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Úvod

Po£átkem osmdesátých let vy²lo najevo, ºe po£íta£ová simulace kvantových sys-
tém· je obtíºný problém. Náro£nost plyne jednak z obrovských nárok· na pam¥´.
Nap°. uloºení kvantového stavu N £ástic se spinem 1

2
na m°íºi vyºaduje 2N kom-

plexních £ísel, konkrétn¥ komplexních amplitud u jednotlivých bázových stav·,
nebo´ dimenze Hilbertova prostoru je 2N . P°i simulaci kvantového systému je
totiº nutné drºet v pam¥ti v²echna klasická uspo°ádání. Dal²ím problémem je
výpo£etní sloºitost £asové evoluce, která vyºaduje výpo£et exponenciely matice
2N × 2N . P°i takových nárocích dne²ní superpo£íta£e prakticky zvládají výpo-
£ty maximáln¥ pro N ≈ 40. Není znám ºádný klasický algoritmus, který by si s
takovou kvantovou simulací poradil v polynomiálním £ase.

Richard Feynmann v roce 1982 p°i²el s nápadem vyuºít pro simulaci kvanto-
vého systému jiný kvantový systém - kvantový simulátor. Takovému °e²ení dnes
°íkáme kvantová simulace. B¥hem následujících let vy²lo najevo, ºe kvantové po-
£íta£e mají mnohem v¥t²í potenciál neº jen pro simulaci kvantových systém·.
Kvantová informatika se postupem £asu stala bohatým výzkumným oborem.

Feynman·v nápad spo£íval v tom, ºe kvantový simulátor by sám procházel
exponenciální explozí sloºitosti. S touto by si ov²em poradila p°íroda sama. Kvan-
tový simulátor by p°ipomínal simulovaný systém, aby se dala snadno najít spo-
jitost mezi vývojem simulátoru a systému. Dal²í moºností realizace Feynmanova
nápadu je digitální kvantová simulace, kde simulátorem je univerzální kvanto-
vý po£íta£, jenº umí s pevným hardwarem vykonat libovolný program a provést
jakoukoliv simulaci, na kterou má dostatek pam¥ti.

Síla kvantových po£íta£· tkví v konceptu q-bit· a kvantového paralelismu.
Q-bity, neboli kvantové bity, se od klasických bit· li²í tím, ºe v jeden okamºik
nemají hondotu 0 £i 1, ale jejich stav je popsán libovolnou normovanou superpo-
zicí t¥chto dvou bázových stav·. Po£et bázových stav· se s po£tem q-bit· ²káluje
exponenciáln¥, proto v principu m·ºeme do registru q-bit· uloºit exponenciáln¥
mnoho dat.

Kvantový paralelismus vyuºívá faktu, ºe aplikujeme-li unitární transformaci
na registr q-bit· v libovolné superpozici bázových stav·, transformace zap·sobí
na v²echny tyto stavy najednou a získáme tak (z klasického pohledu) superpozici
v²ech moºných výsledk·. To znamená ºe v jediném kroku dokáºeme aplikovat
unitární transformaci na exponenciální mnoºství v²ech moºných vstup· najed-
nou.

Tyto moºnosti d¥lají z kvantových po£íta£· nástroje, jenº mají potenciál ve
vybraných úlohách dalece p°edstihnout klasické po£íta£e a u jiných úloh, jako je
simulace kvantového systému, v·bec umoºnit jejich praktické °e²ení.

V této práci budeme diskutovat kvantové po£íta£e a jejich potenciál pro uºi-
tí ve fyzice mnoha £ástic. Popí²eme n¥kolik pouºívaných postup· a kvantových
algoritm· a osv¥tlíme s jakými problémy se potýká jejich praktická realizace.
Nakonec provedeme výpo£et pam¥´ové a £asové sloºitosti kvantové simulace N
párov¥ interagujících nukleon· v atomovém jád°e.
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1. Kvantový po£íta£ - úvod

1.1 Klasický po£íta£, Turing·v stroj

Po£íta£ de�nujeme jako víceú£elové za°ízení, jenº m·ºe být naprogramováno aby
automaticky vykonalo posloupnost aritmetických nebo logických operací. Po£í-
ta£ovým výpo£tem pak rozumíme zobrazení mezi vstupy a výstupy po£íta£e. Po
zobrazení poºadujeme, aby bylo jednozna£n¥ realizovatelné pomocí algoritmu,
tzn. sady instrukcí pro po£íta£, která je nem¥nná. Výpo£et v²ak m·ºe být pro-
babilistický, pro jeden vstup nemusíme dostat vºdy stejný výstup, poºadujeme
v²ak, aby pravd¥podobnosti jednotlivých výstup· byly zachovány.

V²imn¥te si, ºe vstup i výstup je pro nás n¥jaká sada znak·, které jsou ale ve
skute£nosti fyzikálními objekty. Tyto objekty se °ídí fyzikálními zákony a vlastní
výpo£et je fyzikální proces. Vice versa, kaºdý fyzikální proces m·ºeme povaºovat
za jakýsi výpo£et. Nap°íklad vliv reverzibility takového �výpo£tu� na fyzikální
entropii je p°ímý, kaºdý bit informace jenº se ztratí neodvratn¥ zp·sobí produkci
kT ln 2 entropie v systému (von Neumannova-Landauerova limita) [2]. �ím se
kvantové po£íta£e odli²ují od klasických je to, ºe probíhající proces nezbytn¥
zahrnuje kvantové jevy, jako je kvantová interference a provázanost stav·. Jak
uvidíme dále, tyto neintuitivní jevy mají vliv na sloºitost výpo£t· - kvantová
fyzika ovliv¬uje axiomy teorie sloºitosti.

Nejpopulárn¥j²ím konceptem teorie sloºitosti se stal Turing·v stroj. Jde o
matematický model velmi jednoduchého univerzálního po£íta£e, který je ov²em
v kone£ném £ase schopen provést jakýkoliv výpo£et, jenº zvládnou klasické digi-
tální po£íta£e, by´ jakkoliv výkonné. Turing·v stroj [3] obsahuje hlavu schopnou
£tení a zápisu na pam¥t v podob¥ nekone£n¥ dlouhé pásky. Navíc umí vykonávat
softwarové instrukce dané programem, jenº lze zapsat do kone£né tabulky.

Páska stroje je rozd¥lena na diskrétní bu¬ky. Kaºdá bu¬ka obsahuje znak
z kone£né abecedy. Hlava se v kaºdém kroku nachází na jedné z bun¥k pásky.
Krok výpo£tu probíhá tak, ºe si hlava nejprve p°e£te hodnotu bu¬ky na kterou
ukazuje, poté do ní zapí²e nový symbol a následn¥ m·ºe provést pohyb o jednu
bu¬ku doleva, doprava £i z·stat na svém míst¥. Hlava se navíc vºdy nachází v
jednom z kone£né mnoºiny stav·. Program je zobrazení

(stav hlavy; znak na £tené bu¬ce) (1.1)
7−→

(nový stav hlavy; znak k zapsání na skenovanou bu¬ku; kam se posunout dále),

de�nované pro v²echny stavy jenº mohou ve výpo£tu nastat. Vzhledem ke ko-
ne£nosti p°íslu²ných mnoºin je moºné program zapsat pomocí kone£né tabulky
záznam· ve tvaru (1.1), kde celá �rovnice� s konkrétními hodnotami p°edstavuje
jeden záznam. Kaºdý úsp¥²ný výpo£et je kone£ný. Výpo£et na Turingov¥ stroji
tedy reprezentujeme vstupem v podob¥ kone£ného °et¥zce znak· na pásce (ko-
ne£ný výpo£et) a tabulky instrukcí. Stav Turingova stroje je tedy determinován
stavem hlavy a pozicí na pásce. Vstupní informace zahrnují °et¥zec na pásce a
stav stroje. V²imn¥te si, ºe £innost stroje je lokální, tj. jeho dal²í krok závisí £ist¥
na lokální £ásti pásky.
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P°íkladem p°evzatým z [4] je se£tení dvou binárních £ísel je na tabulce (1.1)
a obrázku (1.1). �ísla jsou zapsána na pásce tak, ºe po£et jedni£ek reprezentu-
je hodnotu, £íslo je ohrani£eno x a mezi £ísly je libovolný po£et mezer _. Pro
jednodu²²í orientaci v tabulce zde stroj v kaºdém kroku ud¥lá vºdy jen pohyb
anebo zápis. Na prvním míst¥ v tabulce je akce k provedení a na druhém stav do
kterého má hlava p°ejít. Posun pásky doleva je zna£en L, doprava R, zápis znaku
daným znakem, ? znamená chyba a ! konec výpo£tu.

Obrázek 1.1: Schéma Turingova stroje
p°i s£ítání. Naho°e je páska se vstupní-
mi £ísly, dole hlava se ²esti stavy a ²ipka
uprost°ed reprezentuje £tení/zápis.

_ x 1

1 1 6 _ 2 R 1

2 R 2 _ 3 ?
3 R 3 _ 4 _ 5

4 L 4 ? R 6

5 L 5 ? R 1

6 x 6 ! R 3

Tabulka 1.1: Algoritmus
pro s£ítání dvou p°iroze-
ných £ísel.

Výpo£et nazveme reverzibilním, je-li jeho krok n jednozna£n¥ ur£en krokem
n+ 1. Fyzikální proces odpovídající reverzibilnímu výpo£tu je také termodyna-
micky vratný a tedy zahrnuje nulovou disipaci energie. C. H. Bennett ukázal [5],
ºe pro kaºdý Turing·v stroj existuje obdobný Turing·v stroj, jenº pracuje rever-
zibiln¥ a koná stejný výpo£et. Navíc °e²í-li p·vodní stroj problém s polynomiální
sloºitostí, reverzibilní verze bude taktéº efektivní. Poºadavek reverzibility tedy
neklade ºádné meze na výpo£etní kapacitu. D·leºitost tohoto tvrzení spo£ívá v
tom, ºe u kvantových výpo£t· je reverzibilita poºadována. Bennett dále ukázal,
ºe provedení ºádného výpo£tu nevyºaduje nutnou disipaci energie.

Obrázek 1.2: Orientovaný graf moº-
ných kon�gurací probabilistického výpo-
£tu. P°evzato z [1].

V praxi se £asto pouºívají nede-
terministické výpo£ty, ve kterých do-
volíme po£íta£i, aby si �hodil kost-
kou� a následující krok vybral náhod-
n¥. Takový výpo£et zpravidla dává
správný výsledek s pravd¥podobností
v¥t²í neº 1/2. Opakovaným pouºitím
algoritmu se tak dostaneme libovoln¥
blízko pravd¥podobnosti 1. Obdob-
né algoritmy jsou v mnoha p°ípadech
efektivn¥j²í neº v²echny známé deter-
ministické algoritmy °e²ící daný pro-
blém. P°íklad probabilistického výpo-
£tu je zde zobrazen jako orientovaný
graf na obrázku (1.2) p°evzatém z [1].
Kaºdá v¥tev reprezentuje moºný vý-
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voj výpo£tu v Turingov¥ stroji a kaºdá hrana jeden krok výpo£tu. Výpo£et za£íná
z ko°ene a následn¥ se v¥tví do r·zných kon�gurací s nenulovou pravd¥podob-
ností. �innost stroje je pln¥ ur£ena tabulkou záznam· ve tvaru (1.1), u kaºdého
záznamu v²ak nyní máme p°i°azeno £íslo p ∈ [0, 1] udávající pravd¥podobnost, ºe
bude tento krok vykonán. Kaºdý záznam je reprezentován jednou hranou v grafu.
Ke kaºdé hran¥ jsme p°i°adili jeden záznam a p. Nyní budeme poºadovat po p,
aby spl¬ovalo následující trojici pravidel:

1. Sou£et pravd¥podobností opu²t¥jících uzel je jedna.
2. Pravd¥podobnost konkrétní cesty od ko°ene aº k danému stavu je sou£in

pravd¥podobností kaºdé hrany po cest¥.
3. Pravd¥podobnost dosaºení daného stavu (uzlu) po n krocích je sou£et prav-

d¥podobností v²ech cest délky n, které vedou do uzlu.

Popsaný model se b¥ºn¥ pouºívá v klasických výpo£tech. Tento model v²ak
m·ºeme snadno p°evést do kvantové podoby. V kvantovém výpo£tu jednotli-
vé uzly nyní reprezentují ortogonální kvantové stavy. Namísto pravd¥podobnosti
p°i°adíme kaºdé hran¥ amplitudu pravd¥podobnosti α ∈ C, |α| ≤ 1. Pro ampli-
tudy platí stejná trojice pravidel jako p°edtím pro pravd¥podobnosti. Nap°íklad
amplituda α konkrétní cesty od ko°ene aº do daného stavu je sou£in amplitud
podél. Pravd¥pobnost realizace takové cesty je pak dána jako |α|2. Sitace je tedy
kvalitativn¥ odli²ná. P°edstavte si �nální stav (uzel), do kterého vedou jen dv¥
cesty s amplitudami α, β. Pravd¥podobnost dosaºení takového stavu je |α+ β|2.
Obecn¥ m·ºe být i |α + β| = 0, potom takový stav nem·ºe nastat. Amplitudy
se s£ítají, tento jev nazýváme kvantová interference a je to jedna ze základních
odli²ností klasického a kvantového výpo£tu. Druhou zásadní odli²ností je kvan-
tový paralelismus, jenº je popsán v kapitole 1.3. Ten zde lze ilustrovat tak, ºe
v p°ípad¥ kvantového výpo£tu systém nenásleduje jednu zvolenou cestu v grafu,
ale následuje v¥t²í mnoºství cest najednou. V daný moment se tedy páska na-
chází v jisté superpozici stav· a na konci pozorujeme interferenci v²ech moºných
výsledk· výpo£tu.

Popsaný kvantový Turing·v stroj (QTM) je kvantovou analogií probabilistic-
kého Turingova stroje a je jedním z model· kvantových výpo£t·. �innost QTM
je pln¥ dána tabulkou záznam· tvaru (1.1), nyní v²ak místo pravd¥podobnos-
ti kaºdému záznamu (hran¥ v grafu) p°i°adíme amplitudu pravd¥podobnosti, ºe
tato hrana bude následována z p°edchozího uzlu. QTM funguje prost°ednictvím
unitárních transformací p·sobících na celou momentální kon�guraci stroje. Trans-
formace jsou v²ak lokální v tom smyslu, ºe zm¥ny na bu¬ce mohou probíhat pou-
ze v závislosti na sousedních bu¬kách. Jak uvidíme dále, existují i dal²í modely
kvantového po£íta£e, které jsou fyzikáln¥ relevantn¥j²í. Tento model v²ak vhod-
n¥ ilustruje p°esun od klasického ke kvantovému výpo£tu. Dal²í modely zahrnují
nap°íklad výpo£et v podob¥ £asové evoluce Hamiltoniánu (kapitola 2.2), nebo
model kvantových obvod· (quantum circuits).

1.2 Teorie sloºitosti

Kaºdý výpo£et, který provádí po£íta£ je dán p°esnou sadou instrukcí. Takový
návod pro °e²ení daného problému nazýváme algoritmem. P°íkladem jsou jedno-
duché algoritmy pro násobení a d¥lení, které pat°í k základnímu vzd¥lání. Tyto
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algoritmy jsou p°i realizaci na po£íta£i velmi rychlé. P°íkladem sloºitých (poma-
lých) algoritm· je nap°íklad hra go, nebo rozklad £ísel na prvo£ísla. Kdyº vám
dám tuºku a papír a dv¥ velká prvo£ísla a poºádám vás, abyste je vynásobili, za-
bere vám to minutu. Kdyº vám ale dám jen jejich sou£in, nap°. 30121121, a budu
chtít abyste na²li ta dv¥ prvo£ísla, zabere vám to t°eba celý den. V tomto p°ípad¥
jsou to prvo£ísla 5011, 6011. Stejn¥ tak je to v p°ípad¥ výpo£tu na po£íta£i - ná-
sobení je rychlé, ale rozklad na prvo£ísla velmi pomalý. Není znám ºádný klasický
algoritmus, který by dokázal tento problém °e²it efektivn¥. Proto je na pouºití
velkých prvo£ísel postaveno mnoho ²ifer, nap°. RSA. Princip spo£ívá v tom, ºe
máme ve°ejný klí£, coº je sou£in dvou velkých prvo£ísel a soukromý klí£, coº jsou
tato prvo£ísla. Na de²ifrování zprávy je t°eba znát ob¥ prvo£ísla. Na za²ifrování
zprávy v²ak sta£í jejich sou£in. Kaºdý vám tedy m·ºe poslat bezpe£n¥ ²ifrovanou
zprávu, kdyº zná ve°ejný klí£. P°e£íst ji v²ak m·ºete jen vy. Bezpe£nost závisí na
faktu, ºe rozklad na prvo£ísla je velmi pomalý, tj. trval by na jakémkoli klasickém
po£íta£i mnohem déle neº pot°ebujete tuto zprávu utajit.

P°íklad. (RSA) Alice chce Bobovi poslat tajnou zprávu, komunikovat ale m·ºou
jen pomocí ve°ejného kanálu, jenº m·ºe n¥kdo odposlouchávat. Alice proto nej-
prve °ekne Bobovi, ºe mu chce poslat zprávu. Bob si náhodn¥ vygeneruje dv¥
velká prvo£ísla a nechá si je pro sebe. Jejich sou£in (ve°ejný klí£) po²le ve°ejným
kanálem Alici. Se znalostí ve°ejného klí£e m·ºe Alice pomocí RSA zprávu bezpe£-
n¥ za²ifrovat, ale pouze jednosm¥rn¥, tj. neumí ji zp¥t de²ifrovat. Za²ifrovanou
zprávu po²le zp¥t Bobovi. Ten zná sv·j soukromý klí£ (dv¥ prvo£ísla), nutný
k de²ifrování zprávy. Zprávu si tedy m·ºe p°e£íst. Pokud chce Alici odpov¥d¥t
²ifrovan¥, celý postup se zopakuje se zám¥nou Alice↔Bob.

Jak se dá m¥°it rychlost algoritmu? Teorie sloºitosti p°ichází s pojmem asympto-
tická sloºitost. Tato sloºitost je po£et základních instrukcí, jenº musí stroj vyko-
nat aby dosp¥l k výsledku. Pro daný vstup je to obvykle pevné £íslo, ale po
algoritmech poºadujeme aby si um¥ly poradit s r·znými vstupy. Kaºdý vstup se
dá reprezentovat ur£itým po£tem bit·. Sloºitost tedy b¥ºn¥ bereme jako funk-
ci po£tu bit· nutných k reprezentaci vstupu. Nap°íklad p°irozené £íslo N lze
reprezentovat pomocí log 2N bit·. Algoritmy s polynomiální sloºitostí - se slo-
ºitostí omezenou libovolným polynomem P (log 2N) nazýváme efektivní. Takové
algoritmy se v praxi £asto dají po£ítat i pro velké vstupy. Pomalej²í algoritmy
obvykle mají exponenciální sloºitost. Takové algoritmy se pro velká £ísla nedají
prakticky po£ítat, nebo´ by to trvalo velmi dlouho. Nap°. rozklad na prvo£ísla ob-
vykle pouºívaných ve°ejných klí£· by trval stovky let i na nejrychlej²ím po£íta£i
na sv¥t¥, protoºe pat°í do t°ídy exponenciáln¥ sloºitých algoritm·.

Poznámka. Sloºením polynomu vznikne op¥t polynom. Máme-li tedy efektivní
algoritmus A, jeho libovolným pouºitím v jinak efektivním algoritmu B vznikne
op¥t efektivní algoritmus.

Church·v-Turing·v teorém °íká, ºe efektivita algoritmu se zachovává, kdyº
daný problém °e²íme jiným univerzálním výpo£etním modelem. V²e nasv¥d-
£uje tomu, ºe tato hypotéza platí i pro kvantové modely. Nap°íklad máme-li
efektivní algoritmus na QTM, bude efektivní i v modelu kvantových obvod·.
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V p°ípad¥ probalistického výpo£tu nedostáváme p°esnou/jistou odpov¥¤, ale
odpov¥¤ algoritmu je správná s pravd¥podobností 1 − ε, kde ε ∈ [0, 1]. M¥jme
takový probabilistický algoritmus P , jehoº výstup lze efektivn¥ ov¥°it, nap°íklad
rozklad na prvo£ísla. Má-li tento algoritmus polynomiální sloºitost a 1− ε > 0.5,
pak algoritmus Pk, vzniklý jako k-krát opakovaný P , má taktéº polynomiální
sloºitost. Pravd¥podobnost alespo¬ jednoho úsp¥chu Pk je 1− [1− (1− ε)]k =
1− εk. Pokud je pravd¥podobnost úsp¥chu nezávislá na N , máme tedy zp·sob
jak vytvo°it efektivní algoritmus, jenº dává správnou odpov¥¤ s libovoln¥ vysokou
pravd¥podobností. Je-li 1 − ε závislé na N , m·ºeme takto získat efektivní algo-
rimus, neklesá-li 1− ε rychleji neº 1/P (log 2N), kde P je polynom. P°edstavme
si nyní rozhodovací problém s odpov¥dí ano/ne. V p°ípad¥, ºe výstup algoritmu
neumíme efektivn¥ ov¥°it, ale 1 − ε > 0.5, ε pevné, pak stále opakováním algo-
ritmu m·ºeme dosp¥t k odpov¥di správné s libovolnou pravd¥podobností. Sta£í
algoritmus opakovat a na konci vzít £ast¥j²í odpov¥¤. Papadimitriou v [6] ukazu-
je, ºe tato pravd¥podobnost konverguje exponenciáln¥, stejn¥ jako v p°edchozím
p°ípad¥.

1.3 Co je to kvantový po£íta£? q-bit, paralelismus

Richard Feynman si v roce 1982 v²iml, ºe se efektivní simulace obecné kvantové
evoluce na klasickém po£íta£i jeví jako nemoºná. Na rozdíl od klasické fyziky,
simulace £asového kvantov¥ mechanického vývoje zarhnuje po£et operací rostoucí
exponenciáln¥ s velikostí systému. Dimenze Hilbertova prostoru totiº s po£tem
£ástic roste exponenciáln¥, pam¥´ové nároky jsou tedy exponenciální a jakékoliv
klasické operace se systémem mají exponenciální sloºitost.

Stejn¥ tak v jako p°ípad¥ probabiltistického Turingova stroje na obrázku (1.2),
po£et v¥tví moºného kvantového vývoje obvykle roste s velikostí systému expo-
nenciáln¥. Klasicky bychom mohli p°istupovat k problému metodou Monte Carlo,
náhodným následováním jedné cesty za druhou, tj. hodit si u kaºdého rozv¥tvení
kostkou a celý postup opakovat pro získání dostate£ných statistických dat. Tento
p°ístup je v²ak v kvantovém p°ípad¥ zmemoºn¥n jevem interference pravd¥po-
dobnostních amplitud. M·ºeme sice na klasickém po£íta£i napo£ítat celá prav-
d¥podobnostní rozd¥lení amplitud a tak simulovat libovolný kvantový systém,
ale obecn¥ to nelze ud¥lat efektivn¥, ba naopak. Zde je vid¥t, ºe p°íroda dokáºe
efektivn¥ sledovat exponenciální mnoºství amplitud zp·sobem, který nem·ºeme
klasicky nasimulovat. Popsané exponenciální explozi se nedá vyhnout jinak neº
pouºitím aproximativních metod. Dobrá aproximace ov²em mnohdy není dostup-
ná. Simulace se tak stává v praxi neuskute£nitelnou i na nejvýkon¥j²ích klasických
po£íta£ích.

Feynman p°i²el ve svém £lánku [7] s °e²ením - tím má být práv¥ kvantový
po£íta£. Feynmann si uv¥domil, ºe kvantový stroj by mohl sám procházet expo-
nenciální explozí sloºitosti, ale tak, abychom tuto explozi nechali vy°e²it p°írod¥:
�Nech´ je po£íta£ sám sestaven z kvantov¥ mechanických prvk·, jenº se chovají
podle kvantov¥ mechanických zákon·.�

Po£íta£em tedy bude kvantový systém, který sám provede pot°ebný výpo£et.
Feynman nenavrhl konrétní koncepci, p°i²el ale s nápadem obejít exponenciální
explozi sloºitosti tím, ºe jí p°enecháme £erné sk°í¬ce p°írody, pracující podle
fyzikálních zákon·. Pozd¥ji se ukázalo, ºe kvantový po£íta£ má mnohem v¥t²í
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potenciál neº jen pro kvantové simulace a dnes jsou kvantové po£íta£e velmi
aktivním výzkumným oborem. Více neº deset let po Feynmanov¥ £lánku totiº
vy²lo najevo, ºe z kvantov¥ mechanických prvk· m·ºeme sestavit univerzální
kvantový po£íta£. Základem takového po£íta£e je kvantový bit, neboli q-bit. Q-
bit nemá jenom dv¥ hodnoty 0, 1, jako standartní bit, ale m·ºe se nacházet v
libovolné superpozici kvantových stav· |0〉, |1〉. Z°ejm¥ m·ºe být implemetován
nap°. jako £ástice se spinem 1/2, konkrétn¥ projekcí spinu ve sm¥ru osy z.

Z takových q-bit· je moºné vytvo°it provázaný registr o N q-bitech. Ten-
to p°ístup p°iná²í zna£né výhody, totiº jen abychom stav tohoto registru mohli
zaznamenat na klasickém po£íta£i, pot°ebovali bychom uloºit 2N komplexních
amplitud, ty v²ak kvantový registr ukládá p°irozen¥.

Vlastní výpo£et na kvantovém po£íta£i je pak realizace unitárních transfor-
mací na registru. Dal²ím mocnou výhodou je fakt, ºe platí princip superpozice
a tedy jedna provedená operace zap·sobí na v²echny bázové stavy s p°íslu²ný-
mi amplitudami najednou. Dá se °íct, ºe v jednom kroku výpo£tu pracujeme
se v²emi moºnými výstupy najednou. Tento efekt nazýváme výpo£et kvantovým
paralelismem.

Výpo£et prakticky probíhá tak, ºe nejprve na registru p°ipravíme po£áte£ní
stav, zahrnující vstup programu. Následn¥ experimentáln¥ realizujeme unitární
operace na registru (nap°. laserem, £i pomocí nukleární magnetické rezonance -
NMR), £ímº implementujeme kvantový algoritmus.

Nakonec máme systém v kone£ném stavu, obsahujícím superpozici v²ech moº-
ných výsledk·. Jediný zp·sob jak tuto informaci vy£íst je m¥°ením. M¥°ením
ov²em zkolabujeme vlnovou funkci registru a s danou pravd¥podobností zm¥°íme
hodnotu odpovídají jen jednomu z výsledk·, coº zpravidla nesta£í. Navrhneme-li
výpo£et tak, aby pravd¥podobnosti hledaných výstup· byly p°íznivé, opakováním
celého procesu m·ºeme efektivn¥ získat výstupní informaci s libovolnou p°esností,
je-li algoritmus efektivní.

Aby byl kvantový výpo£et efektivní, nesta£í aby byl pouºitý kvantový algo-
ritmus polynomiáln¥ sloºitý. Je nutné aby i fáze p°ípravy po£áte£ního stavu a
m¥°ení výstupu byly efektivní, tedy aby sloºitost t¥chto procedur nerostla expo-
nenciáln¥ s velikostí systému a s dal²ími zásadními parametry. Jak uvidíme dále,
i toto je mnohdy netriviální problém.

Existují dva základní p°ístupy ke kvantovému po£ítání - digitální a adiaba-
tické kvantové po£íta£e. V digitálním kvantovém po£íta£i m·ºe na registr q-bit·
p·sobit n¥kolik základních logických hradel, která uskute£¬ují digitální bitové
operace a jejichº sloºením a opakovaným pouºitím m·ºeme realizovat libovolný
program. Druhý p°ístup je adiabatické kvantové po£ítání, ve kterém kvantový sys-
tém celou dobu z·stává v základním stavu. Po£áte£ní hamiltonián, jenº je snadné
p°ipravit, pak vyvíjíme pomalu podle adiabatického teorému. Systém postupnou
evolucí p°ejde k �nálnímu hamiltoniánu, v n¥mº je reprezentován výstup. Oba
koncepty rozebereme v dal²ích kapitolách.

1.4 Kvantový registr a jeho unitární transformace

Nyní ukáºeme jak lze reprezentovat libovolný stav na registru o L q-bitech. Di-
menze Hilbertova prostoru je N = 2L. Obecný stav jednoho q-bitu lze zapsat jako
|ψ〉 = α |1〉+ β |0〉. Kaºdý bázový stav registru m·ºeme vyjád°it jako tenzorový
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sou£in jedno£ásticových bázových stav· a lze ho tedy reprezentovat L-ciferným
binárním £íslem x jako

|x〉 = |xL−1 xL−2 . . . x0〉 = |xL−1〉 ⊗ |xL−2〉 ⊗ · · · ⊗ |x0〉 , (1.2)

x =
L−1∑
i=0

xi2
i, (1.3)

kde xi ∈ {0, 1}.
Mnoºinu {|x〉}x nazýváme výpo£etní bází. Jde tedy o tenzorové sou£iny jed-

no£ásticových bázových stav· |0〉 , |1〉, prvkem je nap°. |1〉 ⊗ |0〉 ⊗ |1〉 pro L = 3.
Výpo£etní báze {|x〉}x pro regist o L q-bitech má 2L prvk·, p°i£emº kaºdému

prvku p°i°adíme binární £íslo x. Kaºdý q-bit má dva bázové stavy: |0〉 a |1〉.
Kaºdý bázový stav |x〉 lze tedy vyjád°it jako tenzorový sou£in

|x〉 = |xL−1 xL−2 . . . x0〉 = |xL−1〉 ⊗ |xL−2〉 ⊗ · · · ⊗ |x0〉 , (1.4)

x =
L−1∑
i=0

xi2
i. (1.5)

Obecný stav potom lze zapsat jako superpozici bázových stav·

|ψ〉 =
2L−1∑
x=0

αx |x〉 . (1.6)

Stav reprezentujeme pomocí 2L £ísel αx ∈ C. Kdyº je stav £asov¥ závislý, jsou
také αx £asov¥ závislá. Reprezentujeme-li stav |ψ〉 pomocí vlnové funkce ψ(x), je
to duplicitní situace, kde αx = ψ(x) ∀ x.

Na takovém registru nyní budeme provád¥t operace. Protoºe kvantová £asová
evoluce je unitární, budou unitární i v²echny transformace, jenº budeme chtít
na registr experimentáln¥ aplikovat. Unitární transformace jsou reverzibilní, coº
je vhodné, protoºe p°i aplikaci takových transformací ideáln¥ nedochází k r·stu
entropie.

Aplikace unitární transformace na tento registr zp·sobí n¥jakou vratnou zm¥-
nu αx 7→ α′x∀ x. Unitární transformace jsou lineární a jsou pln¥ ur£eny jejich
p·sobením na bázové stavy. Aplikujeme-li unitární transformaci na superpozici
mnoha stav·, dostaneme superpozici výsledk·. Díky tomu na kvantovém po£íta£i
jednou aplikací unitární transformace na registr najednou vypo£íst superpozici
výsledk· pro v²ech 2L bázových stav· registru. Z klasického pohledu jsme tedy
provedli exponenciální mnoºství operací v jednom kroku. Dostaneme superpozici
t¥chto výsledk· váºenou amplitudami αx. Tento jev nazýváme kvantový parale-
lismus.

P°íklad. [12] �asto pouºívaným kvantovým algoritmem je vypo£tení hodnoty
funkce f(x). Protoºe po programu poºadujeme reverzibilitu, musí se ve výsledném
stavu zachovat informace o vstupním stavu. Nejen o bod¥ x, ve kterém diskrétní
funkci f vyhodnocujeme, ale i o p°edchozí hodnot¥ registru, do kterého hodnotu
zapisujeme. Pouºijeme proto dva registry q-bit·, vstupní registr X a p°ídavný
registr Y , do kterého se zaznamená výsledek výpo£tu. �íselná hodnota x se dá ve
výpo£etní bázi reprezentovat L bity a hodnota y M bity. Na výpo£et pot°ebujeme
L+M q-bit·.
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Vyhodnocení funkce zrealizujeme jako transformaci F de�novanou vztahem

|x〉 7→ |x〉
|y0〉 7→

∣∣[y0 + f(x)] mod 2M
〉
= |y〉 . (1.7)

Ukaºme nyní, ºe F je unitární transformace.

〈Fx′y′0|Fxy0〉 =
[〈
[y′0 + f(x′)] mod 2M

∣∣ 〈x′|] [|x〉 ∣∣[y0 + f(x)] mod 2M
〉]

=

= δx
′

x

〈
[y′0 + f(x)] mod 2M

∣∣[y0 + f(x)] mod 2M
〉
=

= δx
′

x δ
y′0
y0

= 〈x′y′0|xy0〉 (1.8)

Odtud vidíme, ºe za p°edpokladu ortogonality báze tranformace F zachovává
skalární sou£in, a tedy je unitární.

|x〉

|y0〉

|x〉

∣∣[y0 + f(x)] mod 2M
〉

F

Obrázek 1.3: Schéma kvantového obvodu pro vy£íslení funkce.

1.5 Realizace unitárních transformací

V této £ásti budeme pracovat s konceptem digitálního kvantového po£íta£e. Kaº-
dý krok algoritmu je realizován jako unitární transformace. Programovací jazyk
pro ná² po£íta£ obsahuje kone£nou sadu instrukcí, z nichº kaºdá musí být rea-
lizovatelná v kone£ném £ase. Libovolná unitární transformace takto z°ejm¥ im-
plementovat nelze, nebo´ takových transformací je celé kontinuum. Budeme je
tedy obecn¥ moci naprogramovat pouze p°ibliºn¥, ale zato s libovolnou kone£nou
p°esností. Uvaºme nyní p°íklad p°evzatý z [1], v n¥mº volíme následující mnoºinu
základních transformací V0, V1, V2, V3 a jejich inverzí V4, V5, V6, V7:

V0 =

(
cosα sinα

− sinα cosα

)
, V1 =

(
cosα i sinα

i sinα cosα

)
,

V2 =

(
eiα 0

0 1

)
, V3 =

(
1 0

0 eiα

)
(1.9)

Pro α iracionální násobek π generuje tato mnoºina pomocí skládání grupu hus-
tou ve v²ech dvoudimenzionálních unitárních transformacích. Skoro v²echny ta-
kové transformace m·ºeme efektivn¥ aproximovat s p°esností ε °et¥zcem Vk dél-
ky < P (1/ε). Tato vlastnost se dá intuitivn¥ nahlédnout p°íkladem rotací na
kruhu. Je-li Rα rotace o úhel α, pak prvních k sloºení Rα dá v podstat¥ náhod-
n¥ distribuované body na kruhu. Zdvojnásobením k dostaneme p°ibliºn¥ dvakrát
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hust²í rozloºení bod·. P°edstavíme-li si libovolnou transformaci jako bod na kru-
hu, m·ºeme ji aproximovat s p°esností ε pomocí O(1/ε) rotací Rα. Vý²e uvedená
mnoºina generátor· je pouze p°íklad, v principu m·ºe být mnohem jednodu²²í.

Nyní máme osm základních transformací, které m·ºeme aplikovat na libovolný
q-bit. Víme, ºe pro kaºdou 2D unitární transformaci umíme pomocí < P (1/ε)
instrukcí aproximovat s p°esností ε. Deutsch v roce 1985 ukázal [8], ºe pro d-
dimenzionální transformace platí následující v¥ta.

V¥ta. Nech´ U je unitární matice d×d. Pak U m·ºeme psát jako sou£in 2d2 − d
unitárních matic, z nichº kaºdá p·sobí jen v dvoudimenzionálním prostoru gene-
rovaném párem prvk· výpo£etní báze.

D·kaz. Nejd°íve ukáºeme, ºe libovolný vektor x = (x1, . . . , xd) ve výpo£etní bázi
|e1〉 . . . |ed〉 m·ºeme p°etransformovat do tvaru (1, 0, . . . , 0) pomocí °et¥zce d− 1
transformací Ak. Nejd°íve pouºijeme

A2 =
1√

|x1|2 + |x2|2

(
x∗1 x∗2
x2 −x1

)
, (1.10)

na podprostoru {|e1〉 , |ed〉}, coº vynuluje x2. Poté analogicky vynulujeme x3, . . . , xd
pomocí A3, . . . , Ad. Máme tedy transformaci AdAd−1 . . . A2, jenº p°evede vektor x
na (1, 0, . . . , 0).

Nech´ |ψ1〉 . . . |ψ〉d jsou vlastní vektory U a ψ1 . . . ψd jsou vlastní £ísla. U imple-
mentujeme následovn¥: Na registr aplikujeme transformaci, která vý²e uvedenou
procedurou transformuje |ψ〉1 na |e〉1. Pak vynásobíme £íslem ψ1 v podprosto-
ru {|e1〉} a aplikujeme inverzní transformaci, jenº zobrazuje |e〉1 zp¥t do |ψ〉1.
Toto zopakujeme pro kaºdý vlastní vektor a jemu p°íslu²né vlastní £íslo. Pouºili
jsme pro kaºdý vlastní vektor (d− 1) + 1 + (d− 1) = 2d− 1 základních dvoudi-
menzionálních (2D) operací. Celkov¥ jsme vyjád°ili U jako sou£in d(2d− 1) 2D
transformací.

Vidíme, ºe pro kaºdou d-dimenzionální unitární transformaci U existuje pro-
gram, jenº v P (d/ε) krocích aproximuje U s p°esností ε, p°i£emº P je polynom.
Máme-li tedy algoritmus, jenº má k krok·, pak poºadujeme-li p°esnost ε, kaºdá
transformace m·ºe pracovat s p°esností ε/k, a tudíº pot°ebujeme P (dk/ε) základ-
ních instrukcí. Kdyº je ná² algoritmus efektivní, pak k roste jako k = P ′(log2N),
kde N je £íslo na vstupu a celý program m·ºeme efektivn¥ implementovat, pro d
pevné. Vstup ale kódujeme do L q-bit·, L = log2N a dimenze Hilbertova prostoru
je d = 2L = N .

Odtud je z°ejmé, ºe sloºitost aplikace obecné unitární transformace s p°esností
ε je P (2L/ε), tedy exponenciální. Aby byl algoritmus efektivní, nem·ºe obsahovat
libovolné unitární transformace se sloºitostí P (N), ale je t°eba pouºívat pouze
speciální transformace se sloºitostí P (logN). V¥t²ina transformací se kterými se
setkáváme ve fyzice a chemii má práv¥ takový charakter.

1.6 QFT - Kvantová Fourierova transformace

Fourierova transformace je pro kvantové po£íta£e esenciální nástroj. Slouºí nejen
pro transformaci mezi pozi£ní bází a bází hybnosti, ale také pro vy£íslování funkce,
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ur£ování periody funkce £i ur£ování fáze vlastních stav·. Navíc díky faktu, ºe
je známa efektivní implementace, se kvantová Fourierova transformace (QFT)
pouºívá ve v¥t²in¥ digitálních kvantových algoritm·.

V kvantovém po£íta£i pracujeme s QFT ve form¥ diskrétní Fourierovy trans-
formace modulo N , kde N je dimenze Hilbertova prostoru. Modulo N je zde aby
byl algoritmus reverzibilní. QFT je de�nována vzhledem k dané výpo£etní bázi
{|0〉 , . . . , |N − 1〉} jako transformace

QFT |x〉 ≡ 1√
N

N−1∑
k=0

e2πi
kx
N |k〉 . (1.11)

Pro obecný stav |ϕ〉 =
∑

x ϕ(x) |x〉 dostaneme

QFT |ϕ〉 =
N−1∑
k=0

ϕ̃(k) |k〉 , (1.12)

kde ϕ̃(k) =
1√
N

N−1∑
x=0

ϕ(x)e2πi
kx
N , (1.13)

kde ϕ̃(k) je F.T. funkce ϕ(x). Ukáºeme zde, jak efektivn¥ transformovat registr
o L q-bitech s dimenzí N = 2L. Uvedený algoritmus je zaloºen na známém kla-
sickém algorimu rychlé Fourierovy transformace FFT, p°evedeném do kvantové
podoby [1].

Výsledné bázové stavy registru po Fourierov¥ transformaci zna£íme |k〉 a jsou
de�novány obdobn¥. Navíc zade�nujeme bázi {|q〉}q, jejíº prvky odpovídají opa£-
n¥ binárn¥ zapsaným |k〉.

|q〉 = |qL−1 qL−2 . . . q0〉 = |k0 k1 . . . kL−1〉 . (1.14)

Pro implementaci QFT na |x〉 budeme pot°ebovat pouze dva typy unitárních
transformací. Jednobitovou operaci Hm, p·sobící na q-bit xm z registru a dvou-
bitovou operaci Bmn p·sobící na q-bity xm a xn. Ve vzestupn¥ se°azených bazích
{|0〉 , |1〉} a {|00〉 , |01〉 , |10〉 , |11〉} je de�nujeme maticovým zápisem

Hm =
1√
2

(
1 1

1 −1

)
, (1.15)

Bmn =


1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 e
iπ

2m−n

 . (1.16)

Bitová operace Hm se nazývá Hadamardovo hradlo. P°íklad jeho pouºití je
pro x = 14 :

H2 |01110〉 =
1√
2
(|01010〉 − |01110〉) . (1.17)

Operace Bmn pouze posouvá fázi stavu |11〉 kde první q-bit je q-bit indexovaný
m a druhý n. Operace Bmn tedy implementuje podmín¥ný fázový posun o jednu
z hodnot π

2
, π
4
, π
8
, . . .
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Obrázek 1.4: Kvantový obvod pro implementaci QFT. Zde je transformován regis-
tr o £ty°ech q-bitech. H zna£í Hadamardovo hradlo a π/k p°íslu²ný kontrolovaný
fázový posuv.

QFT implementujeme v L krocích, které zde budeme indexovat pomocí
j = L−1, L−2, . . . , 0. V prvním kroku (j = L−1) aplikujeme Hm na první q-bit
xL−1. V druhém kroku (j = L − 2) aplikujeme Bj,L−1 a poté Hm, tedy celkov¥
jsme po dr·hém kroku na |x〉 aplikovali unitární transformaci

(HL−2BL−2,L−1) (HL−1) |x〉 (1.18)

a po t°etím

(HL−3BL−3,L−2BL−3,L−1) (HL−2BL−2,L−1) (HL−1) |x〉 . (1.19)

V kaºdém kroku p°idáme jedno hradlo B. Obecn¥ je pak j-tý krok algoritmu
aplikace unitární transformace

HmBj,L−1Bj,L−2 . . . Bj,j+1 (1.20)

Po L krocích dostáváme

|x〉 7−→ 1√
N

N−1∑
k=0

e2πi
kx
N |q〉 , (1.21)

coº je ekvivaletní s QFT, pokud |q〉 budeme £íst opa£n¥, abychom dostali |k〉.
Druhou moºností je efektivní transformace |q〉 7→ |k〉 pomocí série prohození sta-
v·. Ilustrace algoritmu zapsaného jako kvantový obvod je na obrázku (1.4).

Uvedený algoritmus je efektivní, protoºe pro vstup délky L bylo t°eba L ope-
rací Hm a L(L − 1)/2 operací Bmn, coº dává celkem L(L + 1)/2 elementárních
hradel. Jde tedy o algoritmus s kvadratickou sloºitostí.

Poznámka. V²imn¥te si, ºe pro výslednou sloºitost je podstatné, ºeN je mocninou
dvou. B¥ºn¥ pouºívané algoritmy pro FFT jsou efektivní v blízkosti takovýchtoN ,
ale pro n¥která N mohou být pomalé. Lze ukázat [9], ºe QFT jde efektivn¥ provést
pro taková N , jejichº £ísla v prvo£íselném rozkladu jsou omezena A (logN)b, kde
A, b jsou konstanty nezávislé na N .

Z vý²e uvedeného algoritmu vyplývá, ºe QFT je unitární operace. Je totiº
sloºena z unitárních operací Hm a Bmn a permuta£ní matice je téº unitární.
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Coppersmith (1994) [10] ukázal metodu, jak provést p°ibliºnou diskrétní
Fourierovu tranformaci (ADFT). Tento algoritmus zanedbává operace Bmn

kde π/2n−m < πM pro 0 ≤ M ≤ L− 1 pevné. Maticové prvky ADFT se pak
li²í o fázi |ε| ≤ 2πL/2M . Sloºitost ADFT je L(M + 1).

1.7 Perioda funkce a Shor·v algoritmus

Peter Shor v roce 1994 publikoval sv·j slavný £lánek [11], ve kterém popsal revo-
lu£ní kvantový algoritmus pro rozklad na prvo£ísla. Tento algoritmus byl prvním
známým polynomiálním algoritmem pro tento ú£el a významn¥ se zaslouºil o
uvedení kvantových po£íta£· ve známost. V této práci nepopí²u celý algoritmus,
nastíním v²ak jeho princip.

Shor·v algoritmus je zaloºen na pouºití efektivního algoritmu pro hledá-
ní periody funkce. Detailní popis algoritmu pro hledání periody naleznete v
£lánku [1], hlavní vyuºívaným nástrojem je kvantová Fourierova transformace
(QFT). Zde popí²u princip algoritmu [12] pro hledání periody diskrétní funkce
f(x) = f(x+ r) s celo£íselnou periodou r. Registr pro reprezentaci vstupu x ozna-
£íme X, obsahuje L q-bit·. Registr pro reprezentaci výstupu f(x) ozna£íme Y .
Registr X zpo£átku inicializujeme do uniformní superpozice moºných stav·. Poté
na dvojici registr· pouºijeme vý²e popsaný algoritmus pro vyhodnocení funkce a
následn¥ aplikujeme QFT na X [12]:

|0, 0〉 −→ 1√
2L

2L−1∑
x=0

|x, 0〉 −→ 1√
2L

2L−1∑
x=0

|x, f(x)〉

−→ 1

2L

2L−1∑
x,y=0

exp

(
2πi xy

2L

)
|y, f(x)〉 (1.22)

Je vid¥t, ºe první transformace je unitární, unitarita druhé a t°etí je ukázána
vý²e. Nyní provedeme m¥°ení registru X. �ekn¥me, ºe na registrech X jsme
nam¥°ili a. Pravd¥podobnost takového výsledku, je-li registr Y v £istém stavu
odpovídajícímu nam¥°ení £ísla b je z°ejm¥

p(a, b) =
1

2L

∣∣∣∣∣∣
∑

x,f(x)=b

exp

(
2πi xa

2L

)∣∣∣∣∣∣
2

≈

∣∣∣∣∣∑
n=0

| exp
(
2πi rna

2L

)∣∣∣∣∣
2

, (1.23)

kde n ozna£uje kolik period funkce f(x) se vejde do £íselného rozsahu 0, . . . , 2L − 1
registru X. Pro velká n vypadá funkce (1.23) jako ekvidistantní °ada delta funkcí
odpovídajících maxim·m vzdáleným o 2L/r. Protoºe m¥°ením £ísla a dostane-
me s velkou pravd¥podobností hodnotu odpoívající jednomu z maxim, není t¥ºké
polynomiáln¥ násobn¥ opakovaným m¥°ení stanovit periodu funkce s pravd¥po-
dobností správného výsledku libovoln¥ blízkou 1.

Nyní vysv¥tlíme, jak se pomocí algoritmu pro hledání periody dá provést
rozklad £ísla N na prvo£ísla. Konkrétn¥ budeme pro y nesoud¥lné s N hledat
periodu funkce

fN(a) = ya mod N. (1.24)
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Nejprve uvaºme kvadratickou rovnici ve tvaru kongruence [1]:

x2 ≡ 1 mod N. (1.25)

�ekneme, ºe dv¥ £ísla jsou kongruentní, pokud mají stejný zbytek po d¥lení N .
Kongruenci £ísel zna£íme pomocí≡. Rovnice (1.25) má triviální °e²ení x = ±1 mod N .
Platí, ºe je-li N liché prvo£íslo, pak to jsou jediná dv¥ °e²ení, nebo´

x2 − 1 ≡ (x− 1)(x+ 1) ≡ 0 mod N, (1.26)

odkud z°ejm¥ x− 1 ≡ 0 nebo x+ 1 ≡ 0 mod N . Prvo£íslo jiº dále nelze rozkládat
na celá £ísla > 1.

V¥ta. Je-li N sloºené £íslo, pak navíc existují °e²ení ve tvaru x = ±a mod N .

D·kaz. Ukáºeme pro p°ípadN = n1n2, kde nejv¥t²í spole£ný d¥litelNSD(n1, n2) = 1.
Pro ko°eny xi rovnic x2i ≡ 1 mod n1 a x2i ≡ 1 mod n2 známe triviální °e²ení{

x1 ≡ 1 mod n1

x1 ≡ 1 mod n2

{
x2 ≡ −1 mod n1

x2 ≡ −1 mod n2{
x3 ≡ 1 mod n1

x3 ≡ −1 mod n2

{
x4 ≡ −1 mod n1

x4 ≡ 1 mod n2

(1.27)

Podle £ínské v¥ty o zbytku (Chinese remainder theorem) platí, ºe kaºdá z t¥chto
dvojic kongruencí má jednozna£né °e²ení modulo N . Z nesoud¥lnosti n1, n2 nut-
n¥ plyne x1 = 1, x2 = −1, coº jsou triviální °e²ení rovnice (1.25). Protoºe platí
soustava pro x3 a NSD(n1, n2) = 1, x3 není d¥litelné £íslem N = n1n2. Proto-
ºe existuje jednozna£né x3 mod N a x3 6= ±1, musí to být n¥jaké £íslo a > 1.
Analogicky platí x4 = −a. Dostali jsme tedy pár netriviálních °e²ení ±a.

Kdyº poskládáme a ≡ 1 mod n1 a −a ≡ 1 mod n2, dostaneme

(a+ 1)(a− 1) ≡ 0 mod N, (1.28)

protoºe navíc a 6= ±1, N d¥lí (a+ 1)(a− 1), ale ned¥lí a± 1 (≤ N + 1). Odtud
nahlédneme, ºe nejv¥t²í spole£ný d¥litel N a a±1 je netriviální faktor z rozkladu
£ísla N (ne nutn¥ prvo£íslo).

Díky tomu, ºe pro hledání NSD známe efektivní Euler·v algoritmus, známe-li
netriviální °e²ení x rovnice (1.25), umíme efektivn¥ najít netriviální faktor £íslaN .
Ko°en x nalezneme následovn¥. Nejprve zvolíme náhodné y; y < N , nesoud¥lné s
N . Nejmen²í celo£íselné °e²ení r rovnice

yr ≡ 1 mod N (1.29)

je p°esn¥ perioda funkce fN(a) = ya mod N . P°edpokládejme nyní, ºe umíme
efektivn¥ ur£it periodu r. Kdyº je získané r sudé, hned máme kandidáta x = yr/2

na netriviální ko°en (1.25). Takto dokáºeme pomocí hledání periody funkce fN(a)
efektivn¥ nalézt faktor z rozkladu N . Algoritmus m·ºe selhat, je li r liché, ne-
bo kdyº je sudé r triviálním °e²ením. Bereme-li ov²em y náhodn¥, dá se ukázat
[1], ºe pravd¥podobnost selhání je dostate£n¥ malá pro efektivní implementaci
probabilistického algoritmu.
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1.8 Dekoherence

Nejv¥t²ím problémem technické realizace kvantových po£íta£· je dekoherence.
Donedávna byl ve v¥decké komunit¥ ²iroce p°ijímán názor, ºe výkonné kvantové
po£íta£e vlivem dekoherence nejsou v praxi uskute£nitelné. Dote¤ jsme mluvili o
chybách pouze v souvislosti s probabilistickými algoritmy, nebo o chybách zahr-
nutých do matematické podstaty °e²ení problému. Bylo d·leºité, aby p°ítomnost
chyb nezvý²ila sloºitost na²eho algoritmu z polynomiální na exponenciální. Dal-
²ím zdrojem chyb, o kterém jsme ov²em nemluvili, jsou chyby zp·sobené interakcí
kvantového systému v po£íta£i s okolím. Nelze postavit ideální kvantový po£íta£,
který by byl od prost°edí dokonale izolován po dobu výpo£tu a na konci by na
n¥m byl pouze prom¥°en výsledek. Mikroskopické kvantové systémy obvykle siln¥
interagují s okolím. Pro minimalizaci takových chyb jsme nuceni pracovat se siln¥
izolovaným aparátem p°i nízkých teplotách.

Chybám zp·sobeným interakcí s prost°edím se na kvantovém po£íta£i nedá
zcela vyhnout. Jev naru²ování výpo£tu vlivem prost°edí obecn¥ nazýváme deko-
herencí. Zásadní je, jak je míra t¥chto chyb odvislá od velikosti systému, charak-
terizované po£tem q-bit· L = log2N . Pokud pravd¥podobnost 1− ε úsp¥chu v
kaºdém kroku klesá exponenciáln¥, tedy (1− ε) ∝ exp (−a logN), kde a > 0, pak
technicky není moºné povaºovat daný algoritmus za efektivní.

I v p°ípad¥ kdy je interakce systému a prost°edí slabá (a� 1) je nám prak-
ticky znemoºn¥no provád¥t výpo£et pro velké vstupy. Bohuºel interakce prost°edí
s výpo£etním systémem má práv¥ tuto povahu. Dekoherence se takto projeví i
u klasických po£íta£·. U kaºdého bitu v po£íta£i je malá, ale nenulová pravd¥-
podobnost ε′ chyby b¥hem výpo£tu. Tato chyba m·ºe být zp·sobena libovol-
ným fyzickým vlivem, nap°íklad zásahem £ástice kosmického zá°ení. Pravd¥po-
dobnost, ºe výpo£et prob¥hne bezchybn¥ na registru L bit· je (1− ε′)L a tedy
1− ε = (1− ε′)L = e−a lnN . Výsledná sloºitost je exponenciální, zde konkrétn¥
a = − log2 (1− ε′).

V klasických po£íta£ích proto pouºíváme samoopravující algoritmy, jenº umí
sníºit pravd¥podobnost chyby s rostoucím vstupem natolik, ºe a lnN z·stává
velmi malé. V²echny takové algoritmy pracují na principu opakování kódova-
né informace na více místech. P°i vy£ítání dat se pak bere v¥t²inová informace
za správnou a oprava spo£ívá v zapsání této informace do míst ostatních ko-
pií. Abychom takový algoritmus mohli pouºít, musíme mít moºnost m¥°it stavy
bit·/q-bit· za b¥hu. Pokud toto ov²em aplikujeme v kvantovém p°ípad¥, vlno-
vá funkce registru zkolabuje a zni£íme tím uloºenou superpozici stav·, £ímº se
zbavíme v²ech výhod kvantového po£íta£e. V pouºívaných kvantových po£íta£ích
navíc bývá vliv dekoherence mnohem siln¥j²í neº u klasických po£íta£·. Metody
opravující chyby v kvantovém po£íta£i jsou v sou£asnosti velmi studované pole,
protoºe bez ú£inného samoopravujícího mechanizmu není moºné provád¥t ºádné
rozsáhlej²í kvantové výpo£ty.

Vyjma nemoºnosti m¥°ení uloºeného stavu je v kvantovém p°ípad¥ také pro-
blém v tom, ºe kvantová informace uloºená v q-bitu nelze zkopírovat (no-cloning
theorem). Na první pohled to tedy vypadá, ºe ºádný zp·sob jak zkonstruovat
kvantový samoopravující kód není. Ve skute£nosti ale takové algoritmy existují.
Jak si v²iml Peter Shor [13], sice nem·ºeme �naklonovat� stav q-bitu, m·ºeme
v²ak informaci o jeho stavu roz²í°it do siln¥ provázané n-tice q-bit·. Na takové
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n-tici q-bit· je poté moºno najednou provést m¥°ení, jenº nezni£í kódovanou in-
formaci, ale poskytne nám údaje o nastalé chyb¥. Princip tkví v moºnosti zm¥°it
jakým zp·sobem se projevil vliv prost°edí na registr. �um je sice náhodný, tím
ºe jeho vliv zm¥°íme v²ak tento vliv vyprojektujeme do jisté konrétní transfor-
mace, která zm¥nila ná² registr. Následn¥ m·ºeme vratn¥ inverzním procesem k
detekovanému vlivu registr opravit, bez toho abychom znali uloºený stav.

Popi²me nyní po vzoru [17] dekoherenci q-bitu interagujícího s prost°edím, tj.
p°echod od £istého ke smí²enému stavu. Hilbert·v prostor je H = H1 ⊗H2, kde
H1, H2 jsou podprostory q-bitu a prost°edí s bázemi {|0〉 , |1〉} a {|ek〉}k. Budeme
p°edpokládat speciální £asovou evoluci, jenº neovliv¬uje komponentu z spinu:

|1〉 |ek〉
t−−→ |1〉 |ek1(t)〉

|0〉 |ek〉
t−−→ |0〉 |ek0(t)〉 (1.30)

Stav na po£átku je separabilní a je popsaný operátorem hustoty ρ̂12, podpro-
stor q-bitu je popsán pomocí ρ̂1 a q-bit je zpo£átku ve stavu |ψ〉. Máme tedy

ρ̂12 =

ρ̂1(0)︷ ︸︸ ︷
|ψ〉 〈ψ| ⊗

ρ̂2(0)︷ ︸︸ ︷(∑
k

wk |ek〉 〈ek|

)

ρ̂1(0) =

(
|α|2 αβ∗

α∗β |β|2

)
|ψ〉 = α |1〉+ β |0〉 (1.31)

V £ase se tedy ρ̂12 bude vyvíjet následovn¥

ρ̂12 =
∑
k

wk[ |α|2 |ek1(t)〉 |1〉 〈1| 〈ek1(t)|+ αβ∗ |ek1(t)〉 |1〉 〈0| 〈ek0(t)|+

+α∗β |ek0(t)〉 |0〉 〈1| 〈ek1(t)|+ |β|2 |ek0(t)〉 |0〉 〈0| 〈ek0(t)| ]. (1.32)

Pomocí £áste£né stopy stanovíme ρ̂1 = Tr2 ρ̂12. Dostaneme

ρ̂1(t) =

|α|2 |1〉 〈1|

[∑
k,l

wk 〈el|ek1(t)〉 〈ek1(t)|el〉

]
︸ ︷︷ ︸

1

+αβ∗ |1〉 〈0|

[∑
k,l

wk 〈el|ek1(t)〉 〈ek0(t)|el〉

]
︸ ︷︷ ︸

D(t)

+

+α∗β |0〉 〈1|

[∑
k,l

wk 〈e0|ek0(t)〉 〈ek1(t)|el〉

]
︸ ︷︷ ︸

D(t)∗

+ |β|2 |0〉 〈0|

[∑
k,l

wk 〈el|ek0(t)〉 〈ek0(t)|el〉

]
︸ ︷︷ ︸

1

.

Máme tedy

ρ̂1(t) =

(
|α|2 αβ∗ ·D(t)

α∗β ·D(t)∗ |β|2

)

D(t) =
∑
k

wk 〈ek0(t)|ek1(t)〉 |D(t)| ≤ 1 (1.33)
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FaktorD(t) nazýváme koherence a ur£uje jak rychle mizí mimodiagonální elemen-
ty ρ̂1(t). Obvykle jde o velmi rychle klesající funkci [17], proto tento jev nazýváme
dekoherencí. Pomocí interakce s prost°edím zde tedy £istý stav q-bitu p°e²el na
smí²ený stav, konkrétn¥

|ψ〉 = α |1〉+ β |0〉 t→∞−−−→ ρ̂1 = |α|2 |1〉 〈1|+ |β|2 |0〉 〈0| . (1.34)

Ekert·v £lánek [1] uvádí jako charakteristickou £asovou závislost exponen-
ciální pokles |D(t)| ≈ e−t/td , kde parametr td nazýváme dekoheren£ním £asem.
Hodnota dekoheren£ního £asu td závisí na zvolené fyzikální reprezentaci q-bit· a
pohybuje se od 10−12 s pro elektron-d¥rové excitace na polovodi£i aº po 104 s pro
jaderné spiny paramagnetických atom·.

Uvaºujme registr o N q-bitech, jehoº stav je popsán operátorem hustoty s
maticí 2N × 2N . Zv¥t²ujeme-li po£et q-bit·, pak n¥které koherence (analogie k
D(t)) podle [1] klesají p°ibliºn¥ jako sou£in jedno£ásticových koherencí, tedy jako
e−Nt/td . Dekoheren£ní £as je zde efektivn¥ td/N . Hrozí proto chyba registru s
pravd¥podobností ε, jenº roste exponenciáln¥ s po£tem q-bit· N . Z toho d·vodu
je pro realizaci kvantového po£íta£e nezbytné pouºít kvantový algoritmus pro
opravu vzniklých chyb (quantum error correction).

Dekoherence klade p°irozenou mez na maximální délku jakéhokoliv výpo£tu.
M¥jme kvantový registr o N q-bitech s charakteristickým dekoheren£ním £asem
td a nech´ elementární výpo£etní krok trvá £as τ . Chceme-li implementovat algo-
ritmus o sloºitosti k(N), pak abychom se pohybovali v dekoheren£ním £ase, musí
být spln¥na nerovnost

τk(N) <
td
N
. (1.35)

Nap°íklad pro algoritmus s kvadratickou sloºitostí k(N) = N2 pak dostaneme
omezení na velikost vstupu N < (td/τ)

1/3. Je tedy vid¥t, ºe pom¥r td/τ ur£uje
kolik nám na²e technické moºnosti dovolí. Bylo by nerealistické p°edpokládat, ºe
tento pom¥r bude moºné neomezen¥ zv¥t²ovat [1].
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2. Digitální versus adiabatický
kvantový po£íta£

2.1 Digitální kvantový po£íta£

Ke kvantovému po£ítání existuje n¥kolik p°ístup·. Nej£ast¥ji diskutovaný je mo-
del kvantových obvod· a adiabatický model. Podle Church-Turingovy teorému
(viz kapitola 1.2) jsou sice ekvivalentní, tj. kaºdý problém °esitelný v jednom
modelu m·ºe být ve druhém °e²en s obdobnou sloºitostí, pro r·zné problémy
jsou v²ak vhodné r·zné modely. Zde budeme porovnávat zmín¥né dva modely.
Dal²í potenciáln¥ zajímavé modely kvantového po£ítání nejen pro ú£ely simulací
jsou model topologického kvantového po£ítání, jednosm¥rné kvantové po£ítání a
kvantové procházky [18, 21].

Nyní budeme diskutovat model digitálního kvantového po£ítání. Jelikoº v¥t-
²ina této práce uvaºuje práv¥ tento model, nebudu zde znovu rozebírat v²echny
detaily, ale rad¥ji se odkáºu do pat°i£ných kapitol.

Model kvantových obvod· je výpo£etním modelem digitálního kvantového
po£íta£e. Jde o zobecn¥ní klasického obvodového modelu, zaloºeného na pam¥ti
reprezentované klasickými bity a na logických hradlech, jenº na q-bitech prová-
dí operace. Reprezentace pam¥ti po£íta£e pomocí q-bit· je rozebrána v kapitole
1.4. Kvantový obvod je de�nován jako unitární transformace Û , jenº zobrazuje
po£áte£ní stavy registru q-bit· na n¥jaké koncové stavy. Takovou transforma-
ci realizujeme v kvantovém po£íta£i pomocí sekvence elementárních kvantových
logických hradel. Na obrázku 2.1 vidíme kvantový obvod pro s£ítání (quantum
adder). Zde je pouºito To�oliho hradlo, jenº funguje podobn¥ jako C-NOT, ale
kontrolní q-bity jsou zde dva. Aby do²lo k aplikaci NOT, musí být oba kontrolní
q-bity 1.

|x1〉

|x2〉

|0〉

|x1〉

|(x1 + x2) mod 2〉

|x1x2〉

Obrázek 2.1: Kvantový obvod pro se£tení dvou q-bit·. Nejprve je aplikováno To-
�oliho hradlo se dv¥ma kontrolními q-bity a následn¥ hradlo C-NOT. P°i£ítáme
q-bit naho°e ke q-bitu uprost°ed. V q-bitu dole z·stane uloºena hodnota k po-
tenciálnímu p°enesení na dal²í q-bity.

Dal²í p°íklady kvantových obvod· jsou na obrázcích 1.3, 1.4 a 4.1. Logická
hradla jsou obvykle jednoduché �xní unitární transformace p·sobící na jeden
q-bit £i dvojici q-bit·. Libovolná transformace Û m·ºe být aproximována s po-
ºadovanou p°esností dostate£n¥ dlouhým °et¥zcem kvantových logických hradel
(viz kapitola 1.5).
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Mnoºinu elementárních hradel, z nichº lze sloºit libovolnou transformaci, na-
zýváme univerzální. Pro klasické po£íta£e je nap°íklad samotné logické hradlo
NAND (NOT AND) univerzální. Tato se dv¥ma bity na vstupu vrací nulu práv¥
tehdy, kdyº jsou oba vstupní bity 1. V kvantovém p°ípad¥ je univerzální nap°í-
klad mnoºina se v²emi fázovými posuny B, Hadamardovým hradlem H a hradlem
kontrolované negace, tedy C-NOT (controlled NOT). Hradlo pro fázový posuv a
Hadamardovo hradlo jsme jiº diskutovali v kapitole 1.6. Dvouq-bitová operace
C-NOT zanechá kontrolní q-bit v jeho p°edchozím stavu a na druhý q-bit apli-
kuje NOT, je-li kontrolní q-bit ve stavu 1 (máme na mysli samoz°ejm¥ bázové
stavy, jejichº superpozicí je obecný stav). Ukazuje se [21], ºe kombinace v²ech
jednoq-bitových hradel a jednoho provazujícího dvouq-bitového hradla, nap°íklad
C-NOT, je univerzální. Provazující hradlo m·ºe být experimentáln¥ realizováno
kteroukoliv fyzikální interakcí, jenº prováºe dva q-bity. Pro detaily o experimen-
tální realizaci kvantového po£ítání se odkáºu na kapitolu 3.8.

Kvantovým algoritmem nazýváme pevnou sekvenci unitárních transformací.
P°íkladem je algoritmus pro vyhodnocení funkce z kapitoly 1.4, d·leºitý algorit-
mus kvantové Fourierovy transformace (QFT) z kapitoly 1.6, Shor·v algoritmus
pro rozklad na prvo£initele (kapitola 1.7), algoritmus pro stanovení fáze (PEA,
kapitola 3.6), £i algoritmus pro simulaci chemické dynamiky (kapitola 4.3).

Kdyº °e²íme na kvantovém po£íta£i n¥jaký problém, pracujeme ve t°ech fázích.
Nejprve zakódujeme vstupní data do registru q-bit·. Tomuto procesu °íkáme
p°íprava po£áte£ního stavu. Tento proces v p°ípad¥ kvantových po£íta£· není
tak jednoduchý jako u klasických po£íta£·. Jeho obtíºnost a konkrétní návod pro
p°ípravu poºadovaného stavu je v kapitole 3.7. P°íprava komplikovan¥j²ích stav·
je probírána v kapitole 4.4.

Druhou fází výpo£tu je postupná aplikace unitárních transformací podle pro-
gramu na registr. Tímto je realizován kvantový algoritmus a na konci druhé fáze
z·stávají v registru výstupní data. Více o této fázi a o její £asové sloºitosti najdete
v kapitolách 1.2 a 1.5.

Poslední fází je extrakce výstupních dat z kvantového registru, tedy m¥°e-
ní. Protoºe jedno m¥°ení zkolabuje vlnovou funkci registru a výsledné hodnoty
popisují jeho stav jen £áste£n¥, je zpravidla nutné m¥°it vícekrát. M¥°íme-li po-
zorovatelnou veli£inu, nam¥°íme vºdy její vlastní £íslo a p°íslu²nou £ást registru
tím vyprojektujeme do jejího vlastního stavu. Abychom mohli opakovat m¥°e-
ní, je tedy nutné zopakovat v²echny t°i fáze výpo£tu. Více k m¥°ení najdete v
kapitole 3.6.

2.2 Adiabatický kvantový po£íta£

Adiabatický teorém dle [14] °íká:
�Fyzikální systém z·stává ve svém okamºitém vlastním stavu, p·sobí-li na

n¥j daná perturbace dostate£n¥ pomalu a je-li mezi vlastní hodnotou a zbytkem
spektra hamiltoniánu skok.�

Nyní stru£n¥ popí²u princip adiabatického kvantového po£ítání. V tomto mo-
delu kvantových výpo£t· z·stává kvantový po£íta£ po celou dobu ve svém základ-
ním stavu [21]. Hamiltonián Ĥ(t) kvantového po£íta£e je pomalu m¥n¥n z po£á-
te£ního hamiltoniánu Ĥ(0) do koncového Ĥ(T ). Systém je konstruován tak, ºe
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po£áte£ní hamiltonián lze experimentáln¥ snadno p°ipravit a ºe °e²ení problému
je zakódováno do základního stavu koncového hamiltoniánu Ĥ(T ).

Diskutujme nyní po vzoru [15] obecný vývoj systému kvantového po£íta£e
podle Schrödingerovy rovnice

i~
∂

∂t
|ψ(t)〉 = Ĥ(t) |ψ(t)〉 . (2.1)

Adiabatický teorém °íká, jak tato evoluce bude probíhat v p°ípad¥, ºe se Ĥ(t)
m¥ní dostate£n¥ pomalu. Uvaºujme dále hladký, jednoparametrický hamiltonián
Ĥ ′(s) pro 0 ≤ s ≤ 1. Dobu výpo£tu, tedy £as po který se Ĥ(t) m¥ní, ozna£íme T
a parametrizaci Ĥ ′(s) de�nujeme jako

Ĥ(t) = Ĥ ′(t/T ). (2.2)

Okamºité vlastní stavy a vlastní £ísla hamiltoniánu Ĥ ′(s) jsou dány rovnicí

Ĥ(s) |φ`(s)〉 = Eφ`(s) |φ`(s)〉 , (2.3)

Pracujeme tedy v bázi |φ`(s)〉, kde ` indexuje energetické hladiny systému. Hla-
diny spl¬ují E0(s) ≤ E1(s) ≤ · · · ≤ EN−1(s), kde N je dimenze Hilbertova pro-
storu. Ozna£me |ψ(0)〉 základní stav po£áte£ního hamiltoniánu Ĥ ′(0), to jest
|ψ(0)〉 = |φ0(s = 0)〉. Adiabatický teorém nám °íká, ºe je-li skok mezi dv¥ma nej-
niº²ími energetickými hladinami ost°e v¥t²í neº nula ∀ 0 ≤ s ≤ 1, pak v limit¥
platí

lim
T→∞

|〈φ0(s = 1)|ψ(T )〉| = 1. (2.4)

Tzn. existence skoku implikuje, ºe pro dost velká T bude |ψ(t)〉, vyvíjející se podle
(2.1), z·stávat ve stavu velmi blízkém okamºitému základnímu stavu hamiltoni-
ánu Ĥ ′(t/T ).

Ozna£me nejmen²í hodnotu skoku energetických základního stavu a prvního
excitovaného stavu jako

gmin = min
s∈[0,1]

[E1(s)− E0(s)]. (2.5)

Podle [15] se p°i detailn¥j²ím vhledu do adiabatického teorému ukáºe, ºe
abychom se s hodnotou |〈φ0(s = 1)|ψ(T )〉| p°iblíºili libovoln¥ blízko k 1 je po-
t°eba, aby výpo£et probíhal pomalu jako T � ε/g2min, kde

ε = max
s∈[0,1]

∣∣∣∣∣〈φ1(s)|
dĤ ′

ds
|φ0(s)〉

∣∣∣∣∣ . (2.6)

Postup je tedy následující: P°ipravíme systém tak, aby v £ase t = 0 byl po-
psán hamiltoniánem Ĥ(0). Dále se systém bude vyvíjet podle Schrödingerovy
rovnice. Je-li gmin > 0, pak podle adiabatického teorému po dostate£n¥ dlouhém
£ase T bude |ψ(T )〉 velmi blízko základního stavu hamiltoniánu Ĥ(T ). Základní
stav koncového hamiltoniánu kóduje °e²ení a jeho prom¥°ením tedy nalezneme
výsledek výpo£tu.

Postup m·ºe být naru²en skokem systému na vy²²í energetickou hladinu b¥-
hem výpo£tu. Takový p°eskok výpo£et zma°í. K p°eskoku m·ºe dojít p°i p°íli²
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rychlé evoluci, tedy nenecháme-li systém dostate£n¥ pomalu relaxovat do své �nál-
ní podoby. P°eskok m·ºe být zp·soben taky naru²ením vlivem okolního prost°edí.
Proto se adiabatické výpo£ty obvykle provádí za nízkých teplot.

Sloºitost je tedy dána £asem T . Zásadní je proto jak moc se k sob¥ p°ibliºují
energetické hladiny hamiltoniánu s rostoucí velikostí systému. Op¥t platí, ºe úlohy
u kterých T roste exponenciáln¥ s velikostí vstupu jsou prakticky ne°e²itelné.

Adiabatické kvantové po£íta£e se dají pouºít pro ú£ely fyzikálních a chemic-
kých simulací nap°íklad pro p°ípravu komplikovaných po£áte£ních stav· (kapitola
4.4), nebo pro optimaliza£ní úlohy. V kapitole 4.5 ukáºeme jejich pouºití p°i °e²ení
klasického optimaliza£ního problému skládání protein·.

Nejznám¥j²í experimentální realizací adiabatického kvantového po£íta£e je
stroj D-Wave ONE, vyrobený spole£ností D-Wave Systems, Inc. Údajn¥ se jedná
o funk£ní kvantový po£íta£ se 128 q-bity, schopný °e²it optimaliza£ní úlohy. Je se-
staven z makroskopických supravodivých smy£ek, jenº realizují jednotlivé q-bity.
V¥decká komunita je v²ak skeptická k tomuto stroji, jelikoº se v plném rozsahu
neprokázaly jeho kvantové vlastnosti. Dal²í verze p°ístroje, D-Wave TWO, byla
studována na University College London. K po£íta£i p°istupovali jako k �£erné
sk°í¬ce� a zkou²eli jak se zachová p°i realizaci algoritm· v porovnání s n¥kolika
klasickými výpo£etními modely. Ve svém £lánku [16] do²li k záv¥ru, ºe D-Wave
TWO vykazuje vlastnosti kvantového po£íta£e.
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3. Kvantová simulace

3.1 Obtíºný problém

Formulujme nyní obecný problém ab initio simulace kvantové evoluce. Ab initio
znamená �od za£átku� , tedy simulaci p°ímo podle základních fyzikálních princip·
(�rst principles). Nech´ po£áte£ní stav systému je |ψ(0)〉. �asový vývoj je ur£en
Schrödingerovou rovnicí

i~
∂

∂t
|ψ〉 = Ĥ |ψ〉 . (3.1)

Pro hamiltonián, jenº nezávisí explicitn¥ na £ase je °e²ením stav

|ψ(t)〉 = e−
i
~ Ĥt |ψ(0)〉 . (3.2)

P°i numerické simulaci jsme nuceni diskretizovat vlnovou funkci i £as. S po£tem
£ástic roste v klasickém po£íta£i mnoºství pam¥ti pot°ebné k uloºení vlnové funk-
ce exponenciáln¥ - pro reprezentaci stavu N £ástic se spinem 1/2 na m°íºi po-
t°ebujeme 2N komplexních £ísel. Dimenze p°íslu²ného N -£ásticového Hilbertova
prostoru H(N) = H(1) ⊗ · · · ⊗ H(1) je totiº 2N . Stav je reprezentován komplexní
amplitudou αi ∈ C p°ed kaºdých bázovým stavem |φi〉 následujícím zp·sobem

|ψ(t)〉 =
2N−1∑
i=0

αi(t) |φi〉 . (3.3)

Pro implementaci operátoru £asové evoluce e−
i
~ Ĥt je prakticky pot°eba vyhod-

notit exponencielu matice 2N × 2N . Spole£n¥ s uloºením stavu do pam¥ti tak
vzniká velmi rozsáhlý výpo£et. Horní mezí pro N , jenº dokáºí klasické po£íta£e
v rozumném £ase simulovat je podle aktuálních údaj· [18] p°ibliºn¥ N = 40. V
praxi vý²e uvedené znamená, ºe pro uloºení stavu systému s N = 40 p°i nume-
rické p°esnosti 32 bit· na jedno £íslo pot°ebujeme 4TB pam¥ti pro uloºení stavu
a po£ítáme exponencielu matice 240 × 240 ≈ 1024. Exponenciální r·st implikuje,
ºe pro vy²²í hodnoty N je provedení takové simulace na klasických po£íta£ích
technicky vylou£ené.

Jak jsem jiº nastínil, klasicky jsme nuceni p°istupovat k problému aproxima-
tivn¥. Metody Monte Carlo, teorie hustotních funkcionál·, st°edního pole, pertu-
rba£ní teorie, metody zaloºené na Greenov¥ funkci, provázané clustery a dal²í [18]
si dokáºí pro vybrané systémy poradit se simulací mnoho£ásticového problému s
polynomiální sloºitostí. Tyto aproximace lze ov²em efektivn¥ aplikovat pouze na
vybrané systémy. S metodou Monte Carlo naráºíme na tzv. znaménkový problém
[19], kde p°i integraci funkcí, jenº £asto m¥ní znaménko a jejichº hodnota se m¥ní
p°ili² rychle, roste chyba pouºité aproximace exponenciáln¥. Potom by pro dosta-
te£n¥ p°esnou simulaci bylo nutné postupovat s £asovým krokem, jenº by klesal
exponenciáln¥ s po£tem £ástic, coº ru²í výhody aproximace. U ostatních metod
zpravidla vyvstávají analogické potíºe se systémy, jenº se nechovají dostate£n¥
�rozumn¥� .
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3.2 Základní pojmy a de�nice

Kvantovou simulaci m·ºeme s ohledem na Feynman·v p°ístup zmín¥ný v kapitole
1.3 de�novat jako simulaci jednoho kvantov¥ mechanického systému pomocí jiného
kvantového systému.

Ozna£me |ϕi〉 po£áte£ní stav systému S, jehoº kvantový vývoj chceme simulo-
vat. Nech´ je vývoj popsán unitární transformací U . V p°ípad¥ £asového vývoje to
je unitární transformace Û = e−

i
~ ĤS t. Úkolem kvantové simulace je zjistit, v jakém

výsledném stavu |ϕf〉 se bude nacházet systém S po transformaci U . Podle uve-
dené de�nice simulaci realizujeme pomocí jiného, kontrolovatelného kvantového
systému C. Systém C popsaný hamiltoniánem ĤC nazýváme kvantovým simulá-
torem. Jde samoz°ejm¥ o kvantový po£íta£ C, nebo´ zde pro výpo£et pouºíváme
kvantový systém.

D·vodem pro pouºití systému C je jeho snaº²í ovladatelnost. Jeho po£áte£ní
stav |ψi〉 umíme p°ipravit. Simulátor b¥hem výpo£tu projde evolucí e−

i
~ ĤCt, p°i-

£emº jeho hamiltonián ĤC umíme zkonstruovat a na kone£ném stavu |ψf〉 pak
m·ºeme provád¥t m¥°ení. Abychom doty£ný výpo£et mohli nazvat simulací, musí
spl¬ovat následující relaci:

|ϕi〉 |ϕf〉

|ψi〉 |ψf〉

e−
i
~ ĤS t

f

e−
i
~ ĤCt

g (3.4)

Tj. musí existovat zobrazení f a g mezi po£áte£ními a kone£nými stavy |ϕi〉 , |ϕf〉
systému S a |ψi〉 , |ψf〉 simulátoru C.

Vra´me se nyní k systému N = 40 £ástic se spinem 1/2. Pro reprezentaci
systému S v simulátoru nám nyní sta£í 40 provázaných q-bit·. To znamená, ºe
úloºný prostor registru q-bit· je exponenciáln¥ v¥t²í neº u klasického registru
bit·. Uloºenou informaci sice nem·ºeme vy£íst celou najednou, se stavem v²ak
m·ºeme pracovat jako s celkem. Pokud evoluce simulátoru reprodukuje evoluci
systému S, pak m·ºeme nalézt výsledný stav S bez nutnosti po£ítat exponenciálu
matice 2N × 2N . Efektivita celé simulace ov²em není samoz°ejmá. Aby byl celý
proces kvantové simulace efektivní, musí být v²echny jeho fáze implementovatelné
s polynomiálními zdroji.

3.3 Typy a fáze kvantové simulace

Kvantové simulace se d¥lí na dv¥ ²iroké t°ídy. První je analogová kvantová simu-
lace, p°i které je simulátor C kvantový systém speciáln¥ zkonstruovaný tak, aby
p°ipomínal konkrétní simulovaný systém S. P°íkladem je simulace supratekutosti
pomocí systému kvantového plynu na optické m°íºce [20]. Druhý p°ístup je digi-
tální kvantová simulace, jenº je zaloºena na faktu, ºe z kone£né pevné mnoºiny
unitárních transformací m·ºeme s libovolnou p°esností sloºit jakoukoliv unitární
transformaci. V takovém p°ípad¥ je simulátor univerzálním digitálním kvantovým
po£íta£em, tzn. pevný hardware m·ºe provád¥t libovolnou kvantovou simulaci,
na níº má dostate£né pam¥´ové prost°edky.
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Hlavním cílem kvantové simulace je obvykle ur£ení fyzikálních vlastností si-
mulovaného kvantového systému. Kaºdá taková kvantová simulace má t°i fáze:

1. Inicializace simulátoru do po£áte£ního stavu.
2. Implementace unitárních transformací - kvantová evoluce.
3. M¥°ení hledané informace na koncovém stavu simulátoru.

�ádná z t¥chto fází obvykle není triviální a u kaºdé musíme brát v potaz její slo-
ºitost v závislosti na velikosti systému a dal²ích relevantních parametrech daného
problému.

P°i p°íprav¥ po£áte£ního stavu se £asto vyuºívají znalosti z klasických apro-
ximativních výpo£t·, které napoví jaký stav je vhodné na po£átku p°ipravit, aby
kvantová evoluce s dostate£n¥ velkou pravd¥podobností dokonvergovala k hleda-
nému koncovému stavu. V²imn¥te si, ºe p°íprava obecného stavu má exponenci-
ální sloºitost, proto musí být kvantové algoritmy navrºeny tak, aby nevyºadovaly
obtíºn¥ p°ipravitelné po£áte£ní stavy.

Fáze implementace unitárních transformací je obvykle nejvíce diskutovaná,
protoºe obsahuje samotný kvantový algoritmus zaji²´ující kvantovou evoluci. Je
nutné algorimus navrhnout tak, aby si vysta£il s implementací polynomiálního
mnoºství základních unitárních transformací a aby nemusel probíhat exponenci-
áln¥ pomalu v £ase (viz kapitola 2.2).

P°i m¥°ení je t°eba aby pravd¥podobnost chyby nerostla exponenciáln¥ s ve-
likostí vstupu. Dále je nutno zajistit, aby na zji²t¥ní hledané informace sta£il po-
lynomiální po£et m¥°ení. Abychom mohli opakovat m¥°ení, je nutné celý proces
simulace zopakovat, protoºe m¥°ení zhroutí kvantový stav systému simulátoru
do vlastního stavu m¥°ené veli£iny, odpovídajícímu nam¥°ené vlastní hodnot¥.
Moºnost rychlého opakování simulace je tedy taktéº esenciální pro její realizo-
vatelnost, protoºe zpravidla pracujeme s probabiltistickým výpo£tem a s malým
po£tem m¥°ení je statistika nedostate£ná.

3.4 Digitální kvantová simulace

P°i digitální kvantové simulaci nejprve zakódujeme po£áte£ní stav |ϕi〉 systému
S pomocí výpo£etní báze do registru N q-bit·, jehoº stav jsme vý²e zna£ili |ψi〉.
Abychom nalezli kone£ný stav |ψf〉, musíme aplikovat komplikovanou unitární
transformaci £asové evoluce exp− i

~ĤCt. Digitální kvantový po£íta£ umí apliko-
vat n¥kolik základních jedno a dvou q-bitových transformací, z nichº lze poºa-
dovaná evoluce sloºit s libovolnou p°esností. Dostate£n¥ dlouhou sérií aplikací
základních transformací takto v principu umíme aproximovat jakoukoliv unitární
transformaci (viz kapitola 1.5), proto je digitální kvantová simulace univerzální.

Jak je v²ak uvedeno vý²e, v praxi není moºné takto sloºit libovolnou uni-
tární transformaci, protoºe obecn¥ je pot°eba exponenciální mnoºství základních
transformací, a tedy existují hamiltoniány, jenº touto metodou prakticky simu-
lovat nelze. M·ºeme tak ov²em efektivn¥ simulovat kaºdý kone£n¥ dimenzionální
lokální hamiltonián (viz. níºe). Toto je zvlá²´ d·leºité, nebo´ do této t°ídy °adí-
me v²echny lokální spinové systémy a v²echny hamiltoniány, které na n¥ m·ºeme
zobrazit [18]. Nem·ºeme tedy simulovat libovolnou transformaci v matematickém
smyslu, ale transformace z v¥t²iny fyzikálních teorií v principu lze takto simulovat
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efektivn¥. Protoºe implementace unitárních transformací bývá zpravidla aproxi-
mativní, p°i konstrukci algoritmu je pot°eba dbát na to, aby zvy²ování p°esnosti
na libovolnou míru nem¥lo za následek exponenciální nárust po£tu základních
transformací (kvantových logických hradel).

Poznámka. V²imn¥te si, ºe digitální kvantová simulace není omezena jen na simu-
laci £asového vývoje systému. Dal²í moºností je hledání vlastních stav· a vlastních
£ísel pozorovatelných, nap°íklad hamiltoniánu. M·ºeme tak nap°íklad simulací
hledat energetické hladiny chemického £i fyzikálního systému [21]. Dal²í vyuºití
digitální simulace °e²ící obtíºný problém je simulace procesu p°echodu do termo-
dynamické rovnováhy [22, 23]. Systém s hamiltoniánem Ĥ v kontaktu s tepelnou
lázní o teplot¥ T obecn¥ p°ejde do rovnováhy dané tzv. Gibbsovým stavem daným
operátorem hustoty ρ̂therm = 1

Z e
−Ĥ/kbT , kde kb je Boltzmannova konstanta a Z je

parti£ní funkce Z = Tr e−Ĥ/kbT zaji²´ující normalizaci Tr ρtherm = 1. Procesy ve-
doucí k termodynamické rovnováze zatím nejsou dob°e pochopené [23]. Nalezení
ρ̂therm je obecn¥ exponencieln¥ sloºitý problém a jeho °e²ení pomocí kvantových
po£íta£· by umoºnilo lépe porozum¥t této problematice.

Jak jsme zmínili vý²e, digitální kvantová simulace má t°i fáze. P°íprava po£á-
te£ního stavu znamená zakódovat po£áte£ní vlnovou funkci do registru N q-bit·.
P°íprava po£áte£ního stavu |000 . . . 0〉 7−→ |ψi〉 je obecn¥ obtíºný problém. M·ºe-
me v²ak efektivn¥ p°ipravit v¥t²inu fyzikáln¥ £i chemicky relevantních po£áte£ních
stav·, nap°íklad antisymetrizovaný stav N fermion· ze stavu |00 . . . 0〉, zahrnující
v²echny moºné permutace, nebo obecný �jedno£ásticový� stav N fermion· tvaru

|ψi〉 =
N∏
k=1

a†k |vakuum〉 , (3.5)

a také stavy reprezentující obvykle pouºívané chemické vlnové funkce [18, 21].
P°edpokládejme nyní, ºe °e²íme problém £asové evoluce Û(t) systému po-

psaného lokálním hamiltoniánem Ĥ, a ºe Ĥ m·ºeme psát jako sou£et M £len·
odpov¥dných za lokální interakce

Ĥ =
M∑
k=1

Ĥk. (3.6)

Pokud jednotlivé sloºky Ĥk komutují, platí

Û =
M∏
k=1

e−
i
~Ĥkt, (3.7)

a tedy m·ºeme p°ímo£a°e a efektivn¥ rozloºit Û na základní transformace, pro-
toºe e−

i
~ Ĥkt p·sobí jen lokáln¥ na omezené mnoºství q-bit·. Po£et pot°ebných

logických hradel tak poroste sM polynomiáln¥. Ve v¥t²in¥ p°ípad· ov²em Ĥk ne-
komutují, a je nutné p°istoupit k problému aproximativn¥. Nej£ast¥ji se pouºívá
metoda zaloºená na Lie-Trotterov¥ sou£inové formuli (Lie-Trotter formula), jenº
má ve své nejjednodu²²í podob¥ pro matice A,B následující podobu

eA+B = lim
n→∞

[
eA/neB/n

]n
. (3.8)
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Rozloºíme tedy Û(t) na krátké kroky £asové evoluce Û(δt) jako

Û(t) =

[
e−

i
~Ĥt
]t/δt

(3.9)

a poté dostaneme hledanou aproximaci [23, 24] ve tvaru

Û(δt) = e−
i
~
∑

k Ĥkδt =
∏
k

e−
i
~Ĥkδt +

∑
i<j

[Ĥi, Ĥj]
(δt)2

~2
+ . . .

=
∏
k

e−
i
~Ĥkδt +O

(
(δt)2

)
. (3.10)

Lie-Trottrova formule zde konkrétn¥ °íká

Û(t)→

[∏
k

e−
i
~Ĥkδt

] t
δt

; δt→ 0. (3.11)

Dostate£né p°esnosti je v²ak v této aproximaci prvního °ádu obvykle dosaºeno
aº pro dost malá δt, proto je v n¥kterých p°ípadech vhodné pouºít vy²²í °ády
rozkladu. Pomocí obdobné aproximace je také moºno probabilisticky simulovat
£asov¥ závislé hamiltoniány [18].

Dále uvidíme p°íklady realizací konkrétních simulací. V kapitole 4.3 p°edvede-
me p°íklad simulace chemické dynamiky, v kapitole 3.6 se dozvíme více o m¥°ení
a v kapitole 3.7 uvedeme algoritmus pro p°ípravu po£áte£ních stav·.

3.5 Analogová kvantová simulace

Druhým p°ístupem je analogová kvantová simulace. Zde pro simulaci systému S
popsaného hamiltoniánem ĤS zkonstruujeme podobný kvantový systém simulá-
toru C s hamiltoniánem ĤC, jenº p°ipomíná ĤS , ale je lépe kontrolovatelný. Je
nutné znát zobrazení mezi systémem a simulátorem

ĤS ←→ ĤC. (3.12)

Jak bylo zmín¥no vý²e (schéma (3.4)), pot°ebujeme také znát zobrazení f mezi
po£áte£nímy stavy systému a simulátoru |ϕi〉 7→ |ψi〉 a zobrazení g mezi konco-
vými stavy |ψf〉 7→ |ϕf〉. Pro unitární zobrazení pak m·ºeme psát

ĤC = gĤSf. (3.13)

Simulátor nemusí systém reprodukovat úpln¥. Volba zobrazení f, g se proto odvíjí
i od schopností simulátoru a hledaných vlastnosí systému. Analogová kvantová
simulace se obvykle pouºívá pro mnoho£ásticové problémy, kde se simulátor stá-
vá zjednodu²eným modelem systému, pouºitelným nap°. pro hledání £asového
vývoje nebo základního stavu.

I kdyº na první pohled vypadá moºnost navrhnout simulátor jako model sys-
tému oproti hledání efektivní dekompozice na základní logická hradla snadno,
nalezení vhodného zobrazení m·ºe být obtíºný problém. Setkáváme se potom s
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velmi komplexními a promy²lenými koncepty, jenº pouºívají nap°íklad p·sobení
externích polí, £i dodate£né systémy zprost°edkující r·zné interakce [18].

Nyní budu citovat p°íklad zobrazení mezi kvantovým systémem a simulátorem
z [18]. Budeme hledat simulátor pro Bose-Hubbard·v model krystalové m°íºky,
jenº je popsaný Bose-Hubbardovým hamiltoniánem

ĤS = ĤBH = −J
∑
〈i,j〉

(b̂†i b̂j) +
1

2
V
∑
i

N̂i(N̂i − 1)− µ
∑
i

N̂i, (3.14)

kde 〈i, j〉 znamená sumaci p°es sousední vrcholy v m°íºce, b̂†i , b̂i jsou bosonové
krea£ní resp. anihila£ní operátory atom· na pozici na m°íºce £íslované i, N̂ = b̂†i b̂i
je operátor po£tu £ástic v i-tém m°íºovém bodu, J je maticový element p°eskoku
atom· mezi vrcholy, V je odpuzování v rámci vrcholu a µ je chemický potenciál.

Podobn¥ interagující systém lze získat umíst¥ním neutrálních atom· do op-
tické m°íºe. Optická m°íºka je potenciál formovaný protich·dnými laserovými
svazky, jenº spolu interferují a vytvá°í periodickou m°íºku potenciálových pro-
hlubní. V t¥chto prohlubních je moºné zachytit atomy a pozorovat jejich chování.
Interagující bosonový plyn v periodickém potenciálu je popsán hamiltoniánem

ĤC = −J
∑
i,j

b̂†i b̂j +
∑
i

εiN̂i +
1

2
V
∑
i

N̂i(N̂i − 1), (3.15)

kde εi je potenciálová prohlube¬ i-tého vrcholu m°íºky zp·sobená vn¥j²ím poten-
ciálem a V odpovídá mí°e odpuzování dvou atom· v jednom vrcholu m°íºky.

Je vid¥t, ºe zobrazení ĤS ↔ ĤC mezi Bose-Hubbardovým modelem krystalové
m°íºky a atomy na optické m°íºce je v tomto p°ípad¥ p°ímo£aré. Pokud tedy v
simulátoru dokáºeme vhodn¥ manipulovat relativními hodnotami parametr· J, ε
a V , m·ºeme simulovat chování interagujících boson· na krystalové m°íºce.

P°íprava po£áte£ního a m¥°ení kone£ného stavu je u analogové kvantové si-
mulace více p°ímý proces neº v v p°ípad¥ digitální simulace. Vzhledem k silné
podobnosti mezi simulátorem a simulovaným systémem S je moºné o£ekávat, ºe
simulátor p°irozenými relaxa£ními procesy p°ejde do rovnováhy podobné odpo-
vídající stavu systému S. M¥°ení je usnadn¥no faktem, ºe na simulátoru m¥°íme
veli£inu p°ímo odpovídající hledané veli£in¥ v systému S. P°i digitální simulaci
m¥°íme nejprve veli£iny na registru q-bit·, a z nich poté teprve ur£ujeme jakou
hodnotu má hledaná veli£ina. Proces univerzální simulace je tedy nep°ímý a m·ºe
b¥hem n¥j snáze dojít k chybám nebo k nadm¥rnému r·stu sloºitosti.

Velkou výhodou analogové oproti digitální kvantové simulaci je fakt, ºe je
uºite£ná i za p°ítomnosti chyb. Zatímco digitální kvantový algoritmus po chyb¥
jediného q-bitu m·ºe dát nesrozumitelný výstup, malý zásah do kvantové evolu-
ce analogového simulátoru se na kvalitativní stránce v¥ci v·bec nemusí projevit.
Nap°íklad modelujeme-li kvantový fázový p°echod systému, m·ºeme ho v prin-
cipu pozorovat i za mírn¥ odli²ných parametr· a kvalitativn¥ mohou být takové
informace stále uºite£né.

3.6 M¥°ení pozorovatelných, kone£ný stav a PEA

Rozebírali jsme jak p°ipravit po£áte£ní stav a jak ho vyvíjet. Abychom se na-
konec n¥co dozv¥deli, informace o výsledném stavu musí být zm¥°eny. Plná cha-
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rakterizace stavu (quantum state tomography) je sice principiáln¥ moºná, obecn¥
v²ak má exponenciální sloºitost v závislosti na po£tu q-bit·. Protoºe jen omezené
mnoºství informací lze zjistit efektivn¥, pot°ebujeme schéma pro stanovení hle-
daných pozorovatelných - nap°. dipólových moment·, korela£ních funkcí, apod.
V principu m·ºe být m¥°ení provedeno v jakékoliv bázi. Protoºe se v²ak expe-
rimentální techniky obvykle zam¥°ují na konkrétní q-bity, pot°ebujeme metodu
pro provedení komplikovan¥j²ích m¥°ení.

P°i hledání statických vlastností systému je nejd·leºit¥j²í mít algoritmus, kte-
rý efektivn¥ najde vlastní hodnoty nebo vlastní vektory pozorovatelné veli£iny.
Pro takový ú£el není znám ºádný klasický algoritmus, jenº by na²el tyto infor-
mace s polynomiální sloºitostí. Proto je nutno pouºít kvantový algoritmus, který
dokáºe exponenciální explozi obejít. Algoritmus, který umí nalézt vlastní systém
pozorovatelné veli£iny se nazývá PEA (Phase Estimation Algorithm).

P°edstavme si nejprve £asovou evoluci Û = e−
i
~ Ĥt, jenº odpovídá hamiltoniá-

nu Ĥ. Dále uvaºujme aproximativní vlastní stav |φa〉 operátoru Û , jenº umíme
p°ipravit v polynomiálním £ase. Hledaný skute£ný vlastní stav nazveme |φ〉 a
jeho vlastní £íslo λ. Dále p°edpokládejme, ºe p°ekryv stav· | 〈φa|φ〉 |2 neklesá
exponencieln¥ s po£tem q-bit·, tj. m¥ní se polynomiáln¥ rychle. Poté umí PEA
efektivn¥ najít vlastní hodnotu λ s p°esností ε v £ase úm¥rném 1/| 〈φa|φ〉 |2 a 1/ε.
Navíc, je-li vlastní £íslo λ nedegenerované, umí PEA vyprojektovat kone£ný stav
do vlastního stavu |φ〉 s polynomiální p°esností. S drobnou úpravou je pak PEA
uºite£ný i v degenerovaném p°ípad¥ [24].

Nyní popí²eme zmín¥ný algoritmus pro hledání vlastního systému Û podle
[24]. Uvaºujme kvantový po£íta£ s m+ l +w q-bity, kde se m q-bit· pouºije pro
realizaci kvantové Fourierovy transformace (QFT), l q-bit· popisuje Hilbert·v
prostor, kde p·sobí Û a w pracovních q-bit· je pot°eba jako do£asné uloºi²t¥
mezivýpo£t·. Nech´ N = 2m. Uvidíme, ºe p°esnost výsledku poroste jako 1/N , a
tedy m bude dané logaritmem p°esnosti. P°edpokládejme, ºe zpo£átku je registr
m q-bit· ve stavu |00 . . . 0〉 a registr l q-bit· ve stavu |φa〉, tedy po£áte£ní stav
je |ψi〉 = |00 . . . 0〉 ⊗ |φa〉 = |00 . . . 0〉 |φa〉, p°i£emº registr w q-bit· taktéº za£íná
ve stavu |00 . . . 0〉 .

Nejprve budeme rotovat o π/2 kaºdý z q-bit· registru m tak, abychom získali
rovnom¥rn¥ rozd¥lený stav

|ψ〉 = 1√
N

N−1∑
j=0

|j〉 |φa〉 . (3.16)

Dále aplikujeme sérii kvantových logických operací vedoucích na stav

|ψ〉 = 1√
N

N−1∑
j=0

|j〉 (Û)j |φa〉 . (3.17)

Tato transformace je realizována jako j-násobná aplikace û na stav |φa〉. Imple-
mentovat ji m·ºeme jako smy£ku indexovanou i od 1 do N . Pouºijeme k to-
mu pracovní q-bit z w, jenº pomocí kvantových logických hradel nastavíme na
hodnotu |1〉 práv¥ tehdy, kdyº i < j. Dále v kaºdé iteraci aplikujeme operaci Û
podmín¥nou stavem |1〉 na pracovním q-bitu. Potom odstraníme pracovní q-bit
a pokra£ujeme s dal²í iterací. Po N iteracích dostaneme stav (3.17).
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Ozna£me nyní vlastní vektory operátoru Û jako |φ〉k a p°íslu²ná vlastní £ísla
λk. Aproximativní vlastní vektor |φa〉 m·ºeme vyjád°it za pouºití ck ∈ C ve tvaru

|φa〉 =
∑
k

ck |φ〉k . (3.18)

Potom lze napsat |ψ〉 z (3.17) jako

|ψ〉 = 1√
N

N−1∑
j=0

|j〉 (Û)j
∑
k

ck |φ〉k =
1√
N

∑
k

ck

N−1∑
j=0

|j〉 (λk)j |φ〉k . (3.19)

Napí²eme-li λk jako e2πi
xk
N a prohodíme-li q-bity tak, aby první registr byl l a aº

po n¥m m, dostaneme

|ψ〉 = 1√
N

∑
k

ck |φ〉k
N−1∑
j=0

e2πi
xkj

N |j〉 . (3.20)

Nyní je vid¥t, ºe aplikace zp¥tné QFT na registrm vyjeví hodnoty fáze xk, protoºe
ve výrazu vystupuje QFT bázového stavu |xk〉. Po QFT máme

|ψ〉 =
∑
k

ck |φ〉k |xk〉 . (3.21)

M¥°ením na registru m tedy nalezneme hodnoty xk a tedy i λk a první registr
tím vyprojektujeme do vlastního stavu |φ〉k.

QFT má polynomiální sloºistost v závislosti na m a p°esnost nalezené vlastní
hodnoty roste lineárn¥ s N = 2m. Jednotlivé frekvence ωk nam¥°íme s amplitu-
dou pravd¥podobnosti ck = 〈φa|φ〉k. Protoºe dle p°edpokladu neklesá výsledná
pravd¥pobnost | 〈φa|φ〉k |2 exponenciáln¥, pro ur£ení λk sta£í polynomiální po£et
m¥°ení a £ím blíºe je po£áte£ní stav |φa〉 hledanému |φ〉k, tím d°íve nam¥°íme
hledané hodnoty.

Dal²í výhodou PEA je, ºe po nam¥°ení vlastní hodnoty λk registr l zkola-
buje do vlastního stavu φk. Dále tedy m·ºeme tento stav studovat a zjistit tak
mnoºství cenných údaj· o systému. Pro ab initio výpo£ty jsou pak £asto práv¥ ty
zásadní vlastnosti systému takto snadno dostupné. Jak jsem jiº zmínil, m·ºeme
tak stanovit nap°íklad rozloºení náboje, magnerické dipólové momenty, korela£ní
funkce, rozloºení hybnosti atd. Obecn¥ nejd·leºit¥j²í úlohou je pak hledání vlast-
ních £ísel hamiltoniánu, tedy energetických hladin systému. K tomuto problému
se podrobn¥ji vrátíme v kapitole 4.8.

3.7 P°íprava po£áte£ního stavu

Abychom mohli provád¥t simulace, je t°eba um¥t p°ipravit p°íslu²né po£áte£ní
stavy. Christof Zalka (1998) ve své známé práci [27] uvedl kvantový algoritmus
pro p°ípravu po£áte£ního stavu pomocí rotací jednotlivých q-bit·. Na registru
n q-bit· sta£í pro p°ípravu stavu |ψ〉 provést n rotací, vyºaduje v²ak integraci
absolutní hodnoty vlnové funkce na kvantovém po£íta£i.

Nyní popí²eme vylep²ený algoritmus z [28]. P°edstavme si situaci jako vý-
²e. Pracujeme tedy s diskretizovaným intervalem délky L jednodimenzionálního
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prostoru na N = 2n ekvidistantních bod·. Vlnovou funkci ψ(r) = ψ(L+ r) re-
prezentujeme v pozi£ní bázi

|ψ〉 =
N−1∑
x=0

ψ

(
x
L

2n

)
|x〉 , (3.22)

kde |x〉 je prvek výpo£etní báze, x ∈ N0. Nech´ registr za£íná ve stavu |00 . . . 0〉 = |0〉.
Algoritmus nejprve p°ipraví stav s absolutní hodnotou funkce a poté teprve p°idá
fáze. Nejd°íve tedy ukáºeme jak provést transformaci

|0〉 7−→
N−1∑
x=0

∣∣∣∣ψ(x L2n
)∣∣∣∣ |x〉 . (3.23)

Tento stav je vytvo°en pomocí n rotací, jenº v kaºdém kroku p°erozd¥lí amplitudu
kaºdého p°ítomného bázového stavu na dv¥ a rozd¥lí tedy kaºdý bázový stav na
dva r·zné. Zalka uvádí p°edstavu binárního stromu s n úrovn¥mi a 2n listy. Pro
správnou redistribuci amplitud pot°ebujeme na kvantovém po£íta£i vypo£ítat
hodnoty integrál·

Ii,k =

∫ (k+1) L
2i

k L
2i

|ψ(x)|2dx

∫ (k+2) L
2i

k L
2i

|ψ(x)|2dx
, (3.24)

pro i = 1, . . . , n a k = 0, . . . , 2i − 2. Rozd¥lili jsme interval L na subintervaly délky
L/2i. Podíl Ii,k je pravd¥podobnost, ºe £ástice v subintervalu £íslovaném (k + 1)
je v jeho levé polovin¥. Integraci podmíníme nenulovostí amplitudy, jenº bychom
jinak m¥li d¥lit. V takovém p°ípad¥ by zde totiº byla ve jmenovateli 0. Proces
za£íná rozd¥lením amplitudy 1 p°ed stavem |0〉. V prvním kroku provedeme rotaci
nejvy²²ího q-bitu (s indexem n− 1) o úhel arccos

(√
I1,0
)
, tedy

|00 . . . 0〉 7−→
√
I1,0 |00 . . . 0〉+

√
1− I1,0 |10 . . . 0〉 . (3.25)

Tato rotace rozd¥lila bázový stav |0〉 na dva. V kaºdém dal²ím kroku se kaºdý
p°ítomný bázový stav analogicky rozd¥lí na dva, v i-tém kroku v²ak pouºijeme
rozd¥lení pomocí Ii,k, kde k je hodnota práv¥ rozd¥lovaného bázového stavu. V i-
tém kroku tedy rotujeme q-bit s indexem n−i−1 a úhel rotace je pro kaºdý bázový
stav dán jeho hodnotou k. P°erozd¥lení provádíme na kvantovém po£íta£i pomocí
kontrolované rotace q-bitu n−i−1 v superpozici v²ech p°ítomných bázových stav·
najednou, uplat¬ujeme tedy kvantový paralelismus. Z toho d·vodu není moºné
mít integrály p°edpo£ítané klasicky - je jich exponenciáln¥ mnoho. Po n krocích
dostaneme hledaný stav (3.23). P°idáním jednoho q-bitu zdvojnásobíme hustotu
m°íºky a absolutní hodnotu ψ tedy m·ºeme aproximovat s libovolnou p°esností.

Fáze lze p°idat v²ude kam pot°ebujeme pomocí efektivního algoritmu pro
fázový posun (phase kickback), jenº transformuje |x〉 7→ ei argψ(x) |x〉, kde arg z
je v komplexní rovin¥ s polárními sou°adnicemi odpovídající úhel £ísla z, tedy
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z = |z|ei arg z ∀z ∈ C. P°ípravu stavu |ψ〉 m·ºeme dokon£it jako

N−1∑
x=0

∣∣∣∣ψ(x L2n
)∣∣∣∣ |x〉 7−→N−1∑

x=0

ei argψ(xL/2
n)
∣∣∣∣ψ(x L2n

)∣∣∣∣ |x〉
=

N−1∑
x=0

ψ

(
x
L

2n

)
|x〉 = |ψ〉 (3.26)

Integrace m·ºe být na kvantovém po£íta£i provedena numericky nebo analy-
ticky. Známé kvantové integra£ní metody jsou obecn¥ efektivní ve stejných p°í-
padech jako klasické metody, nap°. Monte-Carlo. Podle [28] Monte-Carlo p°i in-
tegraci vlnové funkce s výslednou p°esností ε pracuje v £ase O( 1

ε2
). Nep°esnost

integrace ε se projeví do výsledné vlnové funkce jako εψ ≤ n
2
ε, tedy polynomi-

áln¥. Monte-Carlo vyºaduje spojité a v n¥kterých p°ípadech i kone£né funkce.
�asto je také moºné spo£íst neur£itý integrál, protoºe simulované vlnové funkce
po£áte£ních stav· obvykle obsahují jednoduché analytické funkce. Nap°íklad pro
po£áte£ní stav v podob¥ lesu delta funkcí je to ú£inná metoda, protoºe integrálem
Kroneckerovy delta funkce δ je Heavisideova funkce θ, p°i£emº Monte-Carlo si v
takovém p°ípad¥ s integrálem efektivn¥ neporadí. Pokud navíc p°edem analytic-
ky stanovíme neur£itý integrál, m·ºeme na kvantovém po£íta£i uº jen vy£íslovat
primitivní funkci.

3.8 Fyzikální realizace kvantového simulátoru

Fyzikální realizace kvantového simulátoru vyºadují kontrolovatelný kvantový sys-
tém. Kaºdý univerzální kvantový po£íta£ m·ºe také být pouºit jako kvantový
simulátor. Existuje mnoho navrºených a demonstrovaných realizací kvantových
simulátor·. Uvedu n¥kolik význa£ných p°íklad·, pro detailn¥j²í popis v²ak odkáºu
do £lánku [18], ze kterého jsem £erpal.

Pro simulace fyziky pevných látek je ideálním simulátorem m°íºka q-bit·.
Takový simulátor m·ºeme realizovat pomocí neutrálních atom· na optické m°íºce,
jak jsme jiº zmínili v kapitole 3.5. Optické m°íºky se dají �exibiln¥ m¥nit a jsou
obecn¥ tém¥° bez defekt·. Optické potenciály mohou být b¥hem simulace m¥n¥ny
pro získání libovolné geometrie £i typu simulované krystalové m°íºky. Výhodou je
také snadné ²kálování - m·ºeme jednodu²e p°idat více atom· do m°íºky. Problém
je v²ak s individuálním p°ístupem ke q-bit·m. To zt¥ºuje m¥°ení a i ostatní fáze
simulace.

Pomocí elektromagnetického pole lze zachytit ionty do pasti. �ástice mohou
být následn¥ zchlazeny laserem a individuáln¥ ovládány s vysokou p°esností op¥t
pomocí laseru. Vnit°ní energetické hladiny i vibra£ní módy iont· je moºné vyuºít
pro zakódování kvantové informace. Dekoheren£ní £asy jsou zde dostate£n¥ dlou-
hé a experimentáln¥ se jiº poda°ilo realizovat r·zná kvantová hradla s dobrou
p°esností. Slabostí tohoto konceptu je v²ak ²kálování. Je obtíºné v pasti takto
organizovan¥ drºet v¥t²í mnoºství iont·.

Dal²í moºností jsou supravodivé obvody. Obvykle pouºívanou metodou je kó-
dování kvantové informace do cirkulujícího proudu v supravodivé smy£ce. S ob-
vodem lze manipulovat pomocí aplikace nap¥tí a stejnosm¥rného, £i st°ídavého
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proudu na mikrovlnných frekvencích. M¥°ení lze s dobrou p°esností provád¥t po-
mocí nástroj· integrovaných do £ipu s obvody. Slabostí je op¥t ²kálování. Je
technologicky obtíºné pomocí obvodu kvalitn¥ vzájemn¥ provázat velké mnoºství
smy£ek.

Poslední metodou, jenº zmíním, je nukleární magnetická rezonance (NMR).
Pomocí NMR lze manipulovat a m¥°it dob°e ²kálovatelné systémy a experimen-
tální implementace je dostupná. NMR byla jedna z prvních metod, kde se po-
da°ilo demonstrovat n¥které jednoduché kvantové algoritmy. Problémem v²ak je,
ºe neznáme metodu jak pomocí NMR p°istupovat ke q-bit·m individuáln¥. To
znemoº¬uje univerzální pouºití.

Vidíme tedy, ºe experimentální koncepty umí bu¤to p°istupovat ke q-bit·m
jednotliv¥, anebo jich mohou pojmout mnoho. Zatím není znám koncept, jenº
by tyto vlastnosti zkombinoval. Pokroku v²ak bylo nedávno dosaºeno v oboru
supravodivých obvod·, jak jsme jiº diskutovali v kapitole 2.2.

3.9 Stru£ný p°ehled aplikací mnoho£ásticových kvan-
tových simulací

Na dal²í stran¥ pro úplnost uvádím stru£nou tabulku aplikací mnoho£ásticových
kvantových simulací ve fyzice a chemii. Tabulka obsahuja pouze klí£ová slova,
aby se £tená° zorientoval v rozsáhlém oboru aplikací. Pro zdroje a detaily se op¥t
odkáºi na £lánek [18], odkud jsem tabulku p°evzal. Aplikace v kvantové chemii a
v jaderné fyzice prodiskutejeme detailn¥ v kapitole 4.
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aplikace navrhovaná realizace

fyzika kondenzovaného stavu

kvantové fázové p°echody atomy, polární molekuly, ionty,
NMR, supravodivé obvody

Hubbard·v model atomy, polární molekuly,
kvantové te£ky, kavitace

spinové modely atomy, ionty, kavitace,
supravodivé obvody, elektrony v heliu

spinová skla digitální kvantová simulace,
supravodivé obvody

vysokoteplotní supravodivost digitální kvantová simulace,
kvantové te£ky

metamateriály supravodivé obvody
frustrované systémy ionty, fotony
Tonks-Giradea·v plyn atomy
poru²ení £asové symetrie supravodivé obvody

fyzika vysokých energií

m°íºkové kalibra£ní teorie digitální kvantová simulace, atomy
Diracovy £ástice ionty, atomy
nukleony fotony

kosmologie

Unruh·v efekt ionty
Hawkingovo zá°ení atomy, ionty, supravodivé obvody
rozpínání vesmíru ionty

atomová fyzika

kvantová elektrodynamika kavitace supravodivé obvody
chlazení supravodivé obvody

chemie

termální konstanta rychlosti reakce digitální kvantová simulace
molekulární energie digitální kvantová simulace,

lineární optika
chemické reakce digitální kvantová simulace,

kvantové te£ky

dal²í aplikace

kvantový chaos NMR, lineární optika
otev°ené systémy NMR, ionty, harmonické oscilátory
interferometrie ionty, supravodivé obvody
Schrödingerova rovnice digitální kvantová simulace,

supravodivé obvody

Tabulka 3.1: Stru£ný p°ehled aplikací mnoho£ásticových kvantových simulací.
P°evzato z [18].

34



4. Vyuºití v kvantové chemii a
jaderné fyzice

4.1 Kvantová chemie

Jednou z nejv¥t²ích výzev kvantové chemie je porozum¥t elektronové a mole-
kulové struktu°e látek. Simulovat tento problém je v²ak velmi obtíºné, protoºe
stejn¥ jako ostatní kvantové simulace v klasickém p°ístupu naráºí na exponenci-
ální explozi sloºitosti. B¥hem posledních n¥kolika dekád byl dosaºen velký pokrok
pomocí aproximativních metod, jako je kvantové Monte Carlo nebo teorie hustot-
ních funkcionál·, jenº v praxi dokáºí relativn¥ jednoduché problémy simulovat.
Kvantové po£íta£e mají potenciál nap°íklad efektivn¥ simulovat p°esnou, neadi-
abatickou chemickou dynamiku, pracovat s plnou kon�gurací elektronové struk-
tury, studovat skládání protein·, po£ítat vlastnosti chemických reakcí £i hledat
energetické hladiny chemických systém· [21].

V této kapitole uvedeme dva zp·soby jak kódovat chemické vlnové funkce
do registru q-bit·, vysv¥tlíme princip simulace chemické dynamiky a ukáºeme
jak se dá °e²it optimaliza£ní problém skládání protein· pomocí adiabatického
kvantového po£íta£e.

Poznámka. Krom algoritm· pro simulaci chemické dynamiky je pro kvantov¥ che-
mické výpo£ty d·leºitý také algoritmus pro stanovení fáze (PEA, viz kapitola 3.6).
První kvantový algoritmus pro m¥°ení pozorovatelných chemických veli£in navrh-
li Lidar a Wang [25]. �lo o výpo£et tepelné konstanty rychlosti reakce (thermal
rate constant) pomocí simulace chemické reakce v prvním kvantování. Za pouºi-
tí PEA byly nalezeny vlastní stavy a vlastní hodnoty energie. Pomocí integrace
autokorela£ní funkce operátoru toku energie na klasickém po£íta£i pak byla ur-
£ena tepelná konstanta rychlosti reakce. Pozd¥ji byl tento koncept rozpracován
a upraven tak, ºe se za ur£itých podmínek konstanta dá m¥°it p°ímo [21]. Ivan
Kassal ve svém £lánku [21] uvádí n¥kolik dal²ích p°íklad· pouºití PEA v kvantové
chemii.

Korela£ní funkce obecn¥ obsahují informace o transportních procesech v sys-
tému a o jeho spektroskopických vlastnostech. Na kvantovém po£íta£i m·ºe být
efektivn¥ ur£ena korela£ní funkce libovolných dvou pozorovatelných veli£in, umíme-
li efektivn¥ simulovat jeho £asovou evoluci. Díky kvantovému algoritmu pro vý-
po£et gradientu lze také spo£ítat derivace molekulárních energií, jenº lze ur£it
pomocí PEA, podle externího parametru. Takto m·ºeme stanovit dipólový mo-
ment £i statickou polarizovatelnost molekul.

4.2 Druhé kvantování

Metoda reprezentace stav· pomocí druhého kvantování byla historicky p°i che-
mických simulacích na kvantovém po£íta£i vyuºita jako první. Její velkou vý-
hodou totiº je, ºe si pro systémy popsatelné men²ím mnoºstvím molekulárních
bázových stav· vysta£í s malým po£tem q-bit· a pot°ebné integrály mohou být
p°edpo£teny pomocí klasických po£íta£·. Klade tedy malé nároky na kvantový
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výpo£et, coº usnad¬uje její praktickou aplikaci.
Uvaºujme nyní konkrétní simulaci molekulární dynamiky v druhém kvanto-

vání. P°edpokládejme pouºití Born-Oppenheimerovy aproximace pro odd¥lení
elektronové a jaderné dynamiky. Elektronové vlnové funkce lze zapsat v bázi
N molekulárních spinových orbital·. Této bázi odpovídají v druhém kvantování
fermionové anihila£ní a krea£ní operátory â, â†.

Dále popí²eme digitální kvantovou simulaci. Nejprve je t°eba zakódovat vlno-
vou funkci do pam¥ti simulátoru. K tomu sta£í N q-bit· a jednoduché zobrazení,
kde neobsazený spinový orbital odpovídá stavu |0〉 a obsazený stavu |1〉. Nyní
v²ak máme problém s rozli²itelností - jednotlivé q-bity jsou rozli²itelné, kdeºto
elektrony, jejichº vlnovou funkci se snaºíme reprezentovat, jsou nerozli²itelné. To
jest zatímco fermionové krea£ní/anihila£ní operátory spl¬ují fermionové komu-
ta£ní relace {âi, â†j} = δij, tak odpovídající dvojice operátor· de�novaných jako
|1〉i 7→ |0〉i a |0〉j 7→ |1〉j (aplikace hradla NOT) tyto relace nespl¬uje. �e²e-
ním je pouºití Jordan-Wignerovy transformace. Jde o zobrazení mezi krea£ní-
mi/anihila£ními operátory a q-bitovou spinovou algebrou, které nám zajistí spl-
n¥ní poºadovaných komuta£ních relací. Dostaneme zobrazení dané p°edpisem [21]

â†j ←→ 1⊗(j−1) ⊗ σ− ⊗ (σz)⊗(2M−j−1)

âj ←→ 1⊗(j−1) ⊗ σ+ ⊗ (σz)⊗(2M−j−1). (4.1)

Notace 1⊗(j−1) znamená tenzorový sou£in j − 1 jednotkových operátor· na p°í-
slu²ných podprostorech jednotlivých q-bit·, operátor σ− = |1〉 〈0| a σ+ = |0〉 〈1|.

V druhém kvantování má obecn¥ elektronový hamiltonián podobu

Ĥ =
N∑

i,j=1

hij â
†
i âj +

1

2

N∑
i,j,k,l=1

hijkl â
†
i â
†
j âkâl, (4.2)

kde i, j, k, l indexují spinové orbitaly. Jedno£ásticové integrály hij = 〈i| (T̂ + V̂n) |j〉
obsahují elektronový kinetický £len T̂ a potenciál V̂n interakce elektron· s jádry.
Dvou£ásticový integrál hijkl = 〈ij| V̂e |kl〉 pak zohled¬uje coulombickou interakci
elektron·.

Takový hamiltonián lze pomocí Jordan-Wignerovy transformace (4.1) p°evést
na spinové operátory. �asovou evoluci m·ºeme implementovat za pouºití Lie-
Trotterova rozkladu (viz kapitola 3.4) na O(N4) unitárních transformací ve tvaru
(4.3) nebo (4.4).

Ûij(δt) = e
− i

~hij â
†
i âj δt (4.3)

Ûijkl(δt) = e
− i

~hijkl â
†
i â
†
j âkâl δt (4.4)

Pro implementaci Jordan-Wignerovy transormace je pot°eba aplikovat O(N) lo-
gických hradel. Protoºe tuto transformaci musíme provést pro kaºdý £len (4.3),
(4.4) zvlá²´e, celková sloºitost simulace této £asové evoluce je O(N5). Máme tedy
efektivní algoritmus pro simulaci chemické dynamiky, je v²ak je²t¥ nutné spo£ítat
hij a hijkl, coº m·ºeme efektivn¥ provést na klasickém po£íta£i. V principu lze si-
mulaci provést v jakékoliv bázi, výhodn¥j²í je v²ak volit bázi s mén¥ prvky. �asto
se pouºívá Hartree-Fockova báze, jenº lze na kvantovém po£íta£i v n¥kterých p°í-
padech p°ipravit pouze pomocí inicializace n¥kterých q-bit· do stavu |0〉 a jiných
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do stavu |1〉. P°íprava po£áte£ního fermionového stavu je takto snadná v p°ípad¥,
kdy se stav dá vyjád°it pomocí jediného Slaterova determinantu [21]. Díky tomu
lze efektivn¥ p°ipravit i stavy popsané polynomiáln¥ mnoha determinanty. Více
v kapitolách 3.7, 4.4.

4.3 Simulace chemické dynamiky v prvním kvan-
tování

N¥které procesy kvantové evoluce, nap°íklad chemické reakce, je obtíºné simulovat
v druhém kvantování, jelikoº jejich stav nelze jednodu²e popsat malou, pevnou
mnoºinou bázových stav·. Z toho d·vodu je v takových p°ípadech vhodné pouºít
metodu prvního kvantování.

Nyní popí²eme postup simulace chemické dynamiky podle [26]. V jednodimen-
zionálním p°ípad¥ zapí²eme vlnovou funkci po£áte£ního stavu do pozi£ní báze
N = 2n ekvidistatních bod·. Vlnovou funkci tedy reprezentujeme ve výpo£etní
bázi jako

|ψ(t)〉 =
2n−1∑
x=0

αx(t) |x〉 = α0 |00 . . . 0〉︸ ︷︷ ︸
n q-bit·

+ · · ·+ α2n−1 |11 . . . 1〉 (4.5)

Prostorová vlnová funkce je uloºena do Hilbertova prostoru q-bit· a rozli²ení roste
exponenciáln¥ s velikostí registru. Pro d-dimenzionální systém je t°eba pouºít d
registr· po n q-bitech |x〉 = |x1〉 |x2〉 . . . |x3〉, £ímº vznikne m°íºka 2nd bod· v
prostoru. Pro reprezentaci více £astic je t°eba op¥t p°idat dal²í registry, kaºdý o
nd q-bitech. Velikost registru tedy roste polynomiáln¥ s po£tem £ástic.

P°edpokládejme nyní, ºe systém je popsán £asov¥ nezávislým hamiltoniánem
Ĥ = T̂ + V̂ , kde operátor kinetické energie je T̂ = p̂2/2m a potenciál je explicitn¥
závislý pouze na poloze V̂ = V (x̂). �asová evoluce je dána jako Û(t) = e−

i
~ Ĥt. Tu-

to evoluci m·ºeme pro dostate£n¥ malý £asový krok δt aproximovat (viz kapitola
3.4) jako

Û(δt) = e−
i
~ T̂ (x) δt e−

i
~ V̂ (x) δt +O((δt)2). (4.6)

Protoºe operátory T̂ (x), V̂ (x) jsou diagonální v hybnostní, respektive pozi£ní bá-
zi, mají stejnou vlastnost i jejich exponenciely e−

i
~ T̂ (x) δt a e−

i
~ V̂ (x) δt. P°i simulaci

vyuºijeme faktu, ºe se umíme efektivn¥ transformovat mezi t¥mito dv¥ma bázemi
pomocí kvantové Fourierovy transformace (QFT).

|ψ(t+ δt)〉 = Û(δt) |ψ(t)〉 = e−
i
~ [T̂ (x)+V̂ (x)] δt |ψ(t)〉

≈ QFT † e−
i
~ T̂ (p) δtQFT e−

i
~ V̂ (x) δt |ψ(t)〉 (4.7)

Iterováním aplikace Û(δt) m·ºeme nalézt stav |ψ(t)〉 v libovolném £ase t. Kvanto-
vý paralelismus zde funguje následovn¥: Máme-li sekvenci logických hradel, jenº
pro libovolný bázový stav implementuje p°echod |x〉 7→ Û(δt) |x〉, pak její jedinou
aplikací na registr ve stavu |ψ〉 dostaneme hledaný stav Û(δt) |ψ〉. Vzhledem k
tomu, ºe transformace e−

i
~ T̂ (x) δt a e−

i
~ V̂ (x) δt zde mají diagonální tvar, m·ºeme je

aplikovat jednodu²e jako fázový posuv.
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Obrázek 4.1: Algoritmus pro simulaci kvantové dynamiky v prvním kvantování
znázorn¥ný pomocí kvantového obvodu. �ást obvodu, jenº se opakuje v kaºdé
iteraci, je vyzna£ena ráme£kem. Obrázek p°evzatý z [26].

Nyní popí²eme metodu z [26] pro aplikaci tohoto fázového posuvu. Nech´
je minimum potenciálu v simulované prostoru 0 a maximum Vmax. Moºné hod-
noty potenciálu rozd¥líme na M = 2m ekvidistantních hodnot reprezentovaných
pomocí celých £ísel v registru m q-bit·, jenº ozna£íme y. P°ejdeme k takovým
jednotkám, aby celo£íselné hodnoty v registru odpovídaly p°íslu²ným hodnotám
potenciálu.

Vyhodnocení hodnoty potenciálu provedeme pomocí algoritmu pro vy£ísle-
ní funkce (viz kapitola 1.4). Sekvenci bran jenº ho realizuje ozna£íme V , takºe
V |x, y〉 = |x, [y + V (x)] mod 2m〉.

Nech´ je po£íta£ na po£átku ve stavu |ψ〉 ⊗ |1〉m, kde |1〉m = |00 . . . 01〉 je stav
p°ídavného registru y. Nejprve aplikujeme QFT na p°ídavný registr a následn¥
pouºijeme V . Dostaneme

V [|ψ〉 ⊗ (QFT |y〉)] = V

(
|ψ〉 ⊗ 1√

M

M−1∑
k=0

e2πi
k
M |k〉

)

= e−
i
~V (x) δt |ψ〉 ⊗

M−1∑
k=0

e2πi
k
M

√
M
|k〉 , (4.8)

kde volíme δt = 2π
M
. Rovnost (4.8) platí díky faktu, ºe stav registru y je vlastním

stavem s£ítání (s vlastním £íslem e2πiq/M odpovídajícím p°i£tení q). Stavy registru
x a y jsou p°ed i po vy£íslení potenciálu separabilní. Aplikace V zde odpovídá dia-
gonální unitární transformaci, jenº lze dle (4.8) realizovat jednoduchým fázovým
posuvem na registru x.

Analogicky implementujeme operátor T , odpovídající unitární transformaci

T |p, y〉 = |p, [y + T (p)] mod 2m〉 =
∣∣p, [y + p2/me] mod 2m

〉
, (4.9)

kdeme je hmotnost £ástice. Nejprve v²ak pot°ebujeme p°evést registr x do vlastní
báze kanonického operátoru hybnosti, v níº je T diagonální a kde se op¥t projeví
jako fázový posun. Odpovídající transformací p°echodu mezi bázemi je op¥tQFT ,
tentokrát na registr x, jenº chceme transformovat. Pak aplikujeme T analogicky
jako V p°edtím. Nakonec iterace kaºdého £asového kroku δt p°evedeme registr
x zp¥t do pozi£ní báze zp¥tnou Fourierovou transformací QFT †. Celá popsaná
iterace tedy odpovídá vztahu (4.7) a je zobrazena na schématu na obrázku (4.1).
V²imn¥te si, ºe na p°ídavný registr y aplikujeme QFT pouze jednou, na za£átku.

Popsaný algoritmus je numericky p°esný, tj. v²echny numerické chyby zp·-
sobené aproximacemi jsou kontrolovatelné a navý²ení p°esnosti má za d·sledek
pouze polynomiální nár·st sloºitosti. Algoritmus má sloºitost skládající se z vy-
£íslení V (x), T (p) a dvou QFT v kaºdé iteraci. Tedy umíme-li vy£íslit potenciál
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efektivn¥, dostáváme efektivní kvantovou simulaci na²eho systému. V²echny rele-
vantní chemické potenciály se takto efektivn¥ dají vy£íslit [21].

Izolovaný chemický systém lze popsat hamiltoniánem s coulombickým poten-
ciálem tvaru

Ĥ =
∑
i

p2
i

2Mi

+
∑
i<j

qiqj
rij

, (4.10)

kde pi je hybnost i-té £ástice,Mi její hmotnost, qi náboj a rij je vzdálenost £ástic
i, j. Pouºité aritmetické operace v kaºdém £lenu mohou být vyhodnoceny v £ase
O(m2) a výpo£et je tedy efektivní, jelikoº pro systém K £ástic je v sum¥ (4.10)
O(K2) £len·.

Coulombovský potenciál je moºné vyhodnotit v £ase O(m2K2), a celá simu-
lace má tedy sloºitost O(m2K2), coº nám dává exponenciální zrychlení oproti
v²em známým klasickým metodám. Podle výpo£tu v £lánku I. Kassala [26] eva-
luace tohoto potenciálu prakticky vyºaduje (75

4
m3 + 51

2
m2) elementárních krok·

na pár £ástic (pro malá m se vyplatí pouºít algoritmus s niº²²ími prefaktory ale
hor²í asymptotickou sloºitostí). Pro systém K skalárních £ástic dostaneme sloºi-
tost KK−1

2
(75
4
m3 + 51

2
m2). Celková pam¥´ová sloºitost vý²e popsaného algoritmu

je následující: Pro reprezentaci vlnové funkce systému s d stupni volnosti pot°ebu-
jeme nd q-bit·. Pro K £ástic máme d = 3K − 6 a pot°ebujeme n(3K−6) q-bit·.
k tomu je t°eba p°idat q-bity pomocných registr· pot°ebných pro výpo£et. V
p°ípad¥ Coulombovského potenciálu sta£í £ty°i takové registry o m q-bitech [26].
Celkov¥ tedy pro simulaci chemické dynamiky v prvním kvantování pot°ebujeme
kvantový po£íta£ s n(3K − 6) + 4m q-bity.

Pouºijeme-li místo ab initio simulace metodu Born-Oppenheimerovy aproxi-
mace, rozd¥líme vlnovou funkci systému na elektronovou a jadernou £ást. Protoºe
ke kaºdé £ásti m·ºeme p°istupovat zvlást¥, pro klasické po£íta£e se tak simulace
výrazn¥ zjednodu²í. M·ºeme p°edpokládat, ºe si pole, ve kterém se £ástice budou
pohybovat, p°edpo£ítáme klasicky. Vy£íslení potenciálu p°edpo£tených energetic-
kých nadploch ve tvaru nap°. polynomu závislého na polohách v²ech £ástic je
na kvantovém po£íta£i o tolik sloºit¥j²í neº vy£íslení Coulombického potenciá-
lu, ºe se nám Born-Oppenheimerova aproximace v¥t²inou v·bec nevyplatí pou-
ºít. Konkrétní odhad sloºitosti poskytuje [26]. Sloºitost vyhodnocení obecného
d-dimenzionálního polynomu stupn¥ L je p°ibliºn¥ Ld(5

4
m3 + 5

2
m2). Mnohdy je

tedy p°i kvantových výpo£tech vhodné z·stat u potenciálu dvou£ásticové inter-
akce a simulovat problém ab initio. K výpo£tu sloºitosti podobného kvantového
algoritmu se vrátíme v sekci 4.8.

Nevýhodou simulací v prvním kvantování je, ºe i pro velmi jednoduché sys-
témy vyºadují desítky q-bit· a milióny aplikací kvantových logických hradel [21].
Díky jednoduchosti vyhodnocení Coulobova potenciálu je to v²ak ú£inný nástroj,
dokáºe totiº p°i simulaci chemické dynamiky pracovat se sloºitostí O(m2K2), coº
je podstatn¥ lep²í neº O(M5) u simulace v druhém kvantování, kde M je po£et
molekulárních bázových stav·.

4.4 P°íprava základních a termálních stav·

V sekci 3.7 jsme diskutovali p°ípravu obecného stavu. Popsaný algoritmus je
vhodný i pro kvantovou chemii. Nyní se zam¥°íme na n¥které dal²í chemicky
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relevantní p°íklady p°ípravy po£áte£ního stavu.
První variantou je p°íprava základního stavu. Velká £ást kvantové chemie se

zabývá vlastnostmi základních stav· molekul, proto je d·leºité um¥t p°ipravit
takové stavy na kvantovém po£íta£i. V sekci 3.6 jsme popsali jak m·ºe být algo-
ritmus PEA pouºit pro p°ípravu vlastního stavu hermitovského operátoru. Odtud
p°irozen¥ vyplývá moºnost m¥°ením ve vlastní bázi hamiltoniánu vyprojektovat
stav |φ〉 do základního stavu |g〉 s pravd¥pobností |〈φ|g〉|2.

Úkolem je tedy p°ipravit stav dostate£n¥ blízký základnímu stavu, který m·-
ºeme vyprojektovat na komponentu základního stavu. Pro náhodný stav |φrand〉
je pravd¥podobnost pro n q-bit· | 〈φrand|g〉 |2 ≈ 1

2n
, tedy exponenciáln¥ malá. Pak

bychom pro p°ípravu |g〉 museli opakovat PEA exponenciáln¥ mnohokrát. Je v²ak
moºné pouºít metody kvantové chemie [21] jako je Hartree-Fockova metoda, jenº
vytvo°í aproximativní stav dostate£n¥ blízký |g〉. Dal²í moºností je pouºít adia-
batickou p°ípravu stavu, kde za£neme s Hartree-Fockovým hamiltoniánem a poté
ho pomalu zm¥níme na hamiltonián daný metodou plné kon�gura£ní interakce
(full con�guration-interaction, FCI). Rychlost p°echodu je limitovaná rozdílem
energetických hladin základního stavu a prvního excitovaného stavu (viz kapitola
2.2). Tyto metody mají potenciál pro studium nízkoenergetických stav· n¥kte-
rých fyzikálních model· a jevu supravodivosti. Dále je moºné do základních stav·
kódovat termální stav [21]. P°ipravu termálních stav· budeme diskutovat níºe.

Termální stavy jsou d·leºité, protoºe m·ºou být pouºity pro °e²ení ²kály pro-
blém· od úloh statistické mechaniky aº po výbo£et termální konstanty rychlosti
reakce (thermal rate constant). Klasické algortimy obvykle staví na metod¥ Mon-
te Carlo s Markovovými °et¥zci (MCMC), pouºívající pravd¥podobností rozd¥lení
podle Gibbsovy matice hustoty ρ̂therm = 1

Z exp−Ĥ/kbT , kde Z je parti£ní funk-
ce (viz kapitola 3.4). Problémem je, ºe pro tyto ú£ely nelze pouºít vlastní stavy
libovolného hamiltoniánu, aniº bychom je znali p°edem. Jejich nalezení je p°itom
mnohdy obtíºné [21].

Na kvantovém po£íta£i je p°itom moºné za pouºití PEA efektivn¥ p°ipravit
termální stav libovolného hamiltoniánu z Markovova °et¥zce, kdyº umíme efektiv-
n¥ simulovat £asový vývoj. Algoritmus je tedy zaloºen na stejném principu jako
MCMC, ale díky PEA nemusíme expliticitn¥ °e²it soustavu rovnic pro vlastní
£ísla. Kvantové po£íta£e oproti klasickým ve výsledku p°ipravují termální stav
kvadraticky rychleji [21]. Dal²í zp·sob je p°íprava termálního stavu modelováním
fyzikální interakce systému s tepelnou lázní.

V²echny popsané metody ov²em nejsou ú£inn¥ ²kálovatelné pro v¥t²í systémy.
Uvaºujme systém n identických, neinteragujících molekul. I kdyby jedna mole-
kula mohla být p°ipravena s ve stavu p°ekrývající základní £i termální stav jako
|〈φ|g〉|2 = 1−ε, pravd¥podobnost úsp¥chu p°ípravy pro systém n takových mole-
kul je (1−ε)n. Metoda adiabatické p°ípravy by zase selhala, kdyby se energetická
hladina prvního excitovaného stavu s rostoucím n natolik p°ibliºovala k energii
základního stavu, ºe bychom pot°ebovali exponenciáln¥ pomalu p°echázet mezi
po£áte£ním a kone£ným hamiltoniánem.
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4.5 �e²ení optimaliza£ních problém· pomocí adi-
abatické kvantové simulace

Adiabatická kvantová simulace je vhodná k °e²ení klasických optimaliza£ních pro-
blém· v biologii a chemii. Tato t°ída problém· hraje na tomto poli d·leºitou roli
p°i p°íprav¥ lék·, studiu slabých vazebných interakcí molekul, geometrické opti-
malizaci, skládání protein· atd.

�e²ení problému je p°i adiabatické kvantové simulaci kódováno do kone£ného
hamiltoniánu Ĥf (viz kapitola 2.2). Kvantový po£íta£ lze pouºít k °e²ení klasic-
kých úloh, °e²ený problém nemusí mít kvantovou povahu. Bylo navrºeno mnoºství
kone£ných hamiltonián· Ĥf pro °e²ení informatických úloh. Existují v²ak i che-
mické aplikace, jako nap°. na m°íºkový heteropolymerní problém. Dál²í vyuºití je
k modelování skládání protein·, coº je jeden ze základních kamen· biofyziky.

Nyní budeme diskutovat °e²ení problému skládání proteinu na m°íºce. Atomy
metodou �zhrubozrn¥ní� (coarse-graning) seskupíme do aminokyselin pospojo-
vaných peptidickými vazbami. Spojením vznikne v¥t²í °et¥zec, jehoº tvar repre-
zentujeme na dvou £i t°ídimenzionální m°íºce. �et¥zec aminokyselin odpovídá
procházce po m°íºce, kde dvakrát nevstoupíme na stejné místo. Energie takové-
ho uspo°ádání je dána interak£ními energiemi mezi aminokyselinami, jimiº jsou
nejbliº²í nenavázané sousední aminokyseliny na m°íºce. Nejjedo²²í realizací je zde
hydrofobní polární model [21]. Aminokyseliny se d¥lí na dv¥ skupiny: hydrofobní
(H) a polární (P ). Kdykoliv se vedle sebe vyskystnou dv¥ nenavázané amino-
kyseliny typu H, volná energie proteinu se sníºí o jednotku energie, EHH = −1.
Ostatní interakce k volné energii nep°ispívají, EHP = EPP = 0. Optimaliza£ní
problém je pro daný protein s N aminokyselinami nalézt prostorovou kon�gu-
raci s nejniº²í energií. Podle termodynamické hypotézy [21] taková kon�gurace
odpovídá kon�guraci jenº najdeme v p°írod¥.

Následující implementace na kvantovém po£íta£i byla navrºena pro realizaci
na adiabatickém kvantovém po£íta£i ze supravodivých q-bit·. Budeme pracovat
s rovnicí

E(s) = −
N∑
i=1

hisi +
∑
i<j

Jijsisj, (4.11)

kde |hi| ≤ 1, |Jij| ≤ 1 a si = ±1. P°edpokládejme nyní, ºe máme zadané hodnoty
{hi} a interak£ní matici {Jij}. Cílem je najít N -tici s = (s1 . . . sN), jenº minima-
lizuje energii E.

�asové závislý hamiltonián simulátoru je

Ĥ(t) = A(t)Ĥi +B(t)Ĥf , t ∈ [0, tf ], (4.12)

kde hamiltonián Ĥi má snadno p°ipravitelný základní stav a

Ĥf = −
∑
i

hiσ
z
i +

∑
i<j

Jijσ
z
i σ

z
j , (4.13)

kde σzi je Pauliho matice p·sobící na i-tý q-bit. Funkce A(t), B(t) spl¬ují A(0)�
B(0) a A(tf ) � B(tf ). Na za£átku je tedy systém prakticky popsán hamilto-
niánem Ĥi a na konci Ĥf . Hledaný stav |s〉 = |s1 . . . sN〉, jenº minimalizuje E,
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Obrázek 4.2: Skládání proteinu. Obrázek p°evzatý z [21]. a) V prázdném prostoru
se protein skládá po a proti sm¥ru hodinových ru£i£ek a obsahuje jeden p°ísp¥vek
EHH . b) V p°ítomnosti chaperonu je zabrán¥no t°etí aminokyselin¥ p°esunout se
dol·, coº d¥lá ze sloºení proti sm¥ru hodinových ru£i£ek globální minimum. c)
Kaºdé p°ekrytí aminokyseliny chaperonem zvedne energii o dv¥ jednotky. Tato
úloha byla realizována na kvantovém po£íta£i experimentáln¥ s pravd¥podobností
nalezení správného výsledku 78% [21].

je vlastním stavem hamiltoniánu. M¥°ením na konci tedy získáme °e²ení rovnice
(4.11).

Nyní je t°eba najít zobrazení mezi volnou energií proteinu a koe�cienty rovnice
(4.11). Najít takové zobrazení m·ºe být obtíºné. P°i °e²ení dvoudimenzionální
úlohy budeme vazby mezi aminokyselinami reprezentovat pomocí dvojic q-bit·,
kde |11〉 , |00〉 , |10〉 a|01〉 odpovídá sm¥r·m nahoru, dol·, doleva a doprava na
m°íºce. Pro protein o N aminokyselinách pot°ebujeme 2(N − 2) q-bit·, jelikoº
sm¥r první vazby de�nujeme jako 01 (vpravo). Protein má po°adí aminokyselin
pevn¥ dané a proto ho m·ºeme reprezentovat °et¥zcem dvoubitových prom¥nných
q = 01q1q2 . . . q2N−4.

Praktickým p°íkladem zobrazení p°evzatým z [21] je volná energie proteinu
se £ty°mi aminokyselinami (obrázek 4.2), jemuº asistuje chaperon (speciální pro-
tien, který v bu¬ce pomáhá skládat ostatní proteiny do správného prostorového
uspo°ádání).

E(q) = 4− 3q1 + 4q2 − 4q1q2 − q3 + q1q3 − 2q2q3 + 4q4 − 2q1q4

− 8q2q4 + 5q1q2q4 − 2q3q4 + 5q2q3q4 − q1q2q3q4 (4.14)

Dosazením hodnot binárních prom¥nných si m·ºeme ov¥°it, ºe tento vztah dává
odpovídající energetické spektrum (viz obrázek 4.2). Uvedená volná energie (4.14)
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sice není ve tvaru rovnice (4.11), ale m·ºeme ji do poºadovaného kvadratického
tvaru p°evést zavedením dvou p°ídavných binárních prom¥nných. Po provedení
substituce qi = 1

2
(1− si) volná energie jiº p°ipomíná rovnici (4.11).

Popsaná úloha je obecn¥ NP-obtíºná. Takové úlohy pravd¥podobn¥ nelze °e²it
v polynomiálním £ase. Pro konkrétní p°ípady v²ak lze vyuºít struktury problému
£i heuristických postup· k nalezení optimálního uspo°ádání.

4.6 Pouºití v jaderné fyzice

Dal²í oblastí s potenciálem pro aplikaci kvantových po£íta£· je jaderná fyzika. V
jaderné fyzice obecn¥ °e²íme N £ásticový problém. Nepracujeme sice s tolika £ás-
ticemi jako nap°. ve fyzice pevných látek (N < 300), p°esto je p°i exponenciálním
²kálování v¥t²í ab initio simulace klasicky neproveditelná. Sou£asné superpo£íta£e
jsou schopny °e²it n¥které ab initio simulace, nap°. simulaci f·zní reakce deuteria
a tritia, ale jen velmi omezen¥ a za cenu extrémních výpo£etních nárok·. Pro
uvedenou simulaci bylo v Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) [29]
t°eba 25 milión· jádro-hodin (core-hours) výpo£etního £asu na superpo£íta£i s
p°ibliºn¥ 105 jader. Byly zanedbány t°í£ásticové interakce. Bez tohoto zanedbá-
ní by bylo t°eba vyhodnotit a uloºit do pam¥ti p°ibliºn¥ 6 miliard maticových
element·. Na takové simulaci se v LLNL pracuje v sou£asnosti.

Je tedy vid¥t, ºe i pro systém ze zdánliv¥ malým po£tem £ástic je sloºitost pro
klasické po£íta£e p°ili² vysoká. Simulace p·sobení jaderných síl vyºaduje nebývalé
výpo£etní nároky. Bylo navrºeno n¥kolik moºností jak pro tyto simulace vyuºít
kvantové po£íta£e [18]. Vzhledem k podobnosti jádra a chladných atomových
plyn· se nabízí vytvo°it analogový kvantový simulátor zaloºený na chladných
atomových plynech. Dále bylo navºeno n¥kolik fenomenologických model·, jako
nap°. supratekutý model jádra. Takový model by mohl být simulován op¥t pomocí
analogové kvantové simulace. Tento p°ístup, stejn¥ jako p°edchozí, má potenciál
umoºnit studium chování jádra s dobrou kontrolou nad relevantními parametry
jako je síla interakce, po£et £ástic, vn¥j²í potenciál £i frekvence rotace (p°i studiu
vlivu momentu hybnosti na jádro).

4.7 Odhad moºností mnoho£ásticové kvantové si-
mulace

V této kapitole zhodnotíme jaké zdroje jsou nutné k p°ekonání klasických po£íta£·
pomocí kvantových simulátor·, tj. konkrétní odhady po£tu q-bit· a elementár-
ních logických hradel. Detailn¥ji rozebereme sloºitost uvedeného algoritmu pro
simulaci párov¥ interagujících £ástic v prvním kvantování a budeme prezentovat
výpo£et sloºitosti vyhodnocení Coulombova potenciálu.

Kolik q-bit· musí kvantový simulátor mít aby mohl p°edstihnout klasické po-
£íta£e, tedy aby byl prakticky uºite£ný? Odpov¥¤ samoz°ejm¥ závisí na konkrétní
simulaci, £asto uvád¥ný hrubý odhad této meze je 40-100 q-bit· [18]. Se stovkou
q-bit· by se na²ly aplikace, ve kterých by kvantový simulátor byl jiº opravdu
efektivní nástroj. Demonstra£ní simulace lze v²ak provést jiº s mnohem men²ím
po£tem q-bit· a v praxi jiº byly realizovány. S n¥kolika desítkami q-bit· je moº-
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Obrázek 4.3: Odhad pot°ebných zdroj· pro kvantovou simulaci dynamiky systému
coulombicky interagujicích £ástic. Grafy jsou p°evzaté z [26].

né p°ekonat klasické po£íta£e nap°íklad p°i zmín¥ných výpo£tech molekulární
energie, £i simulacích frustrovaných spinových systém·.

Odhad sloºitosti simulace párov¥ interagujících £ástic v prvním kvantování
poskytuje [26], konkrétn¥ pro coulombický potenciál. Jak jsem jiº zmínil v kapi-
tole 4.3, celkov¥ je pro takovou simulaciK £ástic s diskretizací prostoru na m°íºku
23n bod· a p°esností potenciálu danou velikostí m p°ídavného registru pot°eba
n(3K − 6) + 4m q-bit·. Coulomb·v potenciál lze vyhodnotit v £ase O(m2K2),
chemická dynamika by tedy m¥la jít simulovat se sloºitostí O(m2K2), coº je ex-
ponenciáln¥ rychlej²í neº jakýkoliv známý klasický algoritmus. Pro malá m se
vyplatí pouºít algoritmus s niº²ími prefaktory ale hor²í asymptotickou sloºitostí,
jenº konkrétn¥ dává sloºitost vyhodnocení potenciálu KK−1

2
(75
4
m3 + 51

2
m2). Uve-

dený odhad sloºitosti je zobrazen na obrázku 4.3. Abychom p°ekonali klasické
po£íta£e, je v tomto p°ípad¥ pot°eba pam¥´ o alespo¬ 100 q-bitech a na jeden
£asový krok simulace aplikaci 200000 logických hradel [18].

P°i simulaci chemického systému z kapitoly 4.3 pot°ebujeme v kaºdé iteraci
dv¥ kvantové Fourierovy transformace, vypo£íst hodnotu potenciálu a také vy-
po£íst hodnotu kinetické energie ve vlastní bázi hybnosti. QFT pouºité v [26] má
sloºitost n2/2 a nepot°ebuje ºádný p°ídavný registr (QFT z kapitoly 4.3 má tro-
chu v¥t²í sloºitost, není úpln¥ optimální, rozdíl je v²ak malý). Výpo£et kinetické
energie je triviální, protoºe v dané bázi je to jen jednoduchá kvadratická forma.
Sloºitost simulace se tedy odvíjí p°edev²ím od sloºitosti vy£íslení potenciálu.

Pro vy£íslení potenciálu na p°ídavném registru o m q-bitech budeme pot°e-
bovat s£ítat, násobit, a spo£ítat reciprokou vzdálenost £ástic 1/r. Pro s£ítání
pouºijeme Draper·v kvantový algoritmus zaloºený na kvantové Fourierov¥ trans-
formaci [26], jenº není asymptoticky optimální (vyºaduje 3

2
m2 kontrolovaných

rotací), ale má malé prefaktory, takºe se vyplatí pouºít pro malá m. Násobení
lze provést u£ebnicovou metodou pomocí m kontrolovaných s£ítání (C-ADD) je-
den bit po druhém. Sou£in má obecn¥ 2m bit·, nám ale bude sta£it pamatovat
si m nejvýzna£n¥j²ích, protoºe to je p°esnost, se kterou pracujeme. Kaºdé kon-
trolované s£ítání vyºaduje 5

2
m2 základních operací, coº spole£n¥ se dv¥ma QFT

z Draperova algoritmu dává sloºitost násobení 5
2
m3 + m2 základních logických

hradel.
Pro spo£tení r2 = (x2 − x1)2 + (y2 − y1)2 + (z2 − z1)2 pot°ebujeme t°i od£ítá-

ní, t°i kvadráty a dv¥ s£ítání. Celkem 15
4
m3 + 15

2
m2 hradel. Reciprokou vzdále-
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nost 1/r pak m·ºeme najít pomocí Newton-Rapshonovy itera£ní metody, kde po
£ty°ech iteracích získáme výsledek s p°esností 0.03%. Iterace vypadá následovn¥
xn+1 =

1
2
xn(3− r2x2n) a £ty°i iterace tedy vyºadují 15m3 + 18m2 logickýh hradel.

Celkov¥ tedy pro vyhodnocení Coulombova potenciálu pot°ebujeme 75
4
m3 + 51

2
m2

aplikací logických hradel na kaºdý pár £ástic. Pro vý²e uvedené vyhodnocení a
simulaci jsou pot°eba £ty°i p°ídavné registry (4m q-bit·).

Obecn¥ m·ºeme mít potenciál zadán nap°íklad jako polynom. Ukáºeme slo-
ºitost vyhodnocení 1D polynomu p(x) stupn¥ k. Pouºijeme k tomu Hornerovo
schéma

p(x) =
k∑
i=0

pix
i = p0 + x(p1 + x(p2 + . . . x(pk−1 + xpk))), (4.15)

pot°ebujeme tedy k násobení a k s£ítání, celkov¥ k(5
4
m2 + 5

2
m2) elementárních

hradel. V²imn¥te si, ºe pro d-dimenzionální polynom p(x1, . . . , xd) bude výpo£et
obtíºn¥j²í. Sloºitost pak dle [26] poroste p°ibliºn¥ jako kd(5

4
m2 + 5

2
m2), coº d¥lá

obtíºný problém z vy£íslení potenciál· p°edpo£ítaných z Born-Oppenheimerovy
aproximace.

4.8 Odhad sloºitosti ab initio simulace párov¥ in-
teragujících nukleon·

Pomocí nástroj·, jenº jsem popsal v této práci je moºné po£ítat energetické hladi-
ny N párov¥ iteragujících nukleon· v atomovém jád°e. K tomu pouºijeme postup
z kapitoly 3.6 zaloºený na algoritmu z [24], jenº umoº¬uje hledat vlastní £ísla a
vlastní stavy pozorovatelné veli£iny Û pomocí PEA. V na²em p°ípad¥ tedy bu-
deme hledat vlastní £ísla operátoru £asové evoluce e−

i
~ Ĥt, kde Ĥ je hamiltonián

popisující simulovaný systém nukleon·. Z vlastních £ísel operátoru £asové evolu-
ce uº energetické hladiny získáme triviáln¥. Algoritmus v²ak vyºaduje simulaci
£asové evoluce po n¥jaký £asový interval δt.

Simulaci dynamiky párov¥ interagujících nukleon· provedeme pomocí postupu
z kapitoly 4.3. Tam jsme jednodimenzionální prostorovou vlnovou funkci repre-
zentovali v pozi£ní bázi s diskretizací prostoru na 2n ekvidistantních bod· jako

|rx(t)〉 =
2n−1∑
x=0

αx(t) |x〉 = α0(t) |00 . . . 0〉︸ ︷︷ ︸
n q-bit·

+ · · ·+ α2n−1(t) |11 . . . 1〉 . (4.16)

Nyní budeme pracovat ve t°ech dimenzích a polohu nukleonu r = (rx, ry, rz)
budeme reprezentovat pomocí báze |r〉 = |x〉 |y〉 |z〉 ∀(x, y, z) ∈ {0, . . . , 2n − 1}3
ve vhodných jednotkách. Pro reprezentaci prostorové £ásti vlnové funkce nukleonu
tedy budeme pot°ebovat 3n q-bit·. Kaºdý nukleon má také spin a isospin, pro
jejichº reprezentaci pot°ebujeme dal²í dva q-bity. Celkov¥ mámeN registr·, kaºdý
o 3n+ 2 q-bitech. Jedno£ásticový bázový stav vypadá jako |σ〉 |τ〉 |x〉 |y〉 |z〉, kde
σ, τ ∈ {0, 1} odpovídá bázovému stavu spinu, respektive isospinu.

Simulace bude probíhat stejn¥ jako v kapitole 4.3. Evolu£ní operátor pro ha-
miltonián tvaru Ĥ =

∑
k Ĥk zde rozd¥líme po vzoru kapitoly 3.4 pomocí Lie-

Trotterovy aproximace na sou£in exponenciel jako

Û(δt) = e−
i
~
∑

k Ĥkδt =
∏
k

e−
i
~Ĥkδt +O

(
(δt)2

)
. (4.17)
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Vyuºijeme chování maticové exponenciely pro podobnostní transformace,

eA = e(QQ
−1)A(QQ−1) = QeQ

−1AQQ−1, (4.18)

kde A je hermitovská a Q unitární matice. Pro kaºdou hermitovskou matici A
existuje podobnostní transformace Q−1AQ, jenº pomocí unitární matice Q p°e-
vádí A na diagonální tvar. Tuto vlastnost pouºijeme, abychom diagonalizovali
operátor v argumentu e−

i
~ Ĥkδt. Kdyº máme operátor v argumentu exponenciely

diagonální, pro jeho implementaci sta£í provést fázový posuv jako v kapitole 4.3.
V rozkladu (4.17) tedy kaºdou exponencielu obklopíme p°íslu²nou podobnostní
transformací

Û(δt) =
∏
k

Q̂k e
− i

~ Q̂
−1
k ĤkQ̂k δt Q̂−1k +O

(
(δt)2

)
. (4.19)

Pracujeme-li zpo£átku v pozi£ní bázi, nap°íklad kinetická £ást hamiltoniánu ĤT

se diagonalizuje pomocí kvantové Fourierovy transformace Q̂ = QFT †.
Po diagonalizaci jiº v principu m·ºeme k simulaci nukleární dynamiky pouºít

známý postup z kapitoly 4.3 a následn¥ pomocí algoritmu z kapitoly 3.6 najít
energetické hladiny. Diagonalizace bude efektivní, protoºe pracujeme s párov¥
interagujícími nukleony a kaºdý £len Ĥk proto sta£í diagonalizovat v dvou£ásti-
covém podprostoru, kde p·sobí.

Nyní odhadneme sloºitost takové simulace. Budeme se soust°edit na sloºitost
vyhodnocení potenciálu a diagonalizaci, protoºe v t¥chto ohledech se simulace
nukleon· li²í od simulace skalárních £ástic v kapitole 4.3. Jako relevantní potenciál
dvou£ásticové interakce nukleon· pro ná² odhad zvolíme Hamada-Johnston·v
potenciál [30]. Hamada-Johnston·v potenciál vystihuje následující komplikovaný
výraz [30]

V̂ =

{
V̂C(r) + V̂T (r)Ŝ12 + V̂LS(r)̂l · Ŝ+ V̂LL(r)L̂12 ; r > 0.343

+∞ ; jinak
(4.20)

kde bezrozm¥rné £íslo r = R/1.43 fm odpovídá vzdálenosti R mezi nukleony, l̂ je
operátor momentu hybnosti a Ŝ operátor celkového spinu dvou nukleon·. Dále

Ŝ12 = 3Ŝn,1Ŝn,2 − σ̂1 · σ̂2

L̂12 = (σ̂1 · σ̂2)̂l
2 − 1

2

[
(σ̂1 · l̂)(σ̂2 · l̂) + (σ̂2 · l̂)(σ̂1 · l̂)

]
, (4.21)

kde Ŝn,1 je operátor projekce spinu nukleonu 1 do sm¥ru n = 1
R
(rx, ry, rz), analo-

gicky je zaveden Ŝn,2 pro druhý nukleon a σ̂1 je operátor spinu prvního nukleonu,
v jedno£ásticové bázi σ̂1 =

~
2
(σx, σy, σz) pro σx, σy, σz p°íslu²né Pauliho matice.

Analogicky také zavedeme operátory isospinu σ̂1, σ̂2. Ve v¥t²í vzdálenosti se ra-
diální funkce VC , VT , VLS a VLL chovají jako potenciál vým¥ny jednoho pionu
(OPEP, one-pion exchange potential). Operátory konkrétn¥ vypadají následovn¥

V̂C(r) = v0(τ̂ 1 · τ̂ 2)(σ̂1 · σ̂2)Y (r)
[
1 + aCY (r) + bCY

2(r)
]

V̂T (r) = v0(τ̂ 1 · τ̂ 2)(σ̂1 · σ̂2)Z(r)
[
1 + aTY (r) + bTY

2(r)
]

V̂LS(r) = v0gLSY
2(r) [1 + bLSY (r)]

V̂LL(r) = v0gLL
Z(r)

r2
[1 + bLSY (r)] , (4.22)
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kde

Y (r) =
1

r
e−r

Z(r) =

(
1 +

3

r
+

3

r2

)
· Y (r)

v0 = 3.65MeV

(4.23)

a kde aC , bC , aT , bT , gLS, bLS, gLL, aLL, bLL jsou bezrozm¥rné parametry stanovené
experimentáln¥ [30].

Pro ú£ely odhadu sloºitosti zanedbáme spinorbitální £len V̂LS a £len interakce
momentu hybnosti V̂LL a budeme brát v potaz pouze nejvýzna£n¥j²í £len centrální
síly V̂C a tenzorový £len V̂T .

Uvaºme nejprve £len V̂C . Jak je vid¥t z jeho tvaru

V̂C(r) = v0(τ̂ 1 · τ̂ 2)(σ̂1 · σ̂2)Y (r)
[
1 + aCY (r) + bCY

2(r)
]
, (4.24)

operátory spinu a isospinu p·sobí jen v dvou£ásticových podprostorech spinu a
isospinu. S pomocí identity pro tenzorové násobení

(A⊗B)(C ⊗D) = (AC)⊗ (BD) (4.25)

m·ºeme zmín¥né operátory diagonalizovat. P°edpokládejme, ºe podobnostní trans-
formací lze diagonalizovat operátor (τ̂ 1·τ̂ 2), respektive (σ̂1·σ̂2) pomocí unitárního
operátoru T̂ , repsektive Q̂, takºe s vyuºitím vztah· (4.18) a (4.25) m·ºeme psát

e(τ̂ 1·τ̂ 2)⊗(σ̂1·σ̂2) = (Q̂⊗ T̂ ) e(T̂
−1 τ̂ 1·τ̂ 2 T̂ )⊗(Q̂−1 σ̂1·σ̂2 Q̂)︸ ︷︷ ︸

diagonální

(Q̂−1 ⊗ T̂−1). (4.26)

Takto lze pomocí pevn¥ daných Q̂, T̂ diagonalizovat argument exponenciely, abychom
mohli aplikovat postup z kapitoly 4.3. Sloºitost aplikace pevné unitární transfor-
mace na dvou£ásticovém podprostoru spinu £i isospinu ozna£ím k4. Konstanta
k4 nebude velká, nebo´ transformace pracují jen na £ty°dimenzionálním prosto-
ru. Pro aplikaci e−

i
~ V̂C δt budeme pot°ebovat Q̂, Q̂−1, T̂ a T̂−1, v²e dvakrát, tedy

celkem 8k4 elementárních hradel.
Dále pot°ebujeme vy£íslit v0Y (r) [1 + aCY (r) + bCY

2(r)]. Nejprve si do p°í-
davného registru o m q-bitech p°edpo£ítáme r. Zde m op¥t zna£í jemnost £íselné
reprezentace potenciálu v intervalu V ∈ [Vmin, Vmax], jenº jsme ekvidistantn¥
rozd¥lili na 2m moºných hodnot V a dále pracujeme v p°íslu²ných jednotkách.
Sloºitost výpo£tu r je 15m3 + 18m2 podle kapitoly 4.7. P°epo£ítané r uloºíme do
p°ídavného registru o m q-bitech.

Do dal²ího p°ídavného registru vypo£teme Y (r) = 1
r
e−r, kde e−r budeme

aproximovat Taylorovým rozvojem do °ádu l1. vyhodnocení polynomu stupn¥ l1
má dle kapitoly 4.7 sloºitost l1(54m

3+ 5
2
m2) plus jedno násobení 1/r, jenº pot°ebuje

5
4
m3+m2 elementárních hradel. Máme tedy vyhodnocené r a Y (r), zbývá spo£ítat

polynom stupn¥ t°i a jednou vynásobit v0. Celkem jsme tedy pro vyhodnocení
V̂C pot°ebovali (l1 + 5)(5

4
m3 + 5

2
m2)− 3m2 + 4k4 elementárních hradel.
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Dále se budeme zabývat tenzorovým £lenem potenciálu

V̂T (r)Ŝ12 =− v0(τ̂ 1 · τ̂ 2)(σ̂1 · σ̂2)
2Z(r)

[
1 + aTY (r) + bTY

2(r)
]

+ 3v0(τ̂ 1 · τ̂ 2)(σ̂1 · σ̂2)Ŝn,1Ŝn,2Z(r)
[
1 + aTY (r) + bTY

2(r)
]
, (4.27)

kde Z(r) =
(
1 + 3

r
+ 3

r2

)
· Y (r). První £len (4.27) lze tedy diagonalizovat stejn¥

jako V̂C a i sloºitost vyhodnocení potenciálu bude stejná, aº na vynásobení poly-
nomem

(
1 + 3

r
+ 3

r2

)
. Pro n¥j si musíme ud¥lat dal²í p°ídavný registr o m q-bitech

a poté ho vyhodnotit v 2(5
4
m3 + 5

2
m2) krocích. Pro vyhodnocení prvního £lenu

(4.27) je tedy pot°eba (l1 + 7)(5
4
m3 + 5

2
m2)− 3m2 + 8k4 elementárních hradel.

Sloºitost £íselného vyhodnocení druhého výrazu (4.27) je stejná jako u první-
ho výrazu. P°i implementaci druhého £lenu (4.27) nás v²ak £ekají obtíºe s diago-
nalizací. Zde nelze diagonalizovat pevnou transformací. Diagonalizce operátoru
(σ̂1 · σ̂2)Ŝn,1Ŝn,2 je závislá na jednotkovém vektoru n sm¥ru projekce spinu nuk-
leon· 1 a 2. Tuto matici 4 × 4 lze diagonalizovat analyticky, dostaneme v²ak
p°íli² ko²atý výraz, jenº se nevyplatí na kvantovém po£íta£i pouºít. Místo toho je
vhodn¥j²í provést diagonalizaci této matice p°ímo pomocí kvantového algoritmu.
Diagonalizace matice M ×M má sloºitost O(M3). Asymptotika je tedy naprosto
v po°ádku, protoºe pracujeme s pevnýmM = 4 a vliv r·stu poºadované p°esnosti
bude velmi pravd¥podobn¥ polynomiální.

Hledáme tedy unitární transformaci R̂, jenº podobnostní transformací diago-
nalizuje (σ̂1 · σ̂2)Ŝn,1Ŝn,2. Sloºitost aplikace dané R bude op¥t k4, kdyº známe její
maticové elementy. Tyto maticové elementy je pot°eba najít a uloºit v podob¥
²estnácti £ísel do registru 16p q-bit·, kde p odpovídá p°esnosti uloºení matico-
vých element·. Pro diagonalizaci a paralelní uchování R̂ v²ak pot°ebujeme takové
registry dva, tedy 32p p°ídavných q-bit·. Sloºitost diagonalizace, tedy nalezení
takové matice ozna£ím f a je to f(p) = O(M3) · (5

4
p3 + 5

2
p2) = O(p3), kde pro

ú£ely odhadu p°edpokládáme, ºe uvedenými O(M3) operacemi jsou pokaºdé ná-
sobení a p°i£tení. V²imn¥te si, ºe u spin-orbitálního £lenu potenciálu uº takový
jednoduchý postup diagonalizace aplikovat nelze.

Celkov¥ pot°ebujeme v jednom £asovém kroku simulace pro vyhodnocení Hamada-
Johnstonova potenciálu

N
N − 1

2

[
(3l1 + 19)(

5

4
m3 +

5

2
m2)− 6m2 + 20k4 +O(p3)

]
kvantových logických hradel, kde N je po£et nukleon·, m je p°esnost hodno-
ty potenciálu, l1 je p°esnost vyhodnocení Y (r), m′ je p°esnost maticových ele-
ment· p°i diagonalizaci a k4 je sloºitost aplikace dané bázové transformace na
dvou£ásticovém podprostoru spinu/isospinu. Funk£ní závislost podle N je stejná
jako (4.3), jen s v¥t²ím prefaktorem. Celkový pam¥´ový poºadavek je p°ibliºn¥
N(3n+ 2) + 32p+ 4m q-bit·, kde n je p°esnost prostorové m°íºky. Zanedbali
jsme dle [30] obvykle mén¥ vlivný spin-orbitální £len V̂LS(r)̂l · Ŝ a £len V̂LL(r)L̂12.
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Záv¥r

I p°es nedávné výsledky �rmy D-Wave stále není jasné, zda budou v¥t²í kvanto-
vé po£íta£e n¥kdy realizovány. P°esto uº v²ak toto pole p°ineslo mnohé jak po
teoretické, tak i po experimentální stránce.

Teoreticky nabízí kvantové po£ítání jedine£nou moºnost studovat vazbu mezi
informací, sloºitostí a zákony fyziky. Z experimentálního pohledu je zde zase cen-
ná moºnost napodobovat p°írodní systémy a studovat jejich chování. Zajímavé
aplikace mimo fyziku a chemii plynou i pro kryptogra�i a vyhledávání. Abych
ilustroval ²í°ku potenciálních aplikací uvedu, ºe spole£nost Google nedávno ozná-
mila, ºe se bude v¥novat výzkumu um¥lé inteligence pomocí kvantových po£íta£·.

V re²er²ní £ásti práce jsem nastínil na jakých principech funguje kvantový
po£íta£ a kvantová teorie sloºitosti. Popsal jsem d·leºité kvantové algoritmy ,
jako je QFT, PEA £i simulace dynamiky. Diskutoval jsem problémy zabra¬ující
technické realizaci kvantových po£íta£· a jejich moºná °e²ení. Vysv¥tlil jsem prin-
cipy kvantové simulace a postupy nutné k úsp¥²né implementaci v²ech jejích fází.
Detailn¥ jsem rozebral vyuºití kvantových po£íta£· v kvantové chemii a popsal
jsem odhad sloºitosti pro simulaci chemické dynamiky.

V samostatné £ásti práce jsem popsal kvantový algoritmus pro simulaci dyna-
miky N párov¥ interagujících nukleon· v atomovém jád°e. Uvaºoval jsem imple-
mentaci v prvním kvantování a pro ú£el odhadu jsem zvolil Hamada-Johnston·v
potenciál. Výsledek odhadu je následující:

Celkov¥ pot°ebujeme v jednom £asovém kroku simulace pro vyhodnocení Hamada-
Johnstonova potenciálu (viz kapitola 4.8)

N
N − 1

2

[
(3l1 + 19)(

5

4
m3 +

5

2
m2)− 6m2 + 20k4 +O(p3)

]
kvantových logických hradel, kde N je po£et nukleon·, m je p°esnost hodnoty
potenciálu, l1 je p°esnost vyhodnocení Y (r), m′ je p°esnost maticových element·
p°i diagonalizaci a k4 je sloºitost aplikace dané bázové transformace na dvou-
£ásticovém podprostoru spinu/isospinu. Celkový pam¥´ový poºadavek je p°ibliº-
n¥ N(3n+ 2) + 32p+ 4m q-bit·, kde n je p°esnost prostorové m°íºky. Zanedbal
jsem dle [30] obvykle mén¥ vlivný spin-orbitální £len V̂LS(r)̂l · Ŝ a £len V̂LL(r)L̂12.

To znamená, ºe asymptotická sloºitost v závislosti na po£tu £ástic je velmi
p°íznivá, vzhledem k velkým prefaktor·m má v²ak simulace pom¥rn¥ velkou slo-
ºitost uº pro malé systémy. Vzhledem k pot°ebnému mnoºství q-bit· se sou£asný-
mi technologickými moºnostmi není moºné takovou simulaci provést. Potenciáln¥
v²ak jde o slibnou aplikaci.
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Seznam tabulek

Tabulka 1.1: Algoritmus pro s£ítání dvou p°irozených £ísel.

Tabulka 3.1: Stru£ný p°ehled aplikací mnoho£ásticových kvantových simulací.
P°evzato z [18].
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Seznam pouºitých zkratek

zkratka význam
q-bit kvantový bit
QTM kvantový Turing·v stroj
RSA ²ifra, iniciály autor· Rivest, Shamir, Adleman
NMR nukleární magnetická rezonance
2D dvoudimenzionální
3D t°ídimenzionální
NSD nejv¥t²í spole£ný d¥litel
NOT logická negace
AND logické a
C-NOT kontrolovaná negace
NAND NOT AND
PEA algoritmus pro stanovení fáze
MCMC metoda Monte Carlo s Markovovými °et¥zci
OPEP potenciál vým¥ny jednoho pionu
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