بیؼت ٍ یکویي کٌفشاًغ اپتیک ٍ فَتًَیک ایشاى
ٍ ّفتویي کٌفشاًغ هٌْذػی ٍ فٌاٍسی فَتًَیک ایشاى
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برانگیخته وفوتون کاهیذه تکمذ

)3(،)1(

)؛هحوذ کاظن تَػلی2(،)1()؛اهیش کشیوی1( الٌاص دیباکاس

 یضد، داًـگاُ یضد، داًـکذُ فیضیک،) گشٍُ اتوی ٍ هَلکَلی1(
 فاسع،ُ آباد، داًـگاُ آصاد اػالهی،) گشٍُ فیضیک2(
 یضد، داًـگاُ یضد، هشکض تحقیقات هٌْذػی،)گشٍُ پظٍّـی فَتًَیک3(
، با الْام از پاراهترّای استَکس در اپتیک کالسیک ٍ تعوین آًْا بِ عولگرّای استَکس در اپتیک کَاًتَهی،ِچکیذُ – در ایي هقال
ُقطبش کَاًتَهی حالتّای چالًذُ زٍج ٍ فرد درّنتٌیذُ براًگیختِ تکهذ ٍ حالتّای چالًذُ زٍج ٍ فرد درّنتٌیذُ فَتَى کاّیذ
تکهذ را بِ ازای تعذاد فَتَىّای براًگیختِ ٍ کاّیذُ هتفاٍت بِ طَر جذاگاًِ هَرد هطالعِ قرار هیدّین ٍ ًتایج بِدست آهذُ را با
.یکذیگر هقایسِ هیکٌین

. حالتّای چالًذُ دسّنتٌیذُ کاّیذُ تکهذ، حالتّای چالًذُ دسّنتٌیذُ بشاًگیختِ تکهذ، قطبؾ کَاًتَهی:ُکلیذ ٍاط

The Quantum Polarization of the Single-Mode Excited and
Photon Depleted Entangled Even and Odd Squeezed States

E. Dibakar(1); A. Karimi(1),(2); M. K. Tavassoly(1),(3)
(1)

Atomic and Molecular Group, Faculty of Physics, Yazd University, Yazd
(2)
Department of Physics, Islamic Azad University of Abadeh, Fars
(3)
Photonic & Research Group, Engineering Research Center, Yazd University, Yazd

Abstract- In this paper, using the Stokes parameters in classical optics and generalizing them to the Stokes operators in
quantum optics, we study the quantum polarization of the “single-mode excited and photon depleted entangled even and odd
squeezed states” for different photon numbers of excitation and depletion separately and at last, we compare our results.
Keywords: Quantum polarization, Single-mode excited entangled squeezed states, Single-mode photon depleted entangled
squeezed states.
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 23تا  25دیواُ  ،1393داًـگاُ ؿْیذ بْـتی
تشتیب با ػولگشّای داهٌِ  aˆV ٍ aˆ Hجایگضیي هیؿًَذ
] .[10ایي ػولگشّا دس سٍابط جابجایی ػولگشّای بَصًٍی
صذق هیکٌٌذ:

 .1هقذهِ
هفَْم قطبؾ اهَاج الکتشٍهغٌاطیؼی بشای اٍلیي باس
تَػط اػتَکغ دس ػال  1852هطشح ؿذ[ .]1بِ طَس
تقشیبی هیتَاى هیذاىّای الکتشٍهغٌاطیؼی سا دس فاصلِ-
ّای دٍس اص هٌبغ تَػط اهَاج تخت ًوایؾ داد .یک هَج
تخت تکفام سا قطبیذُ هیًاهین ،چٌاًچِ ًَک بشداس
هیذاى الکتشیکی آى دس صفحِ ػوَد بش ساػتای اًتـاس هَج
دس هکاى ثابت ،با گزؿت صهاى هؼیش هـخصی سا طی کٌذ.
بِ ػٌَاى بشخی اص کاسبشدّای هْن قطبؾ دس پذیذُّای
اپتیکی کالػیکی هیتَاى بِ دسیافت اص ساُ دٍس[،]2
پشاکٌذگی ًَس[ ٍ ]3هیکشٍػکَپ هیذاى ًضدیک[ ]4اؿاسُ
کشد .ػالٍُ بش ایي ،بِ ػٌَاى یک حاهل هٌاػب اطالػات
ًیض هیتَاى اص ًَس قطبیذُ اػتفادُ کشد.
دس ػالّای اخیشّ ،وشاُ با پیـشفت چـنگیشی کِ دس
داًؾ اطالػات کَاًتَهی حاصل ؿذُ اػت ،هفَْم قطبؾ
هیذاىّای کَاًتَهی پغ اص قطبؾ کالػیکی هَسد تَجِ
بؼیاسی اص پظٍّـگشاى قشاسگشفتِ اػت .قطبؾ هیذاىّای
کَاًتَهی دس بشخی اص پذیذُّای اپتیک کَاًتَهی هاًٌذ
سهضگزاسی هتشاکن کَاًتَهی[ ،]5دسّنتٌیذگی قطبؾ[،]6
اًتقال کَاًتَهی[ ،]7پشتًَگاسی کَاًتَهی[ ٍ ]8ؿفافیت
باالی فاصی[ً ]9قؾ هْوی بش ػْذُ داسد.
دس اداهِ ،با هشٍسی بش پاساهتشّای اػتَکغ دس اپتیک
کالػیک بِ ػٌَاى ػادُتشیي هفَْم تَصیفی اص قطبؾ بِ
هؼشفی ػولگشّای اػتَکغ دس اپتیک کَاًتَهی هی-
پشداصین.

حال ػولگشّای اػتَکغ بِ طَس هتٌاظش با پاساهتشّای
کالػیکی آى دس سابطِ ( )1با اػتفادُ اص ػولگشّای داهٌِ،
بِ ؿکل صیش هؼشفی هیؿًَذ:
Sˆ0  aˆH† aˆH  aˆV† aˆV ,
Sˆy  i (aˆH aˆV†  aˆH† aˆV ),

Sˆx  aˆH aˆV†  aˆH† aˆV
Sˆz  aˆH† aˆH  aˆV† aˆV

کِ دس سٍایط جابجایی جبشلی گشٍُ ) SU(2صذق هیکٌٌذ:
()4

j ,k ,l  x , y ,z

[Sˆ j , Sˆk ]  2i  jkl Sˆl ,

با اػتفادُ اص ػولگشّای اػتَکغ ،قطبیذگیکَاًتَهی
هیذاىّای کَاًتَهی بِ ؿکل صیش تؼشیف هیؿَد]:[11
2

()5

 Sˆz

2

 Sˆ y

2

Sˆx

Sˆ0



| ˆ| S
Sˆ0



کِ هقذاس بیي دٍ هقذاس کویٌِ صفش ٍ بیـیٌِ یک بِ
تشتیب بشای حالتّای کاهالً قطبیذُ ٍکاهالً غیشقطبیذُ
هتغیش اػت .دس اداهِ ،هیضاى قطبیذگی حالتّای چالًذُ
دسّنتٌیذُ بشاًگیختِ ٍ کاّیذُ تکهذ سا بِاصای تؼذاد
فَتَىّای بشاًگیختِ ٍ کاّیذُ هتفاٍت بِطَس جذاگاًِ
هَسد بشسػی قشاس هیدّین.

 .3بررسی هیساى قطبش حالتّای چالًذُ
درّنتٌیذُ براًگیختِ تکهذ
ابتذا حالتّای چالًذُ دسّنتٌیذُ سا بِ ؿکل صیش دس ًظش
هیگیشین:

( )6

 i,V   i, H  i,V

i, H



 ( ) i  Ni ( ) 

کِ اًذیغّای  i  e, oبِ حالتّای چالًذُ صٍج ٍ فشد ٍ
اًذیغّای  V ٍ Hبِ هؤلفِّای افقی ٍ ػوَدی هیذاى
اؿاسُ داسًذ .حالتّای چالًذُ صٍج ٍ فشد   e / oکِ
تَػط کٌؾ ػولگش
سٍی حالت خالء
0

S 0  E H* E H  EV* EV ,

 


چالًذگی Sˆ ( )  exp  aˆ 2  aˆ†2 
 2

2



0

تؼشیف هیؿًَذ ،با حل هؼادلِ

ً ( aˆ   aˆ† ) یض ،بِ ؿکل صیش بِدػت هیآیٌذ

]:[12

S y  i (E H EV*  E H* EV ), S z  E H* E H  EV* EV

(2 p)! ip
e (tanh r ) p 2 p
!2 p p

دس هَسد هیذاىّای غیشقطبیذُ ،هیتَاى اص هقادیش چـن-
داؿتی پاساهتشّای اػتَکغ سٍی بشّنًْی آهاسی اص اهَاج
اػتفادُ کشد .بِ هٌظَس یافتي کویتی هٌاػب بشای هطالؼِ
قطبؾ هیذاىّای کَاًتَهی ،داهٌِّای  EV ٍ EHبِ

()7
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 ( x) p
p 0

) x e  Ce (
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()3

دس ابتذا یک هَج تخت تکفام سا کِ هیذاى الکتشیکی آى
ػوَد بش جْت اًتـاس اػت ،دس ًظش هیگیشین .ػپغ ،با دس
ًظش گشفتي هحَس  zبِ ػٌَاى ساػتای اًتـاس هَج تخت ٍ
تجضیِ هیذاى الکتشیکی بِ دٍ هؤلفِ افقی ٍ ػوَدی دس
ساػتای دٍ هحَس  ، y ٍ xهیذاى الکتشیکی هَج تخت سا با
دٍ داهٌِ افقی ٍ ػوَدی هختلط ً EV ٍ EHوایؾ هی-
دّین .بذیيتشتیب ،پاساهتشّای اػتَکغ بِ ؿکل صیش
تؼشیف هیؿًَذ ]:[10
()1

j , k  H ,V

()2

 .2پاراهترّا ٍ عولگرّای استَکس

S x  E H EV*  E H* EV

[aˆ j , aˆk† ]   jk

 23تا  25دیواُ  ،1393داًـگاُ ؿْیذ بْـتی
eip (tanh r ) p 2 p  1

!2 p p
!)(2 p  1



( x) p



p 0

هقذاسی افضایؾ ٍ ػپغ کاّؾ یافتِ ٍ بِ ػوت هقادیش
هیاًی   0.25   0.5هیل هیکٌذ .بِ ًظش هیسػذ
کِ بیـیٌِ قطبؾ دس حَالی    2سخ هیدّذ.

) x o  Co (

()8
†

کِ دس آى ̂ â ٍ aبِ تشتیب ػولگشّای ًابَدی ٍ
آفشیٌؾ بَصًٍی Co ( ) ٍ Ce ( ) ،ضشایب بٌْجاسؽ ٍ

()9



) ( , m) i  Ni ( , m

ؿکل -1هیضاى قطبؾ حالتّای چالًذُ صٍج دسّنتٌیذُ بشاًگیختِ
تکهذ بِ اصای تؼذاد فَتَىّای بشاًگیختِ هتفاٍت . m  0,2,4,8



 (aˆ † )m  i, H  i,V   i, H  i,V

کِ ثابتّای ) No ( , m ) ٍ Ne ( , mاص ؿشط بٌْجاسؽ
بِدػت هیآیٌذ .اکٌَى ،پغ اص هحاػبِ هقادیش چـن-
داؿتی الصم دس سابطِ (ً )3ؼبت بِ حالتّای چالًذُ صٍج
ٍ فشد دسّنتٌیذُ بشاًگیختِ تکهذ ( )9با اػتفادُ اص سٍابط
بشحؼب  ، rبِ هطالؼِ
( ٍ )8( ٍ )7سػن قطبیذگی
هیضاى قطبؾ ایي حالتّا بِ اصای تؼذاد فَتَىّای
بشاًگیختِ هتفاٍت هیپشداصین (دس هحاػبات    0فشض
ؿذُ اػت).
اص آًجایی کِ حالتّای چالًذُ صٍج ٍ فشد دسّنتٌیذُ
بشاًگیختِ تکهذ ٍ ّوچٌیي حالتّای چالًذُ صٍج ٍ فشد
دسّنتٌیذُ کاّیذُ تکهذ دس سٍابط ( )10( ٍ )9بِ اصای
 m  0بِ حالتّای چالًذُ صٍج ٍ فشد دسّنتٌیذُ دس
سابطِ ( )6کاّؾ هییابٌذ ،هٌحٌیّای یکؼاًی بشای
 m  0دس ّش چْاس حالت (چْاس ؿکل) بِدػت هیآیٌذ
کِ ًـاىدٌّذُ غیشقطبیذگی کاهل (  )  0حالتّای
چالًذُ صٍج ٍ فشد دسّنتٌیذُ (  ) m  0سٍی کل ًاحیِ
هیذاى ( ّ ) ؼتٌذّ .وچٌیي با بشسػی ؿکل  1هـاّذُ
هیکٌین کِ هیضاى قطبؾ حالتّای چالًذُ صٍج دسّن-
تٌیذُ بشاًگیختِ تکهذ بِ اصای تؼذاد فَتَىّای
بشاًگیختِ هتفاٍت رکشؿذُ دس ًاحیِ هیذاىّای با ؿذت

ؿکل -2هیضاى قطبؾ حالتّای چالًذُ فشد دسّنتٌیذُ بشاًگیختِ
تکهذ بِ اصای تؼذاد فَتَىّای بشاًگیختِ هتفاٍت . m  0,2,4,8

 .4برسی هیساى قطبش حالتّای چالًذُ درّن-
تٌیذُ فَتَى کاّیذُ تکهذ
دس ایي قؼوت ،حالتّای چالًذُ صٍج ٍ فشد دسّنتٌیذُ
فَتَى کاّیذُ تکهذ سا با جایگضیٌی ػولگش آفشیٌؾ
تَػط ػولگش ًابَدی دس سابطِ ( ٍ )9کٌؾ هکشس ػولگش
ًابَدی (بِجای ػولگش آفشیٌؾ) سٍی هذ اٍل حالتّای
چالًذُ صٍج ٍ فشد دسّنتٌیذُ سابطِ ( )6بِ ؿکل صیش
تؼشیف هیکٌین:
()10

بؼیاس کن     1بیـیٌِ ٍ بشابش با یک اػت کِ با



) ( , m) i  Ni ( , m



 (aˆ )m  i, H  i,V   i, H  i,V

کِ ) No ( , m ) ٍ Ne ( , mبِتشتیب ضشایب بٌْجاسؽ
حالتّای صٍج ٍ فشد ّؼتٌذ .البتِ رکش ایي ًکتِ ضشٍسی
اػت کِ  mکویتی هثبت ٍ ًـاىدٌّذُ تؼذاد فَتَىّای
کاّیذُ هذ اٍل هیذاى اػت ٍ ػالهت هٌفی دس   m تٌْا
هتوایضکٌٌذُ حالتّای بشاًگیختِ ٍ کاّیذُ (سٍابط (ٍ )9
( ))10اص یکذیگش اػت .بِطَس هـابِ با قؼوت قبل ،ابتذا
هقادیش چـنداؿتی الصم سا ًؼبت بِ حالتّای چالًذُ
صٍج ٍ فشد دسّنتٌیذُ کاّیذُ تکهذ ( )10با اػتفادُ اص
سٍابط ( )8( ٍ )7هحاػبِ هیکٌین .ػپغ بِ هٌظَس

افضایؾ  اص هیضاى قطبؾ ایي حالتّا کاػتِ ؿذُ ٍ دس
ًْایت بِ ػوت هقادیش هیاًی   0.25   0.5هیل
هیکٌذ .ػالٍُ بش ایي اص آٌّگ کاّؾ قطبؾ ایي حالتّا
با افضایؾ تؼذاد بشاًگیختگی فَتَىّا کاػتِ هیؿَد .دس
هَسد حالتّای چالًذُ فشد دسّنتٌیذُ بشاًگیختِ تکهذ
دس ؿکل ،2هیضاى قطبؾ اٍلیِ ایي حالتّا با افضایؾ
تؼذاد فَتَىّای بشاًگیختِ افضایؾ یافتِ ٍ بِ یک ًضدیک
هیؿًَذّ .وچٌیي هیضاى قطبیذگی آًْا با افضایؾ 
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ّ (r  )   re i ؼتٌذ .حالتّای چالًذُ صٍج ٍ فشد
دسّنتٌیذُ بشاًگیختِ تکهذ سا تَػط کٌؾ هکشس ػولگش
آفشیٌؾ سٍی یک اص دٍ هذ هیذاى حالتّای چالًذُ صٍج
ٍ فشد دسّنتٌیذُ (( )6کِ دس ایٌجا هذ اٍل فشض ؿذُ
اػت) ،بِ ؿکل صیش تؼشیف هیکٌین:

 23تا  25دیواُ  ،1393داًـگاُ ؿْیذ بْـتی
بشسػی هیضاى قطبیذگی ایي حالتّا بِاصای تؼذاد فَتَى-
ّای کاّیذُ هتفاٍت ًوَداس قطبیذگی بشحؼب  rسا با
فشض    0سػن هیکٌین.
ّواىطَس کِ ؿکلً 3ـاى هیدّذ هیضاى قطبؾ حالت-
ّای چالًذُ صٍج دسّنتٌیذُ کاّیذُ تکهذ دس ًاحیِ
هیذاىّای بؼیاس کَچک    1با افضایؾ تؼذاد
فَتَىّای کاّیذُ افضایؾ یافتِ ٍ بِ یک ًضدیک هیؿَد.
ّوچٌیي هیضاى قطبؾ ایي حالتّا با افضایؾ  کاّؾ
یافتِ ٍ بِ ػوت حَالی  0/4هیل هیکٌذ .با افضایؾ تؼذاد
فَتَىّای کاّیذُ ًیض قطبؾ ایي حالتّا با ػشػت
کوتشی کاّؾ هییابذ .اها دس قطبؾ اٍلیِ حالتّای
چالًذُ فشد دسّنتٌیذُ کاّیذُ تکهذ (ؿکل )4دس ًاحیِ

ؿکل -3هیضاى قطبؾ حالتّای چالًذُ صٍج دسّنتٌیذُ فَتَى
کاّیذُ تکهذ بِ اصای تؼذاد فَتَىّای کاّیذُ هتفاٍت . m  0,2,4,8

قطبؾ ایي حالتّا پغ اص ؿشٍع اص هقذاس اٍلیِ (صفش ٍ یا
غیشصفش) با افضایؾ  ، افضایؾ ٍ ػپغ کاّؾ هییابذ ٍ
بِ ػوت حَالی  0/4هیل هیکٌذ .دس ایي حالت ًیض هقذاس
بیـیٌِ قطبؾ تقشیباً دس حَالی    2هـاّذُ هیؿَد.
آٌّگ افضایؾ ٍ ّوچٌیي کاّؾ قطبؾ با افضایؾ تؼذاد
فَتَىّای کاّیذُ  mافضایؾ هییابذ.

ؿکل -4هیضاى قطبؾ حالتّای چالًذُ فشد دسّنتٌیذُ فَتَى
کاّیذُ تکهذ بِ اصای تؼذاد فَتَىّای کاّیذُ هتفاٍت . m  0,2,4,8
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