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  )' נק41( 1ה שאל

 שהשפעת דיספרסיה מסדר שלישי הלא לינארית כךהרחב את משוואת שרדינגר 

  ' נק7 .ורביעי תובא בחשבון

  .א

בעלי ו מלבניים בקירוב,  מזריקים שלושה פולסים מסונכרניםפרסיבילתוך סיב דיס

רוחב 

  .ב

שני  בתדר מרכזי ,  בתדר מרכזי מוזרק  אחד פולס . זהה τω Ω+= 0ω 0ωs 

ωופולס שלישי בתדר  = Ω−0ωi . אינטרקציה מהוא אורך הסיב שבתוכו תתקיים

 נתון כי רוחבי הסרט של הפולסים קטנים לא לינארית בין שלושת הפולסים כאשר

: וכאשר  -מאוד ביחס ל Ω

ii i( (  .  7נק ' 0≈′′β ,   , 0<′′β0≈′′′β0>′′′β

   :פתרון

  

)' נק14 (2שאלה 

, β′′>0פסדי התפשטות זניחים ובעל מקדם דיספרסיה בכניסה לסיב אופטי בעל ה

 והשני P00ω ותדר מרכזי האחד בעל הספק כניסה . מוזרקים שני אותות קבועים בזמן

zבעל הספק כניסה  Ps ותדר מרכזי ω . בנקודה (במוצא הסיב = Ω+0ωs ( ההספק

sGPz הוא sω ההספק שנמדד בתדר מהו  .שנמדד בתדר 
s

P =)(ω 1 כאשר>G

ω = 0ω −Ωi?  

  

  )' נק14( 3שאלה 

 עבור מצב שבו האות השואב והאות נושא המידע מוזרקים רמן הגבר חשב את  .א

  ' נק7 .שניהם מאותו צד של מקטע סיב במערכת תקשורת אופטית

במידת הצורך השאר תשובתך בתור ביטוי . סוף המקטעהספק הרעש בחשב את   .ב

  ' נק7 .אינטגרלי
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  )' נק51( 4שאלה 

בסיב לא לינארי ובעל דיספרסיה אנומלית הציור הבא מתאר התפשטות של פולס גאוסי 
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B לנקודה A  בציור מושג על ידי המעבר מנקודה . במרחב הפאזההתיאור נעשה 

המעבר מנקודה . )בעל דיספרסיה נורמלית (העברת הפולס דרך מפצה דיספרסיה לינארי

E לנקודה D המעבר מנקודה .  מתקבל מהתפשטות בסיב D ואחר כך C לנקודה B 

. מתבצע על ידי פיצוי דיספרסיה לינארי בסוף המקטע) A–זהה במקרה המתואר ל (

בכל מקרה הדגש מה קורה . מסלול הפולס במרחב הפאזה במקרים הבאיםצייר את 

B עד F   . ונמק ביחס למסלול המקורילנקודות 

' נק5 .כאשר מפצים על פחות דיספרסיה בסוף הסיב  1. 

' נק5 .כאשר מקטינים במעט את הספק האות בכניסה  2. 

 .3  ' נק5 .כאשר מכניסים עודף פיצוי דיספרסיה לפני הכניסה לסיב
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  )' נק14( 5שאלה 

שייפול על גלאי הספק בעל רוחב סרט מהוא הספק הרעש , במקרה האידיאלי ביותר   .א

G  ' נק7 . הסבר ? במוצאו של מגבר לינארי בעל הגבר הממוקם ,  B

במוצאו של מגבר שיימדד בגלאי הממוקם מהוא הספק הרעש , שוב במקרה האידיאלי  .ב

 )בוטל( ' נק7 ?בקוואדרטורה הממשיתכזה שמגביר רק אותות . תלוי פאזה

  

  )' נק15( 6שאלה 

)expˆ(ונס ' וקטור ג כיהראה  .א ונס' הוא וקטור עצמי של מטריצת ג β σr⋅si 〉U|, כאשר 

〉〈= UUs ||ˆ σr . נק7 ?הערך העצמי המתאיםמהו '  

|||2/1: נתון  .ב 〈 2=〉UV . נתון〉⋅ Vsi u |)ˆ
2

exp( σπ
=〉h| r?||| 2=〉〈 hU

|| 〈V

מהו .  ומהו 

h〈=2|? ' נק8 )הנח כי כל הוקטורים מנורמלים(   ? 

)' נק14( 7שאלה 

BB84 מקיימים מערכת הפצת מפתח קוונטית לפי פרוטוקול Bob  הנח ש Alice - ו

: 1בסיס (אשר אותו למדנו בכיתה ואשר מתבסס על שידור באחד מארבעה קיטובים 
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e קיטוב : 2בסיס .  לאפס לוגי לאחד לוגי ו  )  לאפס לוגי לאחד לוגי ו 

Bob -הנח ש.   כך שההספק Eve השחילה מפצל של dB 3 בין Alice - ו

כמו כן הנח שהמקלט Bob.  -האלקטרומגנטי שמגיע אליה זהה בעצמתו להספק שמגיע ל

 בכל המובנים האפשריים והוא המקלט Eve זהה למקלט של Bobשותה של שנמצא בר

Bobהנח גם ש . מן הסוג שתואר בכיתה - ו Alice שבו " ציבורי" מאזינה לערוץ ה Eve 

  . משווים את הבסיסים אשר בהם הם שידרו וקלטו

 בהנחה שהמשדר של Alice מבוסס על פולסי לייזר מונחתים לרמת הספק של 0.01

Bobהמשותפות ל " הסודיות"איזה חלק מן הסיביות , ית בממוצעפוטון לסיב  Alice -  ו

Eve   ?ידוע ל 
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