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Abstrakt: V předložené práci představujeme nový přístup ke korekci statických chyb kvantového počítače, ve kterém uvažujeme i statické chyby prováděných operací. Ukážeme existenci korekčního schématu pro jeden qubit, které do prvního řádu koriguje jak obecnou
statickou chybu volného vývoje, tak obecnou statickou chybu vývoje v průběhu operace.
Odvozujeme základní model statických chyb pro počítač na uvězněných elektronech a nacházíme korekční schémata speciálně pro daný model. Diskutujeme možnosti zobecnění
nového druhu korekce a možnosti kombinace s jinými korekčními schématy.
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Kapitola 1
Úvod
Matematika je z pohledu fyzika často vnímána jako nástroj sloužící k formulaci a aplikaci
fyzikálních teorií. Zjednodušeně řečeno matematicky formulovaná teorie nám dává možnost s určitou přesností a spolehlivostí vypočítat výsledek určité třídy fyzikálních měření.
Zajímavé je, že tohoto výpočtu se nevyhnutelně účastní fyzikální systém - např. mozek či
mozek posílený o tužku a papír. Matematické bádání ovšem nemusí reflektovat aktuální
potřeby fyziků; např. se ukázalo, že čistá matematika často najde o mnoho let později
uplatnění ve fyzice. Podněty ze strany fyziky na druhou stranu značně přispěly k rozvoji
matematiky.
Je zajímavé, že s nástupem počítačů fyzika novým způsobem vstupuje do problematiky
řešení matematických problémů - pomáhá nalézt způsob, jak využívat fyzikální systémy k
řešení matematických problémů.
Tato reciprocita mezi fyzikou a matematikou nás vede k otázce: "Jaké všechny matematické problémy lze v principu (a popř. prakticky) rozřešit za pomoci nám známých
fyzikálních systémů?" Jinými slovy, ptáme se po možnostech využití netradičních počítačů.
Limity na zpracování informace jsou ve své podstatě fyzikální, neboť nelze zcela oddělit
informaci od jejího nosiče. Z tohoto důvodu nelze z úvah o tom, co lze spočítat a jak
efektivně, vyloučit referenci na charakter systému použitého k výpočtu.
Tato otázka je komplementární k otázce" Jaké všechny systémy lze v principu (a popř.
efektivně) popsat pomocí matematiky?", která je ovšem kladena častěji a po delší dobu.
Třída fyzikálních systémů, které umíme "prakticky popsat", tedy závisí na tom, jaké
matematické problémy umíme "prakticky řešit", a to závisí na tom, jaké fyzikální systémy
(v roli počítačů) umíme "prakticky zkonstruovat". Pokud umíme zkonstruovat určitého
zástupce určié třídy fyzikálních systémů, má tedy smysl se pokusit najít způsob, jak tohoto zástupce použít k řešení rovnic, které popisují i ostatní systémy dané třídy. Jinými
slovy, každý obtížně řešitelný fyzikální systém je potenciální inspirací pro nový druh počítačů, řešící snadno určitou třídu matematických problémů. Použití takového počítače
ovšem nemusí být omezeno jen na počítání vlastností jemu podobných systémů. Ukazuje
se například, že pomocí jistých systémů "v režimu kvantové mechaniky" je možné v principu provést rozklad na prvočinitele velkých čísel, jenž pomocí současných algoritmů není
efektivně proveditelný na klasických (na operacích s bity založených) počítačích.
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Zkoumání limitů zpracování informace však může najít i jiná uplatnění. Příkladem je
kvantová kryptografie, která se zabývá možnostmi využití zákonů kvantové mechaniky pro
bezpečnou komunikaci.
V dalším se budeme zabývat jednou nadějnou skupinou neklasických počítačů - počí
tači kvantovými. Jedná se o analogii současných počítačů s tím, že připouštíme možnost
kvantověmechanické superpozice klasických stavů počítače.
V kapitole 2 zopakujeme základní formalismus a prostředky kvantové teorie. V kapitole
3 popíšeme software pro simulaci kvantového počítače na klasickém počítači. V kapitole 4
se zaměříme na konkrétní realizaci kvantového počítače - na tzv. počítač na uvězněných
elektronech. Uvedeme operace, které lze na uvězněných elektronech provádět a základní
odchylky počítače na uvězněných elektronech od ideálního modelu. V kapitole 5 budeme
hledat korekci chyb na míru šitou tomuto druhu počítače.
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Kapitola 2
Shrnutí formalismu kvantové
mechaniky
2.1

Schrodingerův

obraz kvantové mechaniky

V následujících odstavcích shrneme formalismus Schrodingerova obrazu nerelativistické
kvantové mechaniky. Existují i jiné obrazy, které jsou ovšem matematicky ekvivalentní.
Při kvantověmechanickém popisu je izolovanému fyzikálnímu systému přiřazen Hilbertův prostor a hermitovský operátor ÍI na něm zvaný Hamiltonián. Přitom požadujeme,
aby stavy systému vzájemně jednoznačně odpovídaly paprskům v Hilbertově prostoru a
vývoj paprsku byl dán tzv. Schrodingerovou rovnicí

d

i

~

dt 11/J) = - h, H 11/J) '
kde 11/J) je kterýkoli vektor reprezentující paprsek.
Ukazuje se, že pomocí n lze nastavit škálu tak, aby ÍI byl operátorem energie. V této
kapitole vezmeme n = 1, neboť chceme hlavně vyjádřit algebraickou strukturu kvantové
mechaniky.
Měření o výsledcích číslovaných k na systému je popsáno množinou { Mk} operátorů na
Hilbertově prostoru systému splňující

přičemž od { Mk} požadujeme, aby popisovalo pravděpodobnost výsledku k

a stav systému po

měření

s výsledkem k byl
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Tato skoková změna stavového vektoru není v rozporu se Schrodingerovou rovnicí, neboť
ta platí jen pro izolované systémy. Zároveň je v souladu s tím, že znalost stavového vektoru
znamená největší možnou znalost stavu izolovaného systému. Při měření se změní, co o
systému víme, tj. musí se i změnit stavový vektor.
Snadno lze ukázat, že měření dávající při bezprostředním opakování stejný výsledek
musí být popsáno množinou operátorů splňující

M)Uj = óij Mi,
tedy systémem ortogonálních projektorů.
Systém ortogonálních projektorů lze alternativně zadat i libovolným váženým součtem
všech projektorů v systému, jsou-li váhy v součtu navzájem různá čísla. Takto získaný
operátor nazýváme pozorovatelná. Jednoznačnost takovéhoto zadání plyne z normality
pozorovatelné. Každý normální operátor lze totiž jednoznačně zapsat jako vážený součet
ortogonálních projektorů s navzájem různými vahami. Tyto váhy jsou zároveň vlastní čísla
pozorovatelné. Jsou-li vlastní čísla reálná, je pozorovatelná hermitovská. Zvolíme-li vlastní
čísla pozorovatelné A tak, aby se rovnala údajům na měřicím přístroji, můžeme vyjádřit
střední hodnotu výsledku měření daným přístrojem jako

A= (?J;IAl?/J)

(?/Jl?/J) '
jak lze s využitím vzájemné ortogonality projektorů snadno dokázat.
Dále při kvantověmechanickem popisu požadujeme, aby stavový prostor složeného systemu byl tenzorovým součinem stavových prostorů jednotlivých podsystémů. Platí tedy,
že pro jednotlivé podsystémy izolované a ve stavech l?/Ji) stav složeného systemu je

Obecně

ne každý stav složeného systému lze zapsat jako tenzorový součin stavů podv prostoru složeného systému však existuje báze, jejíž všechny prvky mají tvar
tenzorového součinu stavů podsystémů. Stavy, které nelze takto zapsat jako tenzorový
součin, se nazývají (vzhledem k danému dělení na podsystémy) provázané.
Pro entanglovaný stav tedy existuje alespoň jeden podsystém, který není izolovaný.
Můžeme se ptát, zda by i přesto nešel tomuto podsystému přiřadit stavový vektor určující
pravděpodobnosti výsledků všech možných měření. Lze však ukázat, že pro přirozené zobecnění měření na izolovaných podsystémech na neizolované podsystémy (viz níže) nelze
obecně podsystému žádný takový vektor přiřadit!
Požadujeme dále, aby zobecnění měření {Mi} na n-tém podsystému na "tentýž podsystém ne však nutně izolovaný" bylo ekvivalentní měření na systému určenému operátory
systémů,

{i (1, n

- 1) ® Mi ®

i (n + 1, N)},

kde N je počet podsystémů systému a Í(k, l) je identita na součinu prostorů s indexy mezi
k al včetně.
9

Z tohoto předpokladu vyplývá (jak lze snadno ověřit), že pro izolovaný podsystém je
popis v řeči izolovaného systému konzistentní s popisem v řeči podsystému nějakého většího
systému.

2.2

Základní nástroje kvantové mechaniky

Uvedeme nyní některé velmi užitečné matematické nástroje kvantové mechaniky: Operátor
hustoty, který popisuje pravděpodobnosti výsledků všech možných měření na systému i
tehdy, když stav systému nemůžeme popsat stavovým vektorem, dále redukci operátoru
hustoty, Schmidtovu dekompozici a purifikace.
Nejdříve se podívejme na několik věcí ohledně Schrodingerovy rovnice, dále jen SR.
Interakce systému s okolím může být taková, že vývoj systému lze stále s uspokojivou
přesností popsat SR, připustíme-li časově závislý Hamiltonián. Vývoj daný SR zachovává
(i v případě časově závislého Hamiltoniánu) skalární součin:

kde druhá rovnost plyne dosazením ze SR a využitím hermitovskosti ÍI. Díky linearitě SR
existuje k danému Hamiltoniánu operátor Ů (t 1 , t 2 ), že

Díky zachovávání skalárního součinu je Ů(t 1 , t 2 ) navíc unitární. Naopak ke každému unitárnímu Ů(t1, t2) splňujícímu Vt1, t2, t3: Ů(t1, t2)Ů(t2, t3) = Ů(t1, t3) lze derivováním najít
odpovídající Hamiltonián. Často se o konkrétní Hamiltonián, časy t 1 , t 2 a průběh mezi nimi
nezajímáme a pracujeme s diskrétním vývojem popsaným Ů.
Podívejme se nyní na situaci, kdy máme dán statistický soubor stavů systému, tj. stav
systému v daném okamžiku je náhodná veličina. Berme, že hodnota realizace této veličiny
je nám buď nepřístupná nebo ji nechceme do popisu zahrnovat. Nechť možné stavy jsou
popsány normalizovanými vektory {l'l/im)} a odpovídající pravděpodobnosti jsou {Pm}· Pak
pravděpodobnost výsledku j při měření { Mk} je

p(j) =

L Pi ('l/iil1'1] MjJ'l/ii) = L Pi tr(J'l/ii) Nil MJ Mj) = tr((L Pi J'l/Ji) ('l/iiJ)MJ Mj)·
i

i

Zavedeme-li tzv. operátor hustoty daného souboru

p=

LPi l'l/Ji) ('l/iil)
i

můžeme

psát

p(j) = tr(pi1J Í1j)·
K

určení pravděpodobností stačí

tedy znát operátor hustoty.
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Platí
tr(p) =

L tr(pi 17/Ji) (7/Jil) = L Pi = 1.
i

i

Je také zřejmé, že p je pozitivní operátor. Naopak každý pozitivní operátor
tr(p) = 1 lze zapsat, vzhledem k tomu že je normální , ve tvaru

P=

p splňující

2= ,\ 11/Ji) (1/Jil,
i

přičemž platí Li Ai = 1. Každý takový operátor je tedy operátorem hustoty alespoň jednoho souboru čistých stavů.
Znalost stavu systému bude nově znamenat znalost operátoru hustoty. Známe-li u systému jeho stav v dosavadním významu tohoto slova, tj. známe-li stavový vektor (a v popisu
t edy nefiguruje statistický soubor nebo figuruje jen soubor triviální), budeme říkat, že systém je v čistém stavu. Pokud soubor je netriviální (je v něm více než jedna nenulová
pravděpodobnost), budeme říkat, že systém je ve smíšeném stavu.
Lze ukázat (viz níže), že operátor hustoty neurčuje soubor jednoznačně, avšak ukazuje
se, že tato volnost zachovává čistotu či smíšenost stavu, a tak můžeme i bez znalosti souboru
jen na základě znalosti stavu (tj. na základě p) rozhodnout, zda je stav čistý, nebo smíšený.
Pro každý operátor hustoty platí

s rovností nastávající tehdy a jen tehdy, když
tr(p

2

)

p je čistý stav.

Platí

= tr((L Ai 11/Ji) ('l/;il)(L Aj 11/Ji) (1/;jl)) =
j

i

=

Důkaz:

tr(L A% 11/Jk) (1/Jkl) =LA% ~

k

k

L Ak= tr(p) =

1,

k

kde jsme provedli spektrální rozklad p, takže vlastní vektory jsou na sebe kolmé, což jsme
využili ve druhé rovnosti. Nerovnost platí, protože O ~ Ak ~ 1. Pro čistý stav p = 11/J) (1/JI
a tedy tr(p 2 ) = tr(j'ljl) ('ljlj'ljl) ('ljlj) = 1. Naopak pokud Lk A% = Lk Ak, právě jedno A musí
být nenulové a tedy stav musí být čistý.
Statistický soubor čistých stavů lze alternativně zadat pomocí nenormalizovaných vektorů { l~m)} a to tak, že pravděpodobnosti jednotlivých stavů jsou" zakódované" do vektorů
jako
V tomto popisu tedy platí

P=

2= 1~i ) (~i 1.
i

Snadno lze ukázat, že jsou-li

pravděpodobnosti
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jen

úměrné kvadrátům

norem, tj.

pak

tedy stačí spočítat čitatele a pak "normalizovat" na jednotkovou stopu.
Ukazuje se, že operátor hustoty Pi po měření s výsledkem j není nutno počítat ze statistického souboru vzniklého procesem měření z původního souboru, ale lze jej spočítat
přímo z operátoru p hustoty před měřením. Při odvození vztahu pro Pi použijeme zmiňo
vaný alternativní popis. Dalo-li měření výsledek j a stav byl i, lze stav po měření popsat
vektorem Mi l?,bi). Pravděpodobnost této kombinace původního stavu a výsledku měření je

měření. Pravděpodobnost,

tj. kvadrát normy stavového vektoru po
i, když výsledek měření je j, je

·1 ·) -

p (i J -

že systém byl ve stavu

p(i,j)
p(j) .

Pro dané j jsou tedy kvadráty norem vektorů Mj l?,bi), vyjadřujících možné stavy po naměření j, úměrné odpovídajícím pravděpodobnostem a tedy

p

A

Pi = tr(p),
kde

Výsledkem tedy je

AAAt

PJ

AAAt

MjpMj

MjpMj

= tr(MjpM}) =

p(j)

A

Operátor hustoty po vývoji daném operátorem Ú je

Pů =

L ú 1?,bi) (?,bil út = úpÚŤ,
i

což lze alternativně získat rovnou ze vztahu pro operátor po měření, pokud časový
vývoj popisujeme jako měření s jediným možným výsledkem.
Pokud má systém operátor hustoty Pi s pravděpodobností Pi, je výsledný operátor
hustoty

p = L LPiPij 11/iij) (,,Pij i= LPiPi·
i

i

j
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Někdy proběhne měření,

avšak jeho výsledek není dostupný. Výsledný operátor hustoty

pak je

Ukazuje se, že soubory {l~m)} a {!Jn)} vedou na stejný operátor hustoty tehdy a jen
tehdy, když existuje unitární matice Uij, že

(Vj) l~j) =

L

Uij

!Ji).

i

Nemají-li soubory stejný počet prvků, menší soubor se rozumí být nahrazen ekvivalentním
souborem doplněným o nulové vektory. Důkaz lze nalézt například v [1] strana 103.
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Kapitola 3
Simulace kvantového
3.1

Simulační

počítače

software

Byl napsán simulační software s důrazem na jednoduchost, rychlost a flexibilitu. Zdrojový
kód je uveden v appendixu. Implementována je pouze simulace vývoje čistých stavů, neboť
simulace vývoje celé matice hustoty je již pro několik qubitů neúnosně paměťově a časově
náročná. Dále jsme se omezili na jedno- a dvouqubitové operace, ostatní operace je nutno z
těchto operací poskládat nebo je jimi aproximovat. Operace jsou reprezentovány zcela obecnými maticemi 2x2 (pro 1 qubit) nebo 4x4 (pro 2 qubity), což umožňuje simulovat změnu
stavu spojenou se zobecněným měřením o daném výsledku. Software nekontroluje, zda tyto
matice splňují Mt M :::; I, to je v rukou uživatele. Výsledek zobecněného měření je náhodná
veličina o rozdělení v principu známém (možná závislost rozdělení na stavu systému ničemu nevadí), a tak zobecněné měření simulujeme za pomoci generátoru pseudonáhodných
čísel. Na základě "vylosovaného" výsledku měření se vždy vybere odpovídající matice a ta
se aplikuje na stav. Maticové elementy matice hustoty sice nelze přímo spočítat, ale lze je
odhadovat z výsledků opakované simulace.
Software je rozdělen na dvě části. Funkce pracující s celým stavovým vektorem jsou z
důvodu rychlosti implementovány v C++ knihovně. Simulační prostředí a vyšší algoritmy
jsou psány v jazyce Python, který volá tyto optimalizované C++ funkce. Cílem je, aby
pomalý, ale flexibilní Python nikdy neoperoval se stavovým vektorem jako celkem jinak
než voláním c++ funkcí.
Stavový vektor je reprezentován přímočaře jako pole komplexních čísel délky 2pocetqubitu.
Operace na jediném qubitu tedy při této reprezentaci obnáší změnu všech prvků pole.
Operace s polem byly optimalizovány na bitové úrovni. Jedna operace (např. normalizace
vektoru, jedno- či dvouqubitová operace, výpočet matice hustoty jedno- či dvou qubitového
podsystému) trvá při 25 qubitech na PC s procesorem Intel o taktování 2 GHz řádově 1 s.
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3.2

Metoda

výpočtu průměrné

Fidelita spojená s neideálností kvantového

počítače

fidelity

je dána jako

F(E, U, 11/J)) = (1/Jlůt E(l'l/J) (1/Jl)Ůl'l/J),
kde 11/J) je počáteční stav, E je operace reprezentující neideální výpočet a Ů je unitární operátor reprezentující ideální výpočet. Někdy (např. v [1]) se jako fidelita označuje
odmocnina tohoto výrazu. Volně řečeno, fidelita je pravděpodobnost nalezení systému ve
stavu 11/J). Fidelitu můžeme odhadnout aritmetickým průměrem veličin Fi =I (1/JIUtlc/>i) 12 ,
kde lc/>i) je finální stav získaný po i-tém spuštění simulace. Jsou dvě možnosti, jak vyhodnocovat Fi. První je na IrPi) aplikovat út, tedy inverze kvantových operací, tvořících
ideální výpočet, v opačném pořadí. Pokud počáteční stav je IO), skalární součin je roven
prvnímu komplexnímu číslu v poli reprezentujícím lc/>i)· V paměti je tedy nutno držet jen
jeden vektor. Druhá možnost je mít dva vektory, jeden vyvinout ideálně, druhý neideálně a
počítat skalární součin. Ideální vektor je pro všechna Fi stejný, a tak jej není potřeba opakovaně počítat. Výhodou je možnost použít libovolný počáteční vektor. Časová náročnost
je oproti první možnosti v limitě poloviční, paměťová je však dvojnásobná.
Někdy se zajímáme o průměrnou fidelitu operace E vůči unitární transformaci Ů, tj. o
veličinu

J 11/J)
d

F(E, U, 11/J) ),

kde integrace je přes jednotkovou sféru normalizovaných stavů. Odhadnout můžeme
tento integrál opakovaným prováděním odhadů fidelity pro náhodně vybírané vektory a
průměrováním výsledků.
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Kapitola 4
Počítač

na

uvězněných

elektronech

Ke zkoumání jsme zvolili variantu kvantového počítače na uvězněných elektronech využívající seskupení rovinných Penningových pastí. [2] Jádrem počítače je seskupení rovinných
pastí na společném podkladu. V každé pasti je zachyen jeden elektron. Do pohybových
stupňů volnosti elektronů jsou kódovány qubity.

4.1

Rovinná Penningova past

Rovinná Penningova past je zařízení umožňující držet nabitou částici ve vakuu v omezené
prostorové oblasti, tj. uvěznit ji. Dosahuje toho vhodnou kombinací homogenního magnetického pole a statického elektrického potenciálu.

4.1.1

Geometrie elektrod a polí

Narozdíl od klasické Penningovy pasti elektrody tvoří koncentrická mezikruží ležící v jedné
/

/

"'AAA

/

v.~

/

/

(-.._....,
1

•

1

~···- · -· ·J- .-- -

-

-

rovině, viz první obrázek.
Kolmo na tuto rovinu je aplikováno homogenní magnetické pole. Pro
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určitá uspořádání

elektrod a určitá napětí na nich má elektrický potenciál na ose z nad rovinou pasti minimum. Tento bod označme z 0 . Podotýkáme, že potenciál na ose z není okolo z 0 symetrický.
Minimum potenciálu podél osy z uvězňuje částici v axiálním směru. Vzhledem k rotační
symetrii pole je v bodě minima elektrická intenzita nulová. V okolí takového bodu je potenciál v nejhrubším přiblížení vždy kvadrupolární. Příspěvek vyšších multipólů v tomto místě
lze ovlivňovat počtem elektrod a napětími na nich. Vzhledem ke kvadrupolárnosti pole je v
radiálním směru bod z0 maximem potenciálu. To však nevadí, neboť v tomto směru částici
uvězňuje magnetické pole. Klasická představa pohybu elektronu v pasti je znázorněna v
pravém horním rohu obrázku. Počet elektrod nemusí být roven dvěma. Pro dvě elektrody
a záporně nabitou částici je potenciál vnější elektrody kladný a vnitřní elektrody záporný.

4.1.2

Pohyb elektronu v pasti

V dalším budeme uvažovat, že uvězněná částice je elektron. Pokládáme-li potenciál za
kvadrupolární, vychází Hamiltonián nerelativistického elektronu ve tvaru součtu Hamiltoniánů dvou harmonických oscilátorů, jednoho "obráceného" harmonického oscilátoru a
spmu:

Íl =

nwc(a!ac + 1/2) + nwz(a!az + 1/2) - nwm(atnam + 1/2) + (n/2)wsr73,

tedy mimo spinový stupeň volnosti se jedná o 3 nezávislé pohyby - tzv. magnetronový
(m), cyklotronový (c) a axiální (z). Členu s minusem, jak je vidět, odpovídá magnetronový
pohyb. Znaménko minus u tohoto členu znamená, že elektron není uvězněn natrvalo - stavy
s nižší energií jsou totiž vzdálenější od centra pasti a emisí fotonů bude elektron přecházet
na nižší energie. V praxi je však doba života stavů magnetronového pohybu v řádu let [3]
[4], takže lze elektron považovat za efektivně uvězněný.

4.2

Elektron v pasti jako nosič kvantové informace
Možnosti kódování qubitů a dynamiky qubitů

Stavový prostor spinu je dvourozměrný, a tak je spin vhodný ke kódování qubitu. Užití
magnetronového stupně volnosti pro qubit neuvažujeme. Cyklotronový a axiální stupeň
volnosti mohou každý reprezentovat jeden qubit, jak vyplyne dále. Celkem tedy máme 3
qubity na elektron: spinový, cyklotronový a axiální.
Relativistické korekce ukazují, že pohyby nejsou zcela nezávislé a harmonické. [3] Hladiny cyklotronového pohybu nejsou ekvidistantní, což je dobře, neboť to umožňuje užít
cyklotronového stupně volnosti jako qubitu (lze stav udržet v prostoru prvních dvou energetických hladin). Korekce také ukazují, že vzdálenosti cyklotronových hladin závisí na
spinovém stavu a naopak. To umožňuje implementovat operaci CNOT mezi cyklotronovým a spinovým qubitem - aplikované RF pole je/není v rezonanci s přechodem mezi
stavy jednoho qubitu v závislosti na stavu druhého qubitu, tedy operace na jednom qubitu
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proběhne/neproběhne

v závislosti na stavu druhého qubitu. Praktická implementace tohoto CNOT je však o něco složitější, neboť část degenerace přechodových energií systému
zůstává. [5]
Mírná anharmonicita elektrického potenciálu (ovlivnitelná nastavením elektrod) zabezpečí, že energie axiálního oscilátoru nejsou ekvidistantní, což umožňuje jako qubit použít
i axiální pohyb.
K interakcím způsobeným relativistickými korekcemi lze narušením elektromagnetických potenciálů přidat další interakce. Lineární gradient B mimo jiné sváže axiální a spinový pohyb. [6]
Kvadratický gradient B vede na závislost axiální frekvence na spinovém stavu [6], což
lze využít k měření spinového stavu. V principu lze realizovat jednoqubitovou dynamiku
na každém ze tří qubitů a podmíněnou dynamiku ve všech 6 kombinacích zdroj-cíl těchto
qubitů. [5]

4.3

Řádové parametry experimentu a související prak-

tické úvahy
Parametry pasti pro užití v kvantovém počítání mají být zhruba následující: Průměr elektrod lmm, B několik T, napětí elektrod 0.1-1 V. Tomu odpovídají spinová a cyklotronová frekvence 100 GHz, axiální frekvence 50 MH z a magnetronová frekvence 10 kHz.
Řádové odhady dále se vztahují na past s těmito parametry.
Prakticky je velice obtížné zchladit axiální pohyb do základního stavu - pro past velikosti 1 mm při napětích elektrod 0.01 V a při zchlazení na 100 mK je dosaženo 200.
hladiny oscilátoru, a tak se u tohoto pohybu spíše zkoumají možnosti jeho využití jako
zprostředkovatele různých požadovaných interakcí v systému (např. pro měření spinového
stavu či efektivní spin-spin interakci).
V praxi je doba života spinové excitace v řádu let, cyklotronové excitace v řádu setin sekund až desítek sekund (to pokud je frekvence přechodu mimo rezonanční frekvence
komůrky obklopující past - cavity induced suppression of spontaneous emission of synchrotron radiation) a axiální excitace v řádu desetin sekund. [3] [4] Spontánní emise (v řeči
kvantových operací tlumení amplitudy) je však jen jeden z možných zdrojů dekoherence.
Dalšími zdroji jsou interakce s tepelnými fotony, interakce s polem elektrod o nenulové teplotě, indukované náboje a proudy v elektrodách konečné vodivosti a technické šumy (např.
offset a šum zdroje napětí elektrod, nepřesnost nastavení B, vliv materiálů na B). Tento výčet potenciálně signifikantních zdrojů dekoherence pravděpodobně není úplný. Komplexní
analýza je velmi složitá (např. interakci s bosonovou lázní je nutno řešit v rámci kvantové
elektrodynamiky) a budeme proto uvažovat jen některé zdroje dekoherence. Tím ovšem
neříkáme, že nezahrnuté vlivy v praxi nejsou signifikantní.
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4.4

Pole Penningových pastí jako základ pro kvantový
počítač

Realizujeme-li past depozicí elektrod na nevodivý substrát (což je dnes zralá technologie),
lze vedle sebe umístit mnoho pastí. Výhody takovéhoto pole pastí jsou vysoká přesnost
geometrie, nízká výrobní cena a otevřenost uspořádání v tom smyslu, že elektrody jsou jen
z jedné strany elektronu. Takové zařízení se nabízí jako kandidát na kvantový počítač. Je
naděje, že bude možno splnit 5 požadavků pro kvantové počítání formulovaných v [7]:
1. Škálovatelný systém s dobře charakterizovanými qubity
2. Možnost nastavit qubity do jednoduchého
3.

Koherenční čas

počátečního

stavu

mnohem delší než doba trvání jedné operace

4. Univerzální množina kvantových operací
5. Možnost

měřit

stav jednotlivých

qubitů.

Škálovatelnost je zřejmě splněna. Chování elektronu v Penningově pasti je dobře předví
datelné a škálování ovlivňuje vlastnosti jedné pasti jen zanedbatelně.
Nastavení počátečního stavu je dosaženo ochlazením při využití spontánní emise. Mody,
které emitují neochotně se dají zchladit např. svázáním s cyklotronovým pohybem, který
emituje ochotně. Existuje způsob, jak dodat energii do magnetronového pohybu a tím
omezit jeho rozsah.
Každý ze tří qubitů bude mít jiný koherenční čas. Spinový qubit je dosti imunní vůči
spontánní emisi (doba života v řádu let), ostatní vlivy je zatím těžké posoudit. Rozhodující
slovo bude mít experiment. Jednoqubitová operace na spinu trvá řádově 1 ns. Na této
úrovni je tedy spinový qubit vyhovující. Není však jasné, zda bude nalezen způsob, jak
využít stupně volnosti tak, aby i v reálné situaci s mnoha různými zdroji chyb platilo, že
koherenční čas je mnohem větší než doba trvání jedné operace. Situaci zhoršuje fakt, že
dvouqubitové operace mezi dvěma různými elektrony jsou o několik řádů pomalejší než
operace na jednom elektronu.
Univerzální množina operací se ukazuje realizovatelná různými způsoby. Potíž je hlavně
v operacích na dvou elektronech. Jedna možnost je využít dipólovou interakci mezi axiálními oscilátory sousedních elektronů. [3] Jiná možnost je interakci zprostředkovat indukovanými náboji ve vodiči blízkém oběma interagujícím qubitům. [2]
Měření stavu qubitu je rovněž teoreticky možné. [5] Prakticky bylo provedeno kontinuální měření cyklotronového stavu pomocí měření axiální frekvence. [8]
Otázkou tedy zůstává splnitelnost požadavku na koherenční čas mnohem delší než čas
jedné operace.
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•

Druhý obrázek znázorňuje pole tří pastí. Pod polem je možné v principu realizovat
spínatelné vodivé spoje zprostředkovávající interakce mezi axiálními pohyby elektronů.
Šedě je vyznačena uzemněná elektroda, která slouží k potlačení vlivu elektrod pasti na
sousední elektron. Je rovněž znázorněno, že lze ovlivňovat výšku nad pastí, kde se elektron
nachází (polohu minima z 0 ). Polohu z 0 lze v jistém rozsahu nastavovat pomocí potenciálů
elektrod.

4.5

Zdroje dekoherence pro
elektronech

počítač

na

uvězněných

Dekoherence nastává jednak při volném vývoji, jednak při aplikaci nepřesných operací.
Formálně lze rozlišit dva mechanismy.
První mechanismus spočívá v tom, že nemáme úplnou znalost hamiltoniánu volného
vývoje. Typicky to znamená, že hamiltonián má tvar
H

(i) =

HO

+ H stationary + H stochastic (i) ,

kde Ho je ideální hamiltonián, Hstationary je časově neměnná (systematická) chyba a Hstochastic
je časově proměnná chyba. Pokud známe pravděpodobnostní rozdělení chyb, můžeme vývoj vyjádřit pomocí kvantových operací, viz. [1], oddíl Quantum Information. Stav musíme
pak popisovat operátorem hustoty.
Druhý mechanismus spočívá v tom, že okolí se koreluje se stavem systému, neboli probíhá měření. Zde musíme vývoj popisovat pomocí kvantových operací i v případě, že vlastnosti interakce systému s okolím známe přesně, neboť do hry vstupuje pravděpodobnostní
charakter měření v kvantové mechanice.
První mechanismus v případě Penningovy pasti vstupuje do hry několika způsoby:
•

nepřesnost

nastavení B,
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• nehomogenita B,
•

nepřesný

tvar elektrod a chyba

napětí

na nich,

• termální fluktuace polí,
• nežádoucí interakce mezi qubity.
Nutno podotknout, že užívání klasických polí je aproximace. V
první mechanismus splývá s druhým.
Druhý mechanismus nastává následujícími způsoby:

plně

kvantovém popisu

• Pohyb přejde na nižší hladinu a vyzáří se foton. Tím se qubit přeměmí na "letící"
(flying qubit) a vzápětí je pohlcen okolím. Pokud je emise detekovatelná, rozšiřuje to
možnosti chybové korekce.
• Pohyb
vodiči.

přejde

na. nižší hladinu kvůli indukovaným
Efekt je stejný jako u emise fotonu.

proudům

v blízkém nedokonalém

• Pole elektronu ovlivní termální pohyb elektronů v blízém vodiči, ale nedojde k pře
nosu energie, tj. nastane nežádoucí quantum nondemolishing measurement. Tento
efekt byl v jiné konfiguraci experimentálně pozorován. [11]
Náznak výpočtu dekoherence vlivem fluktuujících klasicných polí je v [3]. Dekoherence
spinového qubitu uvězněného elektronu zprostředkovanou interakcí s tepelnou lázní je analyzována v [12].
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Kapitola 5
Chybová korekce pro počítač na
uvězněných elektronech
Začněme následujícím modelem chybou zatíženého výpočtu: Výpočet je určen pravděpo
dobnostím rozdělením nad množinou posloupností délky n kvantových operací na systému.
Vzhledem k univerzálnosti formalismu kvantových operací lze sice posloupnost operací chápat jako operaci jednu, ovšem pro účely popisu chyb skutečného výpočtu o n krocích je
výhodné vývoj vyjadřovat jako posloupnost n kvantových operací. Pokud každou operaci
chápeme jako (vícerozměrnou) náhodnou veličinu, tj.

kde k je pořadí operace v posloupnosti a ci/<; jsou náhodná čísla, muzeme mluvit o
korelacích mezi operacemi. O těchto korelacích můžeme na základě skutečného systému
něco předpokládat. Určité složky chyb mohou být například nekorelované - kupříkladu
spontánní emise jednoho elektronu není korelovaná se spontánní emisí druhého elektronu.
Elektronika někdy vykazuje šum s charakterem náhodné procházky, což se projeví jako
korelace časově sousedících operací. Statické výrobní nepřesnosti se projeví jako maximální
korelace některých složek chyb napříč všemi časy.
Lze očekávat, že realizace kvantových výpočtů vyžadujících čas t je podmíněna možností realizace kvantové paměti schopné udržet kvantovou informaci po dobu t. Jinými
slovy, pokud chceme s kvantovou informací pracovat, musíme být schopni ji udržet. Proto
má smysl se nejdříve zabývat kvantovou pamětí. Paměť nemusí být pasivní, můžeme na
systému provádět operace.
Budeme se zajímat o statické unitární chyby v tom smyslu, že chyba volného vývoje
má podobu náhodné časově neměnné odchylky od ideálního hamiltoniánu a operace je
náhodný unitární operátor s rozdělením závisejícím na druhu operace, přičemž pro všechny
aplikace daného druhu operace se uplatní tatáž realizace příslušného náhodného operátoru
(tj. máme maximální korelaci mezi aplikacemi operací stejného druhu). Předpokládáme,
že neznáme realizace chyb, ale známe příslušná pravděpodobnostní rozdělení. Potíž s tímto
druhem chyb je, že korelace způsobují, že chyby z jednotlivých časových úseků se bez
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chybové korekce skládají konstruktivně a chyba tak rychle narůstá (1 - fidelita roste s
časem kvadraticky). Na druhou stranu právě tyto korelace mezi chybami v různých časech
umožňují nalézt korekční schémata neobnášející měření chybových syndromů ani kódování
do více qubitů. [9] [10]
Chyby, které nejsou statické a unitární ve výše uvedeném smyslu, se v praxi samozřejmě
vyskytují (např. spontánní emise). Slabší nebo žádná korelace mezi realizacemi chyb vede
na pomalejší nárůst chyby (1 - f idelita roste typicky lineárně), avšak korekční schémata
jsou pak složitější a typicky obnášejí užít kódování jednoho qubitu do více qubitů, což
klade vyšší nároky na počet qubitů a přesnost operací. Navíc pro počítač na elektronech
ještě neznáme dominující zdroj dekoherence, což by komplikovalo analýzu možností korekce
těchto složitějších chyb.
Vzhledem k tomu, že pro počítač na elektronech ještě nebyl identifikován optimální
způsob realizace dvouqubitových operací, zaměříme se na stabilizaci kvantové paměti pomocí jednoqubitových operací. Oproti Geberthovi a kol. [10] se nebudeme omezovat na
chyby volného vývoje, ale zahrneme i chyby samotných operací prováděných na systému.
Ukážeme, že i v realistické situaci, kdy operace jsou prováděny nepřesně, je
korekce v principu možná.

5.1

Korekce chyby vývoje jednoho qubitu operacemi
zatíženými chybami

Jak již bylo řečeno, budeme se zajímat o unitární časově neměnné chyby. V této sekci se
budeme zajímat o jeden qubit a ukážeme, že je možné korigovat obecnou statickou chybu
vývoje qubitu i tehdy, když jsou samotné operace zatíženy obecnými statickými chybami.
Chybu budeme kvantifikovat velikostí chybového otočení, tedy úhlem, o který je Blochova
sféra s chybou otočena oproti sféře bez chyby.
Jako přesné korekční operace zvolíme 0'1 a 0' 2 . Operace zatížená obecnou statickou
chybou se dá zapsat ve tvaru
sk = exp(-iAk)O'k =

exp(-i

L

a(k)jO'j)O'k,

k E {1, 2}

j

kde Ak je bezestopá Hermitovská matice vyjadřující chybu a a(k)j jsou koeficienty rozkladu Ak do Pauliho báze. Čísla a(k)j jsou reálná a mají význam úhlových parametrů
vyjadřujících chybu operace sk. Matice Ak můžeme brát bezestopé, neboť změna celkové
fáze se neprojevuje na výsledcíh měření. Chybu lze převést za O'k, přičemž se jen změní
znaménka u některých parametrů. Rovněž lze sk vyjádřit jenom jako exponencielu, ale v
tom případě bychom neměli chybu formálně oddělenou od operace.
Předpokládejme, že operace provádíme v předem daných rovnoměrných časových odstupech. Je zřejmé, že obecnou chybu vývoje qubitu můžeme za tohoto předpokladu "absorbovat" do chyb operací. Ideální dynamika je tedy
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a reálná dynamika má tvar
Zde ki E {1, 2}.
Budeme hledat korekci v tom smyslu, že pro danou

korekční

sekvenci operací platí
(5.1)

kde a(., .) je chybový úhel mezi operátory. Jinak zapsáno

(:3K >O, L > O)(Vs1, s2)

(a(s1, 0"1) <K/\ a(s2, 0"2) <K=?- a(Ui, Ur(s1, s2)) < L(a(s1, 0"1) 2 + a(s2, 0"2) 2)).
Z této podmínky vyplývá, že za předpokladů a(sk, O"k) « 1, k E {1, 2}, Ckvolnyvyvoj </<
a( Sk, O"k), k E {1, 2} má platit Ckkorigovany vyvoj << Ckvolny vyvoj. Nezáleží na tom, zda Ckvolny vyvoj
se vztahuje na dobu jedné operace nebo dobu celé sekvence, řádové vztahy to nemění.
Předpokládejme, že Ak « f. Požadujme, aby při zanedbání veličin řádově menších než
Ak platilo

(5.2)
Splníme-li tento požadavek, bude realizována korekce ve smyslu (5.1). Toto lze nahlédnout z faktu, že potom UlUr(l + i,\) se liší od i veličinou řádově menší než Ak, tj. i
a(Í, UlUr(s1, s2)) = a(Ui, Ur(s1, s2)) je řádově menší než a(Í, O"ksk), kde O"ksk se liší od i
veličinou řádově stejnou jako Ak.
V následujících vztazích budeme zanedbávat veličiny řádově menší než Ak. V rozepsané
podobě náš požadavek zní

Derivace podle
mínku

a(m)j

v

bodě

A1

= O, A2 = O předešlého výrazu nám dá nutnou pod-

-iO"·ók
J
n,m O"k n O"k n-l ···+···+(}kn O"k n-l ···(-iO"·ók
J
1,m )O"k 1

kde

A(m)j

=

···O"k1'

-dA.
d. IA 1 =0 A2=0·
a(m)J

'

m = 1, j = 1. Když v každém
0"1 vzniklé derivací, dostaneme
Nechť

=-Acm )·ÍO"k
J
n

členu předešlé

podmínky prokomutujeme doleva

(n+ - n_)0"1Ui = A(1)1Ui,

kde n+ resp. n_ značí počet členů s kladným resp. záporným znaménkem. Vzhledem k
lineární nezávislosti 0"1 Ui a Ui dostáváme A(l)l = O a n+ = n_.
Pro ostatní hodnoty m, j rovněž dostaneme
A(m)j

=O,
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neboť členy nalevo mají podobu Ui se "vsunutou" (} maticí, kterou lze prokomutovat
doleva a vytknout. Tím vždy dostaneme vztah typu A(}iUi = A(m)jUi, z nějž je platnost
tvrzení zřejmá.
Platí
UrJA1=0,A2=0

=

Ui,

z čehož v kombinaci s (5.2) plyne >.!Ai=O,A 2 =o =O. To v kombinaci s
(do prvního řádu).
Podmínku tedy můžeme přepsat jako

což je vzhledem k platnosti

UrlA1=0,AF0

=

ui

A(m)j

=O dává>.= O

ekvivalentní

kde diferenciál je vůči A 1 a A 2 - tedy vůči a(m)ji kde m prochází 1, 2 aj prochází 1, 2, 3.
Nulovost koeficientu u da(l)l vede na již zjištěné n+ = n_, které je ekvivalentní tomu,
že počet s 1 majících celkem vlevo od sebe sudý počet s 2 se rovná počtu s 1 majících celkem
vlevo od sebe lichý počet s 2 . Po prokomutování doleva příslušné Pauliho matice "vzniklé"
derivováním lze z nulovosti ostatních derivací vyčíst postupně podmínky:
Počet s 1 je sudý (tato podmínka je nadbytečná).
Počet s 1 na sudých pozicích je stejný jako na lichých pozicích.
Nulovost derivací podle parametrů operátoru A 2 vede na podmínky s prohozenými s 1
a S2, tj:
Počet s 2 majících celkem vlevo od sebe sudý počet s 1 se rovná počtu s 2 majících celkem
vlevo od sebe lichý počet s 1 .
Počet s 2 na sudých pozicích je stejný jako na lichých pozicích.
Uvádíme program, kterým jsme generovali řešení.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{

int n;
cout<<"?";
cin>>n;
for(int ii=O;ii<(1<<(n-1));ii++){
int i=ii;
//bool ok=true;
int j=i;
int cnt=O;
for(int k=O;k<n/2;k++){
cnt+=(j&1)*2-(j&2);
j»=2;
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}

if(cnt!=O)
continue;
cnt=O;
int cnt2=0;
j=i;
for(int k=O;k<n;k++){
i f ( (j&1) ==1)
cnt++;
else
cnt2+=(cnt&1)*2-1;
j»=1;
}
i f (cnt2 !=O)

continue;
cnt=O;
cnt2=0;
j=i;
for(int k=O;k<n;k++){
if((j&1)==0)
cnt++;
else
cnt2+=(cnt&1)*2-1;
j»=1;
}
i f (cnt2 ! =O){

continue;
}

for(int k=O;k<n;k++){
if((i&(1<<(n-k-1))))
cout<<"2";
else
cout<< 11 1 11 ;
}

cout<<endl;
}
}

Počítačem nalezená řešení délky 8 a 12. Řešení se zaměněnými operacemi nevypisuji (proto

je vlevo vždy 1).
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11212212
12112122
12122121
12212112
111121112212
111121221112
111211112122
111211122121
111211212112
111212211121
111221211112
112111121221
112111211212
112111221211
112112121121
112121121112
112122111211
112122221222
112212111121
112221222212
121111211122
121111212211
121112112121
121112212111
121121112112
121121211211
121122212222
121211211121
121221112111
121221222122
121222212221
122111211112
122121111211
122121221222
122122212212
122211212222
122212212122
122212222121
122221211222
122221222112
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5.2

5.2.1

Základní model statických chyb
něných elektronech

počítače

v

na uvez-

Reprezentace qubitu spinem

Uvažme nejdříve jeden qubit. Qubit reprezentujme spinovým stavem elektronu, neboť spinový stav má dobu života v řádu let [3], spin má dvourozměrný stavový prostor, což
eliminuje problém excitací mimo reprezentační prostor, a již existuje návrh počítače na
uvězněných elektronech reprezentující qubit spinem [6]. Interakci spinu s ostatními stupni
volnosti pro jednoduchost neuvažujeme. Spin elektronu v magnetickém poli koná Larmorovu precesi o frekvenci mající v SI tvar

2µeB

geB

w = - -- = - -

n

s

2me,

kde µe = gen/4me je velikost magnetického momentu elektronu, g je g-faktor elektronu,
e je elementární náboj a me je hmotnost elektronu. Spinový vektor rotuje okolo osy dané
směrem B. Libovolnou unitární operaci lze realizovat jako rotaci spinového vektoru okolo
určité osy o určitý úhel, tedy aplikací určitého B po určitou dobu. V Penningově pasti ale
na stav stále působí uvězňující magnetické pole, a tak se logická báze qubitu s časem vyvíjí.
Přirozená volba logické báze v čase t =O jsou vlastní vektory IE-), IE+) hamiltoniánu. V
čase t jsou pak vektory logické báze

10, t) =

eiwst/2

IE-),

11, t) = e-iwst/2 IE+),
parametr t nebudeme explicitně uvádět.
Logické bázi stavového prostoru zřejmým způsobem odpovídá logický
třírozměrného prostoru. Je to systém korotující s precesí spinu.
přičemž

5.2.2

souřadný

systém

Chyba volného vývoje

Abychom mohli provést operaci v logickém systému qubitu, musíme znát logické bázové
vektory v daném okamžiku. To vyžaduje přesné hodiny, neboť fáze těchto vektorů rychle
rotují. Předpokládejme, že tik hodin má zanedbatelnou chybu, tedy nedochází ke kumulativní chybě časování. Současné atomové hodiny dosahují relativní chyby frekvence řádově
10- 15 . Pro frekvenci řádově 100 GHz to znamená signifikantní posun fáze až po 104 s,
což je mnohem více než očekávané doby výpočtů na kvantovém počítači. Chápejme dále
časování jako primárně (a přesně) zvolené a B jako veličinu, jejímž nastavením se snažíme
precesní frekvenci uvést do souladu s časováním. Logickým systémem budeme rozumět systém odpovídající zvolenému časování a ne "skutečný" logický systém qubitu. Hamiltonián
v logickém systému pak zní

Hfree

= brJ3j2,
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kde b = n.ws = 2µe6B, přičemž 6B = B - Bideal· Chyba volného vývoje v našem
modelu je tedy kontinuální rotace okolo osy z, tj.
Ufree ( t ) -- e -{ttHfree -- J~ -

r;,t··}Jfree + Q(/{2free ) .
i

Kdybychom jako přesné brali B a jako nepřesně nastavené brali časování, bylo by
Hfree =O a chyba by měla podobu časově závislých operací, což je méně pohodlné vyjádření.

5.2.3

Operace a chyby operací

Operace mají podobu krátkodobé aplikace magnetického pole kolmého na B a statického
v logických souřadnicích, tj. korotujícího s precesí spinu. Této aplikaci pole se v NMR
spektroskopii říká pulz. Prakticky stačí použít střídavé magnetické pole v požadované fázi,
neboť jej lze vyjádřit jako součet proti sobě rotujících polí, z nichž jedno je statické v
logických souřadnicích, což potřebujeme, a druhé v logických souřadnicích rotuje s frekvencí
2w8 , tedy zcela mimo rezonanci, a neuplatní se.
V logických souřadnicích aplikace pulzu vede na rotaci spinu okolo nějaké osy v rovině
XY. Orientace osy rotace je určena fází střídavého pole pulzu, úhel rotace je uměrný časo
vému integrálu intenzity pulzu. Jedná se o analogii technik užívaných v NMR spektroskopii. Experimentálně bude střídavé pole realizováno mikrovlnami přivedenými z generátoru
vlnovodem.
Vývoj stavu budeme dále, není-li řečeno jinak, vyjadřovat v logickém systému qubitu. V
našem modelu budeme pulz (operaci) brát jako aplikaci střídavého pole konstantní amplitudy po dobu 6t. Přechodové jevy při náběhu a konci pulzu pro přehlednost zanedbáváme.
Hamiltonián systému v průběhu pulzu má (v logickém systému qubitu) tvar

HP= a(J(</>)/2

+ Hfree = a(J(</>)/2 + b(J3/2,

kde (J"(</>)/2 = (cos(</>)(]" 1 + sin(</>k2 )/2 je generátor rotace okolo osy ležící v rovině XY
a určené fází </> a a = 2µeBp, kde BP značí velikost magnetického pole pulzu. Výsledná
operace má tedy tvar
a parametry operace jsou 6t,a,b,</>.
Zajímejme se o operace rotace o 7f okolo osy </>. Čas 6t pokládejme za přesný. Chyba
nastavení výkonu generátoru a chyba určení útlumu signálu na cestě k elektronu se projeví
jako chyba velikosti úhlu rotace spinu. Směr uvězňujícího pole B může být nepřesně nastaven; stejně tak směr střídavého pole. Obojí vede na efektivní snížení intenzity střídavého
pole, protože na qubit působí jen složka kolmá kB, tedy to přispívá rovněž k chybě úhlu
rotace. Chyba určení fázového posunutí mezi generátorem a elektronem afektuje všechny
operace stejně; relativní fáze operací se nezmění. Tato chyba se projeví jako statické otočení v rovině XY, což, jak bude zřejmé dále, pro účely chybové korekce na jednom qubitu
ničemu nevadí. Proto chybu </> neuvažujeme.
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nepřesné

Vývojový operátor

operace rotace o 7r tedy je

s(<P) = exp( -i(''W3/2 + (7r + a) a( <j> )/ 2)) .
Platí
e -io:a3 /2

=

e -io:(IO)(Ol-1 1)(11 )/2

=

e-io:/2

jO) (OI

+ eio:/211) (11 =

= cos(a/ 2)Í - isin(a/2)a3.
Protože neexistuje privilegovaná osa rotace, musí platit i

obecnější

vztah

3

e-i'LJ=1°'j a j/ 2 = cos(>. / 2)Í - i sin(>./ 2)

L :k(]'k,
k =l

kde >. = ·/L~=l
Platí tedy

a]·
s(<j>) =

cos(~)Í - i sin(~) ''W3 +

(7r)..+ a)(]'(<P) ,

kde>.= V'Y 2 + (7r + a) 2 . Rozvineme nyní s(<j>) do prvního řádu v 'Y a a:

1/>.. =

'

'"Y 2 +

(

1

a+7r

)2

=~
(a+ 1í)2 + O("!2 + a 2) =

-1- + O(r 2
+2
a )=
a +7r

1
a
2
2
=-(1--)+0(r +a) ,
7f
7r

1f+a 1
a
- i sin(--)-(1 - -)(r(]'3 + (7r + a)(]'(<P)) ~
2
2
7f
7f
. a
a 'Y
a
. .
r
.a
=--I - i(l - -)(-(]'3 + -(]'(<P) +(]'(</>))=-i((]'(</>)+ -(]'3 - i-1).
2
7r7f
7f
7f
2
Ve výsledku
r
a
2
2
s(</>)= -i(d</>) + ;:(]'3 - i2J) + o(a + '"'( ).
· s(<j>)

1f+a

A

~cos( --)!
A

•

A

A

Alternativně

lze k výsledku dospět stacionární či nestacionární poruchovou teorií, přímým
dosazením do rozvoje exponenciely nebo nejrychleji ("trikově") rozkladem na postupná otočení okolo os </> + 7f /2, </>, </> + 7r /2, rozvojem každého otočení do prvního řádu v r a a a
opětovným složením otočení.
Ostatní statické chyby (např. možná závislost amplitudy na fázi, chyba relativní fáze
operací) ani rychle časově proměnné chyby neuvažujeme. Časově proměnné chyby na
škálách mnohem delších než doba trvání korekční sekvence se projeví stejně jako statické
chyby.
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Pravděpodobnostní rozdělení

5.2.4

chyb

Součástí

modelu mohou být i vlastnosti rozdělení chyb. To je zapotřebí tehdy, když kritérium pro optimalitu korekce závisí na rozdělení chyb. Můžeme například hledat sekvenci
operací, která za daných podmínek maximalizuje střední fidelitu ve smyslu středování přes
realizace chyb a přes počáteční stavy qubitu. To je však obtížné a tak budeme místo toho
hledat sekvence korigující chybu do prvního řádu, tedy korigující dobře jen pro malé chyby,
což se dá chápat jako předpoklad o rozdělení. Mezi těmito sekvencemi pak můžeme hledat nejlepší vzhledem k zmíněnému středování přes realizace, pokud zvolíme konkrétní
rozdělení.

5.2.5

Více

vyvstávají dvě otázky - korelace mezi statickými chybami dvou
nemusí být nezávislé na tl.Bqubitz) a interakce qubitů. S ohledem na
geometrii pole rovinných Penningových pastí se lze omezit na interakci sousedních qubitů.
Pro lineární řetízek se dá použít chybový hamiltonián:
V

případě

qubitů

více

qubitů

qubitů (např. fl.Bgubiti

n-l

H' =

nL

n-2

aw~i)

i=O

+n

L L

bk,jcrť) crkj+l),

k=l,2,3 j=O

kde n je počet qubitů a závorkovaný index značí, na kterém qubitu operátor působí.
Ciaramicoli a kol. [6] odvozují hamiltonián pro spiny, pokud se axiální pohyb započítá jako
zprostředkovatel interakce spinů sousedních elektronů. Výsledný hamiltonián má podobný
tvar jako výše zmíněný chybový hamiltonián:

H' --

n-1

n- 2

i=O

j=O

n"""
a·cr(i) + n""" b ·cr(J) cr(J+l)
L._..i3
L._..J3
3,

tedy v druhé sumě figuruje jen cr3cr3 interakční člen.
V kontextu článku sice nejde o chybový hamiltonián, ale pokud konstanty ai, b1 považujeme za nepřesně nastavené, výsledný chybový hamiltonián bude mít stejný tvar jako
přesný hamiltonián, jen s jinými konstantami.

5.3

Korekční

sekvence pro jeden qubit

V sekci 5.1 jsme odvodili schéma korigující do prvního řádu chybu vývoje jednoho qubitu
při obecné statické chybě hamiltoniánu, máme-li k dispozici operace s 1 a s 2 též zatížené nezávislými obecnými statickými chybami. Nyní provedeme podobný výpočet, ale pro případ
modelu chyb počítače na uvězněných elektronech. Vývoj vezmeme ve tvaru

31

V analogii se sekcí 5.1 budeme předpokládat, že a « l,1 « 1 a budeme zanedbávat
menší než chybové úhly a,1. Pro pohodlí čas přeškálujeme tak, aby

členy řádově

.t1

Ujree = 1 - '/,20"3,
a v s(if;) nebudeme psát fázový faktor, neboli

s(if;) = o-(if;) +

;a-3 - i~Í.

Budou-li všechny operace trvat stejně dlouho, bude I stejné pro všechny operace, tedy
bude splněn požadavek statičnosti chyby.
Požadujeme, aby při zanedbání veličin řádově menších než a« l,1«1 platilo

(5.3)
Potřebovat

budeme derivace

dUfree(t)
.t
d1
= -'/,20"3,
dUfree(t) = O
da
'
ds(if;)
1
- - = -()3
d1
1r
'

ds(if;) = -i!_J.
da
Počítejme

derivaci (5.3) podle 1:

V tomto vztahu figurují
a

2

tři členy.

Ukážeme, že jsou navzájem kolmé.

Začneme

prvním

třetím členem:

tr(UlUw3) = tr(0"3) =O.
Dále ukážeme, že všechny

členy

druhého

členu

jsou kolmé na Ui:

Toto platí pro všechna k, a tak druhý člen je kolmý na Ui.
členy druhého členu jsou kolmé na první člen:

Zde Ui,k, 173

značí

Ui, kde byl k-tý

činitel

nahrazen
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0'3 .

Ještě

ukážeme, že všechny

Protože jsou

zmíněné tři členy

navzájem kolmé, jsou nezávislé a musí platit
n

L(-l)ktk =O,
k=l
>.'Y

= O,

0"30"( </Jn-1) · · ·O"( </J1) + · · · +O"( </Jn) · · ·O"( </J2)0"3 = O.
První podmínka znamená, že doba volného vývoje na sudých pozicích je rovna době
volného vývoje na lichých pozicích. Parametry </Jk v první podmínce nefigurují. Druhá
podmínka říká, že se (v prvním řádu) při změně 'Y nemění celková fáze. Třetí podmínka se
vztahuje jen k </Jk; parametry tk v ní nefigurují. Navíc Ufree nezávisí na a, a tak časy tk a
fáze </Jk lze řešit vzájemně nezávisle. Řešení časů tk není zajímavé, a tak se budeme zabývat
</Jk a volný vývoj vynecháme (tk = O) . Třetí podmínku lze ještě upravit prokomutováním
0"3 doleva a vynásobením zprava uit:
n

2:)-l)kO"(</Jn) · · · O"(</Jk+i)O"(</Jk)O"(</Jk+l) · · · O"(</Jn) =O .
k=l
Počítejme

(5.4)

nyní derivaci (5.3) podle a:
.

n

-~ z=

u i ,k,Í

= -i>.a ui,

k=l

kde Ui ,k ,i značí Ui, kde byl k-tý činitel nahrazen Í. Levá strana je kolmá na pravou, neboť
pro všechna k
Hledaná podmínka tedy zní
n

L ui,k.l =o.

(5.5)

k=l

Podmínku lze upravit vynásobením uit zprava na
n

LO"( </Jn) · · ·O"( </Jk+1)0"( </Jk)O"( </Jk+i) · · ·O"( <Pn) = O.
k=l
Členy sumy lze upravit. Začneme vztahem

Otočením

o úhel

K

okolo z dostaneme
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(5.6)

Substitucí r;, + a

= {3

dospějeme

k

Upravená podmínka tedy zní
n-1

k-1

k=O

j=O

L o-((-l)k</>n-k + 2 L(-l)j</>n-j) =O.
Podobně

(5.7)

lze upravit podmínku (5.4):
n-1

k-1

"""
L..,.(-1) k o-((-1) k <Pn-k+

(5.8)

2 """
L..,.(-1) 1.</>n-j) =O.
j=O

k=O
Protože o-1 a o-2 jsou na sebe kolmé,

můžeme

n-1

dvojici podmínek

přepsat

jako

k-1

L expi((-l)k</>n-k + 2 L(-l)j</>n-j) =O,
j=O
k=O
n-1

k-1

1.
"""
k expi((-1)
.
k </>n-k+2L..,.(-l)
"""
L,_.(-1)
</>n-j)=O,
j=O
k=O

což lze

ekvivalentně přepsat

(5.9)

jako

L
k liche,0:5.k<n

k-1

expi((-l)k</>n-k + 2 L(-l)j</>n-j) =O,
j=O
k-1

exp i((-l)k<Pn-k

+ 2 L(-l)j <Pn-j) =

O.

(5.10)

j=O

k sude,0:5.k<n
exp i(a) = exp(ia).
Pokud neklademe na <Pí další podmínky,
řešení rovnic
Značíme

L

můžeme řešení

generovat tak, že generujeme

exp i(r;,k) =O,

k liche,0:5.k<n

L

exp i(r;,k) =O

k sude,0:5.k<n
a dopočítáme </>j tak, aby r;,k = (-l)k<Pn-k + 2 L.::;:~(-l)í<Pn-j·
Ještě uvedeme rekurzivní tvar podmínek, který je velmi výhodný pro implementaci na
(tentokráte klasickém) počítači. Označme levé strany podmínek jako La,n> L 1 ,n. Význam
indexů je zřejmý. Definujme
La,O =O,
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Ly,O

=O.

Lze ukázat, že potom platí

La,n

= ((La,n-1+1) * expi(</Jn+1 - <Pn))*,

* expi(<Pn+1 -

L-y,n = ((-L-y,n-1+1)

Tyto vztahy jsme použili v programu pro generování

5.3.1
V tomto

<Pn))*.

řešení.

Korekce rotacemi okolo os x a -x
případě

<Pi nabývá hodnot O a

7r.

Máme vztahy

s(O) = -i(0"1+10"3 - i~Í)
2

7r

.
I
.a
-i(-0"1 + -0"3 - i-I).
7r
2
Členy vyššího řádu v chybových úhlech zanedbáváme. Vidíme, že výrazy se liší jen znaménkem u 0"1 . Členy komutující se 0"1 tedy v součinu s(O)s(7r) do prvního řádu vymizí:

s(7r)

A

=

,

I

,

I

s(O)s(7r) =I+ 2i-0"2.
7r
Dále platí

s(7r)s(O) =I - 2i-0"2,
7r

tedy

s(7r)s(O)s(O)s(7r)
Obecnou podmínku pro řešení získáme ze
hodnotám <Pi nabydou tvaru

L

=i.

vztahů

(5.10), které vzhledem k zvoleným

exp i( <Pk) = O,

k liche,O~k<n

L

exp i( </Jk) =O,

k sude,O~k<n
což znamená, že přesně polovina operací na sudých pozicích jsou x-rotace a polovina
operací na lichých pozicích jsou x-rotace. Vidíme že uhodnuté řešení tuto podmínku splňuje.
Tato množina operací je však poměrně chudá, což zužuje možnosti zobecnění za účelem
korekce interagujících vícequbitových systémů.
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5.3.2

Korekce rotacemi okolo os x a y

Víme již, že operace 0" 1 , 0" 2 zatížené obecnou chybou jsou použitelné pro korekci. Obecná
chyba operace má 3 parametry, což pro dvě operace (nezávisle na počtu aplikací operací)
znamená 6 parametrů. V našem modelu ale figurují jen dva parametry( a, f'), takže máme
naději na větší počet řešení dané délky. V tomto případě 1>J nabývá hodnot O a 7r /2.
Uvažujme nejprve jen chybu a. Podmínku ve tvaru (5.5) lze přepsat jako
n

L

Ui,k,o-(c/Jk)a(ch)

= O.

k=l

Jednu z dvojice matic O"( </>k) v každém členu vždy prokomutujme doleva. Výsledný člen
bude mít znaménko minus, pokud vlevo od pozice k je lichý počet matic O"( 7r /2 - </>k).
Vzhledem k ortogonalitě výrazů Ui,O"(O)Ui,0"(7r/2) máme tedy podmínky:
Počet 0"1 majících vlevo sudý počet 0"2 je roven počtu 0"1 majících vlevo lichý počet 0"2 .
Totéž se záměnou 0"1, 0"2.
Ke stejným podmínkám lze dospět z podmínky ve formě komplexní exponenciely ((5.9)
horní řádek), ale výpočet je mnohem méně přehledný, neboť - v závislosti na zvolené cestě
úprav - podmínka může vyjít v komplikovanější formulaci, u které není na první pohled
zřejmá ekvivalence s podmínkou právě uvedenou. Výhodou formulace pomocí exponenciely
je o něco snazší implementace programu na generování řešení.
Jedno možné řešení je 0"10"2 0"10" 2 , jak je vidět z výpočtu

Uvážíme-li chybu')',

přibyde

podmínka
n

L(-l)kUi,k,<T3<T(<h)a(ch)

=O,

k=l

tedy oproti podmínce korekce chyby a jsou v
vence 0"!0"20"10"2 je řešením, jak je vidět z výpočtu

pořadí

sudé

členy

vynásobeny -1. Sek-

Oproti případu s obecnými chybami tedy existují i řešení délky 4 - bylo tedy přínosné
hledat i řešení pro model zahrnující jen očekávané - nikoli obecné - chyby.
Následuje krátký program v Octave (klon MatLabu), který vypíše korekční sekvence
délky n:

for i=(0:(2-n-1))
s=O;
r=O;
string=dec2bin(i,n);
phi=[(string=="1")*pi/2,0];
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for k=(l :n)
s=s+1;
s=s*exp(1i*(phi(k+1)-phi(k)));
s=s';
endfor
for k=(l :n)
r=-r;
r=r+1;
r=r*exp(1i*(phi(k+1)-phi(k)));
r=r';
endfor
if(abs(s)+abs(r)<0.001)
char (string+1)
endif
endfor
Řešení pro n

= 4, n = 8 (pro jiná n < 8 řešení neexistují)

1212
2121
11121112
11211121
11212212
12111211
12112122
12121212
12122121
12212112
12221222
21112111
21121221
21211212
21212121
21221211
21222122
22121121
22122212
22212221
Zajímavé je, že bez použití podmínky L"f,n = O vychází řešení stejná. To naznačuje, že
při omezení <Pi E O, 7r /2 možná tato podmínka vyplývá z podmínky La,n = O.
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5.3.3

Korekce do druhého

Pokud bychom zanedbávali až

řádu

veličiny třetího řádu

v a, /, ,\ a našli

řešení

podmínky

dostali bychom korekci chyby do druhého řádu. Zde se spokojíme s tím, že ukážeme "uhodnuté" řešení pro chybu a získané symetrizací řešení "1212" uvedeného výše. Podstatné je,
že korekce do druhého řádu je v principu možná. Výpočet byl proveden pomocí Pythonu za
užití modulu Sympy pro symbolické výpočty. Je vidět, jak v maticích s 1 ,s 2 jsou přítomny
členy prvního a druhého řádu v a, ale ve správné kombinaci vymizí.

a=Symbol('a')
s1=(sigma0-I*a*sigma1-(a**2)*sigma0/2)*sigma1+0(a**3)*(sigma0+sigma1)
s2=(sigma0-I*a*sigma2-(a**2)*sigma0/2)*sigma2+0(a**3)*(sigma0+sigma1)
sl
[
-I*a + O(a**3), 1 - 1/2*a**2 + O(a**3)]
[1 - 1/2*a**2 + O(a**3),
-I*a + D(a**3)]
»> s2
-I*a + O(a**3), -I+ (1/2)*I*a**2 + O(a**3)]
[
[I - 1/2*I*a**2 + O(a**3),
-I*a + O(a**3)]
>>> s1*s2*s1*s2
O(a**3)]
[(-1) - 2*I*a**2 + O(a**3),
[
O(a**3), -1 + 2*I*a**2 + O(a**3)]
>>> s1*s2*s1*s2*s2*s1*s2*s1
[1 + O(a**3),
O(a**3)]
[
O(a**3), 1 + O(a**3)]
>>>
>>>
>>>
>>>

5.3.4

Jiné možné korekce

Jako množinu, ze které vybíráme <Pj muzeme zvolit i {O, 7r /2, Jr, -Jr /2}. To má tu výhodu, že bude existovat více řešení než v předešlém případě - a přitom ideální operace
zůstanou stejné. Jde o využití skutečnosti, že u operací lze volbou fáze ovlivnit znaménko
chyb. Více řešení znamená širší možnosti pro kombinaci s jinými metodami korekce. Kombinace dvou korekčních metod totiž nemusí být triviální. [10] Je také možné vzít např.
</Yj = m~, m E O, ... , 7, ovšem vždy je nutno vzít v úvahu technická omezení a ověřit
použitelnost zvoleného modelu chyb. Vykročíme-li mimo přednesený chybový model, mů
žeme jako korekční operace místo rotací o 7r vzít kupříkladu rotace o 7r /2. Pro tento případ
je snadné chybový model upravit, předpokládáme-li stejný hamiltonián v průběhu pulzu.
Předvedená metodika je zobecnitelná na mnoho kombinací chybových modelů a korekčních
schémat.
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5.4

Diskuze

V praxi nejsou chyby nekonečně malé veličiny. Proto je nutné se zamyslet nad tím, za jakých
okolností bude zbytková chyba po korekci, skrytá v zanedbávaných členech, přijatelně malá.
Pokud budeme stejnou korekční sekvenci aplikovat pořád dokola, bude se zbytková
chyba koherentně sčítat stejným způsobem, jako se sčítají chyby jednotlivých úseků nekorigovaného volného vývoje - chybová veličina E(t) = 1- F(t) poroste v okolí t =O kvadraticky, neboť úhel mezi ideálním a neideálním stavem poroste lineárně. Pokud budeme stří
dat náhodně dvě korekční sekvence, moc si nepomůžeme. Zprůměrováním zbytkových chyb
jakožto chybových hamiltoniánů sice dostaneme většinou hamiltonián s menší normou, tj.
menší chybu, ale s časem kvadraticky narůstající složka zůstane. Vlivem znáhodnění však
přibyde i "difuzní" lineárně narůstající složka. Ani užití korekce vyššího řádu kvadratický
nárůst nemůže změnit. Pokud budeme náhodně vybírat z velké množiny sekvencí, hamiltoniány zbytkových chyb (které jsou pro každou sekvenci jiné) se pravděpodobně vyruší
dobře a kvadratická složka se nemusí v relevantním čase uplatnit. Možná lepší možnost je
chápat zbytkovou chybu jako chybu volného vývoje a aplikovat korekci na vyšší úrovni:

Too

=

So0'1So0'2So0'1So0'2 ,

To1

=

S10'1S10'2S10'1S10'2,

T10

=

So0'2So0'1So0'2So0'1,

Tu

=

S10'2S10'1S10'2Sw1.

Takto je v principu možno do sebe schémata vkládat vícekrát. Je však třeba si uvědo
mit, že zbytková chyba nemusí patřit do stejné třídy jako chyba korigovaná. Pokud schéma
koriguje obecnou chybu, tento problém odpadá. Při vkládání máme volbu jak vkládané tak
zahrnující sekvence. Přirozené je volit náhodně. Pokud iterujeme vkládání formálně nekonečněkrát, dostaneme určitou množinu nekonečných korekčních posloupností, ze kterých
opět můžeme volit náhodně. Dohadujeme se, že by takovéto schéma mohlo kombinovat
příznivou (lineární) časovou závislost chyby u znáhodněných schémat s dobrým (alespoň
do prvního řádu) potlačením chyby deterministických schémat. Takovéto vlastnosti má
schéma nazývané "Embedded decoupling" popisované v sekci (2.4) článku [10]. Zajímavé
by bylo výkon obou schémat porovnat.
Další otázkou jsou prodlevy mezi operacemi, které ovlivňují zbytkové chyby. Lze oče
kávat, že příliš často prováděné korekční operace zanesou víc chyb než zkorigují. Naopak
řídce prováděné operace nemusí chyby efektivně korigovat. Vše závisí na tvaru zanedbaných
členů vyššího řádu. Například u "x, -x" korekce při dominující chybě a krátké prodlevy
nevadí, neboť chyba alpha se kompenzuje do nekonečného řádu. Jakmile však vstoupí do
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hry jiné chyby, přestává toto platit. Naopak pokud dominuje chyba volného vývoje (máme
velmi přesné operace), dlouhé prodlevy nevadí, neboť korekce je také do nekonečného
řádu. Ve složitějších situacích můžeme čekat existenci optimální prodlevy.
Dvě korekční sekvence za sebou rovněž tvoří korekční sekvenci. Můžeme tedy sekvence
rozdělit na reducibilní a ireducibilní podle toho, zda se dají složit ze dvou kratších sekvencí.
Bylo by zajímavé prozkoumat, zda reducibilita sekvence má nějaký vliv na zbytkovou
chybu.
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Kapitola 6
Budoucí práce a
6.1

závěr

Budoucí práce

V první řadě plánujeme aplikovat simulační software na případ více qubitů s chybovou interakcí mezi qubity. Nejdříve budeme zkoumat, zda je schéma pro korekci chybou zatíženými
operacemi kombinovatelné s korekcí znáhodněním. Jedna varianta korekce znáhodněním
aplikuje v pravidelných intervalech na každý qubit náhodně vybranou operaci z množiny
i, 0"1 , 0"2 , 0"3 (NRD - naive random decoupling). Volba operace je pro každý qubit nezávislá.
V logickém systému se tak drift změní na difuzi, která má příznivější časovou závislost
chyby (E = 1 - F neroste kvadraticky, ale jen lineárně). V limitě nekonečně častých korekč
ních operací dokonce chyba zcela vymizí. Jako první plánujeme simulovat nejpřímočařejší
kombinaci, kde na každý qubit aplikujeme sekvenci korekčních čtveřic náhodně vybíraných
z množiny ll 1 0"2 1l1 1l2 , a 2 a 1 cr2 cr1 . Všechy parametry zvolíme pevně, jen prodlevu mezi operacemi nastavíme na v hodnotu v nějakém smyslu optimální; rozumná volba je maximalizovat
nejzazší čas, kdy je střední fidelita větší než pevně zvolená konstanta. Středování budeme
provádět přes počáteční stavy, přes chybové parametry a, 'Y a přes realizace znáhodněných
korekčních operací. Stejnou metodiku aplikujeme na NRD a budeme zkoumat, kdy je která
metoda lepší ve smyslu zmíněného maximálního nejzazšího času a kdy která metoda vůbec
chybu koriguje. Pak budeme zkoumat totéž, jen se neomezíme na sekvence délky 4, popř.
vezmeme operace zatížené obecnější chybou.
Výhledově budeme zkoumat možnosti kombinace s deterministickými metodami korekce. Zde může být ovšem netriviální obě schémata zkombinovat. Další možnosti se mohou
skrývat v kombinacích s korekčními schématy využívajícími redundance a detekce chyb mě
řením. To je však již velmi náročné na teoretickou analýzu. V těchto případech mohou být
vodítkem výsledky simulací. Jádro softwaru neplánujeme měnit, ale zamýšlíme software
obohatit o funkce usnadňující použití v praxi a posléze dát k dispozici na internetu.
V případech, kdy to bude možné, budeme hledat možnosti využití korekce do druhého
či vyššího řádu. Podotýkáme, že korekce do vyššího řádu nemusí nutně znamenat menší
zbytkovou chybu! Vyšší řád jen znamená, že existuje hranice velikosti chyby, pod kterou
už je metoda vyššího řádu vždy lepší. Další potíž je v tom, že korekce vyššího řádu může
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obnášet neprakticky dlouhou sekvenci operací.
Pokusíme se zjistit, za jakých okolností existují korekční sekvence, které v soucmu
neodpovídají jednotkové operaci. Dosavadní výsledky vždy vedly na řešení odpovídající
(pro nulovou chybu) jednotkové operaci ; pokusíme se zjistit , co je v jádru této skutečnosti.
Budeme zkoumat, zda korekce chyby a skutečně automaticky koriguje i chybu "(, jak
se zdá z výsledků sekce 5.3.2.
V neposlední řadě budeme konstruovat specifické modely statických chyb a asociovaná
korekční schémata, konkrétně pro experimentální realizace planárních Penningových pastí
ve skupině prof. Schmidt-Kalera
(http://www.uni-ulm.de/nawi/nawi-qiv/forschung/elektronen-quantencomputer.html).

6.2

Závěr

Motivováni budoucí potřebou flexibilní simulace neideálního kvantového počítače o více
qubitech jsme napsali optimalizovanou c++ knihovnu pro obecné jedno- a dvouqubitové
operace na stavových vektorech kvantových registrů. Na běžném hardwaru jsme schopni
simulovat až 25 qubitů s časem operace 1 s. Pro jednodušší užívání C++ knihovny jsme
napsali interface v jazyce Python, což umožňuje interaktivní práci s knihovnou.
Dále jsme ukázali , že nejen statické chyby volného vývoj e, ale i statické chyby operací
jsou korigovatelné pomocí vhodné korekční sekvence. Nalezli jsme korekční schémata pro
jeden qubit sestávající z operací o-1 , 0'2 , která fungují i za přítomnosti obecné chyby volného
vývoje a obecných nezávislých chyb operací. Schémata korigují chybu do prvního řádu a
jsou důkazem toho, že korekce je v principu možná.
Vypracovali jsme model neideálního volného vývoje jednoho spinového qubitu počítače
na uvězněných elektronech a model neideálních operací na tomto qubitu. Nalezli jsme
korekční schémata pro tento model. Ukázali jsme, že pro případ chyby a je možná korekce
do druhého řádu. Diskutovali jsme různé způsoby, jak sekvence nacházet.
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Příloha

A

c++

knihovna pro operace se
stavovými vektory
#ifndef QCS_INCLUDED
#define QCS_INCLUDED
#include <complex>
//#include <math>
#include <vector>
#include <algorithm>
typedef double Real;
typedef unsigned int ulint; //pokud mame vic nez 4G pameti, zmenit na unsigned long
typedef unsigned int uint;
template <class T, int rows, int columns>
class matrix {
T values[rows] [columns];
public:
matrix() {
for(int i=O;i<rows;i++)
for(int j=O;j<columns;j++)
val ues [i] [j] =O;
}

T* operator[] (uint row) {
return values[row];
}

T operator() (uint row, uint column) {
return values[row] [column];
}

void operator() (uint row, uint column, T value) {
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values [row] [column] =value;
}

};

typedef std: :complex<Real> Complex;
typedef matrix<Complex,2,2> Matrix2x2;
typedef matrix<Complex,4,4> Matrix4x4;
class QRegisterStateVector {
public:
typedef std: :vector<Complex> StateVector ;
private :
uint nQubi ts;
StateVector components;
public:
QRegisterStateVector(uint nQubits_O) {
nQubits=nQubits_O;
components.resize((lu)<<nQubits); li je rozdil mezi 1 a lu??? ! ! ! ???
std: :fill(components.begin(),components.end(),0);
components[0]=1;
}

Real calculateSquaredNorm() {
Real sum=O;
StateVector: :iterator it;
StateVector: :iterator last=components.end();
for(it=components.begin();it!=last;it++)
sum+=std: :norm(*it); li norm() definovane v complex je ve skutecnosti a-2+b-2
return sum;
}

Real calculateNorm() {
return std : :sqrt(calculateSquaredNorm());
}

void scale(Complex factor) {
StateVector : :iterator it;
StateVector: :iterator last=components . end();
for(it=components.begin();it!=last;it++)
(*it)*=factor;
}
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void scale(Real factor) {
StateVector : :iterator it;
StateVector: :iterator last=components.end();
for(it=components.begin();it!=last;it++)
(*it)*=factor;
}
void normalize() {
scale(1lcalculateNorm());
}
Complex dot(QRegisterStateVector* vec) {li returns <veclthis>
if(components.size()!=vec->components.size())
return O;
Complex result=O;
StateVector: :iterator it1;
StateVector: :iterator last1=components.end();
StateVector: :iterator it2;
StateVector: :iterator last2=vec->components.end();
for(it1=components.begin(),it2=vec->components.begin();it1!=last1;it1++,it2++)
result+=(*it1)*std: :conj(*it2);
return result;

}
Complex getComponent(ulint index) {
if(index>=components.size())
return O;
return components[index];

}
void setComponent(ulint index, Complex value) {
if(index>=components.size())
return ;
components[index]=value ;
}
Matrix2x2 calculate1QDensityMatrix(uint iQubit) {
Matrix2x2 result;
if(iQubit>=nQubits)
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return result;
ulint mask=(1u)<<iQubit;
for(ulint i1=mask;i1<components.size();i1++,i1l=mask){
Complex c0=components[i1-mask]; li zamyslet se nad prepisem pomoci iteratoru ??
Complex c1=components[i1];
result[O] [O]+=std: :norm(cO);
result[1] [1]+=std: :norm(c1);
result[O] [1]+=std: :conj(c1)*c0;
}

result[1] [O]=std: :conj(result[O] [1]); li hermitovska :-))
return result;
}

Matrix4x4 calculate2QDensityMatrix(uint iQubit1, uint iQubit2) { li 1 .. less signifi
Matrix4x4 result;
if((iQubit1>=nQubits)I l(iQubit2>=nQubits)I ICiQubit1==iQubit2))
return result;
ulint mask1=((1u)<<iQubit1);
ulint mask2=((1u)<<iQubit2);
ulint mask=mask1lmask2;
for(ulint i3=mask;i3<components.size();i3++,i3l=mask){
Complex cO=components[i3-mask];
Complex c1=components[i3-mask2];
Complex c2=components[i3-mask1];
Complex c3=components[i3];
result[O]
result [1]
result[2]
result[3]

[O]+=std:
[1] +=std:
[2]+=std:
[3]+=std:

:norm(cO);
:norm(c1);
:norm(c2);
:norm(c3);

result[O] [1]+=std: :conj(c1)*c0;
~esult[O] [2]+=std: : conj(c2)*c0;
result[O] [3]+=std: :conj(c3)*c0;
result[1] [2]+=std: : conj(c2)*c1;
result[1] [3]+=std : :conj(c3)*c1;
result[2] [3]+=std: :conj(c3)*c2;
}

resul t [1] [OJ =std: : conj (result [O] [1]) ;
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resul t [2J [OJ =std: : conj (resul t [OJ
resul t [3J [OJ =std: : conj (resul t [OJ
resul t [2J [1J =std: : conj (resul t [1J
result[3J (1J=std: :conj(result[1J
result[3J [2J=std::conj(result[2J
return result;

[2J) ;
[3J) ;
[2J) ;
[3J);
[3J);

}

void apply1QOperationElement(uint iQubit, Matrix2x2 element) {
if(iQubit>=nQubits)
return;
ulint mask=(1u)<<iQubit;
for(ulint i1=mask;i1<components.size();i1++,i1l=mask){
ulint iO=i1-mask;
Complex cO=components[iOJ;
Complex c1=components[i1J;
components [iOJ =cO*element [OJ [OJ +c1*element [OJ [1J ;
components[i1J=cO*element[1J [OJ+c1*element[1J [1J;
}

}

void apply2QOperationElement(uint iQubit1,uint iQubit2, Matrix4x4 element) {
if((iQubit1>=nQubits)I l(iQubit2>=nQubits)I l(iQubit1==iQubit2))
return;
ulint mask1=((1u)<<iQubit1);
ulint mask2=((1u)<<iQubit2);
ulint mask=mask11mask2;
for(ulint i3=mask;i3<components.size();i3++,i3l=mask){
ulint iO=i3-mask;
ulint i1=i3-mask2;
ulint i2=i3-mask1;
Complex
Complex
Complex
Complex

cO=components[iOJ;
c1=components[i1J;
c2=components[i2J;
c3=components[i3J;

components[iOJ=element[OJ
components [i1] =element [1]
components[i2]=element[2J
components[i3]=element[3J

[OJ*cO+element[OJ
[O] *cO+element [1J
[OJ*c0+element[2J
[OJ*c0+element[3]

}
}

};

47

[1J*c1+element[OJ
[1J *c1+element [1]
[1]*c1+element[2J
[1J*c1+element[3J

[2J*c2+element[OJ
[2J *c2+element [1]
[2J*c2+element[2]
[2]*c2+elernent[3]

[3J
[3]
[3]
[3]

#endif
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Příloha

B

Pythonovský modul pro volání c++
knihovny pro operace se stavovými
vektory
import QCS
from sympy import

*

def cplxToSympy(c):
return complex(c.real(),c.imag())
def sympyToCplx(c):
return QCS.Complex(re(c),im(c))
def m2x2ToSympy(matrix2x2):
out=zero(2)
for i in xrange(2):
for jin xrange(2):
out[i,j]=cplxToSympy(matrix2x2(i,j))
return out
#
return Matrix([[matrix2x2(i,j) for j in xrange(2)] for i in xrange(2) ]) :)
def sympyToM2x2(sympyMatrix):
out=QCS.Matrix2x2()
for i in xrange(2):
for j in xrange(2):
out(i,j,sympyToCplx(sympyMatrix[i,j]))
return aut
def m4x4ToSympy(matrix4x4):
out=zero(4)
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for i in xrange(4):
for j in xrange(4):
out[i,j]=cplxToSympy(matrix4x4(i,j))
return out
def sympyToM4x4(sympyMatrix):
out=QCS.Matrix4x4()
for i in xrange(4):
for j in xrange(4):
out(i,j,sympyToCplx(sympyMatrix[i,j]))
return out
def rho1Q(stateVector,iQubit):
return m2x2ToSympy(stateVector.calculate1QDensityMatrix(iQubit))
def rho2Q(stateVector,iQubit1,iQubit2):
return m4x4ToSympy(stateVector.calculate2QDensityMatrix(iQubit1,iQubit2))
def apply1QOpEl(stateVector, iQubit, operationElement):
stateVector.apply1QOperationElement(iQubit, sympyToM2x2(operationElement))
def apply2QOpEl(stateVector, iQubit1, iQubit2, operationElement):
stateVector.apply2QOperationElement(iQubit1, iQubit2, sympyToM4x4(operationElemerr
def svNorm2(stateVector):
return stateVector.calculateSquaredNorm()
def svNorm(stateVector):
return stateVector.calculateNorm()
def braket(bra,ket):
return cplxToSympy(ket.dot(bra))
def svScaleR(stateVector,factor) :
stateVector.scale(factor)
def svScaleC(stateVector,factor):
stateVector.scale(sympyToCplx(factor))
def getSvComp(stateVector,iComp):
return cplxToSympy(stateVector.getComponent(iComp))
def setSvComp(stateVector,iComp, value):
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stateVector.setComponent(iComp, sympyToCplx(value))

# nasledujici mozna prijde do samostatneho modulu
gSigma=[Matrix(a) for a in ((1,0),(0,1)),((0,1),(1,0)),((0,-I),(I,0)),((1,0),(0,-1))]
gI=gSigma [O]
gX=gSigma [1]
gY=gSigma[2]
gZ=gSigma[3]
gH=Matrix((1,1),(1,-1))/sqrt(2)
gS=Matrix((1,0),(0,I))
gT=Matrix((1,0),(0,exp(I*pi/4))) #nebo taky zRot(pi/4) az na globalni fazi
#doplnit rotace blochovy sfery okolo daneho 3D vektoru o dany uhel
#doplnit ZYZ dekompozici
# dalsi dekompozice?
a=Symbol ('a')
zRot=Matrix((exp(-I*a/2),0),(0,exp(I*a/2)))
yRot=Matrix((cos(a/2),-sin(a/2)),(sin(a/2),cos(a/2)))
#TODO: zjistit, co je pozitivni smer rotace okolo x, a doplnit xRot zkonstruovane pom
cNot1=Matrix((1,0,0,0),(0,1,0,0),(0,0,0,1),(0,0,1,0)) #v zavislosti na druhem qubitu
cNot2=Matrix((1,0,0,0),(0,0,0,1),(0,0,1,0),(0,1,0,0))
swap=cNot1*cNot2*cNot1
del a
#TODO: pridat vytvarec controlled-(jakakoli 1Q gate) 2Q-gatu a par jich predvytvorit
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