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Pastaraisiais metais yra didelis susidomėjimas pe-
riodiškai žadinamomis kvantinėmis sistemomis. Periodi-
nė perturbacija leidžia pakeisti natūralią sistemos dinami-
ką sukuriant papildomas sąveikas. Pavyzdžiui, neutralūs
atomai periodiškai virpinamame potenciale juda tarsi įe-
lektrintos dalelės esančios magnetiniame lauke. Tokioms
sistemoms aprašyti naudojama Flokė teorija [1]. Tačiau
Flokė formalizmas, griežtai tariant, tinka tik periodinėms
sistemoms su fiksuota amplitude. Tuo tarpu eksperimenti-
nėse realizacijose perturbacijos amplitudė dažniausiai yra
lėtai didinama iki darbinės vertės, o po ilgos evoliucijos
amplitudė vėl lėtai mažinama. Todėl yra natūralus porei-
kis išplėtoti Flokė teorijos taikymą kvantinėms sistemoms
su papildoma lėta priklausomybe.

Mes nagrinėjome bendro pavidalo Šredinerio lygtį,
kurios Hamiltonianas turi dvi laikines priklausomybes:

i~
∂

∂t
|ψ〉 = H (ωt, t) |ψ〉 , (1)

čia pirmas Hamiltoniano argumentas aprašo greitas sis-
temos osciliacijas H (ωt + 2π, t) = H (ωt, t), o antras ar-
gumentas iliustruoją papildomą lėtą sistemos dinamiką.
Dažnis ω yra pakankamai didelis, t.y. energija ~ω yra
didesnė už kitas sistemos charakteringas energijas. To-
kiu atveju galima žiūrėti į sistemos evoliuciją suvidurkin-
tą per aukšto dažnio periodą. Mes pademonstravome [2]
kaip kvantinę sistemą aprašomą (1) lygtimi galima suvesti
į panašią lygtį:

i~
∂

∂t
|ψ〉 = Heff (t) |ψ〉 , (2)

kur efektinis Hamiltonianas Heff (t) aprašo sistemos vi-
durkintą dinamiką, bei priklauso tik nuo lėto laiko. Išraiš-
ka dėl efektinio Hamiltoniano yra gaunama kaip skleidi-
mas atvirkštinio dažnio laipsniais:

Heff (t) = Heff(0) (t) + Heff(1) (t) + Heff(2) (t) + . . . , (3)

kur Heff(i) (t) yra proporcingas 1/(~ω)i .
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