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تًلیذ حالتَای درَمتىیذٌی غیرخطی در حضًر میذان کًاوتیذٌ با استفادٌ از
رَیافت میذان کالسیک قًی
رٍحالِ ًػری داًؽوٌذ ٍ هحوذ كاغن تَظلی
 یسد، داًؽگاُ یسد، داًؽکذُ فيسیک،هَلکَلی-گرٍُ اتوی
از

(1,1) ٌ در ایه مقالٍ ابتذا ريش مىاسبی برای تًلیذ یک ردٌی خاظ از حالتَای درَمتىیذٌی غیرخطی متىاظر با گري- ٌچکیذ

 برَمکىص یک رضتٍی باریک از اتمَای ديترازٌ با یک میذان کًاوتیذٌی، بذیه مىظًر.پرلًمًف" پیطىُاد ضذٌ است-وًع "گیلمًر
 وطان دادٌ ضذٌ است کٍ کىص ػملگر یکاوی تحًل زماوی با.تکمذ در حضًر یک میذان خارجی کالسیک قًی در وظر گرفتٍ ضذٌ است
ٍ بست،استفادٌ از َامیلتًوی برَمکىص باال در یک کاياک با کیفیت باال ريی حالت ايلیٍی ساماوٍای کٍ بٍ طًر مىاسبی اوتخاب ضذٌ باضذ
. مىجر بٍ تًلیذ حالتَای درَمتىیذٌی غیرخطی چىذتایی می ضًد،بٍ ایىکٍ چٍ تؼذاد اتم ديترازٌ درين کاياک باضىذ
.  حالت ّوذٍض غيرخطی، حالت ّوذٍض،كاهيٌگس- هذل جيٌس،ُ حالت درّنتٌيذ-ُكليذ ٍاش

Generation of Nonlinear Entangled States in a Quantized Field by StrongField Approach
R. N. Daneshmand and M. K. Tavassoly
Atomic and Molecular Group, Faculty of Physics, Yazd University, Yazd
Abstract- In this paper a scheme for generation of a particular class of Gilmore–Perelomov type of
(1,1) entangled states,
which may be established as nonlinear entangled states is proposed. To achieve this purpose, the interaction of a system of
two-level atoms in a cavity of high quality factor with a single-mode quantized field in the presence of a strong classical
field is investigated. It is shown that, by the action of the time evolution operator concerning the interaction Hamiltonian of
the above system on the appropriate initial atom-field state, depending on how many two-level atoms are in the cavity,
multipartite nonlinear entangled states can be generated.
Keywords: Entangled states, Jaynes-Cummings model, Coherent states, Nonlinear coherent states.
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 8تا  31تْوي  ،319۱داًؽگاُ صٌؿتی ؼيراز

 .1مقذمٍ
دٍ یا چٌذ ظاهاًِی كَاًتَهی در صَرتی درّنتٌيذُ
ّعتٌذ كِ ًتَاى خصَصيات فيسیکی آىّا را تَظط ضرب
هعتقين ؾولگرّای چگالی آىّا تياى كرد .كاٍاک
الکترٍدیٌاهيک كَاًتَهی( )QEDكِ در آى اتنّا تا یک
هيذاى كَاًتيذُی الکترٍهغٌاطيعی ترّنكٌػ هیكٌٌذ،
اتسار هٌاظثی ترای تررظی خصَصيات تٌيادی فيسیک
كَاًتــَهی هحعـَب هیؼَد .در هطالؿِی حاضر تالغ
ها تر ایي اظت كِ تا اضافِكردى یک هيذاى كالظيک قَی
تِ ظاهاًِای كِ ؼاهل یک تاریکِی ًازک از اتنّای دٍ-
ترازُ در حضَر هيذاى كَاًتيذُی تکهذ درٍى یک كاٍاک
تا كيفيت تاال اظت ،حـالتّای درّنتٌيذُی غيرخطی
چٌذتایی را تَليذ كٌين .در ٍاقؽ هيذاى راًؽی ّوذٍض
(كالظيک) قَی ،از آىجایی كِ آزادی هٌاظثی ترای
تؿييي ًاهيساًی تعاهذ ٍ ؼذت هيذاى تِ ها هیدّذ،
اًؿطاف تعياری در تَليـذ حالت درّنتٌيذُ ایجاد خَاّذ
كرد .تا اظتفـادُ از رٍغ ركرؼــذُی تاال ،هیتَاى تِ
تَليذ حالتّای درّنتٌيذُای پرداخت كِ ؼاهل حالـت-
ّای ّوـذٍض اظـتاًذارد ٍ حالتّای اتوی تاؼٌذ [.]3

تاتؽ غيرخطی هتٌاغر تا ایي پتاًعيل ؾثارت اظت از [:]6
()3

⟩

) (

√

∑

(

كِ  Ωفركاًط هيذاى ٍ جرم ررُ اظت.
(
)
قذرت پتاًعيل اظت كِ تا راتطِی
تؿریف هی ؼَد .اًذیط  1تِ دليل اظتفادُ از جثر لی
گرٍُ ) (1,1اظت .تا اظتفادُ از تاتؽ غيرخطی در راتطِ-
] ̂ ̂[
ی ( ،)3ؾولگر جاتحایی تِ صَرت
هتٌاظة تا

)̂
درخَاّــذآهـذ .تا تـؿریـف ؾولگــرّای
̂(
̂ ٍ
√̂
̂ ٍ
̂
√
̂ ٍ در ًتيجِ ̂
̂
] ̂ ̂ [ ،ؼرایط
̂
جثر لی تِ طَر طثيؿی ترآٍردُ ؼذُ اظت .تا اظتفـادُ از
رّيـافت "گيـلوـَر-پرلَهَف" ترای تَليذ حالتّای
ّوذٍض غيرخطی گرٍُ ) (1,1خَاّين داؼت[:]7

حالتّای ّوذٍض تِ ؾٌَاى ٍیصُحالتّای ؾولگر ًاتَدی
̂ هؿرفی هیؼًَذ[ ،]۱یؿٌی 〉
〉 ̂ كِ یک
هقذار هختلط اظت .ایي حالتّا ّنچٌيي تا كٌػ ؾولگر
̂ (
) ( ̂ رٍی خأل هيذاى
جاتجایی )̂
تَليذ هیؼًَذ .حالتّای ّوذٍض غيرخطی تا راتطِی
⟩

)

√

) (

()۱

⟩ ) ̂
) ̂

 ،یک ردُی تعيار هْن از

⟩

حالتّای ّوذٍض تؿوينیافتِ ّعتٌذ .ایي حالتّا از
〉 ̂ كِ )̂ ( ̂ ̂
راتطِی ٍیصُهقذاری 〉
اظت ،پيرٍی هیكٌٌذ ( ̂) .یک تاتؽ غيرخطی از ؾولگر
ؾذدی ̂ ̂ ̂ اظت [ .]1حالتّای ّوذٍض غيرخطی
ؾالٍُ تر حفع خَاؾ تعياری از حالتّای ّوذٍض
اظتاًذارد ّوچَى جایگسیذگی تَزیؽ فضای فاز حَل
داهٌِی هختلط ،خصَصيات غيركالظيکی هتؿذدی ًػير
پادگرٍّگی ،آهار زیرپَاظًَی یا چالًذگی [ ]1را از خَد
ترٍز هیدٌّذ كِ حالتّای ّوذٍض اظتاًذارد قادر تِ
ًؽاىدادى آىّا ًيعتٌذ .حالتّای ّوذٍض فَتَى-
افسٍدُی [ ]5یکی از ًوًَِّای حالتّای ّوذٍض
ایيكِ ] ̂ ̂ [
تِدليل
ّعتٌذ.
غيرخطی

(

)

)

(

)

(

⟩ ) ( ̂

̂ (
() ̂ (

√

(

∑ )
√

كِ در ایيجا از رٍاتط

𝜁

ٍ
𝜁

اظتـفادُ كـردُایـن .تـا تؿـریف

√

) (

حـالـت تـِدظـتآهذُ در راتطِی ( )۱تِ صَرت زیر
درخَاّذآهذ [:]7
⟩

()1
⟩

]) ( [) (

كِ در ایيجا
اظت.
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) ( ̂ )
( ) ̂ (ً ،وـیتَاى ؾولگر
جاتجایی یکاًی را تِ ّواى صَرتی كِ ترای تَليذ حالت-
ّای ّوذٍض اظتاًذارد تِكار تردُ ؼذ ،تؿریف كرد .ترای
غلثِ تر ایي هؽکل از یک تاتؽ ) ( ٍیصُ اظتفادُ هی
كٌين .در هطالؿِی حاضر ایي تاتؽ ٍیصُ ،هتٌاغر تا پتاًعيل
هثلثاتی ) (
) ( كِ در هراجؽ []7[ ٍ ]6
ؼذت ٍ
هؿرفی ؼذُ ،اًتخاب ؼذُ اظت .در ایيجا
ترد تاتؽ اظت.

تيعتويي كٌفراًط اپتيک ٍ فَتًَيک ایراى تِ ّوراُ ؼؽويي كٌفراًط هٌْذظی ٍ فٌاٍری فَتًَيک ایراى
هیتَاى تا اظتفادُ از تَاتؽ غيرخطی هتٌاغر تا پتاًعيل-
ّای دیگر ،ؾولگرّای آفریٌػ ٍ ًاتَدی غيرخطی را ایجاد
كرد كِ ترای جثر لی گرٍُ ) (2كارترد داؼتِ تاؼٌذ ٍ
را
هتٌاغر تا آى ،حالتّای ّوذٍض غيرخطی )(2
تَليذ كرد.

()6

) ̂

()7

) ̂ ̂

ترّنكٌػ یک اتن دٍترازُ تا یک هيذاى
الکترٍهغٌاطيعی تکهذ تِ كوک هذل جيٌس-كاهيٌگس
یکی از ظادُتریي ظاهاًِّای اپتيک كَاًتَهی اظت .ها در
ایيجــا ترّنكٌػ یک هيذاى تکهذ (تا تعاهذ (در
كاٍاک تا كيفيت تاال تا یک رؼتِی تاریک از اتن دٍ-
ترازُ در حضـَر یک هيـذاى خـارجی (تا تعاهذ ) را
تررظـی هیكٌينّ .اهيلتًَی هَرد ًػر تِ صَرت زیر
خَاّذ تَد:
̂ ̂
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(

) ̂ ̂

̂ ̂(

∑

)̂

()5

) ̂ ̂

̂ ̂
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∑

كِ در ایيجا
ترای ظادگی،
خَاّين داؼت:

̂ ̂
)̂

̂(

̂

̂

)

̂ ()|
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⟩

⟩ |(

|
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⟨⟩

̂ () ̂

|(

⟨⟩

∑

∑

̂(

ّاهيلتًَی تِدظتآهذُ تركيـثـی از دٍ ّـاهيلـتًَی
جـيٌس-كاهيٌگس ٍ آًتی-جيٌس-كاهيٌگس اظت كِ در اٍلی
تقای اًرشی لحاظ ؼذُ ٍ در دٍهی در ًػر گرفتِ ًؽذُ
اظت .حالت اٍليِی ظاهاًِ را هجوـَؾِای از یک اتن
) در حالت پایِ ٍ هيذاى در حالت خأل ،در
دٍترازُ (
ًػر هیگيرین تِ صَرتی كِ حالت اٍليِ ظاهاًِ تِ ؼکل
√ ⟩ )⟩
⟩ ( ⟩ ⟩ اظت .تا اظتفادُ از
ّاهيلتًَی هؤثر در تصَیر ترّنكٌػ در راتطِی (،)9
حالت تحَلیافتِی ظاهاًِی هيذاى-تکاتن تؿذ از زهاى
) (̂
ًتيجِی كٌػ ؾولگر تحَل زهاًی
̂ ∫

) (

رٍی حالت اٍليِ اظت كِ تِ صَرت زیر

درخَاّذآهذ:
()31
)⟩

̂

)

(

⟩

⟩

) (

⟩

(

√

⟩) (

 .ؾليرغن ؾذم جاتجایی
(
)
كِ
) ( ̂ در راتطِی ( )9در زهاىّای هتفاٍتٌَّ ،ز هی-
تَاى از ؼکل اًتگرالی تاال ترای هحاظثِ ) (̂ اظتفادُ
كرد [ّ .]8ٍ3واىطَر كِ گفتِ ؼذ ⟩ ) ( حالت
ّوذٍض غـيرخطی هيــذاى اظت .هـیتيٌين كِ حالت
( )31یک حالت درّنتٌيذُی ؼاهل حالت اتوی ٍ حالت

∑

ّعتٌذ.
ٍ
را در ًػر هیگيرین ٍ درًتيجِ
̂

⟨⟩

|

|

كِ حالتّای پَؼيذُی
̂ ّعتٌذ .در حالتی كِ
̂
ٍیصُتَاتؽ ؾولگر ̂
) ٍ تقریة هَج
{
هيذاى كالظيک ،قَی تاؼذ (}
چرخاى را اؾوال كٌينّ ،اهيــلتًَی هؤثر در تصــَیر
ترّنكٌػ تِ صَرت زیر خَاّذ ؼذ:
) ( ̂
()9

̂ تِترتية ؾولگرّای
̂ ٍ| ⟨⟩ |
كِ | ⟨⟩ |
پایييآٍرًذُ ٍ تاالترًذُی حالتّای اتوی ّعتٌذ كِ تيي
تراز پایِی اتن ام (⟩ |) ٍ تراًگيختِی اتن ام (⟩ |)
ؾول هیكٌٌذّ ̂ ٍ ̂ .واًطَر كِ گفتِ ؼذ ؾولگرّای
آفریٌػ ٍ ًاتَدی غيرخطی هيـذاى ّعـتٌذ ٍ .تِ-
ترتيـة ثاتتّای جفتؼذگی تيي حالتّای اتوی تا
هيذاى كَاًتيذُ ٍ هيذاى كالظيک ّعتٌذ .در حـالت
را
ایـذُآل در حـَزُ ترّنكٌػ قَی ،راتطِی
خَاّين داؼت ،یؿٌی اتالف ظاهاًِ را ًاچيس در ًػر
گرفتـِاین .در چـارچـَب چـرخـػیافتِی هيذاى هرجؽ
ًعثت تِ تعاهذ هيذاى كالظيک ،خَاّين داؼت:
∑

|

⟨⟩

√ )⟩ |

̂

∑

̂ ̂ (∑

̂

̂  ،كِ:
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درَمتىیذٌ

̂ )|

̂ ̂

̂ ̂

در تصَیر ترّنكٌػّ ،اهيلتًَی تِ صَرت زیر
درخَاّذآهذ:
) ( ̂
()8
| ⟨⟩ | | ⟨⟩ |( ∑

 .2تًلیذ حالتَای َمـذيس غیـرخـطی

∑

̂ (∑

̂
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ّوذٍض غيرخطی هيذاى اظت .حالت درّنتٌيذُی
هسٍظکَپيک-هيکرٍظکَپيک دٍتایی ( )31هؿوَال تِ
ؾٌَاى گرتِی ؼرٍدیٌگر ؼٌاختِ هیؼَد .حاصل
تازًَیعی ایي راتطِ در تصَیر ؼرٍدیٌگر تِ صَرت زیر
) ( |

⟩

()33

(⟩ [

⟩

 .3وتیجٍگیری
در ایي هقالِ تا اظتفادُ از رّيافت هيذاى كالظيک قَی ٍ
تا اظتفادُ از تاتؽ غيرخطی هتٌاغر تا یک پتاًعيل
فيسیکی خاؾ تِ تَليذ حالتّای درّنتٌيذُی ّوذٍض
غيرخطی (از ًَؼ "گيلوَر-پرلَهَف") ،هتٌاغر تا گرٍُ
پرداختين .ظاهاًِای كِ درٍى كاٍاک
جثری )(1,1
 QEDدر ًػر گرفتين ؼاهل ترّنكٌػ یک تاریکِ از
اتن دٍترازُ تا یک هيذاى الکترٍهغٌاطيعی تکهذ
كَاًتيذُ در حضَر هيذاى كالظيک قَی اظت .حالـتّای
تـِدظـتآهذُ تِ ًَؾی درّنتٌيذگی تيي حالتّای
هسٍظکَپيک هيذاى ٍ هيکرٍظکَپيک اتن را ًؽاى هی-
دٌّذ .درهَردی كِ تٌْا یک اتن دٍترازُ در هيذاى كاٍاک
تاؼذ حالت تِ دظتآهذُ ترای هيذاى ،یک گرتِی
ؼرٍدیٌگر زٍج یا فرد تؽکيلؼذُ از حالتّای ّوذٍض
غيرخطی اظت .در صَرتی كِ تؿذاد اتنّا را تِ ؾذد دٍ
ترظاًين ،حالت تِدظتآهذُ ترای هيذاى ،یک گرتِی
ؼرٍدیٌگر پيچيذُتر كِ ؼاهل تركيثی از حالتّای گرتِ-
ی "هردُ"" ،زًذُ" ٍ "غایة" اظت ،خَاّذ تَد .در ٍاقؽ
تا افسایػ تؿذاد اتنّا ،حالتّای درّنتٌيذُی چٌذتایی
پيچيذُتری تَليذ هیؼَد.

⟩) (

|

اظت كِ ًؽاى هیدّذ ،اگر اًذازُگيری رٍی اتن تِ
هؽاّذُی حالت اتوی ⟩ (⟩ ) تياًجاهذ ،حالت هيذاى
ًيس یک ترّنًْی زٍج (فرد) از حالت ّوذٍض غيرخطی
هيذاى خَاّذ تَد .اگر در ظاهاًِی هَردًػر ،دٍ اتن
) تِ ًحَی كِ حالت
دٍترازُ در ًػر تگيرین( ،
⟩
اٍليِی ظاهاًِ تِ صَرت ⟩
تاؼذ ،حالت
تحَل یافتِی هيذاى-دٍاتن در تصَیر ترّنكٌػ تِ
صَرت
()3۱
⟩ ) (
⟩) (
⟩ (
)⟩ )⟩

(

⟩

⟩

⟩ ) (

درخَاّذآهذ ،كِ ⟩
ّا ٍیصُحالتّای ؾولگر
( ∑
تا ٍیصُهقادیر
)
ّعتٌذ .هیتيٌين كِ حالت تِدظتآهذُ در
ٍ
(ً ،)3۱عثت تِ حــالت ارائـِ ؼـذُ در راتـطـِی (،)33
یک حــالت درّـنتـٌيـذُی غـيرخـطی جذیذ
هيکرٍظکَپيک-هسٍظکَپيک اظت .اًذازُگيری دٍ اتن در
حالت ⟩
 ،در تصَیر ؼرٍدیٌگر هٌجر تِ هؽاّذُی
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ترای هيذاى هیؼَد كِ یک ترّنًْی ظِتایی از حالت-
ّای غيرخطی هسٍظکَپيک هيذاى اظت .در ایيجا تِ
ؾٌَاى ضریة تٌْجارغ در ًػر گرفتِ ؼذُ اظت .تر
خالف راتطِی ( ،)33حالت تِدظتآهذُ در هقایعِ تا
گرتِی ؼرٍدیٌگر ًِ تٌْا حاٍی دٍ حالت "هردُ" ٍ
"زًذُ" اظت ،تلکِ دارای حالت "غایة" ًيس هیتاؼذ.
ّاهيلتًَی هؤثر در راتطِی ( )9تِ ها اجازُ هیدّذ تا
افسایػ تؿذاد اتنّای دٍترازُ در ظاهاًِ ،حالتّـای
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هسٍظـکَپـيک درّـنتٌيـذُی هـيذاى -اتن پيچيذُتری
تَليذ كٌين.

