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Abstrakt: Rentgenová parametrická sestupná frekvenční konverze byla vyvíjena od šedesátých let 
minulého století. Pro tyto účely se většinou volily diamanty nebo krystaly se stejnou krystalickou 
souměrností nebo polarizační orientací. Zde navrhovaný přístup bude založen na krystalických 
heterostrukturách polovodičů III-V s výrazným Starkovým jevem. Použitím statického elektrického 
pole nebo využitím laserového pulzu lze tento efekt využít tak, aby se zvýšila pravděpodobnost 
parametrické sestupné frekvenční konverze, když rentgenový pulz generuje pár entanglovaných 
fotonů uvnitř heterostrukturních multivrstev. Řízení produkce entanglovaných fotonových párů a 
jejich energetického rozdělení umožní využití tohoto konceptu pro mikroskopii na principu "ghost-
imaging" využívající entangovaný rentgenový foton pro sondování objektů a entanglovaný viditelný 
foton k záznamu informace, nebo naopak. Experimentální realizace bude probíhat na ELI Beamlines s 
využitím laserem buzeného zdroje rentgenového záření s vysokou spektrální zářivostí na 8,046 keV 
(emisní čára K-alfa mědi) a femtosekundových pulzů přídavného laserového svazku. 
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