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حل دقیق معادالت دستگاه سهترازه اتمی آبشاری با جفتشدگی باال در
اندرکنش با یک جفت میدان کوآنتیده در حالت پایا
سیامک خادمی* ،سمیرا علیپور ،قاسم نعیمی
گروه فیزيك دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران

چکیده
معموال ًمعادالت تحول زمانی دستگاه سهترازه (يا چند ترازه) اتمی در اندرکنش با دو (يا چند) میدان کالسیکی با تقريب میدان
ضعیف کاوشگر در حالت پايا مورد بررسی قرار میگیرد .اما اين تقريب برای میدانهای کوآنتیده ،که هر دو میدان کاوشگر و
جفتکننده شامل تعداد محدودی فوتون هستند ،يا (مخصوصاً) برای میدان جفتکننده در حالت خأل کوآنتومی ،تقريب مناسبی
نیست .در اين مقاله معادالت دستگاه سهترازه آبشاری ،در دو چیدمان جفتشدگی باال و جفتشدگی پايین ،در اندرکنش با يك
جفت میدان کوآنتیده (و با فرض عدم وجود نامیزانی در میدان جفتکننده) و در حالت پايا ،بهصورت دقیق حل شده است .جمعیت
ترازهای اتمی ،جذب و پاشندگی آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و نتايج بهدست آمده با نتايج روش حل تقريبی مقايسه شده
است.
کلیدواژگان :شفافیت القايی الکترومغناطیسی ،پاشندگی ،جذب ،اتم سهترازی آبشاری ،حل دقیق ،تقريب میدان ضعیف

مقدمه
با استفاده از تقريب میدان کاوشگر )(Probe

دو تراز از اتم در تشديد باشد ،همزمان جذب زياد و

ضعیف ،مبانی نظری شفافیت القايی الکترومغناطیسی

پاشندگی قوی برای نور رخ میدهد [ .]13برای اتم

) (EITاولین بار توسط آرخیپکین و هلر ]،[1

سهترازه آبشاری که با دو میدان کاوشگر و جفتکننده

کوچارفسکايا و خانین ] [2و هريس ] [3برای

برهمکنش دارد در شرايط خاصی ،اتم در مقابل پرتو

دستگاههای سهترازه بهدست آمد .هريس و همکارانش

نور کاوشگر ،شفاف (ضريب شکست برابر با  1و

در سال  1991توانستند شفافیت القايی الکترومغناطیسی

ضريب جذب برابر با صفر) میشود .در اينصورت اتم

را در آزمايشگاه مشاهده کنند ] .[4در سالهای اخیر

نسبت به فرکانس نور کاوشگر نامرئی است .اين اثر

نیز گروههای زيادی به بررسی شفافیت القايی

بهنام شفافیت القايی الکترومغناطیسی مشهور است.

الکترومغناطیسی و کاربردهای آن در سیستمهای

در اين حالت دو قسمت حقیقی و موهومی پذيرفتاری

مختلف پرداختهاند ] .[5-11خواص شفافیت

الکتريکی ،که بهترتیب متناسب با پاشندگی و جذب نور

الکترومغناطیسی با استفاده از مدلهای نیمهکالسیك و

توسط اتم هستند ،برحسب نامیزانی )(detuning

تمام کوآنتومی ] [7-11،15مورد بررسی قرار گرفته

فرکانس نور کاوشگر بهدست میآيند .نشان داده شده

است .معموالً اگر فرکانس نور تابشی با فرکانس گذار

است که برای بسیاری از دستگاههای چند ترازه اتمی

* نويسنده مسئولkhademi@znu.ac.ir :
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حل دقیق معادالت دستگاه سهترازه اتمی آبشاری ...

نیز جذب و پاشندگی همزمان از بین رفته و شفافیت

مختلف ⟩  |𝑛2مورد بررسی قرار میگیرد .همچنین

القايی الکترومغناطیسی آشکار میشود.

رفتار طیف جذب و پاشندگی برای حالتی که اتم با

معموالً در بررسی نیمهکالسیك شفافیت القايی

میدان جفتکننده خأل ⟩ |𝑛2 ⟩ = |0برهمکنش دارد

الکترومغناطیسی از تقريب میدان ضعیف ،که در آن

نیز بررسی میشود.

میدان کاوشگر بسیار ضعیفتر از میدان جفتکننده
است ،استفاده میشود .اگرچه در بررسی برهمکنش
برخی میدانهای کوآنتیده مانند میدان همدوس با اتم

(الف)
c, n1  1, n2  1

استفاده از تقريب میدانهای ضعیف قابل قبول است،
اما در اندرکنش اتم با میدانهای کوآنتیده ،که حالت

دو میدانهای جفتکننده و کاوشگر کوآنتیده ،که شامل

2

c, n1  1, n2

b, n1  1, n2

1

b, n1 , n2

1
a, n1 , n2

1

1

2

میدان با ⟩  |𝑛1 , 𝑛2تعريف شده است ،از تقريب
میدانهای ضعیف همیشه نمیتوان استفاده کرد .زيرا هر

(ب)

2

2
a, n1 , n2  1

شکل .1اتم سه ترازه آبشاری در اندرکنش با دو میدان کاوشگر

تعداد محدودی فوتون هستند ،معموالً میدانهای

با فرکانس  ν1و میدان جفتکننده با فرکانس  ν2در دو

ضعیفی هستند .از طرفی تقريب میدانهای ضعیف،

چیدمان :الف) میدان جفتکننده باال و ب) میدان جفتکننده

بررسی رفتار شفافیت القايی الکترومغناطیسی وقتی

پايین .حالتهای ترازهای اتمی با ⟩𝑎|  |𝑏⟩ ،و ⟩𝑐| و

میدان جفتکننده در مقايسه با میدان کاوشگر بسیار
ضعیف است ،نمیتواند قابل توجیه باشد .مخصوصاً
بررسی اندرکنش اتم با میدان جفتکننده خأل (در مدل

حالتهای فوتونی با ⟩  |𝑛1و ⟩  |𝑛2نشان داده شدهاند 𝑛1 .و
 𝑛2بهترتیب تعداد فوتونهای میدانهای کاوشگر و جفتکننده
را نشان میدهند.

تمام کوآنتومی) که میدان جفتکننده ضعیفتر از میدان

حل دقیق معادالت برای اتم سه ترازه با

کاوشگر است ،نیاز به روشی بدون استفاده از تقريب

جفتشدگی باال در مدل تمام کوآنتومی

میدانهای ضعیف دارد.
در اين مقاله موضوع شفافیت الکترومغناطیسی برای اتم
سه ترازه آبشاری در اندرکنش با دو مد از میدانهای

اکنون يك اتم سه ترازی آبشاری جفتشدگی باال،
را مطابق شکل–1الف در نظر بگیريد که با دو میدان

تمام کوآنتومی ،بدون استفاده از تقريب میدانهای

الکترومغناطیسی کوآنتیده با حالتهای ⟩  |𝑛1و ⟩ |𝑛2

ضعیف ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت .معادالت

(و با فرکانسهای   1و  )  2بهترتیب با جفت

کوآنتومی اتم-میدان به روش تحلیلی و دقیق حل
میشود و جمعیت ترازها و طیفهای جذب و
پاشندگی با استفاده از حل دقیق معادالت تمام کوآنتومی
بهدست آورده و با مدل نیمهکالسیکی مقايسه میشوند.

ترازهای  a-bو  b-cاندرکنش دوقطبی دارند .همچنین
فرض میکنیم گذار دوقطبی  c-aممنوع است .اگر مانند
شکل -1ب جای میدانهای جفتکننده و کاوشگر را

همچنین خاصیت شفافیت القای الکترومغناطیسی برای

عوض کنیم ،آنگاه سیستم سه ترازی آبشاری

میدان کوآنتومی کاوشگر با حالت کوآنتومی = ⟩ |𝑛1

جفتشدگی پايین بهدست میآيد.

⟩ |1و میدان کوآنتومی جفتکننده با حالت کوآنتومی
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هامیلتونی برهمکنش اتم سه ترازه جفتشدگی باال در

خواهد بود.

تصوير برهمکنش بهصورت زير است:

تحول زمانی ماتريس چگالی ̂ با استفاده از معادله

) Vˆ  g1 (ˆ bc aˆ1e i1t  ˆ cb aˆ1† e i1t

1

 
i

1
) ˆ ˆ  Vˆ , ˆ  L ( بهدست میآيد که در آن

 g 2 (ˆ ab aˆ 2 e i 2t  ˆ ba aˆ 2† e i 2t ),

که در آن  â1و † â 2 ( ، â1و †  ) â 2بهترتیب عملگر فنا

) ˆ L ( جمله مربوط به گسیل خودبخودی لیندبالد

و خلق برای میدانهای کاوشگر (و جفتکننده) هستند.

 ̂ ij  i jنیز عملگر گذار اتمی از تراز  iبه j

g1  bc .ˆ1ε1 / 
و
همچنین
است.

 g 2  ab .ˆ2 ε2 / نیز بهترتیب فرکانس رابی
برای میدانهای کاوشگر و جفتکننده  ˆ1,2جهت


پالريزاسیون میدان ij  e i r j ،المان ماتريسی
دوقطبی الکتريکی با دامنه

 h i /  0Vi

ε

و

i

3

است ] .[14معادالت تحول اتم با در نظر گرفتن گسیل
خودبخودی بهصورت زير هستند:
3

𝜌̇ 𝑎𝑎 = 𝑖𝑔1 √𝑛1 (𝜌𝑏𝑎 − 𝜌𝑎𝑏 ) + 2𝛾1 𝜌𝑏𝑏 ,

4

𝜌̇ 𝑏𝑏 = −𝑖𝑔1 √𝑛1 (𝜌𝑏𝑎 − 𝜌𝑎𝑏 ) +
𝑖𝑔2 √𝑛2 (𝜌𝑐𝑏 − 𝜌𝑏𝑐 ) − 2𝛾1 𝜌𝑏𝑏 + 2𝛾2 𝜌𝑐𝑐 ,

5

𝜌̇ 𝑐𝑐 = −𝑖𝑔2 √𝑛2 (𝜌𝑐𝑏 − 𝜌𝑏𝑐 ) − 2𝛾2 𝜌𝑐𝑐 ,

6

𝜌̇ 𝑏𝑎 = −(𝛾1 + 𝑖Δ1 )𝜌𝑏𝑎 + 𝑖𝑔1 √𝑛1 (𝜌𝑎𝑎 −
𝜌𝑏𝑏 ) + 𝑖𝑔2 √𝑛2 𝜌𝑐𝑎 ,

7

𝜌̇ 𝑎𝑏 = −(𝛾1 − 𝑖Δ1 )𝜌𝑎𝑏 − 𝑖𝑔1 √𝑛1 (𝜌𝑎𝑎 −
𝜌𝑏𝑏 ) − 𝑖𝑔2 √𝑛2 𝜌𝑎𝑐 ,

8

𝜌̇ 𝑐𝑏 = −(𝛾1 + 𝛾2 + 𝑖Δ2 )𝜌𝑐𝑏 +
𝑖𝑔2 √𝑛2 (𝜌𝑏𝑏 − 𝜌𝑐𝑐 ) − 𝑖𝑔1 √𝑛1 𝜌𝑐𝑎 ,

9

𝜌̇ 𝑏𝑐 = −(𝛾1 + 𝛾2 − 𝑖Δ2 )𝜌𝑏𝑐 −
𝑖𝑔2 √𝑛2 (𝜌𝑏𝑏 − 𝜌𝑐𝑐 ) + 𝑖𝑔1 √𝑛1 𝜌𝑎𝑐 ,

اولیه دستگاه  a, n1 , n2است .پس از اندرکنش اين

10

𝜌̇ 𝑐𝑎 = −(𝛾2 + 𝑖(Δ1 + Δ2 ))𝜌𝑐𝑎 −
𝑖𝑔1 √𝑛1 𝜌𝑐𝑏 + 𝑖𝑔2 √𝑛2 𝜌𝑏𝑎 ,

تراز با میدان کاوشگر  ،بر اثر جذب ،يك فوتون از

11

𝜌̇ 𝑐𝑎 = −(𝛾2 − 𝑖(Δ1 + Δ2 ))𝜌𝑎𝑐 +
𝑖𝑔1 √𝑛1 𝜌𝑏𝑐 − 𝑖𝑔2 √𝑛2 𝜌𝑎𝑏 ,

 1  ba 1و  2  cb  2نیز بهترتیب
نامیزانی میدانهای کاوشگر و جفتکننده هستند.
فرض کنید اتم ابتدا در حالت پاية

 aباشد و

میدانهای کوآنتومی کاوشگر و جفتکننده بهترتیب
 n1و  n 2فوتون داشته باشند ،در اينصورت حالت

میدان کم شده و الکترون اتم به تراز باالتر  bمیرود
در

اينصورت

حالت

کوآنتومی

دستگاه

به

 b, n1  1, n2تحول میيابد .پس از اندرکنش با
میدان جفتکننده نیز بر اثر جذب ،يك فوتون از میدان
کم شده و حالت اتم به تراز باالتر  cمیرود و حالت
دستگاه  c , n1  1, n2  1خواهد بود .پس از گذشت
زمان حالت نهايی دستگاه ترکیب خطی از سه حالت
 (t )  C a (t ) a, n1 , n2  C b (t ) b, n1  1, n2

2

 C c (t ) c, n1  1, n2  1 ,

که در آن  2 ،  1

و  ،  3بهترتیب ضرايب گذار از b

به  c ، aبه  bو  cبه  aهستند .همچنین
 𝑇𝑟(𝜌̂) = 𝜌𝑎𝑎 + 𝜌𝑏𝑏 + 𝜌𝑐𝑐 = 1و = 𝑗𝑖𝜌
∗

) 𝑗𝑖𝜌( است .بنابراين تمامی معادالت  3تا  11مستقل

نیستند .در معادالت فوق با استفاده از تبديل دستگاه
مختصات

چرخان:

~ab   abei 2t ,

و

 i1t
~
،  bc   bce

i ( 1  2 )t

 ac e

~، 

ac

ضرايب وابسته به زمان حذف شدهاند و برای سادگی

حل دقیق معادالت دستگاه سهترازه اتمی آبشاری ...

4

D00   1 2 ( 1   2 )2 ( 12 2 2   12 12

از عالمت ∼ بر روی عناصر ماتريس چگالی صرفنظر
شده است .در اين معادالت برخالف روش معمول در

)   2 2 12  14

19

مدل نیمهکالسیکی تقريب میدانهای ضعیف استفاده
نشده است .در حالت پايا  ، ˆ  0اين معادله را

) D02   1 ( 2 ( 1   2 ) 2 (2 1 2  212

20

)) ( 1   2 ) ( 12 2 2   12 12   12 12  14

بهصورت تحلیلی و دقیق میتوان حل کرد.
پاسخ دقیق عناصر ماتريس چگالی را میتوان بهدست
آورد اما پاسخهای بهدست آمده بسیار طوالنی هستند.
پاسخ معادالت برای هر عنصر ماتريس چگالی را

D04   1 ( 2 ( 1   2 ) 2
))  ( 1   2 ) (2 1 2  212

21

) D06   1 ( 1   2

22
4

برحسب توانهای دامنه میدانهای الکترومغناطیسی
کاوشگر  𝐸𝑝 ∝ 𝑔1 √𝑛1و جفتکننده 𝐸𝑐 ∝ 𝑔2 √𝑛2

مرتب و بسط داده میشوند .در اينصورت تغییرات در

3

در نامیزانی و دامنه میدانهای کاوشگر و جفتکننده
بهدست میآيد:

25

𝑙ρij = ∑ 𝑚,

26

ضرايب بسط )𝑗𝑖(𝑙𝑚𝐶 و )𝑗𝑖(𝑙𝑚𝐷 در معادله  12برای

27

𝑎𝑏 ρعبارتند از:

28

12

𝑙 𝑚
𝑐𝐸 𝑝𝐸 )𝑗𝑖(𝑙𝑚𝐷 𝑙𝑚,

) C10   1 ( 1   2 ) ( 1 2   2 2 ) ( 2  i1

13

)  (i 1 2   11   2 1  i12
) C12   1 ( 1   2 ) ( 2  i1

14
15
16
17
18

)  (2i 1 2  i 2 2   11   2 1  i12

) C14  i 1 ( 1   2 ) ( 2  i1

) C30  2 2 ( 12 2   1 2 2 ) (i 1  1

) C32   2 (2 1   2 ) (i 1  1
C50  i 12 2   1 2 1

) 4 1 2312

23

24

𝑙𝑐𝐸 𝑚𝑝𝐸 )𝑗𝑖(𝑙𝑚𝐶

2

2 1 2 5  2 13 2 12  612 2 2 12

جمعیت يا همدوسی دستگاه اتم-میدان برحسب تغییر

∑

D20  (2 1  2  41  2  41  2
3

3

2

4

D22  (4   7   6 1 2
3
1 2

2 2
1 2

) 2 2  2   4 1 2    2 
2
1

2

2
1

2
1

2
1

4

) D24  (2 12  3 1 2  2 2 2
) D40   1 2 (( 1  2 2 )2  12

) D42  ( 12  4 1 2  2 2 2

D60  2 1 2

و ساير  𝐷𝑏𝑎(𝑖𝑗) = 𝐶𝑏𝑎(𝑖𝑗) = 0هستند .مرتبة توان
میدان کاوشگر با 𝑚 و میدان جفتکننده با 𝑙 نشان داده
شده است .در معادالت  28-13برای سادگی انديس 𝑗𝑖
حذف شده است .معادله  12با ضرايب  28-13پاسخ
دقیق معادله تحول زمانی دستگاه است.

5
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برهمکنشهای چند فوتونی
جذب و پاشندگی میدان کاوشگر را میتوان برحسب
برهمکنشهای 𝑛-فوتونی (که در آن 𝑙 )𝑛 = 𝑚 +
است بازنويسی کرد .مشاهده میشود که در اين مسئله
حداکثر تا برهمکنشهای شش فوتونی مؤثر هستند .به
راحتی از معادلة 12میتوان نشان داد که برای برهمکنش

شکل( .2خطپیوسته) منحنی پاشندگی و (خطچین) منحنی

تك فوتونی ρab  C 10(ab ) E p1 E c0 / D 00(ab ) E p0 E c0

جذب ناشی از برهمکنش تك فوتونی .همچنین ;γ1  0.5

است .در اين حالت تراز اتمی 𝑐 هیچ نقشی در

;γ 2  0.5; Δ2  0; g 2  0.1

و ;g1  0.1

; n1  1و

; n 2  1انتخاب شدهاند.

برهمکنش نخواهد داشت و دستگاه مورد بررسی مانند
يك اتم دو ترازه (ترازهای 𝑎 و𝑏 ) است که با میدان

(الف)

کاوشگر برهمکنش میکند .ضرايب جذب و پاشندگی
بهترتیب متناسب با
29

[41(1  12 )]g1 n1
Re[ ab ] 
4(1  12 )2

و
30

[4(1  12 )]g1 n1
Im[ ab ] 
4(1  12 )2

(ب)

هستند که در شکل 2برحسب نامیزانی کاوشگر رسم
شدهاند .در شکل 2در نامیزانی صفر برهمکنش تك
اتمی دارای تك قله جذب و شیب پاشندگی مثبت
است .در اين شکل تنها ضرايب  𝐶10و  𝐷00وجود
دارند و تعداد فوتونهای کاوشگر برابر با  1در نظر
گرفته شده است و تعداد فوتونهای میدان جفتکننده

شکل .3منحنیهای سیاه-پیوسته ،آبی-خطچین ،قرمز-نقطه

نقشی در طیف جذب و پاشندگی ايفا نمیکنند.

خط ،فیروزهای-ضخیم ،قهوهای نقطهچین و سبز-ضخیم به
ترتیب مربوط به برهمکنشهای تك فوتونی ،تا دو فوتونی،
تاسه فوتونی ،تا چهار فوتونی ،تا پنج فوتونی و تا شش فوتونی
هستند .برهمکنش تا شش فوتونی پاسخ دقیق الف) طیف
پاشندگی و ب) جذب را بهدست میدهند.

با افزايش مرتبه ضرايب بسط (با در نظر گرفتن
برهمکنشهای دو فوتونی و بیشتر) مرتبه فوتونهايی
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که در برهمکنش درگیر هستند بزرگتر شده و بهتدريج
تك قله جذب به جفت قله جذب تبديل میشود.
همچنین شیب منحنی پاشندگی ابتدا کاهش يافته و
سپس منفی میشود .در اينصورت پنجره شفافیت در
نامیزانی صفر میدان کاوشگر بوجود میآيد .شکل -3
الف و -3ب بهترتیب تغییر در پاشندگی و جذب میدان
کاوشگر را برای مرتبههای چند فوتونی نشان میدهند.
در شکل 3مشاهده میشود که با بهبود دقت و به حساب
آوردن برهمکنشهای دو فوتونی تا شش فوتونی (رابطه
دقیق) تغییرات شیب پاشندگی و میزان جذب و
شفافیت محیط تغییرات قابل توجهی را نشان میدهد.
تفاوت جدی در منحنیهای پاشندگی و جذب در
برهمکنشهای چند فوتونی متفاوت دلیل قاطعی برای
استفاده از حل دقیق دستگاه معادالت  3تا  11است.
وجود شفافیت در نامیزانی صفر به شدت وابسته به
تعداد فوتونهای میدان جفتکننده است .با افزايش
تعداد فوتونهای جفتکننده جذب کاهش يافته و
شفافیت قویتر میشود .اما با کاهش تعداد فوتونهای
جفتکننده بهتدريج شفافیت از بین میرود .منحنیهای
بهدست آمده بهطور کیفی با نتايج قبلی همخوانی دارد.
در مرتبههای برهمکنش تك و دو فوتونی در میدانهای
کاوشگر ضعیف نیز طیفهای پاشندگی و جذب با
نتايج قبلی سازگار است .اما نتايج کمّی تفاوت آشکاری
را بین روشهای معمول (که برهمکنشهای تا دو
فوتونی و تقريب میدان ضعیف را در نظر میگیرند) و
محاسبه دقیق در اين مقاله (که تا برهمکنش شش
فوتونی را محاسبه میکند) نشان میدهد.

شکل .4جمعیت ترازهای اتمی و طیف جذب و پاشندگی
میدان کاوشگر برحسب نامیزانی کاوشگر برای تعداد صفر1 ،
و  10فوتون میدان جفت کننده .دادههای الزم مشابه دادههای
شکل 3است.
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همانطور که در جدول 1ديده میشود ،برهمکنشهای
زوج-فوتون (که با ضرايب 𝑗𝑖𝐷 نشان داده شدهاند)
موجب گذار اتمی نمیشوند .در رابطه 12نیز اثر اين
برهمکنشها بهصورت جمالتی حقیقی در مخرج کسر
ظاهر میشوند .بنابراين بهحساب آوردن برهمکنشهای
زوج-فوتونی موجب افزايش اندازه مخرج رابطه 12و
بهدنبال آن کاهش میزان جذب و پاشندگی میدان
کاوشگر میشوند .اين کاهش در شکل 3نیز بهخوبی
ديده میشود .برهمکنشهای فرد-فوتونی (که با
ضرايب 𝑗𝑖𝐶 نشان داده شدهاند) موجب گذار اتمی شده
و بهصورت جمالت مختلط تنها در صورت معادله12
ظاهر میشوند .با توجه به اينکه برای يك گذار چند
فوتونی خاص مسیرهای ممکن متفاوتی وجود دارد،
دامنه احتمال گذارها از مسیرهای مختلف با هم جمع
شده و موجب تداخل کوآنتومی میشوند .به حساب
آوردن برهمکنشهای فرد-فوتونی در اصل ممکن
است هم اندازه و هم شکل طیف پاشندگی و جذب را
تغییر دهد .اين تغییر در شکل 3در تفاوت منحنی جذب
برای برهمکنش تك فوتونی (تك قله) با ساير منحنی
جذب برهمکنشهای چند فوتونی (جفت قله) ديده
میشود .همچنین با افزايش مرتبه برهمکنش از تك
فوتونی به چند فوتونی تغییر عالمت در شیب منحنی
پاشندگی از مثبت به منفی ديده میشود .اين نوع
تغییرات ناشی از تداخلهای کوآنتومی دامنه گذار
برهمکنش چند فوتونی از مسیرهای مختلف است.
معادالت 12تا  28نشان میدهند که در برهمکنش
میدانهای کاوشگر و جفتکننده با دستگاه سه ترازی
آبشاری با جفتشدگی باال و با نامیزانی صفر برای
میدان جفت کننده ،حداکثر تا برهمکنشهای شش
فوتونی مجاز هستند .تغییرات جمعیت ترازهای اتمی و
تغییر در شکل و اندازه منحنیهای جذب و پاشندگی
در شکل 4نشان داده شده است.
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 گذار میدان کاوشگر با رنگ قرمز (گذارهای بین دو تراز.12  معادلهρ𝑏𝑎  برهمکنشهای چندفوتونی برحسب ضرايب بسط برای.1جدول
.پايین) و گذارهای میدان جفتکننده با رنگ سبز (گذارهای بین دو تراز باال) نشان داده شدهاند

گذارهای اتمی

ضرايب بسط
𝐶10 𝐷 و00

برهمکنشهای
تا تك فوتونی

𝐷02 𝐷20

دو فوتونی

𝐶30 𝐶12

سه فوتونی

𝐷40 , 𝐷22 , 𝐷04

چهار فوتونی

𝐶32 , 𝐶14 , 𝐶50

پنج فوتونی

𝐷60 , 𝐷24 , 𝐷42 , 𝐷06

شش فوتونی
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