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INTRODUÇÃO

Em um computador quântico, um qubit (bit quântico) pode ser construído por um sistema

de dois níveis bem definidos que, analogamente aos bits clássicos, correspondem aos

valores 0 e 1. Em dispositivos supercondutores, pode-se construir qubits de fluxo –

definidos pelo sentido da corrente em um dispositivo SQUID – , ou qubit de carga –
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OBJETIVOS DA PESQUISA

Neste projeto, realizamos o estudo dos fatores de perturbação de um sistema quântico e

os mecanismos em desenvolvimento para atenuar e/ou eliminar interferências externas

ao sistema. Com foco no modelo dos promissores qubits supercondutores, apresentamos

o sistema qubit-cavidade descrito pelo modelo Jaynes-Cummings e mostramos a perda

de coerência com o tempo através das oscilações de Rabi. Construímos filtros

criogênicos para eliminar sinais ruidosos de alta frequência que chegam do ambiente

externo ao qubit.

formado por ilha supercondutora ligada por uma junção Josephson.

A utilidade prática do dispositivo se dá no período em que o sistema mantém um

estado coerente de superposição, que no entanto é frágil e se mantém em

situações especiais, em sistemas extremamente controlados e que não interagem

com o ambiente externo.

A utilização de fenômenos macroscópicos da supercondutividade para a produção

de qubits traz vantagens principalmente no que diz respeito à sua fabricação. No

entanto, devido seu tamanho macroscópico, estes sistemas sofrem maior interação

com o ambiente e seu comportamento quântico coerente é amortecido até a perda

da informação.

Ruído externo de alta frequência, proveniente do ambiente em volta e através dos

cabos elétricos conectados diretamente à amostra é uma das principais razões

de decoerência no sistema. Ruídos do ambiente são normalmente atenuados

utilizando blindagens supercondutoras e magnéticas. No caso de cabos elétricos

faz-se necessário a utilização de filtros adequados nos condutores que conectam

o qubit à eletrônica em temperatura ambiente.

Fig 1: O bit

computacional clássico

e o bit quântico
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onde a carga de deslocamento (ng)

representa o efeito de um campo

elétrico externo aplicado e n representa

o número de pares de Cooper

transferidos através da junção.

Neste caso utiliza-se um

circuito QED ("Circuit Quantum Electrod

ynamics"), onde o qubit é acoplado a

um ressonador de linha de transmissão

O QUBIT

Um qubit geral pode ser descrito exclusivamente por um vetor

bidimensional para certos 0 ≤ θ < π e 0 ≤ 𝜙 < 2𝜋, na forma:

É comum visualizar um qubit como um ponto na esfera de Bloch, figura

2. Esta representação alternativa oferece uma referência visual da fase e das

(2)

Fig 3: Circuito QED. Possui uma ”cavidade” de linha

de transmissão e um qubit supercondutor

como ”átomo artificial”. O ressonador é formado

pelas lacunas capacitivas na linha central, enquanto
as linhasexternassão aterradas.

(1)

probabilidades de medir um qubit como qualquer

um dos estados da base, representados como os

polos norte e sul da esfera. Em

geral, as probabilidades de medição em cada

estado são

controladas inteiramente pelo parâmetro θ,

que descreve a proximidade dos qubits de qualquer

um dos polos.

Qubits supercondutores geralmente consistem em

Fig 2: Esfera de Bloch

ilhas supercondutoras interconectadas por junções Josephson, conhecidos

como CPB ("Cooper Pair Box"). Como esses qubits são baseados em carga, são

sensíveis ao ruído de campo elétrico, mas é possível evitar

esse problema colocando o qubit CPB no regime transmon, onde a energia

Josephson Ej é muito maior que a energia de Coulomb Ec. O Hamiltoniano desse

sistema é dado por

para que possamos interagir diretamente apenas com o próprio ressonador.

Quando é implementado o cQED através de circuitos supercondutores, o guia de onda

coplanar faz o papel de uma cavidade e um qubit CPB é tratado como um

átomo artificial, formando um análogo a uma cavidade QED, figura 3. A evolução

temporal desse sistema é descrita pelo Hamiltoniano de Jaynes Cummings

TAXAS DE RELAXAÇÃO

A troca de energia entre o qubit e o ambiente resulta em uma relaxação longitudinal, o

que é feito pelo ruído transversal que se acopla ao qubit no plano x-y da esfera de Bloch

e produz a transição entre |0〉e |1〉. O qubit no estado excitado emite energia para o

ambiente e relaxa para o estado fundamental em uma taxa Γ1↓, e de forma

semelhante, absorve energia para retornar ao estado excitado com uma taxa Γ1↑.

(3)



Fig 4: À esquerda, relaxação longitudinal que resulta da troca de

energia entre qubit e o ambiente. À direita, relaxação transversal

resultando na perda de coerência em uma taxa Γ2.
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A taxa de relaxação longitudinal descreve

a despolarização ao longo do eixo de quantização

do qubit e é definida como

de onde obtemos o tempo de relaxação T1: o tempo que

o qubit, após ter sido excitado, demora para voltar

sozinho ao estado fundamental.

Além disso, a perda de coerência de um estado de

superposição é descrita pela taxa de relaxação

transversal, dada por

Sendo T2 o tempo de coerência, ou medida Ramsey,

definida como o tempo até que

o qubit em uma superposição colapse para um estado

não sobreposto.

METODOLOGIA

• Simulação

Os sistemas quânticos de

dois níveis exibem comportamento de transições Rabi

quando acoplados a um campo magnético

forte. Quando um sistema de dois níveis é submetido a

um feixe coerente de fótons, ocorre a absorção e

reemissão dos fótons juntamente com a excitação do

átomo artificial e o retorno ao estado fundamental, em

um ciclo descrito pela equação (3) conhecido como

oscilações de Rabi, que podem ser interpretadas como a

probabilidade de se encontrar o qubit no estado

fundamental ou excitado. A partir das oscilações Rabi, é

possível obter o tempo de coerência do qubit.

Com a biblioteca QuTiP em Python construímos

um sistema quântico simulado, controlamos através

de pulsos e obtemos a sua evolução temporal.

Primeiro, para criar um controle sobre

um qubit, definimos um sistema de um único qubit com

com pulsos σz e σy e em seguida definimos a

evolução temporal a partir da força do pulso e do tempo.

Assim, podemos criar um π-pulso, que inverte o qubit de

0 para 1, o que é equivalente a uma rotação de um

ângulo π em torno do eixo y na esfera de Bloch.

Para acrescentar o ruído à simulação, adicionamos

o operador colapso na equação – em um

único qubit isso é equivalente a adicionar um bit flip e

Qubit com polarização

1

Estado 

fundamental |0〉

-1

Estado 

excitado |1〉

0

Superposição

(4)

(5)

Fig 5: O gráfico acima contém simulação da forma como

a população no estado excitado cai exponencialmente ao

longo do tempo. Abaixo, simulação do sinal Ramsey.
Desses resultadospodemosobter ostemposT1 e T2.
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flip error – e um drift Hamiltonian - que representa a

mudança gradual na energia total ao longo do tempo. No

sistema de dois níveis, o tempo de

relaxação T1 pode ser descrito por um operador de

colapso, o que leva o sistema a um decaimento

exponencial da população de estados excitados, como

mostrado na figura 5. Para simular o experimento

Ramsey e obter o tempo de coerência T2, o qubit inicia

no estado excitado, fazemos a aplicação de um pulso

π/2 e após um intervalo de tempo τ, aplicamos

outro pulso π/2. Na simulação, fazemos a medida

da população de estados em superposição

calculando diretamente o valor esperado.

• Reduçãode erros

Um dos fatores que levam à dificuldade em

se manter a coerência dos qubits por longos períodos

de tempo é a impossibilidade de se manter

os qubits em um ambiente completamente

isolado. Dessa forma, faz-se necessária a utilização

de filtros criogênicos passa baixa uma vez que

todos os equipamentos utilizados, cabos e o

ambiente geram ruídos.

Na primeira etapa, foram simulados

8 diferentes desenhos de filtros passa baixa no

programa CST Studio. Por padrão, foram mantidos a

largura W = 15mm e o comprimento L = 25mm em todas

as simulações. A linha central feita de cobre no design

dos filtros é feita com uma largura S significativamente

menor que W, de forma que as paredes laterais do filtro

não causam grandes alterações nas linhas de campo.

Como isolante, utilizamos o Kapton, um material

que permanece estável a temperaturas muito baixas e

é muito utilizado em circuitos impressos flexíveis.

Este material cobre o circuito desenhado em cobre que

fica entre duas camadas de Eccosorb GDS. O filtro é

soldado dentro de uma pequena caixa de latão com

conectores SMA – projetado no software Autodesk

Inventor – para posteriormente fazer a análise em um

Analisador de Redes e então adicioná-lo ao Refrigerador

de Diluição.

Para a produção do circuito, optamos pelo recorte

manual de uma fita de cobre para os desenhos mais

simples e pela fotolitografia naqueles mais complexos,

RESULTADOS

Dois dos designs simulados (A e H) apresentaram bons

resultados comparados à literatura, então foram

escolhidos para serem construídos. Nota-se que o filtro H

apresenta uma atenuação no sinal mais acentuada

e rápida em torno de 5 GHz, embora sua frequência de

corte seja maior que a do filtro A. A figura 7 mostra os

resultados obtidos no Analisador de Redes para ambos

os filtros, com o circuito produzido de forma manual e por

litografia. A produção manual do circuito apresentou uma

atenuação maior do sinal para o filtro A, no entanto, por

litografia é possível trabalhar com maior precisão em

desenhos mais complexos como o filtro H. O gráfico à

direita na figura 7 revela que a atenuação de ambos os

filtros são suficiente para eliminar todo o ruído que chega

até a amostra acima de 5 GHz.

Fig 6: M odelo de um filtro passa baixa
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CONCLUSÃO

São muitas as fontes de perda de coerência em um sistema quântico e esse é um dos maiores desafios a ser

superado na construção de computadores quânticos. Apesar dos qubits supercondutores sofrerem bastante

interferência do ambiente devido seu tamanho macroscópico, o avanço nas técnicas de eliminação ou atenuação do

ruído que chega ao qubit os tornam muito promissores.

Dentre os diferentes métodos estudados para reduzir o impacto das interferências sobre o qubit, a construção de

filtros de linhas de transmissão é uma forma simples, importante e que podemos aplicar de maneira prática ao

projeto que está sendo desenvolvido pela equipe.

Através de simulações computacionais, pudemos compreender a dinâmica que leva os qubits à perda de coerência.

É possível utilizar estratégias para reduzir a sensibilidade do qubit ao ruído de carga, ruído por design, dos

equipamentos, cabos e ambiente. Neste último caso, os filtros criogênicos se mostraram uma boa solução,

apresentando resultados satisfatórios para a implementação no Refrigerador de Diluição.
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Design A

Design H

Fig 7: À esquerda, resultados obtidos no Analisador de Redes para dois designs diferentes de filtros construídos de forma manual

por recorte e por litografia. Os sinais são também comparados ao filtro de GDS obtido na literatura. À direita, os ganhos dos

filtros, é fácil ver que para asfrequênciasacima de 5 GHz, a intensidade do ruído que chega à amostra vai a zero.


