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1. Wst¦p: podaj równanie Schroedingera. Wyja±nij interpretacj¦ poszczególnych wyrazów oraz funkcji falowej ψ.

2. Wypisz równanie Schroedingera w 1 wymiarze. Wypisz odpowiadaj¡ce mu matematycznie równanie na propagacj¦ impulsu
w o±rodku z liniowa dyspersj¡ II rz¦du (dyspersja pr¦dko±ci grupowej). Jakiego rozwi¡zania spodziewasz si¦

3. Rozwi¡» równanie Schroedingera w pustej przestrzeni: V (x) = 0. Zaªó», »e pocz¡tkowy ksztaªt funkcji falowej to pakiet
gaussowski.

4. Na podstawie powy»szego zadania wypisz nierówno±¢ na iloczyn szeroko±ci rozkªadu poªo»enia i p¦du � szczególny przy-
padek zasady nieoznaczono±ci Heisenberga.

5. Rozseparuj zmienne w równaniu Schrodingera i równaniu falowym w elektrodynamice. Poka», »e analogiczne równania
prowadz¡ do analogicznych zagadnie«: tunelowanie, jama potencjaªu, bariera potencjaªu, fala ewanescentna.

6. Jakiej superpozycji stanów odpowiada stan polaryzacji liniowej pojedynczego fotonu? Analogia do wektorów Jonesa.

7. Któr¦dy pojedynczy foton wyjdzie z interferometru Macha-Zendera o ramionach o równych dªugo±ciach?

8. Jaka jest jako±ciowa ró»nica pomi¦dzy singletowym stanem spl¡tanym 1√
2
(| ↔↑〉− | ↑↔〉) a ¹ródªem ±wiatªa, które wysyªa

pary fotonów o prostopadªych polaryzacjach liniowych, pionowej i poziomej lub pionowej i poziomej (zawsze na przemian).
W przypadku drugiego ¹ródªa nie wiemy z któr¡ par¡ mamy do czynienia, ale wiemy, »e jest tylko jedna z dwóch mo»liwo±ci.

Zadania domowe

1. Prze±led¹ z wykªadu wyprowadzenie efektu Hong-Ou-Mandla. Idea do±wiadczenia jest nast¦puj¡ca: gdy dwa caªkowicie
identyczne fotony padn¡ na pªytk¦ ±wiatªodziel¡c¡ to zawsze wylec¡ one z pªytki tym samym portem wyj±ciowym: jednym
lub drugim, ale w sensie spójnej superpozycji kwantowej: 1√

2
(|20〉 − |02〉).

2. Do interferometru Macha-Zendera o ramionach o identycznej dªugo±ci wpuszczono pojedynczy foton. W jedno z ramion
wstawiono kawaªek szkªa o takiej grubo±ci, »e efektywnie przesuwa faz¦ fotonu w jednym z ramion o ϕ. Zapisz stan ±wiatªa
na wyj±ciu z interferometru i oblicz prawdopodobie«stwo znalezienia fotonu w jednym lub drugim porcie wyj±ciowym.

3. W poprzednim zadaniu dla dowolnej fazy ϕ na ogóª mamy do czynienia z sytuacj¡, »e foton wychodzi jednocze±nie z
jednego portu wyj±ciowego i z drugiego. Zaproponuj prosty ukªad, w którym �zªo»ysz� ten foton z powrotem w 1 kawaªek
tzn. by z jednego z wyj±¢ dobudowanego ukªadu wychodziª zawsze z prawdopodobie«stwem 1.

4. Zobacz na przykªadzie zadania 3, »e gdyby foton byª zlokalizowany w jednym lub drugim z ramion interferometru, to ukªad
który zaproponowaªe± do �skªadania fotonu w 1 kawaªek� przestanie dziaªa¢.
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