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Background
Creotech Instruments S.A.

Polska firma technologiczna, działająca w Piasecznie od 2012 roku

Założona przez inżynierów i fizyków

Główny obszar działalności: projektowanie i produkcja 
zaawansowanej elektroniki i systemów na potrzeby przemysłu 
kosmicznego i wymagających zastosowań naukowych

• Satelity
• Systemy kontrolno-pomiarowe dla akceleratorów, tokamaków, 

ośrodków „Big Science”
• Technologie ultra-precyzyjnej synchronizacji czasu
• Technologie kwantowe, w szczególności w obszarze

komputerów i komunikacji kwantowej

Udział w projekcie na budowę 1000-kubitowego komputera 
kwantowego w ramach Quantum Flagship Komisji Europejskiej

Linia produktowa na potrzeby QC, współpraca z AQT
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Rodzaje komputerów kwantowych
Główne rozwijane obecnie rodzaje kubitów:
• Kubity nadprzewodzące
• Spułapkowane jony
• Zimne atomy
• Fotony
• Defekty w diamencie
• Kubity krzemowe (bazujące na kropkach kwantowych lub 

defektach)
• Kubity topologiczne

Rodzaje komputerów kwantowych:
• Uniwersalne, bazujące na zestawie bramek pozwalających na 

implementację dowolnych algorytmów
• Specyficzne dla konkretnego zastosowania (np. Boson

Sampling)
• Symulatory
• Quantum annealer, do problemów optymalizacyjnych 

mapowanych bezpośrednio na kubity, bazujące na 
poszukiwaniu minimum energetycznego

Źródło: IBM Research
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Komputery kwantowe - zastosowania
Główne przewidywane zastosowania obejmują problemy
optymalizacyjne, Monte Carlo oraz machine learning, a także 
generację liczb losowych

Flagowe przykłady:
• Produkcja nawozów azotowych
• Projektowanie lepszych baterii i materiałów
• Opracowywanie nowych leków
• Machine learning
• Optymalizacja transportu
• Optymalizacja portfela, predykcje finansowe
• Cyberbezpieczeństwo
• Analizy naukowe

Demonstracja ”quantum supremacy”: 54 kubitowy procesor 
Sycamore Google, 200s vs 2,5 dnia obliczeń na 
superkomputerze Summit

Nie wykazano jeszcze żadnej przewagi w „użytecznych” 
zastosowaniach – komercyjnych bądź naukowych…

Źródło: Google
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Problemy pierwszych komputerów
Problemy obecnych komputerów kwantowych:
• Mała ilość kubitów
• Ograniczenie czasem koherencji kubitów
• Błędy

Podejście NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum Computing)
• „Intermediate-Scale”: 50-100 kubitów
• „Noisy”: bez korekcji błędów
Wykorzystanie krótkich algorytmów kwantowych dopasowanych
do konkretnych zastoswań.

Algorytmy hybrydowe – komputer kwantowy koprocesorem dla 
komputera klasycznego
• Wykorzystanie przewag komputera kwantowego tam gdzie 

jest to wykonalne przy krótkich algorytmach
• Maksymalne skrócenie wykonywanych algorytmów 

kwantowych

Źródło: U.S. Army, ENIAC, jeden z pierwszych komputerów klasycznych
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Spułapkowane jony
Kubity: stany kwantowe jonów w pułapkach Paula

Zalety:
• Długi czas koherencji
• Niski poziom błędów (wysoka wiarygodność)
• Łatwość uzyskania stanów splątanych
• Możliwość wykorzystania niektórych technologii 

opracowanych na potrzeby zegarów atomowych
• Możliwa praca w temperaturze pokojowej

Wady:
• Mikrosekundowy czas wykonywania bramek czy odczytu
• Wyzwania praktyczne przy skalowaniu produkcji

Komercyjnie dostępne komputery
• IonQ (USA), 32 kubity
• Quantinuum (Honeywell + Cambridge Quantum, USA+UK), 

10-kubitów 
• AQT (Austria), 10-kubitów

1Q typical gate time ~1μs
2Q typical gate time ~1–100μs
1Q gate fidelity up to 99.9999%
2Q gate fidelity up to 99.9%
Q coherence time from 0.2s in optical to ~600s for

hyperfine Q
Readout time ~10μs
Readout fidelity >99.99% in ~200μs detection

time and 99.93% in 11μs
State preparation error ~2 × 10−4

Źródło zdjęcia: University of Oxford
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Jak zbudować komputer kwantowy?
Przykład: spułapkowane jony

• Wybierz pierwiastek
• Przygotuj źródło jonów
• Przygotuj lasery: dobierz długość fali, zapewnij bardzo 

stabilną pracę (częstotliwość, moc)
• Przygotuj pułapkę w komorze próżniowej
• Uwolnij, schłodź i spułapkuj jony
• Zmieniaj stan jonów używając światła lasera – wykonuj 

bramki kwantowe
• Po wykonaniu algorytmu odczytaj stan kubitów pobudzając 

je do świecenia laserem i robiąc im „zdjęcie” kamerą
• Wykonaj algorytm wielokrotnie aby uzyskać wiarygodną 

statystykę

Źródło: J. Wolf. Cryogenic, near-field quantum logic chips with passive field nulling on 43Ca+, 
PhD thesis, London, 2019. 

Źródło: University of Innsbruck
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Jak to zrobić w praktyce?
Potrzeba dużo „klasycznej” elektroniki

Kontrola pułapki jonowej, stabilizacja, modulacja i kontrola 
laserów, tworzenie i modyfikacja sekwencji impulsów 
laserowych, odczytów kamery i zmiany parametrów pułapki –
wszystko to wykonywane jest za pomocą specjalistycznej 
elektroniki!

Wymagania względem elektroniki:
• Szybka reakcja systemu kontrolnego (mikrosekundy)
• Precyzyjna synchronizacja czasu (nanosekundy)
• Niski poziom szumów i zakłóceń
• Obsługa dużej ilości sygnałów jednocześnie

Zidentyfikowana potrzeba – przeniesienie kontroli na ultra 
szybkie procesory FPGA oraz moduły obsługujące liczne 
sygnały analogowe i cyfrowe

Źródło: University of Oxford, NIST



Projekt Sinara/ARTIQ
elektroniki dla technologii 
kwantowych

• Inicjatywa środowiska naukowego pracującego ze 
spułapkowanymi jonami

• Dziesiątki modułów elektronicznych zaprojektowanych
zgodnie z wymaganiami fizyków

• Kontrola oparta na procesorach FPGA
• Spójna obsługa licznych sygnałów różnego typu
• Oprogramowanie otwarte ARTIQ
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Wyzwania na najbliższą przyszłość

• Lepsza integracja elektroniki w celu skrócenia czasu reakcji 
systemu „kontroli kubitów”

• Implementacja elementów elektroniki kontrolnej przy 
samej pułapce jonowej, w próżni i niskiej temperaturze

• Lepsze zrozumienie źródeł zakłóceń i maksymalna ich 
eliminacja

• Zwiększenie ilości kubitów – wdrożenie nowych rodzajów 
pułapek jonowych, skalowalna obsługa coraz większej 
liczby sygnałów

• Implementacja protokołów korekcji błędów
• Integracja komputerów kwantowych z klasycznymi 

superkomputerami (algorytmy hybrydowe)
• Wdrożenie pamięci kwantowych, kwantowego Internetu…

Źródło © IQOQI / M. R. Knabl


