Warsztaty Optyka i Informatyka Kwantowa 3
Warszawa, 17-21 wrze±nia 2012 r.

Kwalikacja na warsztaty odb¦dzie si¦ na podstawie rozwi¡za« poni»szych zada«. Brane pod uwag¦ b¦d¡ tak»e
zgªoszenia zawieraj¡ce rozwi¡zania pojedynczego lub dwóch zada«.
• Termin nadsyªania zgªosze« z rozwi¡zaniami zada« kwalikacyjnych: 26 sierpnia 2012 r.
• Informacja o wynikach kwalikacji: do 2 wrze±nia 2012 r.

Szczegóªy na stronie internetowej warsztatów http://psi.fuw.edu.pl/Main/OiK3

Zadanie 1.
z=0

z przez pªaszczyzn¦
nast¦puj¡cy sposób: dowolna wi¡zka gaussowska o dªugo±ci fali λ, pªaskich frontach
±rednicy w przeksztaªcana jest na wi¡zk¦ o pªaskich frontach w z = L i ±rednicy

Zaprojektuj ukªad optyczny, który odwzorowuje wi¡zki ±wiatªa biegn¡ce wzdªu» osi

z=Lw
z = 0 i dowolnej
w′ = g/w, gdzie g jest pewn¡ staª¡.
na pªaszczyzn¦

falowych w

(a) zaproponuj rozwi¡zanie z jedn¡ cienk¡ soczewk¡ dziaªaj¡ce dla ka»dego

g

dla danego

w.

W jakim zakresie mo»na zmienia¢

L?

(b) zaprojektuj rozwi¡zanie z dwiema cienkimi soczewkami, które umo»liwia dla tego samego

g

L osi¡gni¦cie staªej

cztery razy mniejszej ni» najmniejsza mo»liwa w punkcie (a).

(c) w przybli»eniu przyosiowej optyki geometrycznej naszkicuj i opisz bieg promieni przez ukªad (a) i (b),




dla wi¡zki promieni równolegªych nachylonych pod k¡tem
dla p¦ku promieni rozchodz¡cego si¦ z punktu

x = h′ ?

Zadanie 2.

z

do osi

z

przed ukªadem,

(x, y, z) = (h, 0, 0).

(d) jak¡ wi¡zk¦ ±wiatªa nale»aªoby wysªa¢ z pªaszczyzny
o pªaskich, prostopadªych do osi

α

z = 0

alby w

frontach falowych, ±rednicy

w′

z = L

otrzyma¢ wi¡zk¦ gaussowsk¡

i maksimum nat¦»enia przesuni¦tym do

Dowolny stan czysty dwupoziomowego ukªadu kwantowego mo»na zapisa¢ w postaci:

|ψ⟩ = α|0⟩ + β|1⟩,
|0⟩, |1⟩ tworz¡ ortonormaln¡ baz¦ w dwuwymiarowej przestrzeni Hilberta, a normalizacja stanu wymaga by
|α|2 + |β|2 = 1. W kwantowej teorii informacji ukªad taki nazywamy qubitem. Uwzgl¦dniaj¡c fakt »e globalna faza
iξ
nie ma znaczenia zycznego tzn. e |ψ⟩ ≡ |ψ⟩, dowolny stan qubitu mo»na zapisa¢ w postaci:
gdzie

|ψ⟩ = cos 2θ |0⟩ + sin 2θ eiφ |1⟩,
θ ∈ [0, π], φ ∈ [0, 2π]. Mo»na wi¦c elegancko obrazowa¢ sobie stan czysty qubitu jako punkt
wspóªrz¦dnych (θ, φ). Tak¡ sfer¦ pozwalaj¡c¡ wizualizowa¢ sobie stan qubitu nazywamy sfer¡ Blocha.

gdzie

a) Dla danego stanu

|ψ⟩

zapisz stan ortogonalny do niego

|ψ⊥ ⟩

(czy jest jednoznaczny?)

na sferze o

i zinterpretuj jego

poªo»enie na sferze Blocha
b) W obliczeniach kwantowych pod poj¦ciem bramki kwantowej rozumie si¦ operacj¦ unitarn¡ na qubicie/qubitach.
Zbadaj czy istnieje bramka kwantowa

∀|ψ⟩ U |ψ⟩ = |ψ⊥ ⟩.

U,

której mo»na by nada¢ nazw¦

universal NOT,

czyli taka która:

Zadanie 3.

W procesie

parametrycznego podziaªu cz¦sto±ci, gdy o±rodek nieliniowy o±wietlany jest laserow¡ wi¡zk¡

pompuj¡c¡ o cz¦sto±ci koªowej

ωp

kp ,

i wektorze falowym

pojedynczy foton z wi¡zki mo»e spontanicznie rozpa±¢

si¦ na par¦ fotonów, z których jeden, zwany tradycyjnie sygnaªowym (ang.

signal)

ks ,

Okre±lenia sygnaªowy i  jaªowy dla

idler)

za± drugi, zwany jaªowym (ang.

cz¦sto±¢

ωi

i wektor falowy

ki .

ma cz¦sto±¢

wyprodukowanych fotonów s¡ umowne, gdy» ich role s¡ caªkowicie symetryczne.

ωs

i wektor falowy

Generowane fotony speªniaj¡

warunek wynikaj¡cy z zasady zachowania energii

ωs + ωi = ωp ,

(1)

ks + ki = kp .

(2)

warunek dopasowania fazowego:

oraz

Dzi¦ki tym warunkom pary generowanych fotonów wykazuj¡ silne korelacje w cz¦sto±ciach i kierunkach propagacji. Zaªó»my, »e proces zachodzi w

jednoosiowym krysztale dwójªomnym.

W o±rodku takim dla danego kierunku

rozchodzenia si¦ ±wiatªa wyst¦puj¡ dwa ró»ne wspóªczynniki zaªamania. Jeden ze wspóªczynników zaªamania, odpowiadaj¡cy

nωo ,

promieniowi zwyczajnemu,

jest taki sam dla dowolnego kierunku propagacji. B¦dziemy go oznacza¢

gdzie jawnie zaznaczyli±my zale»no±¢ od cz¦sto±ci

ω.

nia nadzwyczajnego, zale»y od k¡ta θ, jaki wektor falowy tworzy
optyczn¡ krysztaªu. Zale»no±¢ ta jest dana jawnie wzorem
(
ω

n (θ) =
gdzie

nωo

oraz

nωe

promiezwanym osi¡

Drugi wspóªczynnik zaªamania, okre±lony dla
z pewnym szczególnym kierunkiem

cos2 θ sin2 θ
+ ω 2
(nωo )2
(ne )

)−1/2
(3)

s¡ wspóªczynnikami zaªamania promienia zwyczajnego i nadzwyczajnego dla

θ = 90◦ .

Zajmijmy si¦ przypadkiem, kiedy obydwa fotony s¡ wygenerowane jako promienie zwyczajne i maj¡ tak¡ sam¡
cz¦sto±¢

ωs = ωi = ω ,

za± wi¡zka pompuj¡ca o cz¦sto±ci

2ω

propaguje si¦ jako promie« nadzwyczajny. Wektory

falowe maj¡ zatem dªugo±¢

|ks | = |ki | =
Wida¢ st¡d, »e gdy

nωo > n2ω
e ,

nωo ω
,
c

|kp | =

n2ω
e (θ)2ω
.
c

(4)

wektory falowe fotonów sygnaªowego i jaªowego tworz¡ sto»ek, którego osi¡ symetrii

jest wektor falowy wi¡zki pompuj¡cej.

•

Dla krysztaªu beta-boranu baru (ang.
pompuj¡cej z przedziaªu pomi¦dzy

300

beta-barium borate,
nm oraz

zachodzi dla wspóªliniowych wektorów falowych
maj¡ tak¡ sam¡ cz¦sto±¢.

BBO) narysowa¢ w funkcji dªugo±ci fali wi¡zki

600 nm k¡t θ, dla którego warunek dopasowania fazowego
ks , ki oraz kp przy zaªo»eniu, »e fotony sygnaªowy i jaªowy

Zale»no±¢ wspóªczynników zaªamania od dªugo±ci fali jest okre±lona

Sellmeiera, które mo»na znale¹¢ np. na stronach producentów BBO.
•

Obliczy¢ k¡t

α

póªotwarcia sto»ka dla fotonów wychodz¡cych z krysztaªu w funkcji k¡ta

nieliniowym jest krysztaª BBO pompowany ±wiatªem o dªugo±ci fali
k¡ta

•

θ

gdy o±rodkiem

Zakªadamy, »e dla ka»dego

krysztaª jest wyci¦ty tak, »e wi¡zka pompuj¡ca pada prostopadle do jego powierzchni.

Na krysztaª BBO pada wi¡zka pompuj¡ca o dªugo±ci fali
wyci¦cia krysztaªu

810

λp = 405 nm.

θ,

wzorami

θ

nm) wychodziªy pod k¡tem

α = 3◦

nm prostopadle do powierzchni.

λ

K¡t

λs = λi =

do wi¡zki pompuj¡cej. W jakich kierunkach b¦d¡ emitowane fotony

o innych cz¦sto±ciach pochodz¡ce z par dla których
emitowanych fotonów

λp = 405

jest tak dobrany, aby pary fotonów o zdegenerowanej dªugo±ci fali (tzn.

zale»y od k¡ta emisji

α

λs ̸= λi ?

Przedstawi¢ na wykresie, jak dªugo±¢ fali

wzgl¦dem wi¡zki pompuj¡cej.

