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برهم کنش یک اتم دو ترازی با یک حالت همدوس زوج غیرخطی بر مبنای مدل جینز-کامینگز
تغییر شکلیافته f
جعفری ،اکبر ؛ عباسی ،امید
گروه فیزیک ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه

چکیده
در این مقاله بر هم کنش یک حالت همدوس غیرخطی زوج با یک اتم دو ترازی بر مبنای مدل جینز-کامینگز تغییر شکل یافته  fمورد مطالعه قرار گرفته است .پس
از ارائه راه حلی مبتنی بر روش عمگلر چگالی  ،ضمن مطالعه تاثیر شدت میدان اولیه بر ویژگیهای کوانتومی سیستم ،خواص برجسته سیستم برهمکنشی همانند آمار
فوتونی  ،آنتروپی میدان و تحول حالت کوانتومی میدان در فضای فاز مورد بررسی قرار گرفت .مشخص شد که با افزایش شدت ،آمار زیرپوواسونی (به عنوان یک
ویژگی غیرکالسیکی) برای میدان حاصل شده و مقدار بیشینه آنتروپی میدان (شدت درهمتنیدگی اتم -میدان) کاهش (افزایش) مییابد.

Interaction of a two-level atom with an even nonlinear coherent state based on the
f-deformed Jaynes-Cummings model
Jafari, Akbar; Abbasi, Omid
Department of Physics, Urmia University, Urmia,

Abstract
In this article, the interaction of an even nonlinear coherent state with a two-level atom based on the f-deformed
Jaynes-Cummings model has been studied. After presenting a solution based on density operator method, during
the study of initial field intensity effect on the quantum features of the system, the striking properties of the
interaction system like photon statistics, field entropy and the evolution of the quantum state of the field has been
investigated. It is found that the increasing of the intensity lead to the sub-Poissonian statistics (as a non-classical
property) and the maximum value of the field entropy (the strength of the atom-field entanglement) is decreased
(increased).
PACS No.32

مقدمه

اسييت 𝛼 ،عددی مختلط اسييت و ضييرین برن ارش 𝑓𝑁 از شيير

حالتهای همدوس به عنوان حالت هایی که به توصييیك کالسیکی

برن يارش بيهدسيييت میآیيد .عالوه بر آن برهمنری حياليتهييای

میدان الکترومغناطیسی بسیار نزدیکاند ،به صورت گستردهای مورد

همدوس (خطی و غیرخطی) در سالهای اخیر بهصورت گستردهای

مطيالعيه قرار گرفتيهانيد .با توجه به اهمیت و کاربرد این حالتها،

مورد توجييه قرار گرفتييه انييد ] [1و] .[2از جملييه معرو ترین

تعمیم این حالتها همواره مورد توجه بوده است .یکی از انواع این

برهمنریهای ان امشيييده در حوزهی حالتهای همدوس غیرخطی

تعمیمها ،حالتهای همدوس غیرخطی هستند که با تعریك عملگر

میتوان به حالتهای همدوس غیرخطی زوج و فرد ] [1اشاره کرد

)̂𝑛(𝑓̂𝑎 = ̂𝐴 و همیوغ مختلط متنيارر با آن †̂𝑎)̂𝑛( † 𝑓 = †̂𝐴

که دارای ویژگی های غیر کالسييیکی جالبی همنون نوسييانی بودن

بنا میشيوند که )̂𝑛(𝑓 تابعی از شدت میدان ̂𝑎 †̂𝑎 = ̂𝑛 میباشد.

تياب توزی فوتونی(احتميال صيييرر برای تعداد فرد فوتون در تاب

این حييالييتهييا از معييادلييهی ویژهمقييداری ⟩𝑓 𝐴̂|𝛼, 𝑓⟩ = 𝛼|𝛼,

توزی فوتونی یک حالت زوج)  ،آمار فوتونی زیرپوواسيونی (بسته

بهدست میآیند که در آن ⟩𝑓  ، |𝛼,به صورت:

به نوع تاب غیرخطی) و ...هسييتند .شييکل کلی یک حالت همدوس

()1

𝑛𝛼
⟩𝑛|
!)𝑛( 𝑓!𝑛√

∞∑ 𝑓𝑁 = ⟩𝑓 |𝛼,
𝑛=0

غیرخطی زوج به صورت زیر است:
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()2

)⟩𝑓 |𝜓𝐹 ⟩ = 𝑁(|𝛼, 𝑓⟩ + |−𝛼,

از طر

دیگر برهمکنش حالتهای مختلك میدان تابشی با سیستم-

زوج با شکل کلی ( )2با یک اتم دوترازی است که هامیلتونی چنین

های اتمی مختلك و بخصوص سیستم اتم دوترازی و تعمیم آن به

سیستمی با رابطه ( )3توصیك میشود .بدین منظور در ابتدا عملگر

میدانهای چندمدی و اتمهای چندترازی بعد از ارائه مدل برهم کنش

چگالی سیستم در زمانهای مختلك را که از رابطه = )𝜌̂ (t

جینز-کامینگز به صورت گسترده مورد توجه قرار گرفته است  .در

𝑈)̂ (𝑡)𝜌̂ (0
)𝑡( † ̂
𝑈 بدست میآید ،محاسبه میکنیم و سپس با

یکی از این تعمیمها که موسوم به مدل جینز-کامینگز تغییرشکلیافته

داشتن ) 𝜌̂ (tتمام خواص برجسته سیستم را بدست میآوریم .الزم

هد

از این مقاله بررسی برهمکنش یک حالت همدوس غیرخطی

𝑓 است ] ،[3از عملگرهای آفرینش و نابودی فوتونی تعمیم یافته

به ذکر است که در این رابطه )𝑡( ̂
𝑈 عملگر تحول زمانی سیستم

استراده شده است به نحوی که انتخاب تاب غیرخطی بصورت

است که با استراده از هامیلتونی ( )3بدست میآید .همننین )ρ̂(0

به جمله

عملگر چگالی سیستم اتم-میدان در زمان  𝑡 = 0است که با فرض

𝜒

)𝑛  𝜒( 𝑓(𝑛) = √1 − 𝜐 (1 −پارامتر مربو

غیرهارمونیک ناشی از محیط شبه کر و 𝜐 فرکانس میدان است) این
امکان را فراهم میسازد که عالوه بر در نظر گرفتن ثابت جرتشدگی

بودن اتم در ابتدا در حالت برانگیخته از رابطه زیر بدست میآید:
)(5

وابسته به شدت در جمله برهمکنشی ،جملهای مربو به هامیلتونی

𝜌̂𝑓 (0) 0
)
0
0

( = )𝜌̂(0) = 𝜌̂𝑎 (0)⨂𝜌̂𝑓 (0

کر ،در این مدل تعمیمیافته راهر شود .الزم به ذکر است ،چنین تاب

و ) 𝜌̂𝑎(𝑓) (0عملگر چگالی اتم (میدان) در 𝑡 = 0است .با توجه

غیرخطی میتواند جرت توصیك پتانسیل مورس بعنوان یک پتانسیل

به اینکه میدان در ابتدا یک حالت همدوس غیرخطی زوج در نظر

واقعی فیزیکی ،در برهمکنش با یک اتم دوترازی ،مورد استراده قرار

گرفته شده ،عملگر چگالی میدان در شروع برهمکنش به صورت

گیرد .همننین استراده از عملگرهای تعمیمیافته نابودی و آفرینش

| 𝐹𝜓⟨⟩ 𝐹𝜓| = ) 𝜌̂𝑓 (0خواهد بود .پس از محاسبات جبری

فوتونی امکان استراده از حالتهای همدوس غیرخطی یا برهمنری

طوالنی خواهیم داشت:

از آنرا را بعنوان حالت اولیه میدان ،فراهم میآورد .هامیلتونی مربو
به این مدل ،برای توصیك برهمکنش یک میدان تک مد غیر خطی
با یک اتم دوترازی بصورت زیر ارائه شده است:
()3

) ℏ𝜔𝜎̂3 + ℏg(𝜎̂+ 𝐴̂ + 𝐴̂† 𝜎̂−

1
2

̂ = ℏ𝜈𝐴̂† 𝐴̂ +
𝐻

جمالت اول و دوم (𝜔 در جمله دوم ،فرکانس گذار اتمی است) به
ترتین عملگرهای انرژی میدان و اتم در غیاب برهمکنش و جمله

()6

℘)̂ 𝜌̂𝑓 (0
†̂
ℜ
)
℘)̂ 𝜌̂𝑓 (0
†̂
℘

که در رابطه فوق داریم:
𝑛̂
Λ
𝑡𝑛 ̂
𝑖 2Φ
sin Φ
𝑛̂

)(7

̂

)(8

𝑛

𝜈Δ=𝜔−

)(9

تعمیمیافته نابودی و آفرینش فوتونی ،جرت شدگی اتم-میدان وابسته

̂ = cos Φ
̂ 𝑛𝑡 −
ℜ

𝑡 𝑛̂ = −𝑖g𝐴̂† sin̂Φ
℘
Φ

سوم توصیكکننده برهم کنش بین میدان و اتم است ،که در آن g
ثابت جرت شدگی است و وجود تاب غیرخطی در عملگرهای

̂ 𝜌̂𝑓 (0)ℜ
†̂
ℜ
( = )𝜌̂(t
†̂
̂ 𝜌̂𝑓 (0)ℜ
℘

̂ 𝑛2
Λ

̂ 𝑛 = Δ − 2χ𝑛̂,
Λ

̂ 𝑛 = √g 2 (𝑛̂ + 1)𝑓 2 (𝑛̂ + 1) +
Φ

به شدت را تضمین میکند .همننین عملگرهای  𝜎̂3و 𝜎̂±با روابط

()11

جاب ایی  [𝜎̂± , 𝜎̂3 ] = ∓2𝜎̂±و  [𝜎̂− , 𝜎̂+ ] = −𝜎̂3بترتین

با داشتن رابطه ( ،)6تمام کمیتهای مورد نیاز در محاسبه ویژگیهای

عملگرهای گذار بین دو تراز اتمی هستند .چناننه حالت پایه اتمی

مختلك سیستم ،قابل حصول هستند .بهعنوان مثال عملگر چگالی

4

را با ⟩ |gو حالت برانگیخته را با ⟩ |eنشان دهیم ،خواهیم داشت:

میدان که در محاسبه چشمداشتیهای مورد نیاز در محاسبات وارد

(𝜎̂3 = |e⟩⟨𝑒| − |g⟩⟨g|, 𝜎̂+ = |e⟩⟨g|, 𝜎̂− = |g⟩⟨e| )4

میشود از محاسبه رد ماتریس ( )6بهصورت = )𝑡( 𝑓̂𝜌
])( Tr𝑎 [𝜌̂(tاندیس 𝑎 نشاندهنده اینست که عملیات ردگیری
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a

روی متغیرهای اتمی گرفته میشود) بدست میآید:

0.3

̂ 𝜌̂𝑓 (0)ℜ
℘ ̂† +
℘)̂ 𝜌̂𝑓 (0
†̂
𝜌̂𝑓 (𝑡) = ℜ

)(11

0.2
0.1

میدان در شروع برهمکنش است که از رابطه زیر بدست میآید:

0.1

2

(1 + (−1)𝑛 )2

)(12

4|𝑁|2 |𝑁𝑓 | |𝛼0 |2
𝑛![𝑓(𝑛)!]2

q

همننین یکی از کمیتهای مرم در محاسبات ،تاب توزی فوتونی

0.0

0.2

= )𝑃𝑛 (0
80

100

60

الزم به ذکر است ،با قرار دادن 𝑓(𝑛) = 1در تمام روابط فوق ،نتایج

40

20

0.3

0

T

b

بدست آمده در مقاالت مربو به برهمکنش اتم دوترازی با برهمنری

0.04

حالتهای همدوس استاندارد قابل حصول است.

0.05
0.06
0.07

q

آمار فوتونی

0.08
0.09

به منظور بررسی آمار فوتونی میدان ،کمیت بدون بعد پارامتر مندل

0.10

را که با رابطه زیر داده میشود ،محاسبه می کنیم:

0.11

−1

()13

〈𝑛̂2 〉−〈𝑛̂〉2
〉̂𝑛〈

100

=𝑞

که برای محاسبه مقادیر چشمداشتی از روابط زیر استراده میکنیم:
)) sin2 Φ𝑛 𝑡)(14

Λ𝑛 2
4Φ𝑛 2

∞∑ = 〉̂𝑛〈
𝑛=0 𝑃𝑛 (0) (𝑛 + (1 −

2
∞∑ = 〉 〈𝑛̂2
𝑛=0 𝑃𝑛 (0) (𝑛 + (2𝑛 + 1) (1 −

)(15

)𝑡 𝑛) sin2 Φ

80

Λ𝑛 2
4Φ𝑛 2

در شکلهای  1aو  1bتحول زمانی پارامتر مندل بر حسن زمان

40

60

20

0

0.12

T

شکل  :1تحول زمانی تاب  qبر حسن زمان برن ارشده  T = gtو g =،Δ = .05
g

 |𝛼0 |2 = 10 ،χ = 2 .004در شکل  aو  |𝛼0 |2 = 50در شکل b

از شدت درهمتنیدگی اتم-میدان بعنوان یکی از ویژگیهای برجسته
سیستمهای کوانتومی است .به منظور بررسی تحول زمانی آنتروپی
میدان ،آنتروپی خطی میدان را بصورت زیر تعریك میکنیم:
)(16

2

])𝑡( 𝑓 ̂𝜌[ 𝑓𝑟𝑇 ξ = 1 −

برن ارشده 𝑡 𝑇 = gو با شدتهای اولیه متراوت رسم شده است.

برای محاسبه عملگر چگالی میدان در رابطه فوق از روابط ( )7تا

در حالیکه پارامتر مندل در شدتهای پایینتر (شکل  )1aدارای رفتار

( )11استراده میکنیم .در شکل  2نمودار تحول زمانی آنتروپی میدان

نوسانی بین آمار فراپوواسونی و زیرپوواسونی است ،با افزایش شدت

بر حسن زمان برن ار شده 𝑡 𝑇 = gرسم شده است .دیگر

میدان اولیه ،آمار فوتونی میدان در تمام مدت برهمکنش دارای توزی

پارامترهای مسئله همانند شکل  1انتخاب شدهاند .از مقایسه شکل-

زیرپوواسونی (ویژگی غیرکالسیکی) است (شکل .)1b

های  2aو  2bکامال مشخص است که با افزایش شدت میدان اولیه،
عالوه بر اینکه بینظمی در رفتار آنتروپی میدان به رفتاری نوسانی

آنتروپی میدان

(ررور الگوهای احیاء و فروریزش) تبدیل میشود ،مقدار بیشینه

بررسی تحول زمانی آنتروپی میدان یک راه استاندارد جرت آگاهی

آنتروپی کاهش میابد .بدیری است که کاهش آنتروپی معادل با
افزایش میزان درهمتنیدگی اتم-میدان در حین برهمکنش خواهد بود.
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a
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

60

50

40

60

50

40

30

20

10

0

0.0

T

b
0.4

0.3

30

20

10

0

0.2

شکل  :3تحول زمانی تابع توزیع 𝑄 (محور افقی)𝛽(𝑒𝑅 و محور قائم)𝛽(𝑚𝐼 )
درزمانهای احیاء (شکلهای  aو  )cو فروریزش وارونی اتمی (شکلهای  bو .)d

0.1

مقادیر پارامترها مانند شکل 1b

0.0

نتیجه گیری

T

شکل  :2تحول زمانی آنتروپی خطی میدان .مقادیر پارامترها مانند شکل 1

تحول میدان

در این مقاله ضمن ارائه مدل مبتنی بر عملگر چگالی در برهمکنش
یک حالت همدوس زوج غیرخطی با یک اتم دوترازی و بررسی
ویژگیهای کوانتومی این سیستم ،مشخص شد که آمار زیرپوواسونی

یکی از راههای بررسی تحول میدان در برهمکنش با سیستم اتمی،

بهعنوان یک ویژگی غیرکالسیکی برای میدان در شدتهای اولیه باال

بررسی تاب توزی 𝑄 در فضای فاز است که برای یک حالت

قابل حصول است .ضمنا بررسی تحول زمانی آنتروپی میدان نشان

غیرخطی بصورت زیر تعریك میشود]:[3

داد که با افزایش شدت میدان اولیه ،عالوه بر تغییر رفتار آنتروپی

)(17

⟩𝑓 𝑄𝑓 (𝛽) = ⟨𝑓, 𝛽|𝜌̂𝑓 (𝑡)|𝛽,

در شکل  3تحول میدان در حین برهمکنش در فضای فاز در زمان-
های احیاء (شکلهای  3aو  )3cو فروریزش وارونی اتمی (شکل-
های  3bو  )3dنشان داده شده است  .همانطور که مشخص است

میدان ،درهمتنیدگی اتم -میدان افزایش مییابد .همننین چگونگی
تحول میدان در فضای فاز از طریق رسم تاب  Qو تولید حالتهای
گربه شرودینگر غیرخطی چندگانه مورد بررسی قرار گرفت.
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