تیعت ٍ یکویي کٌفراًط اپتیک ٍ فَتًَیک ایراى
ٍ ّفتویي کٌفراًط هٌْذظی ٍ فٌاٍری فَتًَیک ایراى
 داًؽگاُ ؼْیذ تْؽتی،۳292 ُ دی ها32  تا32

Downloaded from opsi.ir at 12:15 +0330 on Wednesday November 14th 2018

حالتهای چالنده غیرخطی درهمتنیده و ویژگیهای غیرکالسیکی آنها
)2(،)۳(

)؛ هحوذ کاظن تَظلی3(،)۳(اهیر کریوی

 یسد،  داًؽگاُ یسد، داًؽکذُ فیسیک،) گرٍُ اتوی ٍ هَلکَلی۳(
 فارض،ُ آتاد، داًؽگاُ آزاد اظالهی،) گرٍُ فیسیک3(
 یسد، داًؽگاُ یسد، هرکس تحمیمات هٌْذظی،)گرٍُ پصٍّؽی فَتًَیک2(
 بٍ معرفی ردٌای، پس از مريری کًتاٌ بر حالتَای چالوذٌ خطی ي ویس وًع غیرخطی آن کٍ اخیراً ارائٍ شذٌاوذ،ٍچکیذٌ – در ایه مقال
 در ادامٍ با محاسبٍ کمیت تالقی بٍ مطالعٍ مشخصٍ درَمتىیذگی.خاص از حالتَای چالوذٌ غیرخطی درَمتىیذٌ پیًستٍ میپردازیم
 تابع َمبستگی مرتبٍ ديم ي اثر چالوذگی،ایه حالتَا پرداختٍ ي دروُایت برخی از يیژگیَای غیرکالسیکی آوُا با مطالعٍ پارامتر مىذل
.مًرد بررسی قرار میگیروذ

. حالتّای غیرکالظیکی،ُ حالت ّای چالًذُ غیرخغی درّنتٌیذ، درّن تٌیذگی:ُکلیذ ٍاش

Entangled Nonlinear Squeezed States
and Their Nonclassical Properties

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

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

Abstract- In this paper, after a brief review on the linear and nonlinear squeezed states, which are recently presented we
introduce a new kind of the continuous variable entangled nonlinear squeezed states. In the continuation, we study the
entanglement characteristics of these states via the calculation of concurrence and finally, some of their nonclassical
properties will be evaluated by studying the Mandel parameter, correlation function and squeezing effect.
Keywords: Entanglement, Entangled nonlinear squeezed states, Nonclassical states.
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 .1مقذمٍ

()2

!) [f (2n  1)]!! 2 (2n
)
[f (2n )]!! 22n n !2



(  (tanh r )2n

N f2, ( , f ) 

دظتیاتی تِ حالتّای جذیذ ًَر تا ٍیصگیّای
غیرکالظیکی تِ یکی از هَضَػات هْن در اپتیک
[f (2n )]!! 2 22n n !2
()6
( N f2, ( , f )   (tanh r )2n
)
!)[f (2n  1)]!! (2n  1
کَاًتَهی ٍ ًظریِ اعالػات کَاًتَهی تثذیل ؼذُ اظت .در
n 0
در ایٌجا ،ػثارتّای !!]) [f (2n  1)]!! ٍ [ f (2nتِ ؼکل
ایي هیاى ،چالًذگی تِ ػٌَاى یکی از ٍیصگیّای
زیر تؼریف هیؼًَذ:
غیرکالظیکی ًَر ،تَجِ تعیاری را تِ خَد جلة کردُ ٍ
لرار( گر[فتِ [ f ( n2 ) ] f! ! n (f 2 n ) ( 2 f 2 )  f )7(( 2 ) ,
تررظی ) 0
هَرد ! ]
1
تَظظ تعیاری از هحمماى
([f (2n  1)]!!  f (2n  1)f (2n  1)f (2n  3) f (1) )8
اظت[ .]۳حالت هیذاى تاتؽی را چالًذُ هیًاهین ،اگر
تغییرات یکی از کَادراتَرّای هیذاى ًعثت تِ حالت
ّوذٍض ،کاّػ ٍ دیگری افسایػ یاتذ ،الثتِ تِ گًَِای
 .2حالتَای چالوذٌ غیرخطی درَمتىیذٌ ي
کِ تغییرات ّر دٍ کَادراتَر هیذاى در راتغِ ػذملغؼیت
بررسی میسان درَمتىیذگی آوُا
ّایسًیرگ صذق کٌذ[ .]2،3تِ ػٌَاى ترخی از کارتردّای
حالتّای چالًذُ غیرخغی درّنتٌیذُ دٍهذی زٍج ٍ فرد
ایي حالتّا هیتَاى تِ ارتثاعات تا ًَفِ کن[ ،]4اًذازُ-
را تِ ؼکل زیر تؼریف هیکٌین:
گیریّای دلیك[ ٍ ]2آؼکارظازی اهَاج گراًؽی[ ]6اؼارُ
) | ( , f ) ENSS   N ENSS  ( , f
()9
کرد .حالتّای چالًذُ خغی زٍج ٍ فرد از کٌػ ػولگر
)  (|  , f  ,a |  , f  ,b  |  , f  ,a |  , f  ,b
چالًذگی ])  S ( )  exp[1 2( a2   a†2رٍی حالت
کِ ػالهتّای تاالیی ( ٍ )+پاییٌی ( )-تِترتیة تِ حالت-
خالء هیذاى تِ ؼکل زیر تِ دظت هیآیٌذ[:]2
ّای چالًذُ غیرخغی زٍج ( ٍ )2فرد ( ٍ )4اًذیطّای a

(2n )! in
ٍ  bتِ دٍ هذ هیذاى اؼارُ دارد ٍ ضرایة  N ENSS از
()۳
|    N ( ) (1)n
e (tanh r )n | 2n 
! 2n n

()3

e in (tanh r )n | 2n  1



n 0



! 2n n

 (1)n

!)(2n  1

ؼرط تٌْجارغ تِدظت هیآیٌذ .تا درًظرگرفتي تَاتغ
غیرخغی هختلف ) ، f (nحالتّای چالًذُ غیرخغی
درّنتٌیذُ هتٌَػی تٍِجَد هیآیٌذ .در ایي همالِ تا

) |     N  (

n 0

کِ در آى )  N  ( ) ٍ N  (ضرایة تٌْجارغ ٍ

اًتخاب تاتغ پٌعَى -ظَلَهَى ، f q (n)  q1n

ّ (r  )   reiعتٌذ .اخیراً تَظظ یکی از
ًَیعٌذگاى همالِ ،تا تؼوین رٍؼی کِ ّن ارز کٌػ
   S ( ) 0در حَزُ ػولگرّای خغی اظت ،حالت-
ّای چالًذُ غیرخغی زٍج ٍ فرد تا جایگسیٌی ػولگرّای

[ ،]8تِ تررظی حالتّای هتٌاظر تِ ازای همادیر هختلف
 qهیپردازین .لاتل رکر اظت کِ تا لراردادى ، f (n)  1
ایي حالتّا تِ حالتّای چالًذُ (خغی) درّنتٌیذُ
کاّػ هییاتذ.
تِ هٌظَر تررظی هیساى درّنتٌیذگی ایي حالتّا ،ضریة
"تاللی"را هَرد هغالؼِ لرار هیدّین .تِ عَر کلی ضریة
تاللی ترای حالتّای کَاًتَهی درّن تٌیذُ دٍهذی تِ
صَرت:

ًاتَدی  ٍ aآفریٌػ † aتَظظ ػولگرّای هتٌاظر
غیرخغی ) ٍ A†  f (n)a† ٍ A  af (nتاًثیر آى رٍی
حالت خالء هیذاى تِ ؼکل زیر تِدظت آهذُاًذ[:]7


 (1)n e in (tanh r )n
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تِ ؼکل زیر تؼریف هیؼَد[:]9
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P1   |  ,

کِ  |   ٍ |  حالتّای تٌْجار زیرظاهاًِ ٍ |   ٍ ۳
حالتّای تٌْجار زیرظاهاًِ ّ 3عتٌذ .ایي هؼیار ترای
حالتّایی تا تیؽیٌِ همذار درّنتٌیذگی تراتر یک اظت.
حال تا همایعِ رٍاتظ ( )۳0( ٍ )9تا یکذیگر ٍ اظتفادُ از
راتغِ ( )۳۳ضریة تاللی حالتّای چالًذُ غیرخغی زٍج
|



کِ ضرایة تٌْجارغ تِترتیة از رٍاتظ زیر تِدظت هی-
آیٌذ:
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ؼکل -3پاراهتر هٌذل حالتّای چالًذُ غیر خغی (زٍج  :پیَظتِ،
فرد  :خظچیي) درّنتٌیذُ تِ ازای همادیر هختلف . q

ّوچٌیي ایي حالتّا تِازای همادیر  qکَچک رٍی کل
ًاحیِ هیذاى دارای ٍیصگی زیرپَاظًَی ّعتٌذ کِ تا
افسایػ  qاز پٌْای آى ًاحیِ از هیذاى کِ دارای ٍیصگی
زیرپَاظًَی اظت ،کاظتِ هیؼَد ٍ تِ ًَاحی کَچک r
هحذٍد هیؼَد .ػالٍُ تر آى ،حالت چالًذُ غیرخغی زٍج
درّنتٌیذُ تِ ازای همادیر qکَچک ،از ٍیصگی زیرپَاظًَی
تیؽتری ًعثت تِ حالت هؽاتِ فرد تِ ازای  rیکعاى
ترخَردار تَدُ ٍ تا افسایػ ٍ ، qیصگی زیرپَاظًَی ّر دٍ
حالت (تِ جسء در ًَاحی  rکَچک) تمریثاَ یکی ؼذُ ٍ
ٍیصگی زیرپَاظًَی حالت چالًذُ غیرخغی فرد درّنتٌیذُ
تِ ازای همادیر  qتسرگ ،در ًاحیِای تعیار کَچکی از
حالت هؽاتِ زٍج آى پیؽی هیگیرد.

ؼکل -۳ضریة تاللی حالتّای چالًذُ غیر خغی (زٍج  :پیَظتِ،
فرد  :خظچیي) درّنتٌیذُ تِ ازای همادیر هختلف . q

 .3يیژگیَای غیرکالسیکی حالتَای چالوذٌ
غیرخطی درَمتىیذٌ
.1.3آمار زیرپًاسًوی
تِ هٌظَر هغالؼِ ٍیصگیّای آهاری ّر حالت کَاًتَهی
پاراهترّای گًَاگًَی هؼرفی ؼذُ اظت .تِ ػٌَاى رایج-
تریي ایي پاراهترّا ،هیتَاى تِ پاراهتر هٌذل  Qاؼارُ کرد
کِ تِ ؼکل زیر تؼریف هیؼَد[:]۳0
2

()۳3

a† 2 a 2  a† a
a† a

َ.2.3مبستگی مذَا
در ایي لعوت ،هیساى ّنتعتگی دٍ هذ حالتّای چالًذُ
غیرخغی زٍج ٍ فرد درّنتٌیذُ ( )9را تا هحاظثِ تاتغ
ّنتعتگی هرتثِ دٍم کِ تِ ؼکل زیر تؼریف هیؼَد[]۳۳
هَرد هغالؼِ لرار هیدّین:

Q

†

()۳2

 ) Q  0 ( Q  0تیاىگر آهار فراپَاظًَی (زیرپَاظًَی)
اظت .آهار زیرپَاظًَی یکی از ٍیصگیّای غیرکالظیکی
حالتّای کَاًتَهی اظت .لاتل رکر اظت کِ تواهی
همادیر چؽنداؼتی الزم در ایي لعوتً ،عثت تِ حالت-
ّای چالًذُ غیرخغی زٍج ٍ فرد درّنتٌیذُ ( )9هحاظثِ
هیؼًَذ .تا تررظی ؼکل 3هؽاّذُ هیکٌین کِ در ّر دٍ
هَرد حالتّای چالتذُ غیرخغی زٍج ٍ فرد درّنتٌیذُ،
تا افسایػ  rترای  qثاتت ٍ ّوچٌیي تا افسایػ  qدر r
ثاتت ٍیصگی زیرپَاظًَی ایي حالتّا کاّػ هییاتذ.

†

a ab b
a † a b† b

)(2
g ab
(0) 

)(2
 gabتاؼذ ،حالتّای چالًذُ غیرخغی
چٌاًچِ (0)  1
زٍج ٍ فرد درّنتٌیذُ را غیرکالظیکی ٍ دٍ هذ هتٌاظر تا
آًْا را ًاّنتعتِ هیگَیین .در ؼکل ،2تٌْا ترای حالت-
ّای چالًذُ غیرخغی فرد درّنتٌیذُ تِ ازای تواهی

) ( 2
ّ gabعتٌذ .تٌاترایي ،رفتار
همادیر ( 0 ) 1،q ٍ r
غیرکالظیکی تٌْا در ایي حالتّا (فرد) ،ظاّر ؼذُ ٍ تیي
دٍ هذ آًْا ًاّنتعتگی ٍجَد دارد.

2۳۳
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ٍ فرد درّنتٌیذُ را تِدظت آٍردُ ٍ ترحعة  rرظن هی-
کٌینّ .واىعَر کِ در ؼکل ۳هؽاّذُ هیکٌین در ّر دٍ
هَرد حالتّای چالتذُ غیرخغی زٍج ٍ فرد درّنتٌیذُ،
هیساى درّنتٌیذگی از صفر ؼرٍع ؼذُ ٍ تا افسایػ  rترای
همذار  qثاتت ٍ تا افسایػ  qدر  rثاتت ،همذار درّنتٌیذگی
افسایػ هییاتذ ٍ تِ ظوت همذاری ثاتت هیل هیکٌذ.
ػالٍُ تر ایي ،حالت چالتذُ غیرخغی فرد درّنتٌیذُ از
هیساى درّنتٌیذگی تیؽتری ًعثت تِ حالت هؽاتِ زٍج
تِ ازای  qیکعاى ترخَردار اظت.

 32تا  32دیواُ  ،۳292داًؽگاُ ؼْیذ تْؽتی
حضَر تاتغ غیرخغی ) f (nردُی ٍظیؼی از حالتّای
چالًذُ غیرخغی درّنتٌیذُ را هؼرفی کردین .تِ ػٌَاى
ًوًَِای ٍیصُ از تاتغ پٌعَى-ظَلَهَى  f q (n)  q1nدر

ؼکل -2ضریة ّوثعتگی هرتثِ دٍم حالتّای چالًذُ غیرخغی

(زٍج  :پیَظتِ ،فرد  :خظچیي) درّنتٌیذُ تِ ازای همادیر هختلف . q
.3.3چالوذگی
†

تا هؼرفی دٍ ػولگر ّرهیتی ٍ x  (a  a ) / 2
p  (a  a† ) / 2i

تا راتغِ جاتجایی ، [ x, p]  i

پاراهترّای چالًذگی  s p , sxتِ ؼکل sx j  2(x j )2  1

(  ،) x j  x, pتؼریف هیؼًَذ .ایي پاراهترّا را هیتَاى تِ
ؼکل زیر ًیس تازًَیعی کرد:
†2 a a

2

†a

2

a

sx( p)  2 a†a  a 2  a†2

()۳4
یک حالت کَاًتَهی را در  x jچالًذُ هیگَیین ،چٌاًچِ
ترای آى حالت ًاهعاٍی  1  sx j  0ترلرار تاؼذ.
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هحاظثات اظتفادُ کردین .تا ارزیاتی کویت تاللی ًؽاى
دادین کِ در ّر دٍ هَرد حالتّای چالتذُ غیرخغی زٍج
ٍ فرد درّنتٌیذُ ،تا افسایػ  rدر  qثاتت ٍ تا افسایػ
qدر  rثاتت ،همذار درّنتٌیذگی از صفر ؼرٍع ؼذُ،
افسایػ یافتِ ٍ درًْایت تِ همذار ثاتتی هیرظذ .ػالٍُ تر
آى ،حالت چالتذُ غیرخغی فرد درّنتٌیذُ از هیساى در-
ّنتٌیذگی تیؽتری ًعثت تِ حالت هؽاتِ زٍج تِ ازای q
یکعاى ترخَردار اظت .پط از هغالؼِ ترخی از ٍیصگیّای
غیرکالظیکی هاًٌذ :آهار زیرپَاظًَی ،تاتغ ّوثعتگی
هرتثِ دٍم ٍ چالًذگی ،دیذین کِ رفتار غیرکالظیکی در
دٍ ٍیصگی ّوثعتگی هذّا تٌْا در حالتّای چالًذُ
غیرخغی فرد درّنتٌیذُ ٍ در آهار کَاًتَهی در ّر دٍ
حالت زٍج ٍ فرد ،آهار زیرپَاظًَی ظاّر هیؼَدٍ .یصگی
زیرپَاظًَی ّر دٍ حالت چالتذُ غیرخغی زٍج ٍ فرد
درّنتٌیذُ ،تا افسایػ  rترای همذار  qثاتت ٍ تا افسایػ q
در  rثاتت ،کاّػ یافتِ ٍ از پٌْای ًاحیِای از هیذاى کِ
دارای ٍیصگی زیرپَاظًَی اظتً ،یس تا افسایػ  qکاظتِ-
ؼذُ ٍ تِ ًاحیِ ّ rای کَچک هحذٍد هیؼَد .ػالٍُ تر
آى ،حالت چالًذُ غیرخغی فرد درّنتٌیذُ از ٍیصگی
زیرپَاظًَی تیؽتری ًعثت تِ حالت هؽاتِ زٍج تِ ازای q
یکعاى ترخَردار اظت.

