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Motiváció-qubitek

Qubit-kétállapotú kvantumrendszerKlasszikus bit

Szuperpozíció

0 vagy 1

• Kettős kvantumdot (DQD) qubitek Bal vagy jobb dotban van az 
elektron?

• Charge qubit, spin qubit
Melyik energiaszinten van az elektron, 

felfelé vagy lefelé áll a spinje?



Motiváció-qubitek egyedi megszólítása

Toy modell:

• Rabi oszcilláció

• Két oszcilláló elektromos tér 

• Négyzetes elrendezés

• Kettős kvantumdot (DQD) qubitek



Használt módszerek

Együttmozgó rendszerbe való áttérés 
és rotating wave approximation:

• Egyszerű, intuitív
• Néha jó, néha rossz eredmény
• Maximum egy frekvenciára jó

Floquet módszer és kvázi-
degenerált perturbációszámítás:

• Bonyolultabb
• Mindig jó eredményt ad
• Több frekvenciára is jó



Töltés qubit

-onsite energia -csatolás a dotok között

-Pauli operátorok a bal-jobb bázison

-elemi töltés, d-távolság a dotok között

-elektromos tér amplitudója

Áttérve az energia bázisra:

Energiák különbsége:



Időfejlődés, rotating wave approximation(RWA)

Időfüggő unitér transzformáció:

Az eltranszformált Hamilton: 

RWA

Az időfüggetlen Hamilton operátorral az időfejlődés egyszerű: 



Időfejlődés, rotating wave approximation(RWA)

Rezonancia van, ha: Rabi frekvencia:



Többfotonos folyamatok

Rezonancia van akkor is, ha: N egész

Ezt be lehet látni, ha együttmozgó rendszerbe térünk át:

• Offdiagonális elem Fourier együtthatói a Rabi frekvenciák

• Ha a diagonálban elhanyagoljuk az időfüggést, akkor RWA alkalmazható

• A főátló időfüggése vezet el a Bloch-Siegert shift-hez



Rabi frekvenciák és Bloch-Siegert shift

Perturbatív kétfotonos frekvencia:

Az ehhez szükséges tér frekvenciája: 
Bloch-Siegert
frekvencia



Spin qubit-EDSR

-Pauli operátorok a bal-jobb bázison

-Pauli operátorok a spin fel-le bázison

-Spin-pálya kölcsönhatás erőssége

Benito, M., Croot, X., Adelsberger, C., Putz, S., Mi, X., Petta, J. R., & Burkard, G. (2019). Electric-
field control and noise protection of the flopping-mode spin qubit. Physical Review B, 100(12). 



Flip-flop qubit

Direkt szorzattér bázisa:



Áttérés energia bázisra

Áttérve a Hamilton időfüggetlen részének bázisára: 

• Ha feltételezzük, hogy a spin-pálya kölcsönhatás kicsi, akkor egyszerűbb



Egy- és kétfotonos oszcillációk

Egyfotonos Rabi 
frekvencia:



Maximális Rabi frekvencia



Floquet módszer-két frekvencia esete 

• Periodikus időfüggő Hamilton-operátor ekvivalens egy időfüggetlen végtelen 
dimenziós Hamilton-operátor sajátérték problémájával

• A Hamilton komponenseit Fourier-sorba kell fejteni  

A Floquet Hamilton-operátor:

• új ortonormált bázis:

Fourier-komponensEnergiaállapot

J. H. Shirley, Phys. Rev. 138, B979 (1965)

(egy frekvencia esetén)



Winkler R. (2003) Quasi-Degenerate Perturbation Theory. In: Spin—Orbit Coupling Effects in Two-Dimensional Electron 
and Hole Systems. Springer Tracts in Modern Physics, vol 191. Springer, Berlin, Heidelberg.

Kvázi-degenerált perturbációszámítás

• Felosztjuk a sajátvektorokat gyengén kölcsönható két halmazra 

perturbáció
ismert sajátértékek, 

sajátvektorok 

• A két különböző halmazban 
lévő állapotok közötti 
mátrixelemek adott rendig 
H’-ben eltűnnek



Eredmények-töltés qubit

T. S. Ho, S. I. Chu, and J. V. Tietz, Chem. Phys. Lett. 96, 464 (1983).
• Fontos a Bloch-Siegert shift



Eredmények-spin qubit

• Bonyolult képletek

• Nagyobb különbség, gyorsabb oszcilláció • Nem a töltés degenerációs pont a jó



Eredmények, jövőbeli tervek

• Harmadrendűen kicsi Rabi 
frekvencia(de még mindig MHz-es)

• Negyedrendűen kicsi Bloch-Siegert shift

Nem lényeges

Tervek: • Általánosabb spin-pálya kölcsönhatás
• Különböző g faktor a két dot esetén
• Charge noise figyelembe vétele



Köszönöm a figyelmet!



Függelék



Függelék

Rabi frekvencia spin qubit és két frekvencia esetén



Függelék

Bloch-Siegert shift spin qubit és két frekvencia esetén


