הצעת מחקר תאורטי לעבודת לפרויקט/מסטר באלקטרואופטיקה ואופטיקה
קוונטית.
תואר בפיסיקה או באלקטרואופטיקה
)ניתן להמשיך לתואר שלישי(
מחקר נסיוני ותאורטי על מגנטומטר אטומי אשר מודד שדות זעיזים בסדר גודל של (8-)^10
של כדור הארץ )פטנט רשום( .שמושים עתידיים בפסיכולוגיה וברפואה )פעילות מוח( ,גילוי
תנועת מתכות וכו'
המחקר מחייב ידע באופטיקה ,פיסיקה אטומית ,קוונטים וידע בסיסי במחשוב ,איסוף
ועיבוד נתונים ובאלקטרוניקה.
החלק התאורטי מחייב ידע בקוונטים ואופטיקה קוונטית
אפשרות למלגה למצוינים.
מאמרים ימסרו למעונינים.
לפנות לפרופ ראובן שוקר :טל 08-6461169
shuker@bgu.ac.il

מסטר באופטיקה קוונטית/הצעת מחקר תאורטי לעבודת לפרויקט
()ניתן להמשיך לתואר שלישי
 אינטרפרנסיה קוונטית מאפשרת "ביטול" בליעה של אור רזוננטי ואפילו הגבר ולזירה: מחקר בלייזר ללא היפוך אוכלוסיה
 מובן שאפקט זה מאפשר קבלת לייזרים וקרינה קוהרנטית בתחומים שאין.ללא הצורך הסטנדרטי בהיפוך אוכלוסיה
אפשרות או קשה מאוד להשיג בהם היפוך אוכלוסיה ולזירה.
 מצבים, מעברים אסורים שנעשים מותרים, במחקר נבדוק את התכונות הסטטיסטיות של קרינת לייזר זוDRESSED
STATES, superradiance and subradiance, second harmonics, etc. מלובשים
 מטריצת הצפיפות,המחקר מחייב ידע באופטיקה קוונטית כגון קוונטיזציה של השדה האלקטרומגנטי ואופרטורים שלו
וחישובים קוונטיים.

 קיימת אפשרות למלגה למועמדים גם בתקופת הקיץ מתאימים וראויים.

,086461169 , טל:לפנות לפרופ ראובן שוקר
shuker@bgu.ac.il
086428226 ,או דר גנדי כוגנוב טל
quant@bgu.ac.il
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