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تیغت ٍ یکویي کٌفزاًظ اپتیک ٍ فَتًَیک ایزاى
ٍ ّفتویي کٌفزاًظ هٌْذعی ٍ فٌاٍری فَتًَیک ایزاى
 داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی،۳292 ُ دی ها32  تا32

پولدر در حضور کرهی دیالکتریک-سهم دستسانی اتم در پتانسیل کازیمیر
عؼیذُ اعفٌذیارپَر ٍ حغي ففزی
 کزهاى، هاّاى،ِ داًؾگاُ تحقیالت تکویلی فٌؼتی ٍ فٌاٍری پیؾزفت،گزٍُ فیشیک ٍ فَتًَیک
ُپَلذر تزای عیغتوی ؽاهل یک اتن دعتعاى ٍ یک کزُی دیالکتزیک تزرعی ؽذ- هَلفِی دعتعاًی پتاًغیل کاسیویز،چکیدٌ – در هقالِی حاضز
ِ ایي ًتیجِ ت. ًذارد،کزُی دیالکتزیک-پَلذر عیغتن اتن دعتعاى- ًؾاى دادُ ؽذُ اعت کِ دعتعاى تَدى اتن عْوی در پتاًغیل کاسیویز.اعت
.ًَتِی خَد اؽارُ تِ ایي دارد کِ دعتعاًی یک اتن عْوی در تزّوکٌؼ ٍاىدرٍالظ آى تا یک اتن ًادعتعاى ًذارد
. کزُی دیالکتزیک، تاًغَر گزیي، تزّوکٌؼ ٍاىدرٍالظ،پَلذر- پتاًغل کاسیویز، اتن دعتعاى-ُکلیذ ٍاص

Chirality contribution to the Casimir-Polder potentail of an atom in the
presence of a dielectric sphere
Saideh Esfandiarpour and Hassan Safari
Physics and Photonic Department, Graduate University of Advanced Technology, Mahan, Kerman
Abstract- In this paper, the chiral components of the Casimir-Polder potential of an atomic system in the presence of a
dielectric sphere is investigated. It is shown that the chirality of the atom does not contribute to its interaction with a
dielectric sphere. This, in turn, implies that the van der Waals interaction between two atoms is not affected by the chirality
of one of them with the other one being achiral.
Keywords: Casimir-Polder potential, Chiral atom, Dielectric sphere, Green tensor, van der Waals interaction.

728
 قاتل دعتزعی تاؽذwww.opsi.ir ایي هقالِ در فَرتی دارای اػتثار اعت کِ در عایت

 32تا  32دیواُ  ،۳292داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی
قغوتّای الکتزیکی ٍ هغٌاعیغی ،قغوتی ًیش عْن
دعتعاًی اتن در پتاًغیل  CPخَاّذ تَد کِ یک فزهَل
کلی تزای آى در هزجغ [ ]2دادُ ؽذُ اعت.

 -1مقدمٍ

در ایي هقالِ ،پظ اس هؼزفی راتغِی پتاًغیل  CPیک اتن
دعتعاى در حضَر آرایؼ دلخَاّی اس اجغام
دیالکتزیک ،عْن دعتعاًی اتن در ایي پتاًغیل را در
حضَر یک کزُ دیالکتزیک تزرعی هیکٌین .تا در دعت
داؽتي ایي پتاًغیل ،هیتَاى تزّوکٌؼ اتن-اتن
(ٍاىدرٍالظ) تیي یک اتن الکتزیکی ٍ یک اتن دعتعاى
را تا یک حذگیزی هٌاعة اس اًذاسُی کزُ تِ دعت آٍرد.

 -2فرمًل پتاوسیل  CPمًلکًلَای دستسان
اتن ّوغاًگزد  Aرا کِ در حالت پایِی اًزصی خَد ٍ در
هَقؼیت  rAقزار دارد در ًظز هیگیزین .عْن دعتعاًی
اتن در پتاًغیل پاؽٌذگیاػ ،در حضَر آرایؼ دلخَاّی
اس اجغام دیالکتزیک ،تا اعتفادُ اس ًظزیِ اختالل هزتثِ
دٍم ،تِ فَرت سیز حافل هیؽَد ][2
r  rA

dξ ξ X( i )tr   G (1) (r , rA ,i ) 





0

μ0
π

U( rA )  

()۳
کِ در آى ،توام ٍیضگیّای الکتزیکی ٍ ٌّذعی هحیظ
هادیِ پیزاهَى اتن اس عزیق تاًغَر ) G (1کِ قغوت
پزاکٌذگی تاًغَر گزیي  Gاعتٍ ،ارد هحاعثات هیؽًَذ.
تاًغَر گزیي  Gاس هؼادلِ دیفزاًغیل

هحاعثِ اختاللی کاسیویز ٍ پَلذر تِ اتنّای الکتزیکی
هحذٍد هیؽذ کِ در آىّا ،گذارّای اتوی تٌْا اس حیث
دٍقغثی الکتزیکی هجاس ّغتٌذ (اتنّای الکتزیکی) .تِ
دعت آٍردى فزهَل پتاًغیل  CPدر حضَر آرایؼ
دلخَاّی اس هحیظ دیالکتزیک پیزاهَى اتن [ ٍ ،]2عپظ
در هَرد اتنّای پاراهغٌاعیظ کِ در آىّا گذارّای
دٍقغثی هغٌاعیغی ًیش هجاس هیؽًَذ [ ،]۴اس جولِ
تالػّای تؼذی تزای کلیتز کزدى فزهَل پتاًغیل CP
هیتاؽٌذ .در اتنّای دارای هزکش تقارى ٌّذعی (اتنّای
ًادعتعاى)ّ ،ز یک اس گذارّای اتوی یا دٍقغثی
الکتزیکی-هجاس ّغتٌذ یا دٍقغثی هغٌاعیغی-هجاس .در
ًتیجِ ،پتاًغیل  CPتِ قغوتّای الکتزیکی ٍ هغٌاعیغی
تفکیک هیؽَد .اها در اتنّای دعتعاى ّوچَى
آهیٌَاعیذّا ٍ قٌذّا کِ خَاؿ هٌحقز تِ فزد ٍ ،فزاٍاًی
تاالیی در تزکیثات سیغتی ٍ ؽیویایی دارًذّ ،ز یک اس
گذارّای اتوی هیتَاًذ دارای ّز دٍ گؾتاٍر دٍقغثی
الکتزیکی ٍ هغٌاعیغی تاؽذ .اس ایي رٍ ،ػالٍُ تز

)G(r , r ,  )  I  (r  r 

2
c2

)  G(r , r ,  )   (r , 

()3
پیزٍی هیکٌذ کِ در آى  cعزػت ًَر ٍ )  (r ,

پذیزفتاری الکتزیکی ًغثی هحیظ اعت .در راتغِ (،)۳
)  X( قغثؼپذیزی هتقاعغ الکتزیکی-هغٌاعیغی اتن
در حالت پایِ اعت ٍ تا راتغِی
() 2

  i  d k 0  m 0k
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  i   ωk02
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تؼزیف هیؽَد کِ در آى  ، ωij ٍ mij ، d ijتِتزتیة،
گؾتاٍر دٍقغثی الکتزیکی ،گؾتاٍر دٍقغثی هغٌاعیغی ٍ
فزکاًظ گذار اتویِ ّ j  iغتٌذ (  ،ثاتت پالًک
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ًیزٍی کاسیویز-پَلذر ) (CPکِ حافل افت ٍ خیشّای
خالء کَاًتَهی (هیذاى الکتزٍهغٌاعیغی در حالت پایِ)
اعت ،ػثارت اعت اس ًیزٍی ٍارد تز عیغتن اتوی (یا
هَلکَلی) فاقذ قغثؼ ٍ تار الکتزیکی خالـ در حضَر
اجغام هغٌاعَالکتزیک .ایي ًیزٍ هیتَاًذ اس ؽیة
پتاًغیلی ًزدُای تِ ّویي ًام تِ دعت آیذ ٍ اّویتی
اعاعی در ػلن عغَح ،سیغتؽٌاعی ٍ ،فٌاٍری ًاًَ دارد؛
تا تَجِ تِ کَچک ؽذى رٍسافشٍى اتشار ٍ ادٍات در ػقز
حاضز ،اّویت ٍجَد ایي ًیزٍّا (چِ هفیذ ٍ چِ هشاحن)
تا گذؽت سهاىّ ،وَارُ تیؾتز اس پیؼ آؽکار هیؽَد.
اٍلیي هحاعثِ اس ایي دعت ،پیؼ اس فزهَلتٌذی تَعظ
کاسیویز ٍ پَلذر ،هحاعثِی ًیزٍی کَتاُتزد تیي یک اتن ٍ
یک دیَارُی رعاًای تخت تَد کِ تَعظ لٌارد-جًَش اًجام
گزفت [ .]۳ایي ًیزٍ ،تزّوکٌؼ دٍقغثی القا ؽذُ در اتن
تَعظ هیذاى افت ٍ خیشی خالء تا تقَیز دٍقغثی اتن در
دیَارُ در ًظز گزفتِ ؽذ .اّویت افلی کار کاسیویز ٍ
پَلذر ،هحاعثات کاهال کَاًتَهی ٍ تِکارگیزی ًظزیِی
اختالل (هزتثِ دٍم) تَد کِ آًاى را قادر عاخت فزهَل
لٌارد-جًَش را تِ فافلِ دلخَاُ اتن-دیَارُ تؼوین دٌّذ
[.]3

 32تا  32دیواُ  ،۳292داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی
تخؼ تز .) 2

تِ عادگی هیتَاى دیذ کِ ایي تَاتغ تا رٍاتظ سیز تِ ّن
هزتَط هیؽًَذ:

()۳۳

در هحاعثِی پتاًغیل تا اعتفادُ اس راتغِ ( )۳تِ ػٌافز
قغزی تاًغَر )ً  G (1یاس دارین .تِ ایي هٌظَر ًوایؼ

 -3پتاوسیل  CPاتم دستسان در حضًر کرٌی

هاتزیغی ایي تاًغَر را در پایِّای  e ٍ e ، erکِ

دیالکتریک

تِتزتیة ،تزدارّای ٍاحذ ؽؼاػی ،قغثی ٍ عوتی ّغتٌذ،
در ًظز هیگیزین .تزای هثال ،تزای ػٌقز هاتزیغی  ، تا
اعتفادُ اس رٍاتظ ( ٍ )۳۳( ٍ )۳۱اًجام ػولیات جثزی
عَالًی ٍلی عزراعت ،تِ دعت هیآٍرین:

تا در ًظز گزفتي اتن دعتعاى  Aدر فافلِ  rاس هزکش
کزُای دیالکتزیک ٍ ّوگي تا ضزیة گذردّی ) ٍ  (
ؽؼاع  ٍ (r  R) Rتا اًتخاب هزکش کزُ تِ ػٌَاى هثذأ
دعتگاُ هختقات کزٍی ،قغوت پزاکٌذگی تاًغَر گزیي
تِ فَرت
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کِ در آى ،   k0 r1 ، y  cos2 ، x  cos1 ،   1  2
 .   k0 r2اگزچِ هیتَاى جوغ رٍی  mهَجَد در راتغِ
( )۳3را تا اعتفادُ اس قضیِی جوغ تزای ّواٌّگّای
کزٍی تِ فَرت تغتِ ًَؽتٍ ،لی تزای آى چِ هَرد ًظز
هاعت ،کافی اعت ،عثق راتغِی ( ،)۳قزار دّین
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 . r1  r2  rAتا ایي کار  ٍ   0در ًتیجِ ،ایي ػٌقز
هاتزیغی ففز هیؽَد .تِ تؼَیق اًذاختي اِػوالِ

ؽزط  r1  r2  rAتٌْا حجن هحاعثات را تاال هیتزد ٍ
ًکتِ آهَسًذُای ًذارد .تِ عادگی هیتَاى دیذ کِ دٍ ػٌقز
هاتزیغی قغزی دیگز ًیش ففز ّغتٌذ ٍ تٌاتزایي ،خافیت
دعتعاًی اتنٌّ ،گاهی کِ اتن در حضَر یک کزُی
دیالکتزیک قزار دارد ،عْوی در پتاًغیل پاؽٌذگی آى
ًذارد.
ایي ًتیجِی جالة ،هغتقل اس ؽؼاع کزُ ٍ فافلِ اتن تا
هزکش کزُ اعت .الثتِ ،در حذ فافلِی ًشدیک ،ایي ًتیجِ
تا جایی هؼتثز اعت کِ تَفیف هاکزٍعکَپی اس عاختار
هَلکَلی کزُ ّوچٌاى اػتثار داؽتِ تاؽذ .تِ ٍیضُ ایي کِ،
در حذ ؽؼاع تشرگ تزای کزُ ،کِ هیتَاى کزُ را تا یک
ًینفضای دیالکتزیک جایگشیي کزدً ٍ ،یش در حذ کزُ
کَچک کِ تا اعتفادُی هٌاعة اس راتغِی کالٍعیَط-
هاعاتی هیتَاى کزُ را تا یک اتن الکتزیکی جایگشیي کزد

کِ در آىّا jm ( z) ،تاتغ تغل کزٍی ًَع اٍلٍ z0  Rk0 ،
 ٍ ، z1   z0ػالهت پزین تِ هؼٌای هؾتق ًغثت تِ
ؽٌاعِ اعت .تزدارّای  N n,m, p ٍ M n,m, pتزدار هَجّای
کزٍی سٍج ) ٍ ( p  1فزد )ّ ( p  1غتٌذ کِ تا
هؼزفی تاتغ   p ,m,nتز حغة تاتغ ٌّکل کزٍی )ٍ hn(1) ( x
تَاتغ لضاًذر ) Pnm ( xتِ فَرت
)  p,m,n  hn(1) (k0 r ) Pnm (cos

()8

  p ,1 cos(m )   p,1 sin(m )  ,

تِ ؽکل سیز تؼزیف هیؽًَذ:
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تزای هحاعثِ عْن دعتعاًی در پتاًغیل  CPیک اتن
در حضَر جغوی تا ؽکل ٌّذعی هؼیيً ،یاس تِ در اختیار
داؽتي ؽکل فزیح تاًغَر گزیي جْت قزار دادى در
راتغِ ( )۳دارین .در تخؼ تؼذ ایي پتاًغیل را در حضَر
یک کزُی دیالکتزیک تزرعی هیکٌین.

()۳۱

1
N n,m, p (r , k )   M n,m, p (r , k ) ,
k
1
M n,m, p (r , k )   N n,m, p (r , k ) .
k

 32تا  32دیواُ  ،۳292داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی
(تزای هقایغِ هزجغ [ ]8را تثیٌیذ) ایي ًتیجِ ّوچٌاى
پاتزجاعت اعت.

 -4وتیجٍگیری
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تا تِکارگیزی فزهَل عْن دعتعاًی یک اتن در
پتاًغیل کاسیویز-پَلذر ،تِ ایي ًتیجِ رعیذین کِ
خافیت دعتعاًی اتن تاثیزی در ایي پتاًغیل در
حضَر یک کزُ دیالکتزیک ًذارد .اس آىجا کِ فافلِ اتن
اس هزکش کزُ ٍ ًیش اًذاسُی ؽؼاع کزُ در ًتیجِ تِدعت
آهذُ تاثیزی ًذارد ،دریافتین کِ در پتاًغیل تزّوکٌؼ
دٍ اتنٌّ ،گاهی کِ یکی اس اتنّا ًادعتعاى اعت،
دعتعاى تَدى دیگزی تاثیزی در هقذار ًیزٍی
تزّوکٌؼ آىّا (پتاًغیل ٍاىدرٍالظ) ًخَاّذ داؽت.
آى چِ هیتَاًذ در پتاًغیل یک اتن دعتعاى تا یک
کزُ هَرد تزرعی تؼذی قزار گیزد ،پتاًغیل حافل اس
دعتعاًی در حضَر کزُای اعت کِ پاعخ آى تِ
تخؼّای الکتزیکی ٍ هغٌاعیغی هیذاى ،پاعخی
هتقاعغ تاؽذ؛ تِ ایي هؼٌی کِ پاعخ آى تِ هیذاى
الکتزیکی(هغٌاعیغی) ،یک هیذاى هغٌاعیغی(الکتزیکی)
تاؽذ .در ایي فَرت ،تایذ تحقیق کزد کِ آیا قزار دادى
تاًغَر گزیي هزتَط تِ چٌیي کزُای در عوت چپ
راتغِ (ّ ٍ )۳3وچٌیي هحاعثِ دیگز ػٌافز قغزی آى،
تِ ًتیجِای غیز ففز خَاّذ اًجاهیذ یا خیز.
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