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I. BEVEZETŐ

Jelen dolgozatban érintett kutatási területek két nagyon ha-
sonló, de mégis lényegesen különböző részre oszthatók: atomos
üregrezonátoros kvantumelektrodinamika (üregrezonátoros QED)
és áramkörös kvantumelektrodinamika (áramkörös QED). Ez a
két rendszer elméletileg és fenomenológiailag hasonlóan ı́rható le,
ḱısérletileg viszont teljesen különböző módon, más-más keretek közt
lehet megvalóśıtani.

• Egy üregrezonátoros QED rendszer Fabry–Pérot féle re-
zonátorból és abban csapdázott vagy azon átmenő atomokból
áll.

• Egy áramkörös QED rendszer egy csipen lévő mikro-
hullámú rezonátorokból, szupravezető elemekből és Josephson
átmenetekből (mesterséges atomok vagy qubitek) áll.

Mindkét megközeĺıtés ı́géretes lehetőségeket tartogat a kvantum-
információ feldolgozására, a kvantumos kommunikációra és a kvan-
tumos számı́tásokra nézve, és már most alkalmazható izgalmas fizi-
kai jelenségek tanulmányozására. Többek közt ilyenek az alacsony
fotonszámnál nemlineáris optikai eszközök és a soktest hatások kont-
rollálható részecskékkel, atomokkal és fotonokkal. E dolgozat fő
témája, a bistabilitás, mindkét jelenségkörhöz szorosan kapcsolódik.

II. OPTIKAI BISTABILITÁS

A fény-anyag kölcsönhatás nemlinearitásának egyik mércéje az op-
tikai bistabilitás. Eredetileg ezt makroszkopikus nemlineáris közeg-
re sikerült bizonýıtani, tipikusan egy szaturálható abszorberre vagy
egy Kerr t́ıpusú diszperźıv közegre, Fabry–Pérot t́ıpusú optikai re-
zonátorban [1]. A bistabilitás jelensége a bemenő tér intenzitásának
és frekvenciájának egy adott tartományában, a kimenő intenzitás
többértékű megoldásában és hiszterézis formájában jelentkezik. Az
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optikai mikrorezonátorok fejlődésének köszönhetően ugyanez a je-
lenség megfigyelhető volt sokkal kisebb fénygerjesztés és mindössze
néhány száz atomból álló nemlineáris közeg esetén [2].

A rezonátoros QED-ben az erős csatolási tartomány elérésének
köszönhetően egy sokkal részletesebb képet kell alkotni a fény-
anyag csatolás nemlinearitásáról. A szaturációs fotonszám nsat a
lényeges paraméter, amely meghatározza azt a rezonátoron belüli
intenzitást, ahol a klasszikus elmélet szerint már nemlineáris a ger-
jesztésre adott atomi válasz. Manapság a rezonátoros QED-ben
nsat < 1 tartományban lehet dolgozni, ami nyilvánvalóan a fény-
anyag kölcsönhatás kvantummechanikai tartományába vezet.

Ahhoz, hogy ḱısérletileg megvalóśıtható legyen az a rendszer,
amelyben a szaturációs fotonszám (nsat) drasztikusan csökken, az
áramkörös QED rendszerek által nyújtott lehetőségekre van szükség.
Egy üregrezonátoros QED ḱısérlethez képest, a mesterséges atom
és az egy módus közti csatolási állandó g és a veszteségeket léıró
állandó hányadosa sokkal nagyobb: tipikusan γ, κ . g/100, ahol κ a
rezonátor módus vonalszélessége, és γ a dipol rendszer karakteriszti-
kus bomlási állandója [3]. Ilyen rendszerekben nagyon erős csatolás
esetén akár nsat ≈ 10−7 is lehetséges.

Ebben az értekezésben a szemiklasszikus bistabilitásból kiindulva
és annak érvényességi tartományából kilépve az erősen csatolt re-
zonátoros QED rendszerek intenzitás-áteresztőképességét vizsgáltuk
abban a tartományban, ahol a szaturációs fotonszám kisebb vagy
akár sokkal kisebb mint 1, vagyis nsat < 1 illetve nsat � 1.

III. A MUNKA RÖVID BEMUTATÁSA

A Jaynes–Cummings (JC) modell alapvető szerepet játszik az
üregrezonátoros QED tanulmányozásában, mert ezzel lehet ma-
tematikailag léırni egy rezonátoron belüli kétállapotú atom és
a sugárzási tér egy módusa közti kölcsönhatást. A munkánk
során ezt az alapmodellt alkalmaztuk és terjesztettük ki az összes
tanulmányozott rendszerre. Emellett szemiklasszikus átlagtér
közeĺıtést is használtunk, hogy az egzakt numerikus számolás során
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elért eredményeket értelmezhessük.
A Master egyenlettel ekvivalens Heisenberg-Langevin egyenle-

teket vezettük le a szemiklasszikus átlagtér közeĺıtés esetében.
Emellett a rezonátor módus amplitudóját és a kollekt́ıv spin
változókat is átlagtér és kvantum–fluktuációs tagokra bontottuk. A
kvantum–fluktuációk elsőfokú korrelációs függvényei analitikusan is
kiszámı́thatóak.

A teljes kvantumos megoldásnál a Master egyenletet numerikusan
kvantumtrajektóriákra bontottuk a Monte-Carlo hullámfüggvény
módszer seǵıtségével. Ebben a seǵıtségünkre volt a C++QED keret-
progam, mely a nýılt kvantumrendszereket hatékonyan kezelő, sza-
badon terjeszthető C++/Python applikációs programcsomag [4].

Olyan rendszereket tanulmányoztunk az emĺıtett módszerekkel,
amelyek egymástól függetlenül bomló atomokból – akár két- akár
háromszintes – állnak, melyek egyetlen móduson keresztül csa-
tolódnak a rezonátorhoz. Nagy teljeśıtményű számı́tógépes klasz-
teren sikerült különböző változtatható paraméterek hatását is
feltérképezni, mint például a csatolás erőssége, a pumpaerősség, a
különböző bomlási együtthatók, vagy a módus és az atom elhan-
golása a pumpától, amelynek köszönhetően átfogó képet kaptunk a
kvantumos rendszer viselkedéséről.

Jelen doktori értekezés három különböző eset vizsgálatát összegzi.
Mindhárom esetben atomi dipol átmenetek vannak erősen csatolva
egy folyamatosan meghajtott rezonátorhoz.

1. Abszorbt́ıv bistabilitás

Az üregrezonátoros QED tartományban, erős csatolás mellett,
a kvantumfluktuációk és a rezonátoron belül lévő kis számú fo-
tonok összjátékának köszönhetően változni fog az optikai bistabi-
litási hatás. Meglepő, de ha csak egyetlen atom csatolódik a mikro-
rezonátor egy módusához az nsat . 1 tartományban, már akkor is a
szemiklasszikus bistabilitás maradványaira utaló jeleket lehet látni
[5, 6]. Mivel manapság már 1 atom felbontással lehet kontrollált
üregrezonátoros QED ḱısérleteket végezni, ez egy megfelelő alap ah-
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hoz, hogy kvantumkorrekciókat lehessen tanulmányozni egy véges
méretű szemiklasszikus átlagtér közeĺıtésben is léırható rendszeren,
egy adott kritikus pont környezetében.

Általában az optikai bistabilitást léıró szemiklasszikus Maxwell-
Bloch egyenleteket használtuk annak a rendszernek a léırására,
amelyben egymástól független atomokból álló sokaság volt gyengén
csatolva egy módushoz. Az átlagtér megoldások körül analitikusan
számolt linearizált fluktuáció anaĺızist is végeztünk. A rendszert
léıró dimenzió nélküli paraméterek, a kooperativitás C ≈ 10 és a sza-
turációs fotonszám nsat ≈ 10−2, értékeit rögźıtettük. A szemiklasszi-
kus és a kvantumos tartományok közti átmenet tanulmányozásához
az atomok számát és a csatolás erősségét változtattuk, miközben
a kooperativitást (C) konstans értéken tartottuk. A szemiklasszi-
kus tartomány annak felel meg, hogy sok atom gyengén csatolt egy
módushoz, mı́g a kvantum tartomány annak, hogy kevés –vagy végső
soron csak 1– atom erősen csatolt a rezonátor egy módusához. Ami-
kor az atomszámot növeltük, a csatolás mértékének csökkenni kel-
lett, hogy a kooperativitás ne változzon. A Maxwell-Bloch egyen-
letek által adott eredmények mellett numerikus módszerrel is meg-
vizsgáltuk a rendszert 2, 4, 6 és 8 atom esetére, mindvégig arra a
tartományra koncentrálva, ahol az egzakt kvantumos megoldásból
fokozatosan visszakaptuk a szemiklasszikus módszer eredményét.

2. Nemlinearitások az áramkörös QED rendszerben

Amikor a szaturációs fotonszám (nsat) drasztikusan csökken,
már az áramkörös QED rendszerek által nyújtott lehetőségekre
van szükség ahhoz, hogy ḱısérletileg megvalóśıtható legyen a rend-
szer. Természetesen a formális szemiklasszikus megoldás ilyen
paraméterek esetén érvénytelen. Amı́g az abszorbt́ıv bistabilitás
esetében, ahol nsat ≈ 1, megtalálható az átmenet a kvantumos és a
szemiklasszikus megoldások közt, ebben a paramétertartományban
tehát nem beszélhetünk ilyenről. Kivételt képez az a különleges eset,
amikor nagyon nagy az elhangolás a módus és a mesterséges atom
rezonanciája közt [7], mivel a nagy elhangolás csökkenti az effekt́ıv
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csatolást a két kvantumrendszer közt. Ilyenkor diszperźıv bistabi-
litást lehet várni, mely klasszikusan értelmezhető [8].

Az nsat � 1 tartományban a nemlineáris kvantum hatások többfo-
tonos rezonanciák formájában jelentek meg a spektrumban. Ezek ak-
kor jelennek meg, amikor a pumpafrekvencia az atom és a rezonátor
frekvenciájától lényegesen el volt hangolva, mivel a rezonanciák a
csatolt rendszer gerjesztett állapotai közötti átmeneteknek felelnek
meg. Emiatt a meghajtott áramkörös QED rezonátor esetén a nem-
lineáris összefüggést egy széles frekvenciatartományban vizsgáltuk,
ahol nagy elhangolástól közeledtünk a rezonanciához.

A meghajtó intenzitás és frekvencia olyan tartományát sikerült
megtalálni, ahol az egyszerű JC modell kvantumbistabilitási hatást
ad. Érdekes módon, egy ilyen kis rendszer képes lehet bimodális
stabil állapotot mutatni, ami olyan, mintha egyidejűleg két jól
elkülönülő kvázi-klasszikus állapottal rendelkezne. Egyrészt a JC
spektrum alacsonyan lévő szintjeinek az anharmonicitása meggátolja
a rendszer gerjesztését egy elhangolt meghajtás által, ami a több-
fotonos átmenetekkel van kapcsolatban. Ilyenkor a JC rendszer
teljesen tükröző, és az alapállapothoz közeli sötét állapotban ma-
rad. Másrészt viszont, a spektrum magasan fekvő szintjei egymástól
közel egyenlő távolságra találhatóak, és ez a távolság egyenlő az
üres rezonátor frekvenciájával. A spektrum ezen harmonikus része
koherens állapotokat tud tárolni, melyek egyben a meghajtott rend-
szer stacionárius állapotai is. Muszáj újra kihangsúlyozni, hogy ez
a bimodális eloszlás nem a jól ismert szemiklasszikus optikai bista-
bilitás maradványa. Ez egy teljesen kvantumos hatás, ami annak
köszönhető, hogy az erősen hajtott nýılt rendszer kis, de nem eltűnő
valósźınűséggel tud a spektrum magasan gerjesztett részébe fejlődni,
és kvantumos mérésnek köszönhetően ebbe a kis valósźınűségi kom-
ponensbe projektálódni.

3. Többszintes atomok

A zürichi ETH-n, Prof. Andreas Wallraff csoportjában egy Johan-
nes Fink által elvégzett ḱısérlet során hasonló bistabilást figyeltek
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meg. Érdekes módon ez rezonancián jelentkezett, ami a korábban
részletezett kvantumbistabilitási tartományon ḱıvül esett. Az eddi-
gi számı́tásaink szerint a várakozási idő a rezonanciához közeledve
divergál. A bimodális eloszlás hiányát gondosan újravizsgáltuk, és
arra a következtetésre jutottunk, hogy a JC modell numerikus szi-
mulációi szerint, a ḱısérletnek megfelelő paramétertatományban csak
az alapállapot figyelhető meg rezonancián.

Ennek az ellentmondásnak a feloldása a ḱısérleti csoporttal való
együttműködésben végzett munka motivációja. Rájöttünk, hogy el-
engedhetetlenül fontos a ḱısérletben is használt mesterséges atom-
nak egy realisztikusabb sémáját alkalmazni. A Jaynes–Cummings
modellt úgy módośıtottuk, hogy egy háromszintes atomot ı́rjon le.
Ezután a numerikus számı́tások nagyon jó egyezést mutattak az
elmélet és a ḱısérlet közt. Kihasználva, hogy a paramétereket oly
módon is tudjuk változtatni, ahogy a ḱısérletekben nem lehetséges,
egyértelműen be tudtuk bizonýıtani, hogy a megfigyelt és az egy-
szerűbb JC modell által adott bistabilitás szorosan összefügg. Ennek
a kissé változtatott rendszernek, melynek három releváns állapota
van, nagy előnye, hogy ugyanaz a mechanizmus sokkal könnyebben
megvalóśıtható paramétertartományban található. A JC rendszerrel
ellentétben, a ténylegesen megfigyelt kvantum bistabilitási folyamat,
ahol a két szemiklasszikus állapot keverékét kapjuk, már sokkal ki-
sebb pumpaintenzitásnál elérhető.
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IV. AZ EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA TÉZISEKBEN

I. Tézispont Külső lézertérrel hajtott, kis számú atomot tar-
talmazó rezonátoron átmenő intenzitást tanulmányoztam.
A probléma kvantummechanikai megoldását numerikus szi-
mulációval meghatározva bizonýıtottam, hogy egy 6-8 atomból
álló közeg már jól reprodukálja a klasszikus optikai bistabi-
litást. Ez a jelenség szolgálhat alapjául egy alacsony foton-
számú tartományban működő jelfeldolgozó eszköznek, például
egy optikai kapcsolónak.

II. Tézispont Az átlagtér körüli linearizált fluktuációkat a nu-
merikusan egzakt kvantumos megoldással összehasonĺıtva azt
találtam, hogy szignifikáns kvantumkorrelációk vannak az ato-
mi és sugárzási mező szabadsági fokok között.

III. Tézispont A Jaynes–Cummings modellnek az áramkörös
QED rendszerekre jellemző, korábban nem vizsgált pa-
ramétertartományában tanulmányoztam a külső térrel hajtott
rendszer intenzitás áteresztőképességét a meghajtó tér frekven-
ciájának függvényében. A rezonátor módusa és a qubit (atom)
közti csatolás annyira erős, hogy a szaturációs fotonszám jóval
1 alatt van. Megmutattam, hogy mind a diszperźıv, mind az
abszorpt́ıv szemiklasszikus optikai bistabilitásra utaló hatások
eltűnnek, és ehelyett a foton blokád jelensége, illetve többfo-
tonos rezonanciacsúcsok jelennek meg. Ezek a jelenségek a
Jaynes–Cummings rendszer alacsony energiás, kvantált ener-
giaspektrumán alapulnak.

IV. Tézispont A külső meghajtás amplitudójának és frekven-
ciájának egy olyan tartományát tártam fel, ahol a Jaynes–
Cummings rendszer stacionárius állapotában egy bimodális el-
oszlásba fejlődik, ami a kvantummechanikai megvalósulása a
bistabilitásnak. A jelenséget kvantumos bistabilitásnak ne-
veztük el. Két, egymástól jól elkülönült, klasszikusan is
értelmezhető attraktor-állapot keverékéről beszélhetünk: a
konkrét esetben ezek az alapállapot és egy erősen gerjesztett
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kváziklasszikus állapot, amelynek jól meghatározott fázisa és
amplitudója van. A stacionárius állapotban a kimenő inten-
zitás időfejlődése a két attraktor közt ugráló telegráf jel. Ezt
a megoldást nem lehet folytonos átmenettel a bistabilitás sze-
miklasszikus határesetéhez kötni.

V. Tézispont Az áramkörös QED ḱısérletekben megjelenő
”
trans-

mon” qubit-ek szintjeit pontosabban le lehet ı́rni egy
háromszintes atommal, ezért a meghajtott rezonátornak
a transzmissziós spektrumát úgy tanulmányoztam, hogy a
kétszintes qubit helyett egy Ξ elrendezésű háromszintes ato-
mot használtam. Azt találtam, hogy a harmadik szint jelenléte
drasztikusan megváltoztatja a rendszer válaszfüggvényét.
Amikor a legmagasabban lévő, harmadik szint gyengén csatolt
a középsőhöz, az atom-rezonátor rendszer stacionárius transz-
missziója megegyezik egy üres rezonátoréval. Tehát meglepő
módon, a gyengén csatolt harmadik ńıvó a stacionárius esetben

”
letakarja” a kétńıvós atomot is. Az ellenkező határesetben,

amikor a csatolás nagyon erős, a teljes spektrum nagyon an-
harmonikus, és a transzmissziót gátolja a rezonancia hiánya
egészen nagy meghajtási erősségekig. A fenti két határeset
közt megtaláltam a csatolásnak azon tartományát, ahol a
transzmisszió többértékű, ami egy újfajta kvantumos bista-
bilitásnak felel meg.

VI. Tézispont Numerikusan megoldottam a háromszintes Ξ el-
rendezésű atommal feléṕıtett elméletet, és illesztettem az
eredményeimet olyan ḱısérleti eredményekhez, melyeket az
ETH Zürich Quantum Device Laboratóriumban mértek. A
ḱısérleti megvalóśıtásban használt qubitek alsó és felső ato-
mi átmenetek dipól csatolási együtthatói, g2 ∼

√
2g1, éppen

a megjósolt bistabilitási tartományba esnek. A bemenő-
kimenő intenzitás viszonyának a görbéjét a ḱısérleti bistabi-
litási görbéhez illesztve, nagyon jó egyezést találtam. Ugyan-
ez elmondható a Q függvények és az időfejlődés összeha-
sonĺıtásáról is.
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V. A TÉZISEKHEZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓK
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