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1 Súčasný stav riešenej problematiky

Už v osemdesiatych rokoch minulého storočia R. Feynman [1] navrhol využiť jednoduché kvantové

systémy na simuláciu zložitejšieho kvantového systému, a Deutsch [2] ukázal, že kvantové algoritmy

založené princípe superpozície stavov môžu byť efektívnejšie ako klasické. Avšak až nedávny po-

krok v moderných technológiách umožnil
”
boom“ v oblasti kvantových experimentov jednotlivých

kvantových objektov umožňujúce spracovanie kvantovej informácie. Vedecká komunita vynakladá

veľké úsilie na vytvorenie využiteľných kvantových simulátorov a počítačov.

Súčasné počítače sú založené na uchovávaní a spracovávaní klasickej informácie. Ak je táto in-

formácia uchovávaná v podobe dvoch dobre rozlíšiteľných stavov klasického systému, označujeme ju

ako bit a jej stavy ako logická
”
0“ a

”
1“. Na rozdiel od klasických systémov, základná stavebná jed-

notka kvantovej informácie, kvantový bit, alebo qubit, sa nemusí nachádzať striktne iba v jednom

z dvoch možných stavov
”
0“ a

”
1“, ale môže sa nachádzať v ich ľubovoľnej lineárnej kombinácii.

Túto požiadavku spĺňajú kvantové dvojhladinové systémy, akým je napríklad spin v magnetickom

poli. Na rozdiel od klasických počítačov, kde prejavy kvantovej fyziky sú limitujúcim faktorom mi-

nimálneho rozmeru jeho logických hradiel a sú teda nežiaduce, kvantový počítač využíva kvantový

paralelizmus superpozície stavov qubitov na zvýšenie svojho výpočtového výkonu [3].
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Jednou možnou implementáciou qubitov sú špeciálne navrhnuté supravodivé nanoštruktúry,

ktoré sa pri ochladení do nízkych teplôt (pod 100 mK) správajú ako umelé atómy či dvojhladinové

kvantové systémy [4]. Rozvoj technológií a meracej techniky umožnil demonštráciu kvantového sprá-

vania sa supravodivých nanoštruktúr, na ktorých boli pozorované rovnaké javy a procesy, ako na

mikroskopických systémoch spinov či atómov [5, 6, 7, 8]. Supravodivé qubity sú tvorené supravodi-

vým prstencom prerušeným Josephsonovými spojmi a oproti ostatným typom qubitov majú viacero

výhod: ľahká ovládateľnosť a kontrola, čo umožňujú ich pomerne veľké rozmery (∼ µm), možnosť

škálovania a použitia štandardných litografických metód známych z polovodičového priemyslu.

Pozoruhodným riešením na manipuláciu, čítanie a prenos stavu qubitu je tzv. kvantová elek-

trodynamika na čipe, skratka QED od anglického označenia quantum electrodynamics, ktorá je

analógiou kvantovej elektrodynamiky optických dutinových rezonátorov skúmajúcich interakciu

atómov a kvantových módov elektromagnetického poľa v rezonančnej dutine. V prípade QED,

úlohu atómov preberajú qubity a optického dutinového rezonátora zohráva vysokokvalitný supra-

vodivý koplanárny rezonátor [8]. Ako sa ukázalo, supravodivé qubity môžu byť koherentne viazané

s fotónmi elektromagnetického poľa supravodivého rezonátora a v disperznom režime je možné

vysokokvalitné čítanie a manipulácia stavu qubitu [7, 9, 10]. Väzbová konštanta g/2π charakterizu-

júca silu väzby qubitu a rezonátora pri realizácii týchto experimentov môže nadobudnúť hodnoty

porovnatelné s rezonančnou frekvenciou rezonátora (∼ GHz)[11, 12, 13]. Možnosť vytvorenia ve-

ľmi silnej väzby medzi umelým atómom a supravodivým rezonátorom dovoľuje testovať kvantovú

elektrodynamiku na čipe v režimoch, ktoré sa nedajú dosiahnuť na mikroskopických objektoch a

skúmať kvantové javy ako napríklad stimulovaná emisia fotónu v mikrovlnnej oblasti pri interakcii

rezonátora s jediným qubitom [14]. Tieto javy umožňujú vytvorenie jedno - fotónového detektora

a generátora v mikrovlnnej oblasti. Pomocou spoločného zdielaného Josephsonovho spoja medzi

qubitmi je možné vytvorenť silnú feromagnetickú alebo antiferomagnetickú väzbu medzi qubitmi

[15, 16]. Sériou feromagneticky viazaných qubitov je ďalej možné vytvárať reťazce tvoriace kvázi

jednorozmerné metamateriály s vysokou nelineárnou indukčnosťou, umožňujúce vytvorenie para-

metrického zosilňovača s vysokým zosilnením a so šumovou teplotou pod štandardným kvantovým

ohraničením [17].

V práci prezentujeme zostrojenie a charakterizáciu vysokofrekvenčnej meracej aparatúry v 3He ref-

rigerátore s bázovov teplotou 300 mK a v 3He - 4He zmiešavacom refrigerátore s bázovou teplotou

10 mK, slúžiacej na štúdium kvantových javov na supravodivých qubitoch. Ďalej sa venujeme prob-

lematike návrhu a optimalizácie supravodivých koplanárnych rezonátorov pre QED experimenty na

čipe. Predstavíme experiment na dvoj - qubitovom systéme v režime silnej väzby qubitu s rezoná-

torom a jeho využitie ako parametrického zosilňovača s vysokým zosilnením (∼ 20 dB). Taktiež

sa budeme venovať efektu stimulovanej emisie v režime zahalených stavov qubit - rezonátorového

systému [18] a metóde kvantovej tomografie qubitu[19].
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2 Ciele dizertačnej práce

Cieľom dizertačnej práce bol návrh a skonštrukcia vysokofrekvenčnej aparatúry pre 3He refrigerátor

a taktiež pre 3He - 4He zmiešavací refrigerátor, slúžiaciu na meranie a charakterizáciu supravodivých

koplanárnych rezonátorov a realizácia experimentov kvantovej elektrodynamiky na čipe.

Ciele dizertačnej práce možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:

1. budovanie experimentálneho pracoviska pre mikrovlnné meracie metódy pri kryogénnych tep-

lotách vrátane programového vybavenia,

2. návrh a realizácia vysokofrekvenčného meracieho traktu pre merania v GHz oblasti v 3He -

refrigerátore,

3. návrh a realizácia vysokofrekvenčného meracieho traktu pre merania v GHz oblasti v 3He -
4He zmiešavací refrigerátore,

4. testovanie supravodivých koplanárnych rezonátorov a štúdium ich vlastností,

5. návrh koplanárnych rezonátorov optimalizovaných pre QED experimenty,

6. testovanie qubitov v 300 mK refrigerátore,

7. skúmanie kvantových javov v supravodivých qubitoch s cieľom ich možného využitia ako

integrovatelných zosilňovačov v QED.

8. kvantová tomografia qubitov.

3 Výsledky práce

3.1 Experimentálne aparatúry

Aby sa prejavili kvantové vlastnosti supravodivých qubitov, tepelné fluktuácie musia byť pod cha-

rakteristickou energetickou škálou qubitov kBT < ∆, v ideálnom prípade kBT � ∆. Keďže ∆/h

je typicky okolo 5 GHz, qubity musia byť schladené pod teplotu ∼ 200 mK. Takéto teploty sú

zabezpečené špeciálnymi chladničkami - refrigerátormi. V našich labolatóriách máme k dispozícii

dva systémy, a to

• 3He refrigerátor HelioxAC-V od spoločnosti Oxford,

• Rozpúšťací 3He-4He refrigerátor CF-1200 od spoločnosti Leiden Cryogenics.

V oboch systémoch je základné schladenie pod 3 K zabezpečené dvojstupňovou pulznou pum-

pou [20, 21], teda k udržaniu nízkých teplôt nie je potrebné použiť kvapalný dusík, alebo hélium.

Preto sa označujú ako suché.
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Refrigerátor 3He HelioxAC-V má bázovú teplotu 300 mK a chladiaci výkon 100 µW pri 400 mK

[22]. Teplota prvého a druhého stupňa refrigerátora počas operácie je 40 K a 3 K. Tieto teploty sú

dosiahnuté a udržiavané jednotlivými stupňami pulznej pumpy a bázová teplota je dosiahnutá od-

sávaním pár 3He kryosorbčnou pumpou z výparníka so skondenzovaným 3He. Inštalácia radiačných

štítov a vákuového plášťa kryostatu, schladenie systému a ohrev systému na izbovú teplotu, predsta-

vuje približne 3 dni. Viac informácií môže záujemca nájsť v [23, 20]. Celková operácia je nenáročná.

Rozpúšťací 3He-4He refrigerátor má bázovú teplotu 10 mK a chladiaci výkon 1200 µW pri

100 mK. Teplota prvého a druhého stupňa pulznej pumpy počas operácie je 40 K a 3 K. Princíp

fungovania je založený na existencii dvoch fáz zmesi 3He a 4He pod teplotou 1 K, a to koncentrovanej

fázy tvorenej takmer čisto z 3He a zmiešanej fázy. Rozpúšťaním a odčerpávaním 3He zo zmiešanej

fázy sa dosiahne chladiaci výkon. Princíp fungovania rozpúšťacieho refrigerátora je podrobnejšie

opísaný napríklad v [23, 20]. Inštalácia radiačných štítov a vákuového plášťa kryostatu, schladenie

systému a ohrev systému na izbovú teplotu, predstavuje približne 5 dní. Celková operácia je však

podstatne náročnejšia ako v prípade 3He refrigerátora.

3.1.1 Merací trakt v 3He refrigerátore

V 3He refrigerátore sme pripravili merací trakt umožňujúci meranie transmisie jednej vzorky v

slabom magnetickom poli.

Obr. 1: Schematický obrázok meracieho traktu pre 300mK refrigerátor. PZ označuje prúdový zdroj,

PNA vektorový sieťový analyzátor, A1 a A2 kryo - zosilňovače a A3 zosilňovač na izbovej teplote.

Vzorka je umiestnená na najnižšom stupni refrigerátora. Izoláciu vzorky na vstupnej linke zabez-

pečuje séria atenuátorov a na výstupnej linke kryo-cirkulátor. Na držiak vzorky je inštalovaný pár

supravodivých Helmholtzových cievok a napájanie cievok je filtrované dolnopriepustným filtrom.

Na vstupnej linke sme použili semi-rigidné koaxiálne káble z nerezovej ocele typu UT 085SS-SS

[25]. Termalizáciu tepelného šumu na vstupnej linke zabezpečuje séria atenuátorov s útlmom 10, 20

a 20 dB, tepelne kotvených k 40 K, 2,8 K, a k 300 mK stupňu refrigerátora, čo predstavuje tepelný

šum 330 mK pri vzorke. Schéma zapojenia je na obrázku 1. Držiak so vzorkou je umiestnený

na poslednom stupni refrigerátora a je tepelne kotvený k výparníku 3He. Výstup zo vzorky je

priamo napojený na cirkulátor umiestnený na medenom drziaku na výparniku. Cirkulátor Dorado
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3CCC28 - 5 zabezpečuje izoláciu vzorky 20 dBm v šírke pásma od 2,1 GHz do 3 GHz.

Na zosilnenie signálu zo vzorky slúži dvojica nízkošumových zosilňovačov zapojených v kaskáde

na 3 K a 40 K stupeň refrigerátora. Na tieto zosilňovače sa bližšie pozrieme v nasledujúcej podka-

pitole. Spojenie cirkulátora a kryogénneho zosilňovača na 3 K stupni refrigerátora je zabezpečené

supravodivým koaxiálnym káblom typu 085 - NbNb [26]. Na zníženie nízkofrekvenčnej interferen-

cie meracieho traktu v refrigerátore a elektroniky na izbovej teplote sme použili vysokofrekvenčné

priepuste (tzv. DC-bloky). Výstupný signál je podľa potreby zosilnený komerčnými nízkošumovými

zosilňovačmi.

Experimentálna aparatúra sa dá pridaním, výmenou alebo odpojením elementov ľahko meniť a

tak ju prispôsobiť požiadavkám experimentu.

Nízkošumový kryo-zosilňovač

Komerčné kryo-zosilňovače, t.j. zosilňovače optimalizované pre nízke teploty, dosahujú šumové tep-

loty ∼5 K v GHz-ovej oblasti pri zosilneniach nad 30 dB. Ich nevýhodou je však vysoká nadobúda-

cia cena. Preto sme pre naše experimenty navrhli, zostrojili a charakterizovali zosilňovač so šírkou

pásma od 2 do 3 GHz, s nízkou šumovou teplotou a optimalizovaný pre kryogénne teploty.

Pri návrhu zosilňovača sme použili komerčný pHEMT transistor Agilent ATF35143, ktorý vy-

kazuje dobré šumové vlastnosti a bol použitý pri zostrojení kryo-zosilňovača pre 700MHz [27].

Našim cieľom bolo vytvoriť jednoduchý dizajn na doske plošných spojov kde vstupný a výstupný

50Ω vlnovod typu páskového vedenia je spojený s prispôsobovacími obvodmi tranzistora, ktoré sú

tvorené páskovým vedením a vysokokvalitnými mikrovlnnými keramickými kondenzátorom ATC.

Parametre kondenzátorov, šírka a dĺžka vlnovodou a rozmery zemniacich plôch boli optimalizované

s cieľom dosiahnuť najnižší šumový výkon pomocou knižníc SuperMix C++[28].

Schladenie tranzistora má za následok zmenu jeho parametrov (ako napr. transkonduktancie),

čo si vyžaduje znova nájsť parametre napájania zosilňovača vzhľadom na minimalizáciu šumovej

teploty a tepelnej disipácie.

Optimálny pracovný bod zosilňovača pri pracovnej teplote 2,8 K sme určili VDD = 0,75 V a

IDS=4,9 mA VGG = -0,31 V, čo predstavuje tepelnú disipáciu 3,7 mW. Približné zosilnenie a šumová

teplota zosilňovača je 15,5 dB a 6 K pri 2,5 GHz. Detaily návrhu, konštrukcie a charakterizácie

zosilňovača sú publikované v [ADC1].

3.1.2 Merací trakt v rozpúšťacom 3He-4He refrigerátore

Základné stupne refrigerátora sú zobrazené na obrázku 2 a). Prvý chladený stupeň predstavuje 50 K

platňa, ktorá sa nachádza vo vonkajšej vákuovej komore (OV C). Nasleduje 3 K stupeň, o ktorý je

prichytený plášt vnútornej vákuovej komory (IV C). Ďalším stupňom je výparník (Still) s teplotou

∼ 0,8 K, nasleduje 50 mK platňa a nakoniec najnižší stupeň so zmiešavacou komorou (MC). Tento

stupeň je tvorený platňou s priemerom 450 mm a zmiešavacou komorou, ktorá dosanuhe bázovú

teplotu ∼10 mK. Všetky merané vzorky boli tepelne kotvené k tejto platni.
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Obr. 2: a)Schéma refrigerátora s jednotlivými stupňami. b) Schéma inštalovaných vysokofrekve-

nčných liniek. Linky 1 až 4 sú budiace linky s 20 dB a 10 dB atenuátormi pre termalizáciu signálu.

Linky 5 až 7 sú výstupné linky so supravodivými káblami medzi 10 mK a 3 K stupňami a zosilňo-

vačmi, respektíve s pásmovou priepusťou na 3 K stupni.

Spojenie IVC s hornou časťou kryostatu zabezpečuje vákuová trubica s vnútorným priemerom

50 mm. Do tejto trubica sme navrhli a skonštruovali sústavu siedmych semi-rigídnych koaxiál-

nych káblov slúžiacich k prepojeniu vysokofrekvenčnej experimentálnej elektroniky s experimentom

umiestneným na poslednom stupni refrigerátora. V prvom stupni koaxiálne káble vedú cez vákuové

prechodové SMA konektory do vnútornej vákuovej komory k 3 K-novej platni, kde sú ukončené

atenuátormi (obr. 2 a ??. Štyri linky sú určené na budenie a sú vyhotovené z koaxiálnych káblov z

nerezovej ocele so stredným vodičom taktiež z nerezovej ocele (UT-085-SS-SS [25]) a sú ukončené s

20 dB atenuátorom. Ostatné tri linky sú určené ako výstupné linky a sú vyhotovené z nerezových

koaxiálnych káblov s berílium-medeným stredným vodičom (UT-085-Be-SS [25]) a sú ukončené s

1 dB atenuátorom. Osem medených platničiek slúži ako radiačný plášť k obmedzeniu radiačného

ohrevu 3 K stupňa a zároveň cez pružné postriebrené fosfor-bronzové kontakty tepelne kotvia ko-

axiálne káble. Atenuátory sú uchytené v medenom držiaku, ktorý je kotvený medeným cirkulárnym

plieškom o 3 K stupeň.

Celý systém káblov funguje ako záves, teda všetky kotvenia sú pružné, umožňujúce tepelno-

dilatačný posun elementov vo vertikálnom smere. Na 3 K stupeni sú inštalované kryogénne zosi-

lňovače typu CITCRYO4 - 12A od CALTECH - u so šírkou pásma 4 - 12 GHz a LNF-LNC4 8A od

LOW NOISE FACTORY so šírkou pásma 4 - 8 GHz. Na poslednú výstupnú linku je inštalovaná

pásmová priepusť so šírkou pásma 2 - 3 GHz typu VBF - 2435+ od výrobcu Mini-Circuits [29]. Zo-

silňovače sú tepelne kotvené pomocou pružných medených plieškov. K ich napájaniu slúžia skrútene

dvojice fosfor-bronzových vodičov s odporom 15 Ω. Signál je k zosilňovačom vedený niób- titáno-

vými koaxiálnymi supravodivými káblami (085-NbTi [26]) a spolu s budiacimi linkami (koaxiálne

káble UT-085-SS-SS) sú postupne tepelne kotvené pomocou pozlátených medených držiakov k stu-

pňu s výparníkom, 50 mK stupňu a nakoniec k stupňu so zmiešavacou nádobkou. Budiace linky sú
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ukončené na 10 dB atenuátoroch uchytených v medenom držiaku.

Celkovo je k dispozícii 7 liniek, z ktorých štyri sú určené na budenie a tri na detekciu signálu

zo vzorky. Linky určené na detekciu sú

1. linka so šírkou pásma určenou pásmovou priepusťou od 2,3 - 2,6 GHz,

2. linka so šírkou pásma určenou kryo-zosilňovačom od 4 - 8 GHz,

3. linka so šírkou pásma určenou kryo-zosilňovačom od 4 - 12 GHz.

Tento systém tvorí základ meracieho traktu v rozpúšťacom 3He-4He refrigerátore. Použitím ďalších

elementov (cirkulátorov, atenuátorov, filtrov, smerových odbočníc a pod.) umiestnených na 10 mK

stupni je možné pripraviť experimenty cQED.

3.2 Kvantova elektrodynamika na čipe

Vzorka je tvorená dvojicou hliníkových qubitov pripravených metódou tieňového naprašovania a

oxidácie hliníka. Qubity sú osadené do nióbového rezonátora pripraveného optickou litografiou a

suchým leptaním. Nióbovo-hliníkový rezonátor má frekvenciu fundamentálneho modu 2,5 GHz.

Qubity sú identické a zdieľajú spoločný Josephsonov spoj ako s rezonátorom, tak i vzájomne medzi

sebou. Schéma dvojice qubitov je na obrázku 3. Spoločný Josephsonov spoj medzi qubitom a

rezonátorom s rozmerom 0, 2 × 2 µm2 zaručuje ich silnú väzbu. Zdielaný spoj medzi qubitmi s

rozmerom 1× 5 µm2 spolu so striedaním spodnej a vrchnej elektródy zabezpečuje feromagnetickú

väzbu medzi qubitmi[15, 16]. Rozmery troch menších vlastných spojov qubitu sú 0, 2 × 0, 3 µm2,

0, 2× 0, 2 µm2 a 0, 2× 0, 3 µm2, pričom plocha prstenca oboch qubitov je 5× 4, 5 µm2. Vzorka bola

navrhnutá a počítačovo simulovaná na FMFI UK a pripravená na IPHT Jena, v Nemecku.

Obr. 3: a) Schematický obrázok qubitov osadených do rezonátora. b) Detail qubitov. Qubity zdieľajú

spoločný Josephsonov spoj medzi sebou a tiež s rezonátorom.

Dvojica týchto qubitov vytvára základnú bunku pre škálovateľný reťazec gubitov (obr. 4), ktorý

v koplanárnom vlnovode vytvára efektívny metamateriál s veľkou Kerrovou nelinearitov [32].

Po prvotnom testovaní a charakterizácii vzorky v 3He refrigerátore pri teplote 350 mK sme

vzorku merali v rozpúšťacom 3He - 4He refrigerátore. Na vstupnej linke v refrigerátore boli inšta-

lované tri atenuátory s celkovým útlmom 40 dB. Signál zo vzorky bol zosilnený nizkoteplotným

(LNF-LNC4 8A) a izbovým zosilňovačom s celkovým zosilnením ≈ 85 dB. Medzi vzorku a zosi-

lňovač sme na posledný stupeň refrigerátora inštalovali dva cirkulátory, ktoré zabezpečujú útlm
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Obr. 4: a) SEM obraz vzorky s dvojicou qubitov tvoriacich základnú bunku metamateriálu v CPW

rezonátore. b) Ukážka reťazca dvanástich qubitov.

mikrovlnného signálu ∼ 40 dB v pásme od 3,0 - 7,65 GHz a izolujú tak vzorku od nízkoteplotného

zosilňovača. Schéma experimentálnej aparatúry je na obrázku 5. Symbolom + je označený výkonový

zlučovač (POWER COMBINER), elektronická súčiastka ktorá zlučuje signály z dvoch vstupných

portov do jedného výstupného portu.

Obr. 5: a) Schematický obrázok meracieho traktu v rozpúšťacom 3He - 4He refrigerátore. Vzorka je

umiestnená na najnižšom stupni refrigerátora. Izoláciu vzorky na vstupnej linke zabezpečuje séria

atenuátorov a na výstupnej linke dvojica kryo-cirkulátorov. Výstupný signál zo vzorky je zosilnený

nízkoteplotným zosilňovačom LNF a izbovým zosilňovačom BZ. Pri homodynnom meraní mikro-

vlnného signálu je zdroj fs aj detektor signálu súčasťou sieťového analyzátora. Pri heterodynnom

meraní je detektorom spektrálny analyzátor. Prúdový zdroj PZ slúži na napájanie cievky, ktorá

generuje DC magnetické pole.

Meraním transmisného spektra rezonátora pri teplote 11 mK a následným fitovaním Lorentzovej

funkcie sme určili rezonančnú frekvenciu a kvalitu rezonátora f0 = 7, 446 GHz a faktor kvality

Q = 3850 pri slabom budení -140 dBm (〈n̂〉 ≈ 0.025). Tieto experimentálne dáta sú vo výbornej

zhode s výsledkami simulácií.

V ďalšom kroku sme pomalou zmenou elektrického prúdu cez cievku menili statické magnetické

pole vzorky a sledovali odladenie rezonančnej frekvencie rezonátora. Periodická závislosť odladenia

rezonančnej frekvencie od prúdu cez cievku umožnilo kalibráciu magnetického toku cez prstenec

qubitu v jednotkách kvánt magnetického toku.

Silné disperzné odladenie rezonančnej frekvencie rezonátora naznačuje silnú feromagnetickú

väzbu medzi qubitmi a ich silnú väzbu na rezonátor. V blízkosti hodnôt magnetického toku ±Φ0/2

sa rezonančná krivka rozštiepi, čomu zodpovedá nespojitý skok vo frekvencii maximálnej transmisie
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Obr. 6: a) Normalizované odladenie rezonančnej frekvencie rezonátora v závislosti od aplikovaného

magnetického toku. Rezonančná frekvencia rezonátora pre Φ = 0 je 7,446 GHz a šírka pásma reto-

nátora BW=2 MHz. b) Detail závislosti frekvencie maxima rezonátora v závislosti od magnetického

toku v blízkosti Φ = Φ0/2. Nespojité skoky zodpovedajú rezonancii qubitu a rezonátora.

rezonátora. Toto rozštiepenie degenerovaného stavu systému qubit - rezonátor je dôsledkom rezo-

nančnej interakcie qubitu a rezonátora, kedy energetická medzera qubitu je rovná energii fotónov

rezonátora ~ωq = ~ωr. Graf závislosti transmisie rezonátora v závislosti od frekvencie a od magne-

tického toku v okolí ±Φ0/2 je znázornený na obrázku 7. Intenzita farby zodpovedá priepustnosti

rezonátora. Rez grafu vo vertikálnom smere pre magnetický tok mimo rezonancie qubitu s rezoná-

torom je klasický Lorentzián. V blízkosti rezonancie sa Lorentzián rozšiepí. Rozdiel magnetických

tokov zodpovedajúcich rezonanciám jednotlivých qubitov s rezonátorom je 46× 10−3Φ0.

Graf závislosti transmisie rezonátora v blízkosti rezonancie jednotlivých qubitov s rezonáto-

rom sú znázornené na obrázku 8. Tok magnetického poľa bol normovaný pre každý qubit zvlášt.

Na Obr. 8 b,d vidíme charakteristické potlačenie priepustnosti zodpovedajúce absorbcii qubitov v

rezonancii s rezonátorom.

Fitovaním závislisti priepustnosti vzťahom z [30] sme určili charakteristické parametre qubitov.

Tieto parametre sú uvedené v tabuľke 1.

Qubit Ip ∆/2π g/2π γ/2π

(nA) (GHz) (MHz) (MHz)

A 198 6.39 109 127

B 138 5.28 77 143

Tabuľka 1: Základné parametre qubitov. Ip je perzistentný prúd qubitu, ∆ je rozštiepenie energe-

tických hladín, g je qubit - rezonátorova väzba a γ je dekoherencia qubitu [8].

Tieto charakteristické parametre qubitov sú približné, keďže vzťah z [30] nezahŕňa interakciu

medzi qubitmi. Na tejto rozšírenej teórii pracujeme.
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Obr. 7: a) Závislosť transmisie rezonátora od toku magnetického poľa a od frekvencie signálu fs

normovaná na odladenie od rezonančnej frekvencie f0(Φ = 0) a šírku pásma rezonátora B=2 MHz.

Potlačenie transmisie zodpovedá rezonanciám jednotlivých qubitov s rezonátorom, ktoré sú vzá-

jomne vzdialené o 46× 10−3Φ0.

3.3 Parametrické zosilnenie

Keďže výstupný signál z rezonátora zodpovedajúci jednému fotónu je veľmi malý (∼10 µV), je

nutné použiť zosilňovače. V súčasnosti používané zosilňovače sú založené na tranzistoroch s vy-

sokou elektrónovou mobilitou a sú optimalizované pre nízke teploty. Dosahujú síce nízke šumové

teploty a vysoké zosilnenie (2 K a 45dB pri 7,5 GHz [31]), zároveň však majú vysokú tepelnú di-

sipáciu (∼5 mW), ktorá neumožňuje ich umiestnenie na posledný stupeň rozpúšťacích 3He - 4He

refrigerátorov s chladiacim výkonom rádovo ∼100 µW. Naviac ich šumová teplota je stále vysoká

v porovnaní s bázovou teplotou refrigerátora TMC ≈ 10 mK.

Zníženie šumovej teploty a stratového výkonu je možné docieliť použitím parametrického zosi-

lňovača. Základom parametrického zosilňovača je nelineárny oscilátor, ktorý transformuje energiu

silného budiaceho signálu s frekvenciou fp na energiu slabého meraného signálu s frekvenciou fs.

Nelineárny rezonátor je možné vytvoriť pridaním nelineárnej indukčnosti do supravodivého rezo-

nátora. Vhodným supravodivým prvkom sú napríklad Josephsonove spoje [32, 33], slabé spoje [34]

alebo kinetická indukcia supravodičov [35]. Výhodou týchto zosilňovačov je ich nízka tepelná di-

sipácia, ktorá umožňuje ich umiestnenie na najnižší stupeň refrigerátora, dokonca na jeden čip so

vzorkou. Parametrické zosilňovače môžu dosiahnuť vysoké zosilnenie a šumovú teplotu pod štan-

dardným kvantovým ohraničením [36, 37, 38].

Typickým príkladom hamiltoniánu nelineárneho rezonátora, ktorý je dobrým priblížením aj pre

Josephsonove spoje, je

HNL = ~ω0a
†a+ ~Ka†a†a a, (1)

kde a† a a sú kreačné a anihilačné operátory a parameter K je Kerrova konštanta, ktorá charakte-
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Obr. 8: Závislosť transmisie rezonátora od toku magnetického poľa a od frekvencie signálu fs pre

qubit A (a) qubit B (c) normované na odladenie od rezonančnej frekvencie f0(Φ = 0) a šírku pásma

rezonátora BW=2 MHz. Na obrázkoch (b) a (d) sú prierezy transmisie pri fixovanej frekvencii f0.

Krížiky zodpovedajú experimentálnym údajom, spojitá čiara je priepustnosť vypočitaná zo vzťahu

z [30].

rizuje mieru nelinearity systému [32].

V klasickom priblížení tento rezonátor predstavuje Duffingov oscilátor[39]. Vlastnosťou Duffin-

govho rezonátora je charakteristická nestabilita nad určitým kritickým výkonom budenia pC . Pri

slabom budení je amplitúdová odozva rezonátora ako funkcia frekvencie klasická Lorentzova krivka.

Pri zvyšovaní výkonu signálu sa Lorentzova krivka zakrivuje až sa amplitúdová odozva rezonátora

stáva nejednoznačnou funkciou s dvoma stabilnými vetvami odozvy.

Pri budení Duffingovho rezonátora pri frekvencii ωd = 3ω0 s výkonom tesne pod kritickou hod-

notou pC je možné dosiahnuť zosilnenie slabého signálu pri nižšej frekvencii ωs = ω0.

Náš systém dvojice qubitov v supravodivom rezonátore sme taktiež využili ako parametrický zosi-

lňovač, pričom sme parametre zosilňovača skúmali pri rôznej hodnote aplikovaného magnetického

toku. Maximálne fázovo necitlivé zosilnenie sme dosiahli 18,5 dB. Tieto výsledky sú prezentované

v príspevku do domáceho konferenčného zborníka [AFD1].
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3.4 Zosilnenie na princípe zahalených stavov v kvantovej elektrodynamike na
čipe

Laser založený na interakcii atóm - fotónových zahalených stavov bol navrhnutý a realizovaný

na mikroskopicých systémoch [40, 41, 42, 43]. Aktívne médium v klasických laseroch tvorí veľký

počet atómov alebo molekúl z dôvodu ich malých rozmerov a z toho vyplývajúcej slabej väzby

s fotónovým poľom rezonančnej dutiny. Napriek tejto slabej väzbe sa však v roku 2003 podarilo

realizovať jedno - atómový laser založený na tomto princípe[44].

Základný princíp lasera fungujúceho na princípe zahalených stavov je možné znázorniť na ener-

getických hladinách viazaného atóm - fotónového systému (obr. 9). Dôsledkom interakcie atómu

s rezonátorom dochádza k rozštiepeniu degenerovaných energetických hladín atómu a rezonátora.

Rozštiepenie je charakterizované Rabiho frekvenciou Ωn, ktorá je závislá na počte fotónov v rezo-

nátore a rozladení frekvencie atómu a signálu δ = ωd − ωq. V prípade záporného rozladenia δ < 0

Obr. 9: Energetické hladiny viazaného atóm-fotónového systému. Naľavo sú znázornené qubit - rezo-

nátorové stavy a napravo spektrum zahalených stavov pre záporné rozladenie frekvencie budiaceho

pola a atómu δ = ωd − ωq. Čierne guličky reprezentujú rozdielnu obsadenosť jednotlivých energe-

tických hladín, ktorá umožní stimulovanú emisiu pre slabý signál s frekvenciou ωs = ωd−Ω. Podľa

[45]

stavy |+, n〉 sú viac tvorené excitovanými stavmi atómu a preto sú menej stabilné a menej obsadené

[45]. Obsadenosť energetických hladín je znázornená na obrázku 9 čiernymi guličkami. Pri prechode

slabého signálu s frekvenciou ωs rezonátorom dochádza k dvom rezonanciám v závislosti od frek-

vencie signálu. Prechody |+, n + 1〉 ↔ |−, n〉 pri frekvencii ωs = ωd + Ω spôsobujú útlm signálu

(absorbčná rezonancia) a prechody |−, n+1〉 ↔ |+, n〉 pri frekvencii ωs = ωd−Ω zosilnenie signálu.

V realizácii kvantovej elekrodynamike na čipe silná väzba medzi qubitom a rezonátorom umo-

žnila zostrojenie jednoatómového MASER-a[14].

My sme sa venovali štúdiu zosilnenia založeného na princípe indukovanej emisie využitím za-

halených stavov qubit - rezonátorového systému v realizácii kvantovej elekrodynamiky na čipe.

V prvom experimente vykonanom na IPHT Jena, v Nemecku, systém pozostával zo supravodi-

vého tokového qubitu (∆=3,6 GHz) indukčne viazaného k supravodivému rezonátoru s frekvenciou

fundametálneho módu ω0=2,5 GHz. Sila väzby predstavovala g/2π=0,8 Mhz. Systém bol silne bu-
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dený na tretej harmonickej frekvencii rezonátora ωd=3ω0 a skúmali sme transmisiu slabého signálu

na základnej harmonickej frekvencii rezonátora ω0.

Analogicky s príkladom z optickej realizácie experimentu môžeme znázorniť energetické hladiny

qubit - rezonátorového systému pre rôzny počet fotónov v rezonátore n (obr. 10). Keďže zahalené

qubit - rezonátorové stavy sú tvorené superpozíciou qubitu v základnom a v excitovanom stave,

výsledná miera relaxácie závisí od odladenia δ. Ak je takýto systém silne budený na frekvencii ωd,

Obr. 10: a) Energetické hladiny zahalených stavov qubit - rezonátorového systému pre n a n+1

fotónov v rezonátore. Tieto stavy sú tvorené superpozíciou základného |g〉 a excitovaného stavu |e〉
qubitu vyznačených prerušovanou čiarou. Relaxácie Γ sú znázornené pre qubitové stavy. Ak 〈n〉 � 1

pre rozštiepenie hladín platí Ωn(δ) ≈ Ω(δ). V tomto priblížení môžeme systém reprezentovať ako

efektívny dvojhladinový systém. Relaxácia Γ pre pozitívne odladenie δ vytvára inverziu stavov,

ktorá vedie k stimulovanej emisii slabého signálu v rezonancii s rozšiepením ωs = Ω.

tak aby priemerný počet fotónov v rezonátore bol 〈n〉 � 1, potom môžeme predpokladať, že Rabiho

frekvencia je nezávislá od počtu fotónov Ωn(δ) ≈ Ωn+1(δ) ≡ Ω(δ) a celý systém reprezentovať ako

efektívny dvojhladinový systém. Vidíme že relaxácia Γ pre kladné odladenie δ v báze zahalených

stavov stavov má opačný efekt, systém relaxuje na vyššiu hladinu. Teda nie len rýchlosť relaxácie,

ale aj jej znamienko závisí od odladenia δ. Pre kladné odladenie sa relaxáciou vytvára inverzia,

ktorá vedie k stimulovanej emisii pri frekvencii signálu zodpovedajúcemu rozštiepeniu energetických

hladín ωs = Ω. V tomo je rozdiel od optickej realizácie lasera na báze zahalených stavov, kde sa

využíva zosilnenie pri frekvenciách ωs = ωd ± Ω.

Nám sa podarilo experimentálne ukázať, že pri splnení rezonančnej podmienky ω0 = ωs = Ω

sa počet fotónov vychádzajúcich z rezonátora zvýšil a zároveň sa zúžila šírka rezonančnej krivky o

10%, čo je znakom indukovanej emisie v systéme[14].

Tento experiment bol realizovaný v labolatóriu na IPHT, Jena v Nemecku a výsledky sú pub-

likované [ADC2].
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3.4.1 Nový návrh lasera na princípe zahalených stavov supravodivého qubitu

Jav stimulovanej emisie využitím zahalených qubit - rezonátorových stavov sme taktiež študovali

na systéme opísanom v úvode kapitoly.

Napriek tomu, že fundamentálna frekvencia rezonátora ωs = ω0 = 2, 482 GHz bola pod šírkou

pásma použitého kryo - zosilňovača a cirkulátorov, transmisné spektrum rezonátora bolo možné

zmerať. Rezonačná frekvencia prvého módu rezonátora je ω0 = 2.482 GHz a kvalita Q = 17 800.

Na obrázku 11 je závisloť priepustnosti rezonátora od frekvencie signálu ωs a od aplikovaného toku

magnetického pola Φ. Zníženie rezonančnej frekvencie rezonátora je spôsobené jeho interakciou

s qubitom v základnom stave v disperznej limite. Maximálne odladenie rezonančnej frekvencie

Obr. 11: a) Normalizované odladenie rezonančnej frekvencie rezonátora v závislosti od aplikova-

ného magnetického toku. Rezonančná frekvencia rezonátora pre Φ = 0 je 2.482 GHz a šírka pásma

retonátora BW=0.14 MHz. Maximálne odladenie rezonančnej frekvencie rezonátora zodpovedá an-

tipriesečníkom energetických hladín qubitov A a B, keď ~ωq = ~∆A,B.

rezonátora (minimá rezonančnej frekvencie) zodpovedajú antipriesečníkom energetických hladín

qubitov A a B, keď ~ωq = ~∆. Po aplikovaní silného budiaceho signálu ωd (generátorom G na obr.2)

pri vyšších nepárnych harmonických frekvenciách rezonátora 3, 5, 7, 9, 11ω0 v súlade s očakávaním

došlo k pozorovateľnému útlmu a zosilneniu signálu v závislosti od aplikovaného magnetického toku

v blízkosti rezonancie medzi qubitmi a rezonátorom. Čím je frekvencia budiaceho signálu ωd vyššia,

tým vyššia musí byť charakteristická frekvencia qubitu ωq aby bola splnená rezonančná podmienka

ω0 = Ω. Najmenšia energetická medzera qubitu zodpovedá antipriesečníku energetických hladín,

kde je disperzný posun rezonátora najväčší, a postupne sa zvyšuje so zmenou magnetického poľa.

Jav stimulovanej emisie sme detailnejšie preskúmali pri budení signálom s frekvenciou ωd =

9ω0 = 22, 338 GHz na qubite A. Postupne sme zvyšovali výkon budiaceho signálu Pd a merali

sme transmisiu rezonátora homodynným meraním slabého signálu s výkonom Ps = −143 dBm v

úzkom rozsahu aplikovaného magnetického toku (vyznačený čiernym štvorcom na obrázku 11). Pri

výkone budiaceho signálu ps = −103 dBm sa v transmisii rezonátora objavujú dve oblasti zvýšenej

transmisie, ktoré sú sprevádzané dvoma oblasťami zníženej transmisie.

Zvyšovaním výkonu budiaceho signálu sa efekt zosilnenia a zoslabenia transmisie rezonátora
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Obr. 12: Závislosť transmisie rezonátora od toku magnetického poľa Φ a od frekvencie signálu

fs normované na odladenie od rezonančnej frekvencie f0(Φ = 0) pre vypnutý (a) a zapnutý (c)

budiaci signál s frekvenciou ωd = 9ω0 = 22, 338 GHz a s výkonom pd = −102 dBm. Oblasti e.1 a

e.2 predstavujú zosilnenie signálu a oblasti a.1 a a.2 absorbciu signálu. Na obrázkoch b) je prierez

transmisným spektrom pri fixovanej frekvencii signálu fs pre vypnuté a zapnuté budenie. Tieto

výsledky sú vo veľmi dobrej kvalitatívnej zhode s teóriou[46] (obr. d).

zosilňuje, až pri výkone ps ∼ −93 dBm sa tieto oblasti rozrušia. Na obrázku 12 je transmisné spek-

trum rezonátora bez budenia a s budením pri výkone -102 dBm. Pri vypnutom budení transmisia

rezonátora predstavuje Lorentzovu krivku, ktorej rezonančná frekvencia sa znižuje ako sa tok mag-

netického poľa blíži k -1/2Φ0. Pri zapnutom budení sa vytvoria dve oblati so zvýšenou transmisiou

(označené ako e.1 a e.2 na obr. 12 b) a c)) a dve oblasti zo zníženou transmisou (a.1 a a.2). Zvýšenie

transmisie rezonátora je sprevádzané zúžením šírky rezonančnej krivky, čo je znakom stimulovanej

emisie. Existencia dvoch emisných a absorbčných oblastí je dôsledkom silnej väzby medzi qubitom

a rezonátorom, ktorá a predstavuje g/2π=109 MHz (tab. 1). Prvej absorpčej a emisnej oblasti a.1 a

e.1 zodpovedajú jedno - fotónové procesy s rezonančnou podmienkou Ω = ω0 a druhej absorpčnej a

emisnej oblasti a.2 a e.2 zodpovedajú dvoj - fotónové procesy s rezonančnou podmienkou Ω = 2ω0.

Tieto výsledky sú vo veľmi dobrej kvalitatívnej zhode s teóriou [46](obr. 12 d)).

Zväčšením väzobnej energie z g/2π=0,8 MHz na g/2π=109 MHz sa v dôsledku silnej qubit -

rezonátorovej väzby začali prejavovať aj dvoj - fotónové procesy a dosiahli sme 8,5 - násobné

zosilnenie signálu, čo je takmer stonásobné zvýšenie oproti pôvodne publikovanej hodnote (zvýšenie

signálu o 10%), sprevádzané desať - násobným zúžením rezonančnej krivky (obr. 13). Tento efekt
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Obr. 13: Rezonančná krivka rezonátora pri vypnutom a zapnutom budení s frekvenciou ωd = 9ω0 =

22, 338 GHz a s výkonom pd = −101 dBm v oblasti zosilnenia signálu (e.1). Pri zapnutom budiacom

signáli dochádza k 8,5 - násobnému zosilneniu signálu a desať - násobnému zúženiu rezonančnej

krivky.

zosilnenia signálu sme spozorovali na oboch qubitoch na fundamentálnej frekvencii rezonátora. Pri

vyšších frekvenciách sa však tento efekt neprejavil. Tieto výsledky sú predmetom ďalšieho skúmania.

3.5 Určenie efektívnej teploty qubitu metódou kvantovej tomografie

Kvantová tomografia qubitu je určenie matice hustoty qubitu, metódou priemetu
”
spinu“ do jed-

notlivých báz σi, kde i=x, y, z. Na meranie priemetu do osi x3 v energetickej báze je možné využiť

disperzné odladenie rezonančnej frekvencie rezonátora viazaného ku qubitu, ktoré je závislé od

stavu qubitu [8, 7]. Ak je qubit v základnom stave, rezonanžná frekvencia rezonátora sa zníži, a

opačne, ak je v excitovanom stave, rezonančná frekvencia qubitu sa zvýši. Odladenie je maximálne,

ak ε = 0, čo je splnené pri toku magnetického poľa Φ/Φ0= 0,5. Qubit by bol pri nulovej teplote

bez externých excitácií v základnom stave s pravdepodobnosťou 1 a v excitovanom stave s pravde-

podobnosťou 0. Ak však efektívna teplota qubitu je nenulová, existuje nenulová pravdepodobnosť

že qubit je v excitovanom stave. Pri kontinuálnom meraní priepustnosti rezonátora, čo zodpovedá

spriemerovaniu za sebou nasledujúcich meraní, pri magnetickom toku Φ/Φ0 = 0, 5, nenulová prav-

depodobnosť excitovaného stavu qubitu sa prejaví existenciou dvoch rezonančných kriviek. Výšky

rezonančných kriviek sú úmerné pravdepodobnostiam s akou sa qubit nachádza v základnom, alebo

v excitovanom stave (14 b). Ak je qubit v tepelnej rovnováhe s prostredím s teplotou T, pre ob-

sadenosť hladín qubitu platí Boltzmanove rozdelenie [23]. Maticu hustoty qubitu môžme zapísať

ako

ρ(T ) =
1

Z

(
ρ00 ρ01

ρ10 ρ11

)
=

1

Z

(
eε/2kbT 0

0 e−ε/2kbT

)
, (2)
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kde Z = eε/2kbT + e−ε/2kbT je partičná suma. Preto z pomeru diagonálnych členov matice hustoty

je možné teplotu qubitu vyjadriť ako

T =
ωq
~kb

1

ln(ρ00/ρ11)
(3)

Z fitovania rezonančnej krivky rezonátora pri fixovanom magnetickom toku Φ/Φ0 ∼ 0,5 sme

určili pomer amplitúd lorentziánov zodpovedajúcim qubitu v základnom a vo vzbudenom stave

A0/A1 = ρ00/ρ11 = 15 (14 b). Pre parametre qubitu B z tab. 1 tento pomer zodpovedá efektívnej

teplote qubitu T∼ 93 mK. Táto hodnota je reálna a korešponduje s teplotou rezonátora ktorú sme

určili meraním šumových vlastností rezonátora (Trez ≈ 105 mK). Na zníženie tejto teploty je nutné

inštalovať dodatočné filtre na najnižší stupeň refrigerátora.

Obr. 14: a) Priepustnosť rezonátora v závislosti od odladenia frekvencie signálu od rezonančnej

frekvencie fundamentálneho modu rezonátora (ω0 = 2.4822) v jednotkách šírky pásma rezonátora

(BW=140 kHz) a od toku magnetického poľa. Interakcia qubitu s rezonátorom spôsobuje posun

rezonančnej frekvencie rezonátora. Ak je qubit v základnom stave rezonančná frekvencia rezonátora

sa zníži (dolné odladenie) a naopak, ak je qubit v zbudenom stave rezonančná frekvencia rezonátora

sa zvýši (horné odladenie). Viditeľná transmisia pre kladne odladenie svedčí o nenulovej teplote

qubitu. b) Priepustnosť rezonátora pri fixovanom magnetickom toku Φ/Φ0 ∼ 0,5. Pomer amplitúd

lorentziánov pre základný a vzbudený stav qubitu je určený teplotou qubitu.

Na obrázku 14 b) je vidieť zakrivenie rezonančnej krivky rezonátora, ktorý je znakom nelinea-

rity systému. Preto fit Lorentzovou krivkou je preto iba približný a tento jav je predmetom ďalšej

analýzy.

Keďže v prípade supravodivých qubitov nie je možné merať priemety do osí x1 a x2 priamo,

pre určenie nediagonálnych členov matice hustoty je nutné vykonať pootočenie stavového vektora

qubitu. Pootočenie sa realizuje aplikovaním mikrovlnného impulzu s vhodnou amplitúdou a dĺžkou

trvania [23, 19].
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Záver

Predkladaná dizertačná práca bola riešená s podporou grantu LPP-0159-09 agentúry APVV. V

práci sme prezentovali konštrukciu mikrovlnnej aparatúry pre refrigerátory s bázovou teplotou me-

nšou ako 1 K. Bola detailne opísaná realizácia tejto aparatúry od počiatočného návrhu až po charak-

terizáciu aparatúry inštalovanej v 3He a 3He - 4He zmiešavacom refrigerátore, vrátane nízkošumo-

vého kryo - zosilňovača. Pri konštrukcii kryo - zosilňovača sme použili komerčný pHEMT transistor

a a vďaka optimalizácii jeho parametrov zosilňovača pomocou voľne dostupnej knižnice SuperMix

C++. sme dosiahli šumovú teplotu, zosilnenie a príkon zosilňovača porovnateľný s komerčne do-

stupnými zosilňovačmi zosilňovačmi od špecializovaných výrobcov. Nami zostrojená experimentálna

aparatúra v 3He refrigerátore umožňuje transmisné meranie vzoriek v šírke pásma od 2,3 GHz do

3 GHz pri minimálnej teplote 300 mK. Celkové zosilnenie inštalovaných kryo-zosilňovačov pred-

stavuje 26 dB pri 2,5 GHz a pri šumovej teplote ∼6 K. Aparatúra v 3He - 4He zmiešavacom

refrigerátore umožňuje súčasné meranie troch kanálov, pričom na dva výstupné linky sú inštalo-

vané kryo - zosilňovače so šírkou pásma od 4 - 8 GHz (pri zosilnení 45 dB a šumovej teplote ∼2.5 K

pri 7.5 GHz) a 4 - 12 GHz (pri zosilnení 26 dB a šumovej teplote ∼5 K pri 7.5 GHz). Na budenie

vzoriek sú k dispozícii štyri vstupné linky.

Vrámci dizertačnej práce sme realizovali experimenty kvantovej elektrodynamiky na čipe. Po cha-

rakterizácii vzorky pozostávajúcej z dvoch viazaných qubitov v supravodivom koplanárnom rezo-

nátore na nej boli uskutočnené tri rôzne experimenty.

V prvom experimente sme realizovali parametrický zosilňovač s využitím nelinearity supravo-

divých qubitov. Pri budení rezonátora silným budiacim signálom sme dosiahli zosilnenie slabého

signálu približne ∼18.5 dB. Tento výsledok je porovnateľný s publikovanými výsledkami špičkových

svetových laboratórií.

V druhom experimente sme skúmali jav zosilnenia na princípe zahalených stavov supravodivého

qubitu naviazaného na supravodivý rezonátor. Prvá úspešná realizácia takéhoto zosilňovača vznikla

v rámci našej spolupráce na IPHT Jena, v Nemecku. Dosiahnuté 10 percentné zosilnenie signálu

sprevádzané 10 percentným zúžením šírky rezonančnej krivky bolo teoreticky vysvetlené vrámci

jednofotónovej rezonančnej interakcie qubitu a rezonátora. Pri experimente realizovanom v našom

laboratóriu, na už opísanej vzorke, sa nám podarilo potvrdiť tento jav, pričom silná qubit - rezoná-

torová väzba umožnila detekciu dvojfotónovej rezonančnej interakcie. Nami dosiahnuté zosilnenie

predstavuje 10 dB pri približnom štrnásť násobnom zúžení šírky pásma rezonátora.

V treťom experimente sme metódou kvantovej tomografie qubitu určili teplotu qubitu.

Inštalované mikrovlnné aparatúry umožňujú realizáciu aktuálnych zložitých experimentov kvan-

tovej elektrodynamiky na čipe na úrovni svetových laboratórií. Aparatúra bude využitá pri riešení

ďalších vedecko - výskumných projektov. Prezentované výsledky boli získané len nedávno a na ich

detailnejšej analýze sa pracuje.
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English summary

This PhD thesis is devoted to quantum electrodynamics experiment. The presented work consists

of design and realization of low noise cryogenic amplifier, design of optimized superconducting

coplanar waveguide resonators, designing, realization and characterization of high frequency mea-

surement set up in 3He and 3He - 4He dilution refrigerators and realisation of QED experiments.

A design of one stage, low power cryogenic amplifier at 2.2–3 GHz range is presented in detail. The

design was numerically simulated by freely available microwave library Supermix. The amplifier

constructed according to the numerically optimized design was measured in cryogen-free 3He refri-

gerator. The achieved noise temperature TN ∼ 6 K and gain G ∼ 15.5 dB are in good agreement

with numerical simulations.

The experimental apparatus in 3He refrigerator enables to investigate the transmission para-

meter of one sample at 300 mK in the frequency range from 2.3 to 3 GHz. The total gain of the

installed cryo-amplifiers is 26 dB at 2.5 GHz.

The experimental apparatus in 3He - 4He dilution refrigerator enables to carry out simultane-

ously and independently three experiments. There are four input lines present in the system. Two

cryo-amplifiers are installed at 3 K plate with bandwith from 4 to 8 GHz (gain 45 dB and noise

temperature 2.5 K at 7.5 GHz) and from 4 to 12 GHz (gain 26 dB and noise temperature 5 K at

7.5 GHz).

This experimental aparatus was used to carried out QED experiments on a system of two

strongly coupled qubits embedded in a coplanar waveguide resonator in the strong coupling regime

at the temperature of 10 mK. After basic characterization of the sample three different experiments

are carried out. In the first experiment a parametric amplification with maximum gain of 18.5 dB

is realized using the nonlinearity of the qubits. The parameters of the amplifier at different working

points are examined.

In the second experiment a dressed state amplification effect is experimentally observed and

studied. The resonant interaction of the resonator and the qubit gives rise to a single and two photon

lasing affect. The observed amplification in the first realization of the amplifier is 0.45 dB. This

experiment was carried out at IPHT, Jena, Germany. The second realization of the amplifier on

the two qubit sample was carried out in our laboratory. The observed amplification is significantly

higher (∼ 10 dB with significant bandwidth narrowing).

Finally the method of quantum tomography is used to estimate the qubits temperature.

The installed microwave measurement apparatuses enables to carry out up to date complex

on chip QED experiments. In the future, we will further investigate the effect of dressed state

lasing, parametric amplification and will use them for full quantum tomography of on chip artificial

quantum systems.

This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under the contract

LPP-0159-09.
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