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چكیده

نتایج و بحث

-برای برای ایجاد غیرخطیت کر دو بعدی در نظر میرا OAMمدلی مبتنی بر باریكه گردابی حامل 

نشوان . های نورری اسوتکننده با وابستگی فضایی و حامل گردابکه درآن یک میدان جفت. گیریم
ه زاویوه می دهیم که به دلیل پیكربندی حلقه بسته سامانه اتموی، ویگگی هوای غیرخطوی م وی  بو

رهوای اابول تران بوا تنظویم پارامتبنابراین می. پرتر گرداب کنترلی بستگی داردOAMآزیمرتال و 
ردازش ت قیقوا  بنیوادی و پوتراند کاربرد بالقره  در پیشنهادی میمدل . را کنترل کردEITکنترل،

.باشددر سیستم های کرانترمی داشته OAMاطالعا  کرانترمی بر اساس نرر 

.مختلف𝒍به به ازای کر اپتیكی غیرخطیت مكانی جذب خطی و وابستگی . 4شكل

ر سامانه اتمی چهار ترازی که با یک میدان کاوشگگ. 1شكل
.می کندضعیف و سه میدان کنترلی برهمكنش 

Ω1ابوی فرکانس رکر، برای بررسی وابستگی آزیمرتال غیرخطیت 
:ریمگیمیگاوسی زیر در نظر -صرر  گرداب نرری از نرع الگربه 
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𝝌حقیقی پگذیرفتاری غیرخطگیقسمت.  3شكل بگه  ازای 𝟑
=𝜴𝟏رابی فرکانس 𝟐 𝜸و 𝜴𝟏 = نامیزانیصورت تابعی از به 𝟎

.𝜟میدان کاوشگر 

𝝌موهومی پذیرفتاری  خطگیقسمت.  2شكل بگه  𝟏
=𝜴𝟏رابی ازای فرکانس 𝟐 𝜸و 𝜴𝟏 = صگورت بگه 𝟎

.𝜟تابعی از نامیزانی میدان کاوشگر 

𝑙 باریكه،میزان گردابگی𝑟 و (ایشعاع استرانه)فاصله از م رر باریكه گردابه𝑤باریكوه وکمرهφ1
= atan Τy xزاویه آزیمرتال باریكه گردابی است.

مدل

های خطی و غیرخطی سیسگت  را بر روی ویژگی( OAM)ای مداری تكانه زاویه𝑙پارامتر اثر •

.شدبررسی 𝜑1کوانتومی چهار ترازی برای مقادیر مختلف زاویه ای آزیموتال 

باریكه گردابی می تواند خواص خطی و غیرخطی محگیط را تیییگر دهگد و در OAMتعداد •

. نتیجه غیرخطیت کر افزایش یافته با جذب خطی از بین رفته را به دست آورد

، 𝜑1و وابسگتگی زاویگه ای آزیموتگال ( OAM)ای مداری تكانه زاویه𝑙استفاده از پارامتر با •

.کردی جذب خطی و غیرخطیت کر رس  برای فضایی توزیع 


