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ب٘ست ٍ ٗکو٘ي کٌفراًس اپت٘ک ٍ فَتًَ٘ک اٗراى
ٍ ّفتو٘ي کٌفراًس هٌْذسٖ ٍ فٌاٍرٕ فَتًَ٘ک اٗراى
ٖ داًطگاُ ضْ٘ذ بْطت،۳292 ُ دٕ ها32  تا32

درَمتىیدگی مدَای اپتیکی ي ریسمًج ابررساوا در تقریب مًج چرخان
۳

 ٍح٘ذ ف٘اض،3ٕ هجتبٖ هؾاّر،۳ًٖعاعفِ الفخا
. اٗراى، ّوذاى، داًطگاُ آزاد اسالهٖ ٍاحذ ّوذاى،ِٗ داًطکذُ علَم پا،گرٍُ ف٘سٗک.۳
. اٗراى، ّوذاى، داًطگاُ صٌعتٖ ّوذاى، داًطکذُ علَم.3
چکیدٌ – ما در ایه مقالٍ ساماوٍای شامل مدَای اپتیکی ي ریسمًج ابررساوا را مطالعٍ میکىیم کٍ از طریق وًساوگر مکاویکی با َمدیگر
،ٍ ما وشان میدَیم کٍ ساماو. کاياک َایاپتیکی ي ریسمًج بٍ ترتیب در باودَای ياکًکی آبی ي قرمس راٌاودازی شدٌاود.برَمکىش دارود
.درَمتىیدگی قًی بیه مدَای اپتیکی ي ریسمًج در رشیم مًج چرخان ي مد بد کاياک از خًد بريز میدَد
.ٖ هعادلِ الًصٍٗي کَاًتَه، کاٍاک رٗسهَج،ٖ کاٍاک اپت٘ک،ٖ درّوتٌ٘ذگ، تقرٗب هَج چرخاى-ُکل٘ذ ٍاش
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 32تا  32دٗواُ  ،۳292داًطگاُ ضْ٘ذ بْطتٖ
) Ec  2 pc kc oc ، ([a,a+]=1داهٌِ ه٘ذاى راُ-
اًذازٕ کاٍاک اپت٘کٖ را ًطاى هٖدّذ کِ در آى  pcتَاى
راُاًذازٕ kc ،ضرٗب ه٘راٖٗ کاٍاک اپت٘کٖ woc ،فرکاًس
ل٘سر راُاًذازٕ m ،جرم هؤثر هذ هکاً٘کٖ ٍ  Lعَل کاٍاک
اپت٘کٖ فابرٕ-پرٍ است[.]5

 .1مقدمٍ

ضکل ً:۳واٗص دستگاُ هَرد هغالعِ ٗک کاٍاک رٗسهَج عٌصراًباضتِ
با ٗک خازى سراستَاًِإ هجسإ ساکي جفت ضذُ ّ ،وچٌ٘ي کاٍاک
اپت٘کٖ تطک٘ل ضذُ ازٗک آٌِٗ ٍرٍدٕ ٍٗک خازى سراستَاًِإ کِ
بِ لحاػ اپت٘کٖ پَضصدّٖ ضذُ است[.]5

هٌبع راُاًذازٕ پَ٘ستِ کاٍاک رٗسهَج ابررساًا با ًسبت
ه٘راٖٗ  kwبِ صَرت پتاًس٘ل الکترٗکٖ



َ .2امیلتًوی سیستم
اٗي ساهاًِ ضاهل کاٍاک اپت٘کٖ فابرٕ-پرٍ ٍ کاٍاک
رٗسهَج ابررساًاست کِ اٗي کاٍاکّا بِ ٍس٘لِ ٗک ت٘غِ
هتحرک ٗا ًَساًگر هکاً٘کٖ بِ ٗکذٗگر هتصل ضذُاًذ .اٗي
ت٘غِ هتحرک باعث تغ٘٘ر عَل کاٍاک اپت٘کٖ ٍ تأث٘ر بر
رٍٕ ه٘ذاى فَتًَٖ کاٍاک اپت٘کٖ ٍ تغ٘٘ر فاصلِ صفحِ-
ّإ خازى هذار کاٍاک رٗسهَج ٍ تأث٘ر بر رٍٕ ه٘ذاى
فَتًَٖ رٗسهَج هٖضَدّ .اه٘لتًَٖ س٘ستن جفت ضذُ بِ
صَرت زٗر هٖباضذ[:]2
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 et   i 2 L E eio t  e io tاستًَ .ساًگر
هکاً٘کٖ با کاٍاک رٗسهَج جفت هٖضَد زٗرا ؽرف٘ت
خازى () )C0(xتابعٖ از هکاى تطذٗذگر است .ها اٗي تابع
را حَل هَقع٘ت تعادلٖ ًَساًگر هکاً٘کٖ در فاصلِ d
بسظ هٖدّ٘ن[ّ .]5اه٘لتًَٖ هعادلٔ ( )۳را هٖتَاى
برحسب افساٗص ٍ کاّص ه٘ذاى کاٍاک رٗسهَج ابررساًا،
 ٍ ([b,b+]=1) b,b+هَقع٘ت بذٍى بعذ ٍ عولگرّإ تکاًِ
ٍ هکاى ًَساًگر هکاً٘کٖ ([q,p]=i) q ٍ p ،هجذداً بِ
صَرت زٗر ًَضت[:]5
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()3
بٌابراٗي هٖتَاً٘ن هعادلِّإ الًصٍٗي کَاًتَهٖ غ٘ر خغٖ

H



 c a  a  Goc a  ax  iEc a  e  i oc t  ae i oc t

را در تصَٗر برّوکٌص H 0  o b  b  oc a  a

()۳
کِ در آى  x, p x بِ ترت٘ب ًطاى دٌّذٓ هَقع٘ت کاًًَٖ
ٍ گطتاٍر ٗک ًَساًگر هکاً٘کٖ با فرکاًس ّ mستٌذ.
پاراهترّإ   ٍ Qعبارتٌذ از هختصاتّإ کاًًَٖ کاٍاک
رٗسهَج ابررساًا کِ ضار را در ٗک القاگر هعادل  ٍ Lبار را
در ٗک خازى هعادل  Cتَص٘ف هٖکٌٌذ .پاراهترّإ ٍ a

بذست آٍرٗن کِ در آى عولگرّإ ّاٗسًبرگٖ را بِ صَرت
دٍ بخص هستقل از زهاى ٍ ٍابستِ بِ زهاى در ًؾر هٖ-
گ٘رٗن[ .]2هقادٗر هستقل از زهاى بِ ترت٘ب بِ صَرت
m ، p s  0

2

 G0  s

2

، qs  G0c  s

  s  E k  i ٍ  s  Ec kc  i cبِ دست
هٖآٌٗذ .پاراهترّإ   s ٍ  sبِ ترت٘ب داهٌِ ه٘ذاى
کاٍاک اپت٘کٖ ٍ ه٘ذاى کاٍاک رٗسهَج در حالت پاٗا

 a عولگرّإ ًابَدٕ ٍ تَل٘ذ هذ کاٍاک اپت٘کٖ،
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درّوتٌ٘ذگٖ هٖتَاًذ بِ عٌَاى بخطٖ از عرحّإ
بازخَاًٖ در پردازش اعالعات کَاًتَهٖ بکار رٍد[ .]۳در
اٗي هقالِ س٘ستن تطذٗذگر ًاًَهکاً٘کٖ هتصل بِ کاٍاک
اپت٘کٖ ٍ کاٍاک ابررساًا هعرفٖ هٖضَد کِ ضاهل سِ هذ
هکاً٘کٖ ،اپت٘کٖ ٍ رٗسهَج ابررساًاست کِ بِ صَرت دٍ
بِ دٍ درّوتٌ٘ذُ ضذُاًذ .تطذٗذگرّإ ًاًَهکاً٘کٖ هٖ-
تَاًٌذ بِ عَر هؤثر با تعذاد زٗادٕ از ابسارّإ گًَاگَى
جفت ضًَذ ٍ بٌابراٗي ابسارٕ هْن برإ تطخ٘ص ٍجَُ
هطترک کَاًتَهٖ ّستٌذ ٍ قادر بِ رخ٘رُ ،اًتقال ٍ
تقس٘ن اعالعات کَاًتَهٖ هٖباضٌذ .ها دٌٗاه٘ک اٗي
س٘ستن را با استفادُ از هعادلِّإ الًصٍٗي کَاًتَهٖ هَرد
بررسٖ قرار دادُ ٍ بِ ٍٗصُ بر رٍٕ ًَساىّإ کَاًتَهٖ
س٘ستن با حل کردى دٌٗاه٘ک خغٖ ضذُ در حالت ثابت
کالس٘کٖ تورکس هٖکٌ٘ن [ .]3سپس درّوتٌ٘ذگٖ
دٍتاٖٗ ب٘ي سِ هذ ساهاًِ را در تقرٗب هَج چرخاى ٍ هذ
بذ کاٍاک (کِ در آى س٘ستن در حالت پاٗاترٕ قرار دارد)
بذست هٖآٍرٗن.

 32تا  32دٗواُ  ،۳292داًطگاُ ضْ٘ذ بْطتٖ
ّستٌذ کِ در آًْا ٍ  c   oc  Goc qs
    0  Go qsبِ ترت٘ب ٍاکَکٖ هؤثر ه٘ذاى
کاٍاک اپت٘کٖ ٍ رٗسهَج هٖباضٌذ .بخصّإ ٍابستِ بِ
زهاى کِ دٌٗاه٘ک س٘ستن از حل آًْا بِ دست هٖآٗذ بِ
صَرت زٗر ّستٌذ:



()2
کِ

اپت٘کٖ از جٌس  ٍ amb   am bاگر   c  0باضذ
برّوکٌص ب٘ي ه٘ذاى اپت٘کٖ ٍ ه٘ذاى رٗسهَج از جٌس

p   mq   mp  Goc s a   a

 ac am  ac amخَاّذ بَد .در اٗي س٘ستن سِ هذٕ،
هذّإ کاٍاک اپت٘کٖ ٍ رٗسهَج هٖتَاًٌذ با ٍاسغِ
ًَساًگر هکاً٘کٖ درّوتٌ٘ذُ ضًَذ .چَى جولِّإ ًَٗس
در سِ بخص هعادلِ  2تَابع گاٍسٖ با هتَسظ صفر
ّستٌذ ٍ دٌٗاه٘ک س٘ستن خغٖ سازٕ ضذُ است .حالت
اٗستإ س٘ستن حالت گاٍسٖ سِ هذٕ است کِ با
هتقارى هطخص هٖضَد.
هاترٗس ّوبستگٖ
هعادلِّإ دٌٗاه٘ک س٘ستن را هٖتَاى بِ هعادلِ اٍل
ل٘اپًََف تبذٗل کرد ٍ از آًجا هاترٗس ّوبستگٖ س٘ستن
را هحاسبِ کرد .با استفادُ از اٗي هاترٗس هٖتَاً٘ن
درّوتٌ٘ذگٖ دٍگاًِ حالت اٗستا را بِ ترت٘ب ب٘ي سِ هذ
اپت٘کٖ ،رٗسهَج ٍ ًَساًگر بِ دست آٍرٗن .درّوتٌ٘ذگٖ
هذّا با استفادُ از عبارت هٌفٖ لگارٗتوٖ  ENبِ دست
هٖآٗذ [.]6
ضکل  3درّوتٌ٘ذگٖ ب٘ي هذّإ هکاً٘کٖ ٍ کاٍاک
اپت٘کٖ را بر حسب دها ًطاى هٖدّذ .درّوتٌ٘ذگٖ ٗا
از هقذار بسرگ  2.5بِ هقذار صفر
هٌفٖ لگارٗتوٖ
در دهإ  0.6kبِ سرعت کاّص هٖٗابذ .هٌفٖ لگارٗتوٖ
در ضراٗظ   c  m ٍ   mدر ًؾر گرفتِ
ضذُ است .ها برإ رسن ضکل پاراهترّاٖٗ را برإ ًَساًگر
هکاً٘کٖ ٍ کاٍاک اپت٘کٖ ٍ کاٍاک رٗسهَج در ًؾر گرفتِ-
اٗنٗ ،عٌٖ ًَساًگر هکاً٘کٖ را با فرکاًس



 Go  s b   b   t 

a  k c  i c a  iGoc sq  2k c ain t 
b  k  i  b  iGo  sq  2k bin t 

()2

 .3وتایج در تقریب مًج چرخان
هعادلِّإ ٍابستِ بِ زهاى س٘ستن را در تقرٗب هَج
چرخاى ٍ در حذ  m  G , Gc , kبِ دست هٖآٍرٗن ٍ
از جولِّاٖٗ کِ با فرکاًس ًَ 2mساى هٖکٌٌذ
چطنپَضٖ هٖکٌ٘ن .اٗي حالت را بِ عٌَاى راُ ًذازٕ
ضع٘ف در ًؾرهٖگ٘رٗن .پاراهترّإ  q, pبِ صَرت
عولگر فٌإ هکاً٘کٖ  a mتبذٗل ضذُاًذ:
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با تَجِ بِ اٗي کِ در س٘ستنّإ دٍتاٖٗ هتصل بِ ّن،
درّوتٌ٘ذگٖ در صَرتٖ رخ هٖدّذ کِ ٗکٖ از س٘ستنّا
در حالت ٍاکَکٖ آبٖ ٍ س٘ستن دٍم در حالت ٍاکَکٖ
قرهس باضذ[ ،]2اٗي ضرط بِ اٗي دل٘ل است کِ در س٘ستن
با ٍاکَکٖ آبٖ درّوتٌ٘ذگٖ ب٘ي ًَساًگر هکاً٘کٖ ٍ
ه٘ذاى کاٍاک رخ هٖدّذ ٍ در س٘ستن با ٍاکَکٖ قرهس با
حضَر برّوکٌص تقس٘ن پرتَ رابغِ دٍگاًِإ ب٘ي ًَساًگر
ٍ ه٘ذاى کاٍاک دٍم ٍجَد دارد ٍ بِ ٍاسغِ ًَساًگر
هکاً٘کٖ ب٘ي دٍ ه٘ذاى کاٍاکٖ اپت٘کٖ ٍ رٗسهَج
درّوتٌ٘ذگٖ اٗجاد هٖضَد .بٌابراٗي برإ حالتّإ
  c  m  0 ٍ   m  0دارٗن:
~ m
iG
~ iG
am  c a~c   b   m a~min
2

 ٍ m  2 107 HZکاٍاک رٗسهَج را با فرکاًس
 ٍ   2  1010 HZآٌّگ ه٘راٖٗ k  0.02m

در ًؾر هٖگ٘رٗن کِ تَسظ ٗک هٌبع رٗسهَج با تَاى
 p  30 10 3Wراُاًذازٕ هٖضًَذ .جفتضذگٖ ب٘ي
اٗي دٍ تَسظ پاراهترّإ   0.008 ٍ d  100nm
تع٘٘ي هٖگردد .جرم ًَساًگر هکاً٘کٖ  m  10ngاست.
کاٍاک اپت٘کٖ را با عَل  ٍ L  110 3 mآٌّگ ه٘راٖٗ
 kc  0.08mدر ًؾر هٖگ٘رٗن کِ تَسظ ٗک ل٘سر با

a~ m  

2
2
iG
a~ c  k ca~c  c a~m  2k c a~ in
2
~
~ ~ iG
~
b  k b 
a m  2k bin
2

عَل هَج  ٍ   810nmتَاى  pc  30 10 3Wراُ-
اًذازٕ هٖضَدٍ .اکَکٖ کاٍاک اپت٘کٖ در  c  m
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 32تا  32دٗواُ  ،۳292داًطگاُ ضْ٘ذ بْطتٖ
تثب٘ت ضذُ است ٍ ضرٗب ه٘راٖٗ ًَساًگر هکاً٘کٖ
  m  4 10 2هٖباضذ.

در دهإ .   0.008 ٍ T=150mk

ضکل  : 3درّوتٌ٘ذگٖ ب٘ي ه٘ذاى کاٍاک اپت٘کٖ ٍ ًَساًگر هکاً٘کٖ
برحسب دها.

 .4وتیجٍگیری

ضکل ً 2طاى دٌّذٓ درّوتٌ٘ذگٖ ب٘ي ه٘ذاى کاٍاک
اپت٘کٖ ٍ ه٘ذاى کاٍاک رٗسهَج است .علٖ رغن اٌٗکِ در
برّوکٌص ب٘ي  b ٍ amدرّوتٌ٘ذگٖ ٍجَد ًذاردٍ ،لٖ
چَى برّوکٌص ب٘ي  ac ٍ amهٌجر بِ درّوتٌ٘ذگٖ هٖ-
ضَد در ًت٘جِ  b ٍ acبَاسغِ  amبا ٗکذٗگر درّوتٌ٘ذُ
هٖضًَذ .چَى برّوکٌص کَاًتَهٖ ب٘ي هذ کاٍاک
اپت٘کٖ ٍ هذ کاٍاک رٗسهَج بِ صَرت ٍاسغِإ رخ دادُ ٍ

در اٗي ساهاًِ با استفادُ از پاراهترّإ قابل دست٘ابٖ بِ
لحاػ تجربٖ در حالت پاٗا ٍ در تقرٗب ،RWA
درّوتٌ٘ذگٖ هتغ٘رّإ پَ٘ستِ دٍ بخطٖ ب٘ي هذّإ
اپت٘کًَٖ-ساًگر ٍ هذّإ اپت٘کٖ-رٗسهَج بِ دست آهذ .بِ
ٍٗصُ ًَساًگر هکاً٘کٖ قادر بِ اًتقال درّوتٌ٘ذگٖ ثابت
ب٘ي هذّإ کاٍاک اپت٘کٖ ٍ رٗسهَج است ٍ اٗي ٍٗصگٖ را
تا دهإ  6.8Kحفؼ هٖکٌذ .از اٗي ٍٗصگٖ ساهاًِ هٖتَاى
برإ اٗجاد درّوتٌ٘ذگٖ ب٘ي دٍ کاٍاک دٍر از ّن ٍ
اًتقال درّوتٌ٘ذگٖ بِ بخص کَ٘ب٘ت حالت جاهذ استفادُ
کرد.

هستق٘ن ً٘ست ،ه٘ساى درّوتٌ٘ذگٖ از هقذار  E Nmcکوتر
است اها تا دهاّإ باالترً ،سدٗک بِ ً٘ 7kس درّوتٌ٘ذگٖ
ب٘ي آًْا ٍجَد دارد.
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ضکل  :3درّوتٌ٘ذگٖ ب٘ي ه٘ذاى کاٍاک اپت٘کٖ ) ٍ (cه٘ذاى کاٍاک
رٗسهَج ) (wبر حسب دها.

در ضکل  5درّوتٌ٘ذگٖ ب٘ي ه٘ذاىّإ اپت٘کٖ ٍ ه٘ذاى
رٗسهَج بر حسب هقادٗر ه٘راٖٗ  kc ٍ kwرسن ضذُ است.
هکاىّاٖٗ کِ هٌفٖ لگارٗتوٖ  E Na c bب٘طٌِ٘ هٖضَد،
هٌاعقٖ است کِ در آًْا  k  kcهٖباضذ کِ هقذارٕ
بِ سوت هقادٗر کن  kwهٌحرف ضذُ است.
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ضکل  : 5درّوتٌ٘ذگٖ ه٘ذاى کاٍاک اپت٘کٖ ٍ ه٘ذاى کاٍاک رٗسهَج
بر حسب ضرٗب اتالف کاٍاک اپت٘کٖ ٍ ضرٗب اتالف کاٍاک رٗسهَج

