1 − A2
.
(5.13.2)
e
Realiai elektronų koncentracijos metaluose yra skirtingos ir Fermi lygmuo kiekviename metale bus skirtingas. Tarp metalų susidarys pereinamasis sluoksnis, kurio plotis
bus panašiai toks pat kaip ir atstumas tarp metalo atomų ir nustatomas šia išraiška:
∆ϕ12 = −

=

2ε0 ∆ϕ '12
,
en0

(5.13.3)

čia ε0 – elektrinė konstanta, n0 – krūvininkų koncentracija pereinamajame sluoksnyje, ∆ϕ '
– vidinis potencialų skirtumas. Vidinis potencialų skirtumas yra toks:
′ =
∆ϕ12

kT n1
ln ,
e
n2

(5.13.4)

čia k – Bolcmano konstanta, T – temperatūra termodinaminėje skalėje, n1 ir n2 –
elektronų koncentracijos atitinkamai pirmajame ir antrajame metaluose. Varža
sluoksnyje beveik tokia pat, kaip ir visame metale, be to, pereinamojo sluoksnio storis mažas. Dėl išvardytų priežasčių srovės į abi puses, galima sakyti, yra vienodos ir
lyginimo efekto dviejų metalų sandūroje nėra. Dažniausiai vidinis potencialų skirtumas yra daug daugiau kartų mažesnis už išorinį potencialų skirtumą (∆ϕ′12 ≺≺ ∆ϕ12 )
ir į jį galima neatsižvelgti.
Kontaktinį potencialų skirtumą apibūdina du A.Voltos dėsniai:
1. Dviejų lygiagrečiai sujungtų metalų sandūroje susidaręs potencialų skirtumas priklauso nuo metalų temperatūros ir jų cheminės prigimties.
2. Sujungus nuosekliai keletą vienodos temperatūros metalų jų suminis kontaktinis
potencialų skirtumas bus lygus sujungtų kraštinių metalų kontaktiniam potencialų
skirtumui ir nepriklausys nuo tarpinių metalų cheminės prigimties.
Kontaktas metalas-puslaidininkis. Suglaudžiam metalą ir n tipo puslaidininkį.
Tarkim, krūvininkų išlaisvinimo darbas iš metalo (Am) yra didesnis negu išlaisvinimo darbas iš puslaidininkio (Ap). Tuomet iš puslaidininkio į metalą pereis daugiau
elektronų negu iš metalo į puslaidininkį. Metalas prie sandūros įsikraus neigiamai, o
puslaidininkis – teigiamai. Puslaidininkio laidumo juosta ties metalu užlinks aukštyn,
t.y. susidarys potencialinis barjeras. Elektronai iš donorinio puslaidininkio nepraeis.
Puslaidininkyje ties sandūra pagrindinių krūvininkų bus mažiau negu tūryje, tačiau
šalutinių krūvininkų skylių bus daugiau negu tūryje. Esant pakankamo stiprio laukams
susidarys inversija ir gausime susiformavusią p–n sandūrą. Matome, kad metalo ir
puslaidininkio sandūra šiuo atveju yra kaip lygintuvas.
Panagrinėsime antrąjį atvejį. Tarkim, elektronų išlaisvinimo darbas iš metalo mažesnis negu iš donorinio puslaidininkio. Šiuo atveju elektronų iš metalo į puslaidininkį
pereis daugiau negu iš puslaidininkio į metalą. Metalo paviršius prie sandūros įsikraus
teigiamai, o puslaidininkis – neigiamai. Puslaidininkyje ties sandūra bus labai padidėjusi
elektronų koncentracija. Ši būsena yra vadinama akumuliacija.
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5.14. Elektroninio ir skylinio puslaidininkių kontaktas (p-n sandūra)ir jo
voltamperinė charakteristika
Sudarant p-n sandūrą į vieną puslaidininkio sritį įterpiama donorinių priemaišų, o į
kitą – akceptorinių priemaišų. Susiformavusioje p–n sandūroje vyksta šie procesai. Iš p tipo
puslaidininkio pagrindiniai krūvininkai skylės pereina į n tipo puslaidininkį, o iš n tipo puslaidininkio pagrindiniai krūvininkai elektronai pereina į p tipo puslaidininkį. Vyksta elektronų ir skylių rekombinacija t.y. krūvininkų pora elektronas-skylė išnyksta. Išnykus elektronui
– skylei lieka nesukompensuoti juos sukūrę jonai: teigiami jonai – n tipo puslaidininkyje ir
neigiami jonai – p tipo puslaidininkyje. Susikuria dvigubas sluoksnis, kurio plotis ir kurio
elektrinis laukas ES nukreiptas iš n tipo puslaidininkio į p tipo puslaidininkį (5.14.1 pav.).
Šis laukas didėja tol, kol jis nesustabdo
krūvininkų judėjimo. Susikūrusi puslaidininkių sandūra yra vadinama puslaidininkine
p–n sandūra. Šios sandūros varža yra didesnė negu likusio tūrio. Prijunkime prie puslaidininkio galų elektrovaros jėgos šaltinį taip,
kad jo pliusas būtų prie p tipo puslaidininkio,
o minusas – prie n tipo Šiuo atveju sandūros
sukuriamo elektrinio lauko ir išorinio elektrinio lauko kryptys bus priešingos, dvigubo
5.14.1 pav.
sluoksnio plotis sumažės ir krūvininkai pradės
praeiti pro p–n sandūrą – išorinėje grandinėje tekės srovė. Tai tiesioginė srovė.
Prijunkime prie n tipo puslaidininkio teigiamą elektrovaros šaltinio polių, o prie p
tipo – neigiamą polių. Tuomet išorinio ir sandūros elektrinių laukų kryptys sutaps, krūvininkai dar labiau nutols nuo p–n sandūros, jos varža padidės ir srovė turėtų netekėti. Tačiau
kiekviename puslaidininkyje, be pagrindinių krūvininkų, yra šalutinių krūvininkų (p tipo
puslaidininkyje elektronai, o n tipo – skylės). Šalutiniai krūvininkai ir sąlygoja atbulinę
srovę – didėjant atbulinei įtampai, iš pradžių srovė didėja greitai, o vėliau pasiekia įsotinimą I s , t.y. visi šalutiniai krūvininkai įveikia p–n sandūros barjerą.
Panagrinėsime procesus, vykstančius p–n sandūroje juostinės teorijos požiūriu.
Tarkim, donoriniai lygmenys yra draustinėje juostoje arti laidumo juostos apačios, o
akceptoriniai lygmenys – arti valentinės juostos viršaus. Tuomet kambario temperatūroje visi priemaišiniai lygmenys yra jonizuoti. Esant termodinaminei pusiausvyrai Fermi
lygmuo p–n sandūroje
p
n
p
n
p
n
ir p ir n srityse bus tame
E
Ec
c
Ec
pačiame lygyje (5.14.2
pav. a.). p tipo puslaiEF
EF
EF
dininkyje laidumo juosEv
Ev
Ev
tos apačia ir valentinės
juostos viršus bus aukša)
b)
c)
čiau negu analogiškų
5.14.2 pav.
juostų padėtys n tipo
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puslaidininkyje. Susidaro potencialinis barjeras pagrindiniams krūvininkams. Prijungus
prie p–n sandūros srovės šaltinį pralaidžia kryptimi Fermi lygmuo neutraliose puslaidininkių srityse bus ne vienoduose lygiuose – n tipo puslaidininkyje bus aukščiau negu p
tipo puslaidininkyje (5.14.2 pav., b.), o potencialinis barjeras sumažės, ir, pasiekus tam
tikrą išorinio elektrinio lauko stiprį, pagrindiniai krūvininkai potencialinį barjerą lengvai
įveiks. Prijungus srovės šaltinį užtveriamąja kryptimi Fermi lygmuo n tipo puslaidininkyje nusileis žemiau negu p tipo puslaidininkyje
(5.14.2 pav., c.). Pagrindinių krūvininkų potencialinis barjeras padidės, tačiau šalutiniai krūvininkai
elektronai iš p tipo puslaidininkio „lengvai nuriedės“ į n tipo puslaidininkį, skylės iš n tipo puslaidininkio „lengvai išplauks“ į p tipo puslaidininkį.
Srovės, tekančios pro p–n sandūrą, priklausomybė
nuo įtampos tarp jos elektrodų pateikta 5.14.3 paveiksle. Ši priklausomybė yra vadinama puslaidininkinio diodo voltamperine charakteristika.
Viena iš diodo charakteristikų yra jo lyginimo
koeficientas:
k=

I ties
,
I at

(5.14.1)

čia I ties , I at – atitinkamai, tiesioginės ir atbulinės
srovės vertės, esant tai pačiai įtampai tarp elektrodų. Didėjant įtampai tarp elektrodų lyginimo koeficientas didėja.

5.14.3 pav.

5.15. Fotoelektriniai reiškiniai puslaidininkiuose
Fotolaidumas – tai krūvininkų koncentracijos padidėjimas, apšvietus puslaidininkį
elektromagnetinėmis bangomis. Tai vidinis fotoefektas. Jeigu apšviečiame savąjį puslaidininkį, tai fotolaidumo raudonoji riba yra tokia:
v=

∆E0
,
h

(5.15.1)

čia ν – elektromagnetinės bangos dažnis, ∆E0 – grynojo puslaidininkio aktyvacijos energija, h – Planko konstanta.
Priemaišinio puslaidininkio raudonoji riba
ve =

∆Ee
∆Eh
, vh =
,
h
h

(5.15.2)

čia ∆Ee – donorinio puslaidininkio aktyvacijos energija, ∆Eh – akceptorinio puslaidininkio aktyvacijos energija.
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Fotolaidumą susilpnina krūvininkų rekombinacija, t.y. elektronas iš laidumo zonos grįžta į valentinę zoną arba į donorinį lygmenį, arba iš akceptorinio lygmens į valentinę juostą.
Užtvarinis fotoefektas. Apšvietus p–n sandūrą šviesa, kurios fotono energija yra didesnė
už krūvininkų aktyvacijos energiją, nuskurdintoje srityje susikuria krūvininkai ir p–n sandūroje
susidaro potencialų skirtumas (5.15.1 pav. Užtvarinis fotoefektas). Tai aiškinama taip.
Užtvarinis fotoefektas

hn ß
p

Fotomagnetoelektrinis efektas

r
H

hn ß
n

Å
Å

Demberio efektas

hn ß
ÅÅÅ ÅÅÅ Å
me f mh
--- --- --- -

EVJ

EVJ

5.15.1 pav.

Šalutiniai krūvininkai elektronai iš p tipo srities pereina į n tipo sritį šitaip sumažindami nuskurdintoje srityje jonizuotų donorų sukurtą teigiamą potencialą (5.15.2 pav.,
a.). Skylės iš n tipo srities pereina p tipo sritį šitaip sumažindamos jonizuotų akceptorių
sukurtą neigiamą potencialą. Dėl šių dviejų procesų sumažėja p–n sandūros potencialinis
barjeras ir pagrindiniai krūvininkai gali praeiti pro p–n sandūrą sukurdami srovę, nukreiptą nuo p srities į n sritį (5.15.2 pav. b.).

5.15.2 pav.

Esant pastoviam p–n sandūros apšviestumui susidaro stacionari būsena. Jos metu
fotonų generuotų šalutinių krūvininkų sukurta srovė yra lygi pagrindinių krūvininkų srovei. Sudarę išorinę grandinę galime išmatuoti ventilinę fotoelektrovaros jėgą. Matome,
kad apšviesta p–n sandūra yra kaip fotoelementas. Esant mažiems sužadinimams (fotonų
sukurta srovė yra daug kartų mažesnė už šalutinių krūvininkų soties srovę) susidariusi
ventilinė fotoelektrovaros jėga yra proporcinga krintančios šviesos intensyvumui. Susidariusi elektrovaros jėga neviršija draustinės juostos pločio, tačiau naudojant specialias
puslaidininkių gamybos technologijas (ploni puslaidininkių sluoksniai ant izoliuojančių
padėklų ir kt.) galima gauti elektrovaros jėgas didesnes negu 500 V.
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Fotomagnetoelektrinis efektas. Puslaidininkį apšviečiame stipria šviesa. Susikūrusios skylės ir elektronai dėl koncentracijos gradiento judės gilyn į puslaidininkį. Sukuriame magnetinį lauką taip, kad jis būtų statmenas krūvininkų srautams. Susidariusius
skylių ir elektronų srautus magnetinis laukas dėl Lorenco jėgos nukreips į priešingas
kryptis – puslaidininkyje susikurs elektrovaros jėga (5.15.1 pav. Fotomagnetoelektrinis
efektas). Esant mažiems sužadinimams susidariusi fotoelektrovaros jėga dėl fotomagnetoelektrinio efekto yra proporcinga krintančios šviesos intensyvumui ir didėjant šviesos
intensyvumui artėja link įsotinimo.
Demberio efektas. Apšviečiame puslaidininkį stipria šviesa (5.15.1 pav. Demberio
efektas). Susikuria elektronai ir skylės. Jie iš apšviestos vietos difunduoja į neapšviestą,
t.y. kur mažesnė krūvininkų koncentracija. Skylių judrumas yra mažesnis negu elektronų,
t.y. skylių kiekis, prasiskverbusių į puslaidininkio tūrį bus mažesnis negu elektronų. Dėl
to apšviestas puslaidininkio paviršius bus įelektrintas teigiamai, o tūris – neigiamai.. Susidaręs elektrinis laukas stabdys elektronus, šitaip mažindamas jų judrumą ir greitins skyles
tol, kol susidarys pusiausvyra. Demberio fotoelektrovaros jėga tuo didesnė, kuo labiau
skiriasi elektronų ir skylių judrumas. Bendruoju atveju ji truputį didesnė negu kT e . Esant
lygiems elektronų ir skylių judrumams Demberio fotoelektrovaros jėga lygi nuliui.

5.16. Holo efektas
Stačiakampio formos n tipo puslaidininkinė plokštelė patalpinama į magnetinį lauką, kurio magnetinė indukcija B (5.16.1 pav.). Statmenai magnetiniam laukui plokštele
teka elektros srovė. Jos tankis j . Dėl Lorenco jėgos elektronai nukreipiami į viršų.
Viršuje susidarys elektronų perteklius.

5.16.1 pav.

Šalutiniai krūvininkai skylės taip pat bus nukreipiamos į viršų, nes krūvininkų nukreipimo kryptis priklauso nuo elektros srovės ir magnetinio lauko krypčių. Viršutinė
plokštelės dalis bus įelektrinta neigiamai, apatinė – teigiamai. Susidaręs elektrinis laukas EB didės tol, kol jo poveikis krūviams bus lygus Lorenco jėgai ( Fe = FL ) . Susidarys
pusiausvyra skersine kryptimi. Tuomet
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eEB = e∆ϕ / a = eυB .
Iš čia
∆ϕ = υBa ,

(5.16.1)

čia ∆ϕ – skersinis Holo potencialų skirtumas, eEB – elektrinė jėga Fe , eυB – Lorenco jėga
FL , e – elektrono krūvis, υ – elektronų kryptingo judėjimo greitis, a – puslaidininkinio
pavyzdžio aukštis.
Žinome, kad srovės stipris
I = jS = neυS ,

(5.16.2)

čia S – plokštelės skerspjūvio plotas, n – elektronų koncentracija. Tuomet, išsireiškę iš
(5.16.2) greitį υ, gausime :
∆ϕ =

IBa
I
1 IB
IB
=
Ba = . = R ,
neS nead
en d
d

(5.16.3)

čia R – Holo konstanta, d – plokštelės storis. Matome, kad Holo potencialų skirtumas yra
atvirkščiai proporcingas plokštelės storiui d ir tiesiog proporcingas magnetinei indukcijai
bei tekančios plokštele elektros srovės stipriui I. Holo konstanta R priklauso nuo medžiagos. Pagal R dydį galime nustatyti:
a) krūvio nešėjų koncentraciją medžiagoje;
b) puslaidininkių laidumo tipą.
Holo efektas panaudojamas lygmenų spektriniam pasiskirstymui nustatyti ir kt. Gaminami įvairūs jutikliai, veikiantys Holo efekto pagrindu.

5.17. Termoelektriniai reiškiniai
Tomsono efektas. Praleidę elektros srovę išilgai vienalytės medžiagos, kurioje yra
išilginis temperatūros gradientas dT/dx, medžiagoje kartu su Džaulio šiluma išsiskirs šiluma, kurios kiekis yra proporcingas tekančios srovės stipriui ir temperatūros skirtumui.
Jeigu elektronai juda iš karštesnės srities į šaltesnę sritį, tai jie atiduoda savo energijos
perteklių gardelei ir šaltesnė sritis įkaista. Judant elektronams iš šaltesnė pusės į karštesnę,
elektronai energijos nepriteklių paima iš gardelės ir karštesnė vieta atvėsta.
Zeebeko efektas. Sudarius uždarą
grandinę iš dviejų metalų ar puslaidininkių
ir sujungimo vietas patalpinus į skirtingų
temperatūrų T1 ir T2 aplinkas, grandinėje
pradės tekėti elektros srovė (5.17.1 pav.).
Tai Zeebeko efektas. Susidariusios srovės
stipris priklauso nuo temperatūrų skirtumo
ir medžiagų prigimties. Susidariusi termoe5.17.1 pav.
lektrovaros jėga yra tiesiogiai proporcinga
temperatūrų skirtumui:
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ε = α(T1 − T2 ) ,

(5.17.1)

čia α – savitoji termoelektrovaros jėga. Metalų α yra nuo 1 iki 10 mikrovoltų laipsniui, o
puslaidininkių nuo 100 iki 1000 µV/K.
Zeebeko efektas panaudojamas temperatūrai matuoti, termobaterijoms gaminti, t.y.
šilumą paversti elektros srove. Puslaidininkių termobaterijos našumas sudaro 15-18%.
Peltje efektas. Tekant elektros srovei grandine, sudarytai iš dviejų nuosekliai sujungtų medžiagų, sandūros vieta išskiria arba absorbuoja šilumą. Išsiskyręs šilumos kiekis proporcingas srovės stipriui I ir srovės tekėjimo trukmei t:
Q = PIt ,

(5.17.2)

čia P – Peltje koeficientas.
Peltje efektą galima paaiškinti taip. Tarkim, sandūros srityje 1 yra mažesnė temperatūra negu srityje 2. Elektronai 1 srityje turės mažesnę energiją negu 2 srityje, ir, pereidami
iš 1 srities į 2 sritį, sąveikaudami su medžiagos gardele, paims iš jos energiją ir antroji sritis
atvės. Tekant elektros srovei priešinga kryptimi, elektronai 2 srityje turės didesnę energiją
negu 1 srityje, ir patekę į 1 sritį perduos savo energijos perteklių gardelei ir 1 sritis įkais.
Peltje efektas naudojamas šaldytuvų gamyboje ir kt.

5.18. Kietųjų kūnų liuminescencija
Liuminescencija – tai nepusiausvyrinis elektromagnetinis spinduliavimas, kurį sukelia
nešiluminis energijos šaltinis. Pagal spinduliavimo trukmę τ po sužadinimo liuminescencija
yra skirstoma į fluorescenciją ( τ ≤ 10−8 s ) ir fosforescenciją ( τ 10−8 s ). Pagal kietojo kūno
juostinę teoriją fluorescencija galima paaiškinti taip. Įmaišius aktyvių priemaišų į kristalą
jame susikuria – aktyvatoriai. Jų energiniai lygmenys yra draustinėje juostoje, arti laidumo
juostos apačios. Po sužadinimo elektronai peršoka į laidumo juostą ir joje juda, kol įvyksta
rekombinacija. Tai trunka ne ilgiau negu 10-8 s. Fosforescencija aiškinama taip. Draustinėje
juostoje netoli laidumo juostos apačios yra prilipimo lygmenys. Elektronai, judantys laidumo juostoje yra lengvai pagaunami prilipimo lygmenų ir juose gali išbūti ilgą laiką. Vėliau
elektronai grįžta į laidumo juostą ir juda toliau. Taip gali kartotis daug kartų. Fosforescencija
įvyksta po sužadinimo praėjus didesnei negu 10-8 s laiko trukmei.
Liuminescencija pagal įgytos energijos virtimo į spinduliavimą būdą yra skirstoma į
savaiminę, rezonansinę, antistoksinę, priverstinę, rekombinacinę.
Savaiminė liuminescencija, kai atomo (molekulės) elektronas pereina iš pagrindinio lygmens į sužadintą 3 lygmenį (5.18.1 pav.).
Paskui, nespinduliuodamas elektromagnetinių
bangų, pereina į antrą lygmenį. Po to iš antro lygmens,
spinduliuodamas elektromagnetines bangas, grįžta į
pagrindinį 1 lygmenį.
5.18.1 pav.
Rezonansinė liuminescencija – kai elektronas iš
sužadintos 3 lygmens grįžta tiesiai į 1 pagrindinį lygmenį.
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Antistoksinė liuminescencija – kai elektronas, būdamas sužadintoje būsenoje, gauna
papildomai energijos ir peršoka į lygmenį, esantį aukščiau 3 lygmens. Po to grįždamas į
pagrindinį 1 lygmenį, elektronas išspinduliuoja aukštesnės energijos kvantą, negu buvo
žadinančios energijos kvantas.
Priverstinė liuminescencija – kai elektronas, įgavęs energiją, peršoka į 3 lygmenį, iš jo
į tarpinį nestabilų lygmenį 4. Įgavęs papildomos
energijos, elektronas peršoka į 2 lygmenį (5.18.2
pav.). Grįždamas iš 2 į pagrindinį 1 lygmenį,
elektronas išspinduliuoja šviesos kvantą.
Rekombinacinė liuminescencija – kai
elektronas sužadinimo energiją įgyja rekombinuojant dalelėms (elektronui – su jonu, elektro5.18.2 pav.
nui – su skyle ir kt.).
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6. ATOMO BRANDUOLIO FIZIKOS ELEMENTAI
6.1. Atomo branduolio sandara, elektros krūvis, matmenys ir masė
Branduoliu yra vadinama centrinė atomo dalis, kurioje yra sukauptas visas atomo
teigiamas krūvis ir beveik visa atomo masė. Atomo branduolys susideda iš protonų ir neutronų. Protono krūvis teigiamas, neutronas krūvio neturi. Branduolio krūvis yra lygus Ze.
Čia e – elektrono krūvis, Z – elemento eilės numeris periodinėje elementų lentelėje. Z yra
lygus protonų skaičiui branduolyje. Z yra vadinamas branduolio krūvio skaičiumi. Protonų
ir neutronų skaičius branduolyje yra vadinamas masės skaičiumi ( A = Z + N ).
Branduolio matmenys yra apibūdinami branduolio spinduliu R = R0 A1/3 , t.y.
R = (1 ÷ 10) ⋅ 10−15 m . Čia R0 = (1,3 ÷ 1,7) ⋅ 10−15 m. Branduolio tankis yra lygus apie
1017 kgm −3 ir visų branduolių yra vienodas. 1932 m. buvo atrasta nauja dalelė – neutronas.
Jis neturi krūvio ir turi maždaug tokią pačią masę, kaip ir protonas. Neutrono sukinys yra
lygus / 2 . D. Ivanenkos paskelbta, o V. Heizenbergo išvystyta hipotezė apie protoninę-neutroninę branduolio sandarą teigia, kad branduoliai susideda iš protonų ir neutronų.
Neutronų kiekį branduolyje rodo masės ir krūvio skaičių skirtumas N = A − Z . Iki elementų periodinės lentelės vidurio protonų ir neutronų kiekiai branduolyje yra beveik vienodi. Elementų periodinės lentelės pabaigoje santykis

A−Z
≈ 1,6. Neutronai ir protonai,
Z

priklausantys branduoliui, yra vadinami bendru pavadinimu – nukleonais. Laikoma, kad
nukleonas gali turėti dvi krūvio būsenas. Nukleonas yra protonas, kai jo krūvis – teigiamas, ir neutronas, kai jo krūvis lygus nuliui.
Nukleonų būsenos branduolyje skiriasi nuo jų laisvųjų būsenų. Tai yra dėl nukleonų
tarpusavio sąveikos branduolyje – branduolinės sąveikos.
Iki šiol nėra sukurtas vieningas atomo branduolio modelis. Atomo branduolio modelių yra daug. Pats pirmasis modelis buvo lašelinis (N. Boras ir J.I. Frenkelis, 1936 m.).
Jis sudarytas laikantis nuomonės, kad nukleonai branduolyje juda kaip molekulės lašelyje.
Antrasis – orbitinis. Pagal šį modelį nukleonai branduolyje yra pasiskirstę diskretiškai, t.y.
pagal Pauli principą. Branduoliai, turintys visiškai užpildytus sluoksnius nukleonais, yra
stabilūs. Šie branduoliai yra vadinami magiškais. Tai branduoliai, kuriuose yra 2, 8, 20, 28,
50, 82, 126 nukleonų. Dukart magiškais branduoliais yra vadinami tie branduoliai, kurių
protonų ir neutronų kiekiai yra lygūs magiškiems skaičiams. Tai
4
2 He,

16
8 O,

40
20 Ca,

48
20 Ca,

208
82 Pb.

6.2. Branduolio judesio kiekio momentas ir jo magnetinis momentas
Branduolys turi savąjį impulso momentą – branduolio sukinį:
Lbr = I ( I + 1) ,

(6.2.1)

čia I – vidinis sukininis kvantinis skaičius.
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Branduolių, kurių A lyginis, I įgauna lygines reikšmes ( vienetais). Tokie branduoliai atitinka Bozės ir Einšteino statistiką. Branduoliai, kurių A yra nelyginis, I įgauna pusines reikšmes (1/2, 3/2, 5/2…). Šie branduoliai atitinka Fermi ir Dirako statistiką. Tokios
vidinio sukininio kvantinio skaičiaus reikšmės yra dėl to, kad branduolį sudarančių dalelių
(protonų ir neutronų) sukinys yra lygus / 2.
Branduolio magnetinį momentą lemia branduolį sudarančių dalelių magnetiniai
momentai. Tarp branduolio magnetinio momento pmbr ir branduolio sukinio Lbr galioja
toks sąryšis: pmbr = gbr ⋅ Lbr , čia gbr – branduolio giromagnetinis santykis. Neutrono
magnetinio momento ir sukinio kryptys priešingos. Protono magnetinio momento ir sukinio kryptys tos pačios.

6.3. Branduolio masės defektas ir jo ryšio energija
Nukleono ryšio energija branduolyje savo skaitine reikšme yra lygi darbui, kurį
reikia atlikti norint pašalinti nukleoną iš branduolio nesuteikiant jam kinetinės energijos.
Branduolio ryšio energija savo skaitine reikšme yra lygi darbui, kurį reikia atlikti norint
suskaidyti branduolį į atskirus nukleonus nesuteikiant jiems kinetinės energijos, arba
branduolio ryšio energija yra lygi jį sudarančių laisvų nukleonų energijos ir jų turimos
energijos, jiems esant branduolyje, skirtumui,
Branduolio masė yra mažesnė už jį sudarančių nukleonų masę. Branduolio masė sumažėja dėl ryšio energijos išsiskyrimo susidarant branduoliui. Šis masės sumažėjimas yra
vadinamas branduolio masės defektu ir yra toks:
∆m =

Wr
,
c2

(6.3.1)

čia Wr – branduolio ryšio energija, c – šviesos greitis vakuume. Arba:
∆m = Zm p + ( A − Z )mn − M br ,

(6.3.2)

čia mp – protono masė, mn – neutrono masė, Mbr – branduolio masė, A – masės skaičius,
Z – krūvio skaičius.
Specifinė (savitoji) branduolio ryšio energija – tai ryšio energija, tenkanti vienam
nukleonui.
ωr =

Wr
.
A

(6.3.3)

Vidutiniškai ωr ≈ 8MeV . ωr priklauso nuo masės skaičiaus A. Didžiausią specifinę
(savitąją) branduolių ryšio energiją turi branduoliai, esantys periodinės elementų lentelės
viduryje (28 ≺ A ≺ 138)(ωr ≈ 8,7 MeV ) . Sunkių elementų ωr ≈ 7,6 MeV . Mažų masių
branduolių specifinė ryšio energija turi ryškius ekstremumus. Elementai, turintys lyginius
protonų ir neutronų skaičius, turi specifinės ryšio energijos maksimumus ( 24 He) . Elementai,
turintys nelyginius neutronų ir protonų skaičius, turi specifinės (savitosios) ryšio energijos
minimumą ( 36 Li , 105 B) . Atomas, turintis mažiausią energiją, lygią ryšio energijai, yra pagrindinės būsenos. Atomas, turintis energiją, didesnę už ryšio energiją, yra sužadintos būsenos.

96

Didėjant protonų kiekiui, didėja kuloninės atostūmio jėgos ~ Z2. Dėl to sunkiuose
branduoliuose neutronų daugiau, negu protonų.
Branduolinių jėgų prigimtis ir savybių sąvoka.Tarp nukleonų branduolyje veikia ypatingos jėgos. Tai branduolinės jėgos. Jos yra artyveikės jėgos, nes veikia, kai tarp nukleonų
yra apie 2, 2 ⋅ 10−15 m. Šis atstumas yra vadinamas branduolinių jėgų veikimo spinduliu.
Šios jėgos nepriklauso nuo nukleonų krūvio. Nukleonas sąveikauja tik su kaimyniniais
nukleonais, o ne su visais branduolyje esančiais nukleonais. Jeigu būtų atvirkščiai, tai ryšio energija būtų masės skaičiaus A kvadratinė funkcija. Iš tikrųjų ryšio energija ir masės
defektas yra tiesiogiai susietas su nukleonų kiekiu branduolyje.
Branduolinės jėgos priklauso nuo nukleonų sukinių orientacijos.
r
Branduolinės jėgos nėra centrinės jėgos. Jos neišreiškiamos formule F = F (F –jėr
gos F projekcija į spindulio vektoriaus r kryptį).

6.4. Branduolių α, β ir γ spinduliavimo kilmė ir dėsningumai
Gamtinis radioaktyvumas – tai savaiminis vienų atomų branduolių virtimas kitų atomų branduoliais. Tuo pačiu metu vyksta atomų branduolių bei elementariųjų dalelių spinduliavimas. Nustatyta, kad radioaktyviosios medžiagos spinduliuoja trijų rūšių spindulius
– α, β ir γ. α dalelės – helio branduoliai, β dalelės – greitai skriejantys elektronai ir pozitronai, γ spinduliai – tai trumpos elektromagnetinės bangos (10-3 – 1A0).
Visi radioaktyviųjų medžiagų skleidžiami spinduliai turi tokias savybes:
a) veikia medžiagas chemiškai,
b) jonizuoja dujas, o kai kada ir kietus kūnus,
c) sužadina kai kurių kūnų fluorescencinį švytėjimą.
Branduolių skilimas yra reiškiamas radioaktyviojo skilimo dėsniu:
N = N 0 e −λt ,

(6.4.1)

čia N0 – branduolių skaičius laiko momentu t = 0, λ – radioaktyviojo skilimo konstanta,
N – nesuskilusių branduolių kiekis laiko momentu t.
Nesuskilusių branduolių skaičius laikui bėgant eksponentiškai mažėja.
Pusamžis – tai laikas, per kurį suskyla pusė branduolių T = 0,693τ . Čia τ – branduolių
vidutinis gyvavimo laikas; tai laikas, per kurį skylančių dalelių skaičius sumažėja e kartų.
Galioja toks ryšys:
τ = λ −1 .

(6.4.2)

Esant natūraliam radioaktyvumui, galioja masės ir krūvio skaičių išsilaikymo dėsniai:
Z = ∑ Z i . A = ∑ Ai .
i

(6.4.3)

i

Remiantis išsilaikymo dėsniais yra formuojami radioaktyviojo skilimo poslinkio
dėsniai. Vykstant α ir β skilimui poslinkio dėsniai yra skirtingi. Motininį branduolį pažymime simboliu X, o dukterinį – simboliu Y.
Vyksta α skilimas:
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A
Z X

→

A− 4
Z −2 Υ

+ 24 He.

(6.4.4)

Matome, kad vykstant α skilimui gaunamas elementas, kuris yra pasislinkęs periodinėje elementų lentelėje per du elementus į kairę. Vykstant β skilimui (elektroninis skilimas):
A
Z X

čia

0
−1 e

→

A
Z +1 Υ

+

0
0
−1 e + 0 ν e

,

(6.4.5)

– elektronas, 00 ν e – antineutrinas. Jis neturi krūvio (nulinis krūvis), nulinė masė,

⎛
e ⎞
, magnetinis momentas ne didesnis negu 10−9 Boro magnetono ⎜ µ B =
⎟.
2
2me ⎠
⎝
Čia me – elektrono masė. Kyla klausimas, iš kur atsiranda elektronas. Eksperimentai parodė,
kad elektronas atsiranda skylant branduolyje esančiam neutronui:

sukinys

1
0n

→ 11 p +

0
0
−1 e + 0 ν e

,

t.y. branduolyje padaugėja vienu protonu, nukleonų skaičius nepakinta, branduolio sukinys taip pat nepakinta. Elektrono ir antineutrino sukiniai yra pusiniai. Jeigu jie lygiagretūs,
tai branduolio sukinys po reakcijos liks lyginis
⎛1 1 ⎞.
⎜ + = 1⎟
⎝2 2 ⎠
Jeigu jie yra priešingų krypčių, tai bendras elektrono ir antineutrino sukinys = 0 ir branduolio sukinys vėl bus nepakitęs.
Radioaktyvusis β+ skilimas (pozitroninis):
A
Z X

čia

0
+1 e

→

A
Z −1 Υ

+

0
0
+1 e + 0 ve

,

(6.4.6)

– pozitronas. Jo krūvis teigiamas ir savo dydžiu yra lygus elektrono krūviui. Suki-

, masė lygi elektrono masei me , 00 ve – neutrinas (mažas neutronas). Jo krūvio
2
ir masės skaičiai lygus nuliui, sukinys lygus .
2
Kaip matome, pozitroninio skilimo atveju sumažėja branduolio krūvis, išlekia pozitronas ir neutrinas, taipogi gali atsirasti γ spinduliai. Toks procesas vyktų, jeigu vienas
iš protonų branduolyje, išspinduliuodamas pozitroną ir neutriną pavirstų neutronu:

nys lygus

1
1p

→ 01n +

0
0
.
+1 e + 0 ve

Šitokia reakcija negalima esant protonui laisvam, nes protono masė mažesnė už neutrono masę. Ši reakcija galima tik branduolyje, kai protonas trūkstamą energiją gali pasiskolinti iš kaimyninių nukleonų.
Trečiojo tipo β skilimas – tai elektrono pagavimas iš K sluoksnio (arčiausiai esančio prie branduolio). Pagavimo metu branduolyje esantis protonas pagauna iš K sluoksnio elektroną ir virsta neutronu. Pagavimo metu išlekia neutrinas. Reakcijos metu yra
spinduliuojami rentgeno spinduliai.
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1
1p

+

0
−1 e

→ 01n + 00 ve .

Reakcijos metu atsiranda branduolys su 1 mažesniu krūvio skaičiumi. Branduoliai,
susidarę pagavus elektroną, yra sužadintos būsenos ir, pereidami į normalią būseną, išspinduliuoja γ spindulius.
γ spinduliai – tai trumposios elektromagnetinės bangos. Šios bangos yra spinduliuojamos vykstant α ir β skilimui, branduolinėms reakcijoms, stabdant įgreitintas daleles ir
kt. Jas išspinduliuoja dukteriniai (ne motininiai) branduoliai, pereidami iš sužadintos būsenos į normalią. γ spinduliavimo metu nei masės, nei krūvio skaičius nesikeičia.

6.5. Branduolinės reakcijos
Branduolinės reakcijos – tai atomų branduolių pasikeitimai jiems sąveikaujant su
dalelėmis arba tarpusavyje. Dažniausiai branduolinėje reakcijoje dalyvauja du branduoliai
ir dvi dalelės. Branduolinę reakciją galime parašyti taip:
A+ a → B +b ,

(6.5.1)

čia A ir B – atitinkamai, motininis ir dukterinis branduoliai, a ir b motininės ir dukterinės
dalelės. A-a – pradinė pora, B-b – galinė pora.
Galima branduolinės reakcijos vykimo schema yra vadinama kanalu. Pradinis reakcijos etapas yra vadinamas įėjimo kanalu.
Branduolinės reakcijos energija Q – skirtumas tarp pradinės ir galinės porų energijų.
Jeigu Q ≺ 0 , tai branduolinė reakcija vyksta absorbuojant energiją, t.y. vyksta endoterminė branduolinė reakcija. Jei Q 0 , tai yra egzoterminė branduolinė reakcija. Endoterminė
branduolinė reakcija vyksta, kai pasiekiama kritinė kinetinė energija:
Wk =

M A + Ma
Q,
MA

(6.5.2)

čia MA – nejudančio branduolio taikinio masė, Ma – krintančios dalelės branduolio masė.
Branduolinės reakcijos metu galioja energijos, impulso, krūvio ir masės skaičių tvermės dėsniai. Esant pakankamai didelėms kinetinėms energijoms gali susikurti nukleoninės
ir antinukleoninės dalelės pora. Tuomet masės skaičiaus tvermės dėsnis gali negalioti.
Branduolio dalijimosi reakcija. Tai reakcija, kai branduolys pasidalina į kelis branduolius – dalijimosi skeveldras. Dažniausiai būna dvi skeveldros. Dalijimasis gali būti
savaiminis arba dirbtinis, t.y. dalijimasis įvyksta apšaudant branduolį dalelėmis (neutronais, didelės energijos protonais, α dalelėmis, γ kvantais). Dalijantis branduoliams
išsiskiria antriniai neutronai, γ kvantai ir daug energijos.
Savaiminis branduolio dalijimasis paaiškinamas tuneliniu efektu.
Dažniausiai vyksta dirbtinis branduolio dalijimasis. Tokio dalijimosi metu branduolys pagauna neutroną ir įgyja sužadinimo energiją, lygią neutrono ryšio energijos
ir kinetinės energijos sumai.
Branduolių dalijimosi tikimybė yra apibūdinama dalijimosi skerspjūviu:
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σ=

dn0
,
n0 N 0 dx

(6.5.3)

čia N0 – branduolių skaičius tiriamos medžiagos tūrio vienete, n0 – dalelių srautas,
krintantis į tiriamos medžiagos ploto vienetą per laiko vienetą, dn0 – dalelių skaičius,
dalyvaujantis reakcijoje dx storio sluoksnyje. Sunkūs elementai gali dalintis į skeveldras, kai Z 2 / A ≥ 17. Čia Z 2 / A yra vadinamasis dalijimosi parametras. Elementų,
kurių dalijimosi parametras didesnis už 49, gamtoje nebūna ir yra jie gaunami dirbtinai. Jų gyvavimo laikas labai trumpas.
Beveik visi neutronai yra išspinduliuojami per laiką, trumpesnį negu 10-14 s. Dalijimosi skeveldros apie 0,7 % neutronų išskiria po dalijimosi per laiką, trunkantį nuo 0,05
iki 60 s. Pirmieji neutronai yra vadinami akimirksiniais, kiti – vėluojančiaisiais. Paprastai
kiekvienam dalijimosi aktui tenka apie 2,5 neutrono. Šie neutronai gali turėti energiją nuo
0 iki 7 MeV. Vidutiniškai vienas neutronas įgyja apie 2 MeV energiją.
Vykstant branduolio dalijimuisi, išsiskiria didelė energija. Ši energija daugiausia pasiskirsto tarp dalijimosi skeveldrų, o kita dalis – tarp dalijimosi neutronų. Didelių energijų
neutronai (108-1010 eV) sukelia visų branduolių dalijimąsi. Neutronai, turintys kelių MeV
energiją, sukelia tik sunkiųjų branduolių dalijimąsi (A 210 ).
Grandininės dalijimosi reakcijos. Grandininė dalijimosi reakcija – kai kiekvienas
akimirksinis neutronas, susikūręs dalijimosi reakcijoje, sąveikaudamas su kaimyniniais besidalijančios medžiagos branduoliais, sukelia jų dalijimosi reakciją. Neutronų
susikūrimas dalijimosi reakcijoje yra apibūdinamas neutronų dauginimosi koeficientu
K. Tai kurioje nors dalijimosi reakcijos grandyje atsiradusių neutronų skaičiaus santykis su ankstyvesnėje grandyje atsiradusių neutronų skaičiumi. Kad vyktų grandininė
dalijimosi reakcija, turi būti K ≥ 1.
Tačiau ne visi išsiskyrę neutronai dalyvauja tolimesnėje dalijimosi reakcijoje. Dalis
neutronų dėl didelio savo skvarbumo išlekia iš dalijimosi reakcijos vykimo aktyviosios
zonos. Dalis neutronų yra absorbuojami nesidalijančių priemaišinių branduolių. Be to,
kartu su dalijimosi reakcija vyksta radiacinis pagavimas ir netamprusis išbarstymas.
Minimalūs aktyviosios zonos matmenys, kuriems esant gali vykti grandininė reakcija, yra vadinami kritiniais matmenimis. Besidalijančios medžiagos masė, kuriai
esant kritinių matmenų aktyviojoje zonoje gali vykti grandininė reakcija, yra vadinama kritine mase.
Grandininės dalijimosi reakcijos būna valdomos ir nevaldomos. Branduolinėje bomboje vyksta nevaldoma, o branduoliniame reaktoriuje – valdoma dalijimosi reakcija.

6.6. Branduolinės energetikos sąvoka
Praktiškai grandininės dalijimosi reakcijos pritaikomos branduolinėje energetikoje. Tai technikos sritis, kurioje yra kuriami įvairūs branduoliniai reaktoriai – įrenginiai,
leidžiantys valdyti grandinines dalijimosi reakcijas. Branduolinio reaktoriaus energijos
šaltinis – branduolinio kuro kasetės (tvelai) 1 (6.6.1 pav.).
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6.6.1 pav.

Tarp kasečių yra neutronų lėtintojai 2. Erdvė apie branduolinio kuro kasetes yra užpildoma šilumos nešėju 3. Reaktoriaus viduje esanti erdvė, kurioje vyksta branduolių dalijimosi reakcija, yra vadinama aktyviąja zona. Reaktoriaus aktyvioji zona yra apvilkta
neutronus atspindinčiu ekranu 4. Tai padidina neutronu dauginimosi koeficientą K. Reaktoriaus aktyviojoje zonoje išsiskiriančių spindulių srautas apie 1011 kartų viršija sanitarines
normas. Dėl to reaktoriaus darbinė zona nuo išorinės aplinkos yra apsaugota neutronus
ir kitas daleles bei γ spindulius stipriai sugeriančiomis medžiagomis 5 (vandeniu, betonu, švinu kt.). Pradėjus veikti reaktoriui, grandininės reakcijos greitis didėja, ir, jeigu jos
nevaldytume, įvyktų sprogimas. Dėl to, reaktoriui pasiekus nominalų galingumą, į reaktoriaus darbinį tūrį yra patalpinami reakcijos lėtintojai – valdymo strypai 6. Šie strypai
sumažina K. Valdymo strypai yra pagaminti iš neutronus smarkiai sugeriančių medžiagų
(B, Cd ir kt.). Esant avarinei situacijai į reaktoriaus aktyviąją zoną yra įkišami avariniai
strypai, kurie iš karto grandininę reakciją nutraukia. Šilumos nešėjas energiją iš aktyviosios zonos perneša į vandens garų generatorių 7.
Vandens garai iš garų generatoriaus patenka į garų turbiną 8, kuri suka elektros srovės
generatorių 9. Vandens garai garų turbinoje atvėsta ir vėl grįžta atgal į garų generatorių.
Reaktoriaus darbas yra valdomas distanciniu valdymo pultu 10.
Branduoliniai reaktoriai yra skirstomi:
1) pagal medžiagas, esančias reaktoriaus aktyvioje zonoje (branduolinis kuras, neutronų lėtintojai, šilumos nešėjai);
2) pagal branduolinio kuro ir neutronų lėtintojų konstrukcinį atlikimą:
a) homogeniniai (branduolinis kuras ir neutronų lėtintojas yra sumaišyti kartu),
b) heterogeniniai (kuras ir lėtintojai suformuoti atskirai);
3) pagal neutronų energiją:
a) šiluminių neutronų,
b) greitų neutronų (nėra neutronų lėtintojų);
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4) pagal darbo režimą:
a) impulsiniai,
b) nenutrūkstamo darbo;
5) pagal paskirtį:
a) energiniai,
b) tiriamieji,
c) naujų medžiagų kūrimo ir kt.
Branduoliniai reaktoriai, be pagrindinės paskirties gaminti energiją ir ją paversti
elektrine energija, naudojami ir kitoms reikmėms. Branduolinių reakcijų metu sukuriamos
naujos radioaktyviosios medžiagos, pvz., apšvitinant torį 232
90Th neutronais gaunamas dirb:
tinis radioaktyvusis kuras uranas 233
92 U
−

−

β
β
1
233
233
233
( 232
90Th + 0 n → 90Th ⎯⎯→ 91 Pa ⎯⎯→ 92U ) .

(6.6.1)

Ties Kaspija (Ševčenkos mieste) yra sukurta 350 MeV AES, kuri gamina elektros
energiją, gėlina jūros vandenį. Taip pat yra sukurta kilnojama AES „Romaška”. Reaktoriaus šiluminė galia 40 kW, o elektrinė – 0,8 kW. Reaktoriaus aktyvinėje zonoje esantys
puslaidininkiniai keitikliai šilumą tiesiog paverčia elektros energija.

6.7. Atomų branduolių sintezės reakcija ir jos valdymo problema
Jungiantis lengviems branduoliams į sunkesnius išsiskiria energija.
Deuteronai gali jungtis pagal tokias schemas:
2
1D

+ 12 D → 13 H + 11 p – išsiskiria energija 4,03 MeV,

(6.7.1)

2
1D

+ 12 D → 23 He + 01n – išsiskiria energija 3,25 MeV.

(6.7.2)

Jungiantis deuteriui su tričiu 13 H , išsiskiria 17,6 MeV,
2
1D

+ 13 H → 24 He + 01n .

(6.7.3)

Šios reakcijos metu išsiskiriantis šilumos kiekis, tenkantis vienam nuklonui, yra 3,5
karto didesnis negu dalijantis uranui 238
.
92 U
Kad vyktų branduolinė sintezės reakcija, branduoliams reikia suteikti energiją, kad jie
įveiktų potencialinį barjerą, atsirandantį dėl jų tarpusavio stūmos. Tai gali įvykti, kai deuterono energija bus 0,1 MeV, t.y. kai aplinkos temperatūra bus apie 108-109K. Tokias temperatūras gali turėti tik plazma, t.y. įelektrintų branduolių ir elektronų sankaupa. Šios reakcijos
yra vadinamos termobranduolinėmis. Šiuo metu tokios temperatūros yra gaunamos susprogdinus branduolinę bombą. Teoriškai valdomos termobranduolinės reakcijos gali vykti pagal
(6.7.1 – 6.7.3) schemas. Praktiškai valdomų termobranduolinių reakcijų kol kas nėra gauta.
Praktikoje termobranduolinė reakcija yra panaudota vandenilinėje bomboje, jungiantis deuteriui ir tričiui (6.7.1). Šios vandenilinės bombos sprogdiklis (uždegėjas) – branduolinė bomba.
Gauti valdomas termobranduolines reakcijas – aktualus uždavinys. Reakcijoje (6.7.3)
vienam nukleonui tenka apie 3,5 MeV išsiskiriančios energijos, kai dalijantis 238
92 U branduoliui vienam nukleonui tenka apie 0,84 MeV.
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Praktiškai nustatyta, kad sintezės reakcija gali vykti, esant aplinkos temperatūrai 107
K. Tai yra todėl, kad:
1) sintezės reakcija gali vykti dėl tuneliavimo,
2) esant tokiai temperatūrai medžiaga yra plazmos būsenos. Todėl visada yra tam
tikras skaičius branduolių, kurių energija yra žymiai didesnė už vidutinę.
Šiuo metu nėra medžiagų, kurios atlaikytų 107 K temperatūrą. Todėl aktyviąją zoną
bandoma apriboti magnetiniu lauku. Buvusioje TSRS sukurtas termobranduolinis įrenginys „Tokamak-10” (T-10). Plazma yra sukuriama toroidinėje kameroje. Plazmos temperatūra – (7-8) ⋅106 K . Tankis ≈ 1014 dalelių/cm3. Plazmos užimamas tūris 5 m3. Plazma
dega apie τ = 1s. Kad būtų galima gauti pastovią termobranduolinę reakciją, plazmos
temperatūrą reikia padidinti 10 kartų. Tankio ir laiko sandaugą nτ – 20 kartų. Dabartiniu
metu yra sukurtas greitintuvas T-15 ir kuriamas T-20. Sukurtos valdomos termobranduolinės reakcijos leistų išplėsti kuro atsargas, o tokias tradicines kuro rūšis kaip anglis, nafta ir kt. perleisti chemijos pramonei. Pavyzdžiui, stiklinėje vandens esantis deuteronas
turi tiek energijos kiek 60 litrų benzino.

6.8. Elementariosios dalelės
Šiuo metu yra žinoma beveik 400 elementariųjų dalelių. Tai elektronai −10 e , pozitronai
0
1
1
0
0
1 e , protonai 1 p , neutronai 0 n , fotonai, neutrinai 0 ve , antineutrinai 0 ν ir t.t. Elementariosios dalelės dažniausiai yra apibūdinamos mase, vidutine gyvavimo trukme, sukiniu, elektriniu krūviu, magnetiniu momentu. Kiekviena elementarioji dalelė turi antidalelę. Dalelė
ir antidalelė turi vienodas mases, vidutines gyvavimo trukmes ir sukinius. Kitos savybės
gali būti skirtingos. Pavyzdžiui, elektronas ir pozitronas turi skirtingo ženklo krūvius, neutronas ir antineutronas skirtingų krypčių magnetinius momentus, protonas ir antiprotonas
– priešingų ženklų krūvius ir t.t. Kai kurios dalelės yra tapatingos savo antidalelėmis, pvz.,
fotonas, π0 – mezonas, η – mezonas (jo masė 1074 me, gyvavimo trukmė 7 ⋅ 10−19 s ).
Dažnai pozitronas susikuria susidūrus fotonui su branduoliu. Po sąveikos susikuria
pozitronas ir elektronas. Susitikę lėti pozitronas ir elektronas rekombinuoja (anihiliuoja),
sukurdami 2-3 fotonus. Susidurdamos greitų elektronų ir pozitronų poros sukuria kitas, kai
kada ir sunkesnes daleles. Dalelės, atsirandančios elektronų ir pozitronų susidūrimo metu,
neįeina į pastarųjų sudėtį, o naujai susidaro.
Elektronai, įeinantys į atomo sandarą, protonai ir neutronai, esantys branduolyje, elektromagnetinio lauko kvantai fotonai, neutrinai bei antineutrinai yra stabilios bei kvazistabilios
dalelės. Kitos elementariosios dalelės yra nestabilios. Jos atsiranda kosminio spinduliavimo
metu arba yra gaunamos dirbtinai laboratorijose. Jos yra gaunamos sąveikaujant didelių energijų stabilioms elementariosioms dalelėms. Po smūgio dalis pirminių elementariųjų dalelių
kinetinės energijos tampa antrinių elementariųjų dalelių rimties energija. Vos atsiradusios
nestabilios elementariosios dalelės skyla ir vėl susikuria stabilios dalelės. Paprastai, tai būna
ne tos pačios sąveikavusios stabiliosios elementariosios dalelės.
Pagrindinis elementariųjų dalelių savybių tyrimo metodas – išbarstymo metodas. Tai
priešpriešinių pluoštelių metodas arba atbulinio išbarstymo metodas. Atliekant tyrimus antruoju metodu, imama tiriama medžiaga ir ji apšaudoma greitų elementarių dalelių pluoš-
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teliu. Pirmame metode yra naudojami du didelių energijų priešpriešiniai pluošteliai. Šie
pluošteliai yra įgreitinami greitintuvuose. Tam tikrose greitintuvų vietose šių pluoštelių
dalelės susiduria. Dėl to jos yra išbarstomos: pasikeičia jų judėjimo būsena arba susidaro
naujos dalelės. Detektoriumi registruojamos išbarstytos dalelės bei matuojamos jų charakteristikos. Iš gautų eksperimentinių duomenų nustatomas sąveikos pobūdis bei elementarių dalelių struktūra. Kiekvienas išbarstymo procesas yra apibūdinamas efektyviuoju
išbarstymo skerspjūviu σ. Išbarstymo procesai paklūsta tvermės dėsniams. Pagrindiniai iš
jų – tai energijos ir impulso tvermės dėsniai.
Sąveika tarp dalelių yra skirstoma į tris grupes:
a) tamprus išbarstymas:
a + b → a + b , t.y. kai naujos dalelės neatsiranda, o tik pasikeičia jų judėjimo būsena,
b) netamprūs procesai:
a + b → c1 + ... + cn , kai susiduriančios dalelės virsta kitomis.
c) dalelės, susidariusios dėl sąveikos, beveik visada yra nestabilios ir suskyla:
a → c1 + ... + cn , tai egzoterminis procesas (Q 0 ) ir jis gali vykti tik galiojant
šiai sąlygai:
ma ≥ ∑ mci .
i

Kosminiai spinduliai yra skirstomi į pirminius ir antrinius. Pirminiai ateina iš kosmoso, o antriniai daugiausia susikuria pirminiams spinduliams sąveikaujant stratosferoje 2030 km aukštyje su atmosferos dujomis. Antriniai spinduliai yra skirstomi į minkštuosius ir
kietuosius. Minkštieji spinduliai susikuria taip. Jeigu yra γ kvantai, kurių energija didesnė
negu 2me c 2 , tai gali atsirasti elektronas ir pozitronas. Šie atvejai dažni atmosferoje. Elektronai bei pozitronai dėl sąveikos su branduoliais yra stabdomi. Dėl to jie išspinduliuoja γ
spindulius. Pastarieji, jeigu užtenka energijos, savo ruožtu gamina naujas poras – elektronas-pozitronas. Šis procesas yra vadinamas elektronine-pozitronine-fotonine liūtimi.
Kietieji antriniai spinduliai – tai miuonai. Jie susidaro skylant labiau įkrautoms sunkiosioms dalelėms (Pi, Ka ir Eta mezonams).
π+ → µ + + 00 ν µ ,
π− → µ − + 00 ν µ ,
čia π+ , π− – pi mezonai, 00 ν µ ir 00 ν µ – atitinkamai miuoninis antineutrinas ir miuoninis
neutrinas.
Miuonai yra labai skvarbūs. Jų masė lygi 206,8 me. Yra teigiami ( µ + , antidalelė) ir
neigiami ( µ − , dalelė) miuonai. Miuonų krūvis lygus ± e . Gyvavimo trukmė µ + ir µ − yra
ta pati ir lygi 2, 2 ⋅ 10−6 s. Galimas miuonų savaiminis skilimas:
µ+ →

0
0
+1 e + 0 ν e

+ 00 ν µ

µ− →

0
0
−1 e + 0 ν e

+ 00 ν µ

,

1
Miuonai yra nestabilios dalelės, jų sukinys lygus
, nes dalelių 00 ν ir 00 ν sukiniai
2
1
1
yra priešingo poliaringumo (– ir + atitinkamai).
2
2
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Miuonai su branduoliu beveik nesąveikauja. Jie neaptinkami branduolinio sprogimo
metu, jų nėra pirminiame kosminiame spinduliavime.
Mezonai – tai nestabilios elementariosios dalelės. Mezonai lemia branduolines jėgas,
t.y. dėl jų atsiranda branduolinės jėgos. Mezonų sukinys ms = 0. Jie skirstomi į pionus:
π+ , π− , π0 ir kaonus: K + , K − , K 0 , K 0 .
Mezonas

π+

Masė
273,1 me
Gyvavimo
2,6 ⋅ 10−8 s
trukmė

π-

π0

273,1me
−8

2,6 ⋅ 10 s

K+

264,1 me

8 ⋅ 10

−15

K-

966,3 me
−8

s 1, 23 ⋅ 10 s

K0

966,3 me
−8

K

974,0 me

1, 23 ⋅ 10 s 10

−10

0

974,0 me
−8

− 10 s 10−10 − 10−8 s

Tarp elementariųjų dalelių vyrauja šios sąveikos: a) stipri (branduolinė); b) elektromagnetinė; c) silpna; d) gravitacinė. Ryšys tarp šių sąveikų toks: stipri ≈ 100 elektromagnetinių ≈ 1014 silpnų.
Elementariosios dalelės yra skirstomos į:
1) fotonus (sudaro tik viena dalelė – fotonas).
2) leptonus (dalyvauja tik elektromagnetinėje ir silpnoje sąveikoje). Tai
0
0
+
−
0 ν e , 0 ν µ , e, µ , µ , sunkusis leptonas (taonas, kurio m = 3487 me ), taip pat šių dalelių antidalelės ir taoninis neutrinas, ν τ .
3) hadronus. Tarp jų yra stipri, elektromagnetinė ir silpna sąveikos. Hadronus sudaro
mezonai ir barionai. Mezonams priskiriami Pi, Ka ir Eta mezonai. Barionai skirstomi į nukleonus ir hiperonus. Nukleonas – tai protonas ir neutronas. Hiperonai
yra liamda (λ0), sigma ( Σ 0 , Σ + , Σ − ), ksi ( Ξ + , Ξ − ), omega (Ω –). Hiperonų masės
1
3
−12
(2183-3273) me, jų sukinys
(tiktai Ω – sukinys = , gyvavimo laikas ≈ 10 s .
2
2
Leptonams yra priskiriamas leptoninis L, o hadronams – barioninis krūvis B. Leptonų
leptoninis krūvis L lygus +1, antileptonų lygus -1, o kitų dalelių – 0.
Nukleonų ir hiperonų barioninis krūvis B yra lygus 1, o antinukleonų ir antihiperonų -1.
Kvarkai – tai dalelės, kurių sukinys lygus 1/2, o elektrinis ir barioninis krūvis – trupmeninis. Elektrinis krūvis yra 1/3 ir 2/3 elektrono krūvio. Žinomi
⎛ ~ ⎞ ⎛ ~ ⎞ ⎛ ~⎞ ⎛ ~⎞ ⎛ ~ ⎞ ⎛~⎞
u ⎜ u ⎟ , d ⎜ d ⎟ , s ⎜ s ⎟ , c ⎜ c ⎟ , b ⎜ b ⎟ , t ⎜ t ⎟ kvarkai. Kol kas nežinomos kvarkų masės, nes
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
kvarkai iki šiol eksperimentiškai neaptikti. Naudojant kvarkus galima nusakyti esamų ir
būsimų hadronų savybes. Kvarkų spalvos: geltona, žalia, raudona, antikvarkų – violetinė,
oranžinė, žalia. Dalelę sudarantys kvarkai turi būti tokių spalvų, kad atstojamoji gautųsi
balta (nulinė spalva).
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