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Periodiškai trikdant fizikines sistemas, gali ženkliai 
keistis jų savybės [1-3]. Šiame darbe parodoma kaip, 
periodiškai trikdant kvantinę sistemą, joje galima 
suformuoti nekomutuojančias (neabelines) geometrines 
fazes [4]. Mes nagrinėjame kvantinę sistemą 
apibūdinamą periodiniu laike hamiltonianu, 
H(λ,t)=H(λ,t+T), kuris papildomai priklauso nuo lėtai 
kintančių parametrų rinkinio λ= λ(t), čia T=2π/ω yra 
hamiltoniano periodas. Hamiltonianas yra nusakomas 
lėtai kintančio ermitinio operatoriaus V(λ) ir greitai laike 
kintančios periodinės funkcijos f(t)=f(t+T) su nuliniu 
vidurkiu sandauga [4]: 

 
𝐻(𝜆, 𝑡) = 𝑉(𝜆)𝑓(𝑡)                          (1) 

 
Fiksuojant parametrą λ, periodiškai trikdoma sistema 

yra apibūdinama Floquet būsenomis bei jų 
kvazienergijomis. Hamiltonianu (1) aprašomai sistemai 
kvazienergijos yra visiškai išsigimusios, kaip 
pavaizduota 1 pav. Darbe parodyta, kad, lėtai keičiant 
parametrą λ = λ( t), sistemos būsenos vektorius įgyja 
neabelines (nekomutuojančias) geometrines fazes kai 
lėtai kintantys parametrai λ = λ (t) atlieka uždarą 
trajektoriją ir grįžta į savo pradines vertes [4]. Be to 
nagrinėjamai sistemai būsenos vektorius neįgyja 
dinaminės fazės, kuri maskuoja geometrines fazes. 
Bendra teorija yra pritaikyta nagrinėjant sukinį 
osciliuojančiame magnetiniame lauke, kurio kryptis lėtai 
kinta laike. Teoriją galima išplėsti atvejui kai parametras 
λ = λ (t) tampa dinaminiu kintamuoju, tokiu kaip dalelės 
koordinatė. Tikimasi, kad tai suteiks galimybę sukurti 
trimatę sukinio ir orbitos sąveiką labai šaltiesiems 
atomams juos veikiant periodiškai laike kintančiu 
magnetiniu lauku. 

 

 
1 pav. (1) lygtimi nusakomo Hamitoniano  

Floquet Spektras 
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