ترازی نوع 𝚵 بب یککنش غیرخطی دو اتم سهچالندگی و آمبر کوانتومی در برهم
مدمیدان تک
2ٍ3

 ٍ ػباط بْدت2ٍ3 هحوذ کاظن تَعلی،1ٍ3حویذرضا باغؾاّی
 یشد، داًؾگاُ یشد، داًؾکذُ فیشیک،گزٍُ اتوی ٍ هَلکَلی3

 یشد، داًؾگاُ یشد، هزکش تحمیمات هٌْذعی،گزٍُ پضٍّؾی فَتًَیک2
 رفغٌداى، داًؾگاُ ٍلیػصز (ػح) رفغٌداى،گزٍُ فیشیک1
 نشبن.ایمشدگی وابسته به شدت را در نظر گرفتهمد بب جفت بب یک میدان تک کنش دو اتم سهترازی نوعچکیده – در این مقبله برهم
میدان را بب استفبده از- در واقغ ابتدا شکل صریح تببغ موج سبمبنه اتم.هبی تحلیلی استخواهیم داد که این مسئله هنوز دارای جواة
ویژگیهبی غیرکالسیکی

 سپس بب تجسیه و تحلیل ػددی چالندگی و آمبر کوانتومی به ػنوان.آوریمتکنیک تبدیل الپالس به دست می
 شدگی وابسته به شدت بر روی مؼیبرهبیهمچنین تأثیر جفت
 .جواةهب را به روشنی تبیین خواهیم کرد

 غیرکالسیکی بودن،سبمبنه
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Squeezing and Quantum Statistics in the Nonlinear Interaction of two𝚵 –
Type Three-Level Atoms with Single-Mode Cavity Field
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Abstract-In this paper we consider the nonlinear interaction between two 𝚵-type three–level atoms with a single-mode cavity
field. We demonstrate that the outlined problem has still analytical solution. Indeed, after obtaining the explicit form of the
atom-field wave function by using the Laplace transform technique, squeezing and quantum statistics as some nonclassical
features of the system are clearly established. The effect of intensity-dependent coupling on the temporal behavior of the
above mentioned criteria are also discussed.
Keywords: Jaynes-Cummings model, Laplace transform, Intensity-dependent coupling.
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 -1مقدمه

) (1 1( j ) 1( j )  2 2( j

) 2( j



Hˆ 0  aˆ † aˆ 

j  A, B

پذیز
هذل خیٌش-کاهیٌگش یک هذل کاهالً کَاًتَهی ٍ حل
کٌؼ
کٌؼ اتن ٍ هیذاى اعت کِ بزّن
بزای بزرعی بزّن
هذ با در ًظزگزفتي
یک اتن دٍتزاسی با یک هیذاى تک
کٌذ ] .[1در
خَبی تَصیف هی
تمزیب هَج چزخاى را بِ

) )  3 3( j ) 3( j

ّاهیلتًَی هزبَط بِ اتن ٍ هیذاى آسادٍ ،
()2
ˆ )( j
† ˆ )( j
ˆ )( j
† ˆ )( j
g (ˆ12
A ˆ 21
A )  g (ˆ 23
A  ˆ32
) A

ّای هتفاٍتی دادُ ؽذُ
لّای اخیز بِ ایي هذل تؼوین
عا
تزاسی ًَع  با یک هیذاى
بزّنکٌؼ یک اتن عِ
اعت .
ؽذگی ٍابغتِ بِ ؽذت در حضَر هحیظ کز
تکهذ باخفت

درّنتٌیذگی
در ] [2اًدام ؽذُ اعت .در عال  2119



Hˆ 1 

j  A, B

ّاهیلتًَی هزبَط بِ بزّنکٌؼ اتن-هیذاى ّغتٌذ .در
 ˆik  i kػولگزّای باالبزًذُ ٍ پاییيبزًذُ

ایٌدا

اتوی  ،بغاهذ هیذاى i (i  1, 2,3) ،بغاهذّای گذار
اتوی ،بزچغبّای  jؽوارًذٓ اتنّای ّ B ٍ Aغتٌذ ٍ

تزاسی ًَع 
کٌؼ یک اتن عِ
بیي اتن ٍ هیذاى در بزّن

ؽذگی
با هیذاى دٍهذی در حضَر هحیظ کز ٍ با خفت
ٍابغتِ بِ ؽذت در ] [3هَرد بزرعی لزار گزفتِ اعت.

̂A

ٍ

†̂A

ػولگزّای ًابَدی ٍ آفزیٌؼ تغییز

یافتِی ) ˆّ Aˆ †  f (nˆ ) aˆ † ٍ Aˆ  aˆ f (nغتٌذ کِ
ؽکل 

در آًْا ) ˆ f (nیک تابغ ػولگز-همذار ٍابغتِ بِ ؽذت
اعت .با اعتفادُ اس (ّ )2( ٍ )3اهیلتًَی در تصَیز

ّای
کٌؼ دٍ اتن دٍتزاسی با هیذاى
ّزچٌذ بزرعی بزّن
ّای اخیز تَعظ
هختلف ٍ تحت ؽزایظ هتفاٍت در عال
کٌؼ
بغیاری اس هحممیي اًدام ؽذُ اعت]ٍ [4لی بزّن

بزّنکٌؼ بِ صَرت سیز خَاّذ بَد


دعت
تزاسی با تَخِ بِ پیچیذگی هؼادالت بِ
دٍ اتن عِ
تزاسی دارای
اتنّای عِ
آهذُ هَرد تَخِ لزار ًگزفتِ اعت .
اًَاع هتفاٍتی اس لبیل ّ  ٍ V ، غتٌذ .در ایي همالِ
هذ با
تزاسی ًَع  با یک هیذاى تک
بزّنکٌؼ دٍ اتن عِ

دّین.
خفتؽذگی ٍابغتِ بِ ؽذت را هَرد بزرعی لزارهی

ػلیزغن پیچیذگی هؼادالت بِ دعت آهذُ با اعتفادُ اس
تکٌیک تبذیل الپالط ،تابغ هَج صزیح اتن-هیذاى را
ّای
هحاعبِ ٍ با اعتفادُ اس آى ،بزخی ٍیضگی
غیزکالعیکی عاهاًِ ،اس خولِ چالًذگی ٍ آهار کَاًتَهی
ّای هیذاى) را
(پاراهتز هٌذل ٍ هیاًگیي تؼذاد فَتَى
ؽذگی ٍابغتِ بِ ؽذت را بز رٍی
هحاعبِ ٍ تأثیز خفت
دّین.
آًْا هَرد هغالؼِ لزارهی

( j ) ˆ i1t
( j ) ˆ † i1t
g (ˆ12
Ae
ˆ 21
A e
)

()1



Hˆ 1 

j  A, B

( j ) ˆ i  2t
( j ) ˆ †  i  2t
 g (ˆ 23
Ae
 ˆ32
A e
)

 2   2  3  ٍ 1  1  2  پاراهتزّای
ًاهیشاًی ّغتٌذ .تابغ هَج عاهاًِ را بِ صَرت
()1


) [C1(n, t) 1,1, n C2 (n, t)( 1, 2, n  2,1, n

 (t ) 

n 0

)  C3 (n, t )( 1,3, n  3,1, n )  C4 (n, t )( 2,3, n  3, 2, n
]  C5 (n, t ) 2, 2, n  C6 (n, t ) 3,3, n

ٍ حالت اٍلیِ اتنّا را بزاًگیختِ ٍ حالت اٍلیِ هیذاى را
ّوذٍط در ًظز هیگیزین ،بٌابزایي

 -2محبسبه تببغ موج سبمبنه

1

ّاهیلتًَی دٍ اتن عِتزاسی یکغاى ًَع  با تزاس
بزاًگیختِ  ، 1تزاس پایِ  ٍ 3تزاس هیاًی ( 2ؽکل  )3با
خفتؽذگی ٍابغتِ بِ ؽذت را بِ

یک هیذاى تکهذ با

2



2


3
ؽکل  :3تزاسّای اًزصی اتن عِتزاسی ًَع .

31

] [ Downloaded from opsi.ir on 2023-01-07

صَرت  Hˆ  Hˆ 0  Hˆ 1در ًظز هیگیزین ،بِ عَری کِ:

1

بیغتویي کٌفزاًظ اپتیک ٍ فَتًَیک ایزاى بِ ّوزاُ ؽؾویي کٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌاٍری فَتًَیک ایزاى

 C1(n,0) 1,1, n

 (t  0) 

C (n,0) 2
C3 (n  2, t )  1
) [( 1n x5n  V1nV2n x2n ) cos( 2nt
x2nn
()9

n

   2  n

C1 (n,0)  exp 
! 2  n


تصَیز بزّنکٌؼ با اعتفادُ اس

()1

]  V1nV2n x2n ) cos( 1nt )  x5nn

ix C (n,0) sin 1n sin 2n
C4 (n  3, t )  1n 1
(

() )31
2V4nn
1n
 2n
2C (n,0) 2
C5 (n  2, t )  1
) [( 1n x5n  V1nV2n x2n )cos( 2nt
x2nn
()33

با حل هؼادلِ ؽزٍدیٌگز در
( ،)1( ٍ )1هؼادالت سیز بزای داهٌِّای احتوال بِ دعت
هیآیٌذ:

()6

]  (  22n x5n  V1nV2n x2n )cos( 1nt )  x5nn

x1nC1 (n,0) 2
) [( 2n cos( 1nt )  12n x5n cos( 2nt
x2nn
()32

) dC1 (n, t
)  2iV1n ei1t C2 (n  1, t
dt
) dC2 (n  1, t
)  iV1n ei1t C1 (n, t )  iV2n ei 2t C3 (n  2, t
dt

کِ در آىّا لزاردادّای سیز را اختیار کزد ُاین:
x1n  6V1nV2nV3nV4n , x2n  6V12nV32n  4V12nV42n  6V22nV42n
) x3n  2(V12n  V42n )  3(V22n  2V32n
x4n  6V12nV32n  4V12nV42n , x5n  2V1nV2nV42n

) dC3 (n  2, t
)  iV2n ei 2t C2 (n  1, t )  iV3n ei1t C4 (n  3, t
dt
) dC4 (n  3, t
)  iV3n ei1t C3 (n  2, t )  iV3n ei 2t C5 (n  2, t
dt

x3n  n
x 
,  2 n  3n n
2
2

)  iV4n ei 2t C6 (n  4, t

کِ در آًْا ).V jn  f (n  j ) n  j ,( j  1, 2,3, 4

کٌؼّا

اس آًدا کِ رٍػّای هتؼارف در ایي ًَع بزّن
هفیذ ٍالغ ًؾذ ،هدبَر ؽذین اس رٍػ تبذیالت الپالط
بذیيهٌظَردر ؽزایظ تؾذیذ 1  2  0

اعتفادُ کٌین.

بِؽذت اس تابغ غیزخغی


اس رٍابظ هَخَد در هؼادلِ ( )6تبذیل الپالط گزفتِ ،کِ
خفتؽذُ باال بِ

در ًتیدِ آى ،هؼادالت دیفزاًغیل

) (n  1) L0n ( 2

ایّای الگز ّغتٌذ .عبك ًظزیِ
چٌذخولِ 

Lm
)n ( x
حالتّای ّوذٍط غیزخغی ،ایي تابغ ،تَصیفکٌٌذُ

حزکت هزکش خزم یَى بِ دام افتادُ اعت.

ضزایب را بِدعت آٍردُ ٍ بؼذ ،اس ) ّ Ci (n, zا تبذیل
هؼکَط الپالط هیگیزین ٍ در ًْایت داهٌِّای احتوال
بِصَرت تابؼی اس سهاى بِصَرت سیز بِدعت هیآیٌذ:


ویژگیهبی غیرکالسیکی

-3
 1-3چالندگی:
ًَر چالًذُ یک هیذاى تابؾی بذٍى ّیچ هؾابِ کالعیکی
اعت .بزای بزرعی ٍیضگیّای چالًذگی حالت بِدعت

 (2V12n x2n

آهذُ در ( ،)1کَادراتَرّای ّزهیتی ٍ xˆ  (aˆ  aˆ † ) 2

C2 (n  1, t ) 

 yˆ  (aˆ  aˆ † ) 2iرا تؼزیف هیکٌین .ایي دٍ ػولگز با
تَخِ بِ اصل ػذم لغؼیت ّایشًبزگ در رابغِ

])  ( x4n  2 22n ) 1n sin(  2n t

1
16
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 (xˆ )2 (yˆ )2 صذق هیکٌٌذ ،بٌابزایي با تؼزیف
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)C (n,0
C1 (n, t )  1
) [(2V12n x2n  22n x4n ) cos( 1nt
x2nn

)iC1 (n,0
) [( x4n  212n )  2n sin( 1nt
21n  2nn
()8

) L1n ( 2

 f (n) اعتفادُ

هیکٌین ] ،[5کِ در آى )  (  1پاراهتز لوب-دیک ٍ


هؼادالت خفتؽذُ بز حغب ) ّ Ci (n, zا ( ) ّ Ci (n, zا
تبذیالت الپالط ) ّ Ci (n, tا ّغتٌذ) تبذیل هیؽًَذ .ایي

]  x4n )n

n  x32n  4 x2n , 1n 

()31
با تَخِ بِ هؼادالت ( )7تا ( )32تابغ هَج عاهاًِ در ّز
لحظِ اس سهاى بِ صَرت صزیح ب ِدعت آهذُ اعت .با
ٍیضگیّای

هیتَاى بِ بزرعی بزخی اس
داؽتي تابغ هَج ،
فیشیکی عاهاًِ پزداخت .بِ ػٌَاى یک ًوًَِ فیشیکی بزای
عاختار ارائِ ؽذُ ،بِهٌظَر هحاعبِ ٍیضگیّای فیشیکی
عاهاًِ هَرد ًظز در بزّنکٌؼ اتن-هیذاى در رصین ٍابغتِ

) dC5 (n  2, t
)  2iV2n ei1t C2 (n  1, t )  2iV3n ei 2t C4 (n  3, t
dt
) dC6 (n  4, t
)  2iV4n ei 2t C4 (n  3, t
dt

()7

C6 (n  4, t ) 

]  n

)  iV2n ei1t C5 (n  2, t

 12n x4n ) cos( 2n t )  ( x2n

 (  22n x5n
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ٍ1 S x  4(xˆ)2  1

)

2

ˆS y  4 (y

ؽکل  1تغییزات سهاًی پاراهتز هٌذل را با پاراهتزّای
ّواىگًَِ کِ هالحظِ

هؾابِ ؽکل ً 2ؾاى هیدّذ.
هیؽَد پاراهتز هٌذل بیي ًماط هٌفی ٍ هثبت تغییز

هیکٌذ کِ ایي ًؾاىدٌّذُ ٍلَع آهار سیزپَاعًَی ٍ

ابزپَاعًَی بزای آهار تَسیغ فَتَىّا در باسُّای سهاًی
هتفاٍت اعت .هیاًگیي تؼذاد فَتَىّای هیذاى ،یکی دیگز

در صَرتی

چالًذگی در ̂ ) ŷ ( xدارین کِ ( 1  S x  0
.[6] ) 1  S y  0

اس پاراهتزّایی اعت کِ هیتَاًذ تَسیغ آهاری فَتَىّای
هیذاى را ًؾاى دّذ.
ؽکل  :2تغییزات سهاًی چالًذگی هؤلفِ ̂ xبزای  10

2

.

ؽکل  2تغییزات سهاًی چالًذگی را بزای حالتی کِ در
لحظِ اٍلیِ دٍ اتن در حالت بزاًگیختِ ٍ هیذاى در حالت
2

ّوذٍط با    10باؽذ ،را بزای تابغ غیزخغی
هزکشخزم یَى بِ دام افتادُ ًؾاى هیدّذّ .واىعَر کِ اس
ؽکل هؾخص اعت چالًذگی فمظ در لحظات اٍلیِ
بزّنکٌؼ اتن-هیذاى ٍخَد دارد ٍ بؼذ اس آى ّیچگًَِ

ؽکل  :1تغیزات سهاًی تَسیغ هیاًگیي فَتَىّا با  10

2

.

ؽکل  1تغییزات سهاًی هیاًگیي تؼذاد فَتَىّای هیذاى را
ًؾاى هیدّذ ،با تَخِ بِ ؽکل ،تؼذاد فَتَىّای هیذاى اس

چالًذگی در کَادراتَر ً̂ xذارین .بز اعاط هحاعبات اًدام

همذار اٍلیِ هیاًگیي تؼذاد فَتَىّا
ًَعاىّای ًاهٌظوی دارد.

بؼذ اس آى

ؽذُ چالًذگی در هؤلفِ ً̂ yیش در ّیچ سهاًی رخ
ًویدّذ.

 10

2

 ؽزٍع ٍ

 2-3آمبر کوانتومی:

 -4نتبیج

بِهٌظَر بزرعی آهار کَاًتَهی هیذاى ،دٍ پاراهتز را هَرد

بحث لزار هیدّین :یکی پاراهتز هٌذل] ٍ [7دیگزی
هیاًگیي تؼذاد فَتَىّای هیذاى ] .[8پاراهتز هٌذل بزای

در ایي همالِ با اعتفادُ اس تکٌیک تبذیل الپالط ،تابغ هَج
صزیح عاهاًِ را بزای بزّنکٌؼ دٍ اتن عِتزاسی با یک
هیذاى تکهذ بِدعت آٍردین .در اداهِ با در ًظز گزفتي
تابغ غیزخغی تَصیفکٌٌذُ حزکت هزکش خزم یَى بِ دام

هیذاىّای تابؾی تکهذ بِ صَرت سیز تؼزیف هیؽَد:

()31

1

2
ˆnˆ 2  n

ˆn

افتادُ بزخی اس ٍیضگیّای فیشیکی عاهاًِ اس خولِ آهار
فَتًَی ٍ چالًذگی هزتبِ اٍل را هَرد هغالؼِ لزار دادین .با
تدشیِ ٍ تحلیل هحاعبات ػذدی رفتار غیزکالعیکی
عاهاًِ بِدعت آهذُ بِ رٍؽٌی تبییي ؽذ .بذیْی اعت کِ
هیتَاى با در ًظزگزفتي تَابغ غیزخغی گًَاگَى بِ ًتایح

فیشیکی هتفاٍتی ّن دعت یافت.

Q

ؽکل  :1تغیزات سهاًی پاراهتز هٌذل با  10

2
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بِتزتیب هتٌاظز با تَسیغ
 Q 0 ٍ Q 0، Q 0
ّای هیذاى
فَتَى 

پَاعًَی ،سیزپَاعًَی ٍ ابزپَاعًَی بزای
ّغتٌذ .آهار سیزپَاعًَی ،یکی اس ٍیضگیّای غیزکالعیکی
عاهاًِ اعت.
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