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فوتونی به -هاي همدوس غیرخطی چهاراند. در این مقاله حالتفوتونی پیش از این مورد مطالعه قرار گرفته-هاي همدوس چهارحالت
ایم. هاي غیرکالسیکی آنها پرداخته، معرفی و به بررسی ویژگی تغییرشکل یافته ملگر نابودي فوتونیهاي توان چهارم عحالتعنوان ویژه

مشخص مربوط به محیط غیرخطی کر و سیستم یون به دام افتاده، بع تغییر شکل در نظر گرفتن تواهاي منتجه با  فیزیکی حالت در تحقق
از آمار فوتونی زیرپوواسونی به عنوان یک ر در گستره وسیعی از دامنه میدان، هاي خطی متناظهایی برخالف حالتکه چنین حالت شد

ویژگی غیرکالسیکی برخوردار هستند. عالوه بر این، مطالعه چالندگی مراتب باالتر و چالندگی مربع دامنه نشان داد که دامنه بروز 
 یمنف که نتیجه گرفته شدبیشتر است. در نهایت  هاي خطیلتها نسبت به حاچالندگی (دامنه بروز ویژگی غیرکالسیکی) براي این حالت

هاي حالتذاتی   هاي غیرخطی معرفی شده، در گستره وسیعی از فضاي فاز، حاکی از غیرکالسیکی بودنتابع توزیع ویگنر حالتشدن 
 مذکور است.

 هاي غیرکالسیکی، ویژگیفوتونی-چهار غیرخطی هاي همدوسحالتهاي همدوس غیرخطی ، حالتلید واژه: ک

 

Four-photon nonlinear coherent states 
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The four-photon coherent states have been already studied. In this article the four-photon nonlinear coherent states are 
presented as the eigenstates of the fourth power of deformed photon annihilation operator and their non-classical properties 
are investigated. In the physical realization of the resulted states by considering the deformation function related to the Kerr 
nonlinear medium and the trapped ion system, it was found that unlike the corresponding linear states, such states indicate 
sub-Poissonian photon statistics as a non-classical property in the wide range of the field amplitude. Moreover the study of 
the higher-order squeezing as well as amplitude-squared squeezing shows that the domain of the squeezing (domain of the 
non-classical feature) for such states is greater than that for linear states. Finally it is concluded that the negativity of Wigner 
distribution function of the presented nonlinear states, in the extensive region of the phase space, implicate the non-
classicality nature of such states.        
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 مقدمه

-ي کوانتومی تابش و با کشف لیزر، حالتي نظریهعد از توسعهب
هایی که به توصیف کالسیکی هاي همدوس به عنوان حالت

اي اند به صورت گستردهمیدان الکترومغناطیسی بسیار نزدیک
ترین مفاهیم یکی از مهم هامورد مطالعه قرار گرفتند. این حالت

هاي مختلف روند که در شاخهشمار میدر اپتیک کوانتومی به
-فیزیک مدرن کاربردهاي گوناگونی دارند. یکی از انواع تعمیم

ها مبتنی بر مفاهیم جبري، هاي داده شده به این نوع حالت
ها با تعریف هاي همدوس غیرخطی است. این حالتحالت

  و همیوغ مختلط متناظر با آن  به ترتیب به صورتعملگر 
ˆ ˆ ˆ( )A af n=و   † † †ˆ ˆ ˆ( )A f n a=شوند بنا می

)ˆکه )f nاز طرف دیگر حالتباشد. از شدت میدان می تابعی-
ي هاهاي همدوس استاندارد چندفوتونی به عنوان ویژه حالت

هاي باالتر عملگر نابودي فوتونی پیش از این معرفی شده توان
فوتونی -هاي همدوس چهاربه عنوان یه مورد خاص، حالت .اند

هاي توان چهارم عملگر نابودي فوتونی بعنوان ویژه حالت
هاي غیرکالسیکی آنها از جمله استاندارد تعریف شده و ویژگی

ف و تابع توزیع ویگنر، هاي مراتب مختلآمار فوتونی، چالندگی
هاي در این مقاله حالت .]1[مورد بررسی قرار گرفته است

توان  هايحالت ژهیوفوتونی بصورت -همدوس غیر خطی چهار
 فیتعر زیر یافته و بصورتتعمیم یفوتون يچهارم عملگر نابود

 :]2[شوندمی
4 ( ) ( )ˆ , ,l lA f fξ ξ ξ=              )1(               

 lتلط و در حالت کلی یک عدد مخ ξ در این رابطهکه 
ها است. اکنون با در نظر کمترین تعداد فوتون در این حالت

فوتونی در -هاي همدوس غیرخطی چهارگرفتن بسط حالت
) شکل کلی این 1ذاري در رابطه (هاي عددي و جایگفضاي کت

 آید:ها بصورت زیر بدست میحالت
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0,1,2,3lکه در این رابطه   ضریب بهنجارش است  lNو  =
)که از رابطه  ) ( ), , 1l lf fξ ξ آید. به منظور بدست می =
ها در این مقاله از این حالت غیرکالسیکی هايیبررسی ویژگ

)توابع غیرخطی  ) 1 (1 )f n nχ= − −  )χ  پارامتر
)  مربوط به جمله غیرهارمونیک  ناشی از محیط شبه کر

گونه و -کننده یک محیط غیرخطی کرتوصیف
1 2 0 2( ) ( ) / ( 1) ( )n nf n L n Lη η= )(که+ )m

nL xچندجمله-
دیک است) مربوط -پارامتر لمب ηیافته و هاي الگر تعمیماي

افتاده ، هاي همدوس غیرخطی سیستم یون به دامبه حالت
 کنیم.استفاده می

 آمار فوتونی

منظور بررسی آمار فوتونی میدان از تابع همبستگی مرتبه به
 کنیم:شود، استفاده میورت زیر تعریف میدوم که بص
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هاي همدوس ) بین حالت3که مقادیر چشمداشتی در رابطه ( 
صورت زیر ) گرفته شده و به2فوتونی در رابطه (-راغیرخطی چه

 آیند:بدست می
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 که در رابطه فوق داریم:

, (4 )! (4 )!
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n lQ
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+ +
 )5                     ( 

2الزم به ذکر است که به ازاي  (0) 1g > ،2 (0) 1g و  =
2 (0) 1g ترتیب داراي آمار میدان تحت بررسی به >

) ویژگی غیرکالسیکی، پوواسونی و زیرپوواسونی (فراپوواسونی
هاي حالت تابع همبستگی مرتبه دوم 1در شکل خواهد بود. 

0lو به ازاي ξبرحسب  فوتونی-همدوس چهار رسم شده  =
). منحنی قرمز مربوط به است ) 1f n مدوس هاي ه(حالت=

ترتیب هاي سبز و آبی بهفوتونی) و منحنی-استاندارد چهار
فوتونی با توابع -هاي همدوس غیرخطی چهارمربوط به حالت

وابسته به شدت مربوط به محیط کر و سیستم یون به دام 
0.2χشده افتاده است. پارامترهاي در نظر گرفته و =

0.2η هاي همدوس است. کامال مشخص است که حالت=
هاي استاندارد در گستره فوتونی بر خالف حالت-غیرخطی چهار

داراي آمار زیرپوواسونی هستند که این  ξوسیعی از دامنه 
ها است. مقدار وجود ویژگی غیرکالسیکی این حالتدهنده نشان

2 (0) 1g هاي خطی براي حالت ξدر گستره وسیعی از =
هاي همدوس ها به حالتدهنده تشابه رفتار این حالتنشان

الزم به ذکر است که در بررسی تابع همبستگی  استاندارد است.
هاي مشخص شد که سایر حالت lمرتبه دوم براي سایر مقادیر 

-برخالف حالتمیدان، خطی نیز در گستره وسیعی از دامنه غیر
    هاي استاندارد، داراي آمار زیرپوواسونی هستند.
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2تابع : 1شکل (0)g برحسبξ ،براي( ) 1f n (منحنی قرمز)، =

غیرخطی سیستم یون  تابع غیرخطی محیط کر(منحنی سبز) و تابع
0lبه دام افتاده (منحنی آبی).  =،0.2χ 0.2η و= = 

 چالندگی

بعنوان یک میدان  منظور بررسی چالندگی مراتب مختلفبه
عملگرهاي هرمیتی زیر را معرفی ویژگی غیرکالسیکی مهم، 

 کنیم:می
† †ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ,

2 2

k k k k

k k
a a a aX Y

i
+ −

= = )6            (     

1kبا در نظر گرفتن کوادراتورهاي میدان با جایگذاري  در =
زوج)  Nام (N، به منظور محاسبه چالندگی مرتبه )6رابطه (

)از پارامتر چالندگی  )N
lqشود، که بصورت زیر تعریف می

 کنیم:استفاده می
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1̂که در آن  )Y  1یا
ˆˆ( ix X= .صورت شرط وجود در این

 ام بصورت زیر است:Nچالندگی مرتبه 
( )1 0N
lq− ≤ < )8                                           ( 

هاي وارد شده در عبارت مربوط با توجه به مقادیر چشمداشتی 
2Nبه پارامتر چالندگی به ازاي  ، مشخص شد همانگونه =

فوتونی -هاي همدوس غیرخطی چهارکه انتظار داشتیم حالت
هاي استاندارد متناظر، چالندگی مرتبه دوم همانند حالت

دهند. به منظور (چالندگی نرمال میدان) را از خود نشان نمی
4Nبررسی چالندگی مراتب باالتر، با قرار دادن  در رابطه  =

هاي تحت ام براي حالت4) به محاسبه چالندگی مرتبه 7(
دیر چشمداشتی مورد نیاز پردازیم. جهت محاسبه مقابررسی می

(4)در 
0q استز ازیر مورد نی عبارت: 
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m...,4,8که در این عبارت  a,و  = bQ ) بدست 5از رابطه (
(4)منحنی  2در شکل آید. می

0q   برحسب دامنهξ  رسم
 1ها و پارامترهاي این شکل همانند شکل شده است. تمام ثابت

 است و به منظور دستیابی به بیشترین مقدار چالندگی
ie ϕξ ξ=  وϕ π= در نظر گرفته شده است. با توجه به

 مرتبه چهارم است که دامنه بروز چالندگی شکل کامال مشخص
هاي همدوس در حالت (دامنه بروز ویژگی غیرکالسیکی)

هاي استاندارد بیشتر فوتونی نسبت به حالت-غیرخطی چهار
هاي به عمل آمده مشخص شد که امکان شده است. در بررسی

0lبروز چالندگی فقط براي حالت  است. ضمنا پذیر امکان =
هاي مراتب باالتر مشخص شد که با افزایش با محاسبه چالندگی

مرتبه چالندگی شاهد افزایش دامنه و عمق چالندگی براي 
 هاي غیرخطی خواهیم بود. حالت
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(4) : تابع2شکل
0q برحسب ξ .1شکل  ها و پارامترها همانندثابت 

اسبه چالندگی مربع دامنه  نیز به عنوان یکی دیگر از مح
با هاي غیرکالسیکی مهم همواره مورد توجه بوده است. ویژگی

2kجایگذاري  ) که منجر به تعریف 6در رابطه (=
شود و از کوادراتورهاي حقیقی و موهومی مربع دامنه میدان می

ایی موجود، شرط بروز طرفی در نظر گرفتن روابط جابج
(2)چالندگی مربع دامنه بصورت 

,1 0x lS− ≤ (یا  >
(2)
,1 0y lS− ≤ ) خواهد بود که پارامترهاي چالندگی مربع >

 دامنه بصورت زیر خواهند بود:
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(2)منحنی  3درشکل 
,0xS برحسبξ در حالی رسم شده است

انتخاب شده  1که مقادیر ثابت و سایر پارامترها همانند شکل 
. با توجه به شکل مشخص است که در این حالت نیز دامنه است

غیرخطی نسبت به هاي براي حالتمربع دامنه چالندگی 
 هاي استاندارد بیشتر شده است. حالت
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(2) : تابع3شکل

,0xS برحسب ξ .1شکل  ها و پارامترها همانندثابت 

 تابع توزیع ویگنر

عالوه بر کاربردهاي مختلف تابع توزیع ویگنر در اپتیک 
هاي حالتدادن تمیز توان به نقش این تابع در می کوانتومی،

نفی شدن مکه اشاره کرد به صورتی کالسیکی از غیرکالسیکی
-هاي کوانتومی رخ میاین تابع توزیع که براي بعضی از حالت

دهد نشان دهنده معیاري از غیرکالسیکی بودن حالت تحت 
منظور محاسبه تابع . در این مقاله از تعریف زیر بهبررسی است

 کنیم: توزیع ویگنر استفاده می

0

2 ˆ( ) ( 1) , ,n

n
W n nα α ρ α

π

∞

=

= −∑)11(            

و  ]3[ عددي جابجاشدههاي حالتnα, آنکه در 
( ) ( )ˆ , ,l lf fρ ξ ξ=هاي همدوس چگالی حالتعملگر

منحنی تابع توزیع  4فوتونی است. در شکل -غیرخطی چهار
 αها برحسب قسمتهاي حقیقی و موهومی ویگنر این حالت

0lحالت  و درتابع غیرخطی محیط کر  براي رسم شده  =
از  زیادي هاياست. منفی بودن تابع توزیع ویگنر در قسمت

دهنده فضاي فاز که به وضوح در شکل مشخص است، نشان
هاي غیرخطی است. الزم به ذکر است غیرکالسیکی بودن حالت

نشان داد که این ویژگی  lرسم این تابع براي سایر مقادیر 
هاي همدوس هاي حالتغیرکالسیکی مشخصه ذاتی تمام رده

 فوتونی است.-غیرخطی چهار

 
)Re: تابع توزیع ویگنر برحسب 4شکل   )x α= وIm( )y α= .

0l = ،0.1χ 50ξو = = 

 نتایج

-هاي همدوس غیرخطی چهارحالت به معرفی در این مقاله
 هاي توان چهارم عملگر نابودي فوتونیحالتفوتونی بعنوان ویژه

هاي برخالف حالت. مشخص شد که پرداختیم ،یافتهتعمیم
ها در گستره وسیعی از دامنه، داراي این حالت ،خطی متناظر

ستند. عالوه بر منفی بودن تابع توزیع ویگنر آمار زیرپواسوونی ه
معلوم شود، ها محسوب میکه به نوعی ویژگی ذاتی این حالت

شد که دامنه بروز چالندگی مراتب باالتر و همچنین چالندگی 
هاي خطی بزرگتر است. الزم به مربع دامنه، نسبت به حالت

هایی از طریق ذکر است که مشخص شده است چنین حالت
گانه با اختالف فاز -هاي همدوس غیرخطی چهارنهی حالتبرهم
/ 2π کنشی مبتنی بر مدل جینزو در یک سیستم برهم-

 .]2[یافته، قابل تولید هستندکامینگز تغییر شکل
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