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1. Bevezető
Az első számítógép, az Electronic Numerical Integrator And Computer (ENIAC), melyet
1943-ban készítettek katonai célokra, közel 17500 üvegcsövet tartalmazott, és mintegy 27
tonnát nyomott. Azóta egyre kisebb és gyorsabb számítógépeket készítünk. Gordon Moore,
az Intel egyik alapítója publikálta 1965-ben egy megfigyelését, miszerint egy integrált áram-
körben költséghatékonyan elhelyezhető tranzisztorok száma nagyjából kétévente megdup-
lázódik [1]. Az azóta Moore-törvényként ismertté vált összefüggés az 1. ábrán látható.
A törvény a mai napig pontosnak bizonyult, és ezzel egyidejűleg folyamatos méretcsök-
kenést is megfigyelhetünk az integrált áramkörök világában. Mindez azt jelenti, hogy ha
ez a trend folytatódik, akkor előbb vagy utóbb eljutunk arra a pontra, amikor a jelenlegi
technológiával nem tudunk több tranzisztort elhelyezni egyetlenegy lapkára. Ekkor már
nem lesznek érvényesek a klasszikus fizikában létező Ebers-Moll-egyenletek, hanem helyet-
tük kvantummechanikai modelleket kell használnunk. Ez jelentős működésbeli különbsé-
geket fog jelenteni a mostani számítógépekhez képest. Ennek kihangsúlyozására az így
tárolt biteket kvantumbiteknek (vagy röviden qubitnek) szokás nevezni, az ezekkel operáló
számítógépeket kvantumszámítógépeknek, általánosságban pedig a kvantummechanikán
alapuló információtárolást, -feldolgozást és -továbbítást összefoglaló néven kvantuminfor-
matikának hívjuk. Ebből a világból nézve a hagyományos informatika a klasszikus nézetet
képviseli, ezért azt klasszikus informatikának nevezzük, a benne használt algoritmusokat
pedig klasszikus algoritmusoknak.

1. ábra. A Moore-törvény egy reprezentációja. Vízszintenesen az évek, függőlegesen a
CPU-kban lévő tranzisztorok száma olvasható. A pontok különböző CPU-típusokat jelöl-
nek 1971 és 2011 között. A vonal jelzi a Moore-törvény előrejelzését. Forrás: [2].
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Ahhoz, hogy kvantumszinten tároljunk digitális információt, olyan kvantummechanikai
objektumokra van szükségünk, melyek legalább két, mérésekkel jól megkülönböztethető
állapottal rendelkeznek. Ilyen lehet például az elektronok vagy atommagok spinje (perdü-
lete), fotonok függőleges vagy vízszintes polarizációja, esetleg többletelektronok jelenléte
vagy hiánya nanopöttyökön (vagyis igen kisméretű, legfeljebb néhány ezer atomból álló
kristályokon). A kvantuminformatikában érvényes a No Cloning Theorem (NCT), amely
értelmében nem ismert állapotok másolása nem lehetséges. Ez azt jelenti, hogy egy elektron
spin alapú kvantumbitről nem tudjuk átadni egy foton alapú kvantumbitnek az információt
anélkül, hogy az eredeti kvantumbit meg ne semmisülne [3].

Az 1980-as évek közepétől folynak olyan kutatások, amelyek a kvantummechanikát és az
informatikát próbálják közös nevezőre hozni. Habár a kvantumszámítógépek csak a távoli
jövő eszközei lesznek, már léteznek algoritmusok olyan problémák megoldására, amelyek
a hagyományos számítógéppel nehéznek bizonyulnak. A kvantumpárhuzamosság elvének
kihasználásával nagy számításigényű műveleteket is könnyen el tudunk végezni, kvantum
alapú prímfaktorizációt is megvalósíthatunk (pl. a Shor-algoritmus segítségével). A klasszi-
kus módszereknél hatékonyabban tudunk adatbázisban keresni (Grover-algoritmus), külön-
böző kvantumkapukat és kvantumáramköröket építhetünk, szupersűrű kódolást alkalmaz-
hatunk, sőt még kvantum alapú Fourier-transzformációt is tudunk végezni. A kvantum-
kulcsszétosztás protokolljai (BB84, B92) révén biztonságos módon tudunk kulcsot szét-
osztani, az összefonódás jelensége miatt pedig képesek vagyunk információt teleportálni
(kvantumteleportáció).

A kvantumszámítógép kvantumbiteken hajt végre műveleteket különböző kvantum-
kapuk sorozatán keresztül, amely kapu mindegyike egy-egy unitér transzformációt hajt
végre [4]. A kvantumbiteket a műveletek végrehajtása után megmérhetjük, megkapva ez-
zel a végleges klasszikus eredményt. A mérés azonban egy nem visszafordítható művelet,
a mérés során a kvantumbit megsemmisül, és egy klasszikus bitet kapunk eredményül.

A kvantumszámítógépek szimulációja számításilag nehéz probléma, mivel a különböző
kvantumbitek között fellépő korreláció különbözik a klasszikus bitek közöttitől, ahogy elő-
ször erre John Bell rámutatott. Például vegyünk egy néhány száz kvantumbitből álló
rendszert, ennek a szimulálása során a klasszikus számítógéppel exponenciálisan nagy mát-
rixxal kellene műveleteket végezni (azért, hogy mindegyik egyedi állapoton végrehajtsa a
műveleteket, amelyeket mátrixokkal jellemzünk). Mindez azt jelenti, hogy exponenciálisan
több ideig tart egy ilyen rendszer modellezése klasszikus számítógép segítségével, mint egy
kvantumszámítógéppel.

A kvantumbit fizikailag lehet bármilyen kétállapotú kvantumrendszer, például egy elekt-
ron spinjének két állapota vagy egy foton két egymásra merőleges polarizációja. Ha például
egy elektron spinjének két állapotát vesszük, akkor a két alapállapota – spin-fel, spin-le –
megfeleltethető a bináris nullának és egyesnek, egészen pontosan a |0〉 és a |1〉 állapotoknak.
Ebben az esetben a részecske állapotát az alábbi módon tudjuk leírni

|ψ〉 = α|0〉+ β|1〉, (1)

ahol
|α|2 + |β|2 = 1. (2)
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A komplex valószínűségi amplitúdók (|α|2 és |β|2) abszolútértékének négyzete mutatja meg,
hogy a részecskét mekkora valószínűséggel találjuk az egyes állapotokban. Például ha
|ψ〉 = 0, 6|0〉 + 0, 8|1〉 , akkor mérés után 0, 36 valószínűséggel kapunk 0 eredményt, és
0, 64 valószínűséggel 1-et. Általánosan elmondhatjuk, hogy ha k darab ilyen részecskét
veszünk, akkor 2k bázis állapotunk van (kvantummechanikai vektorok a Hilbert-térben),
ami azt jelenti, hogy 2k darab k hosszúságú bitstring áll rendelkezésre. A Hilbert-teret
David Hilbert írta le [5].

Az elmúlt években a kvantumkommunikáció megjelent a vezeték nélküli területen is.
Disszertációmban a kvantumkommunikáció és az űrkommunikáció potenciális kapcsolódási
lehetőségeit vizsgálom.

Az űrkommunikáció történelme több mint 50 évvel ezelőtt kezdődött. Az emberiség a
Nemzetközi Geofizikai Évben lépett az űrkorszakba, az első műhold, a Szputnyik–1 indí-
tásával 1957. október 4-én [6]. A 83,6 kg-os kis szerkezet megváltoztatta az űrről alkotott
képünket. Kevesebb mint 12 évvel később az első ember a Holdra lépett. A ’70-es években
a távoli Naprendszer felfedezésére indítottunk űrszondákat (Voyagers, Pioneer–10,–11), és
jelenleg a Voyager–1 a Földtől legmesszebb lévő ember által alkotott eszköz [7].

Az 1980-as években létrehozták az oroszMIR űrállomást. Napjainkban az International
Space Station (ISS) kering a Föld körül, és az amerikai, a kínai, az indiai és az európai
űrügynökség is Holdra, a Marsra és még azon is túl szeretne menni. (De egy ilyen jellegű
emberes űrutazás pontos dátuma még nem ismert.)

Az első kommunikációs műhold, a Szputnyik–1 egyszerű rádiójeleket sugárzott. Az
első amerikai kommunikációs műhold, a Signal Communications Orbit Relay Equipment
(SCORE), Eisenhower elnök karácsonyi üdvözletét közvetítette. A mérnökök egyre na-
gyobb műholdakat készítettek, ilyenre példa a 2005-ben épített 2800 kg tömegű XM-3
kereskedelmi rádió műhold. Ugyanakkor az egyre kisebb műholdakra való igény is megje-
lent, például a magyar ’cubesat’, a Masat–1, amely 1 kg tömegű [8]. 2011-ben 10 gramm
tömegű Sprite prototípus chippeket szereltek az ISS-re [9].

A mai napig műholdak ezreit állították Föld körüli pályára, és nagyon sok olyan alkal-
mazást használunk, amely műholdas rendszereken alapul. Ilyen például a globális helymeg-
határozás, az időjárás-előrejelzés, távérzékelés, távközlés, különböző vészjelző rendszerek.

A műholdas kommunikációt már régóta használjuk, érdemes megvizsgálni a lehetséges
kapcsolatot a kvantum alapú kommunikációval.
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2. Motiváció
Habár működő kvantumszámítógépekkel még nem rendelkezünk, a kvantumalgoritmusok
segítségével bizonyos problémákat sokkal hatékonyabban meg tudunk oldani, mint klasszi-
kus számítógépekkel [4]. A kvantum információelmélet kulcsszerepet tölthet be a kriptográ-
fia területén. A napjainkban használt klasszikus kriptográfiai megoldásokban a kulcscsere
általában nyilvános kulcsú megoldásokon alapul. Az aszimetrikus kriptográfia biztonsága
mögött a faktorizáció nehézsége áll. A jövőben, ha a kvantumszámítógépek valóságosak
lesznek, a klasszikus kriptográfai megoldásokat használó rendszerek nem lesznek többé biz-
tonságosak. Ugyanakkor a kvantumkriptográfia több különböző biztonságos megoldást is
kínál.

Egy érdekes kommunikációs probléma az, hogyan lehet biztonságosan egy titkos kulcsot
megosztani a kommunikáló felek között. Ez az úgynevezett kulcscsere. Az első kvantum-
kriptográfiai protokoll, az 1984-ben bemutatott Bennet-Bassard 84 Protocol (BB84), olyan
megoldást kínált, amely mögött kvantuminformatikai elvek találhatóak, például a No Clon-
ing Theorem [10]. Az első szabadtéri Quantum Key Distribution (QKD) kísérletet 1991-ben
végezték [11]. A szabadtéri kvantumkommunikációt kiterjeszthetjük a föld-űr, illetve űr-űr
kommunikációra is, amely egy ideális alkalmazási terepe lehet a globális kvantumkriptog-
ráfiának [12].

Az egyik alapvető követelménye a nagy távolságú és szabadtéri kommunikációnak a
kvantumbitek effektív továbbítása egy nem ideális, zajos környezetben. A szabadtéri és a
műholdas kvantumcsatornák lehetséges utat kínálnak jelen kvantumkommunikációs rend-
szerek határainak növelésére. A szabadtéri optikai technológát már sikeresen kombinálták
az ún. összefonódott kvantumpárokkal és a műholdas kommunikációval.

Az effektív kvantumismétlők hiánya miatt, az optikai hálózaton a QKD kb. 100 km-es
távolságig működőképes. Ugyanakkor a szabadtéri kvantumkriptográfa lehetővé teszi fo-
tonok továbbítását nagy távolságokra. Az egyik lehetséges jövőbeli alkalmazási területe a
kvantumkommunikációnak a szabadtéri optikai kommunikáció. Az űrben a műholdak kö-
zött ki tudjuk használni, hogy a csatorna zaja majdnem elhanyagolható. Felhasználhatjuk
az összefonódás jelenségét a műholdas kommunikációban, hogy még biztonságosabb QKD
megoldásokat alakítsunk ki [13].
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3. Kutatási célok
A kvantuminformatika egy igazi jövőbe mutató technika. Ígéretes alkalmazásokat és meg-
oldásokat kínál a jelenbeli és jövőbeli rendszerek számára. Ugyanakkor még számos olyan
kérdés van, amely válaszra vár, különösen akkor, ha az űrkommunikációban szeretnénk
használni. A disszertációmban három problémakörrel foglalkozok.

1. problémakör Klasszikus információ küldése zajos kvantumcsatornán keresztül. A
klasszikus biteket kvantumbitekké alakítjuk egy kódolási séma szerint. Az eljárás végén
a kvantumbitekből visszaalakítjuk a klasszikus biteket egy dekódoló eljárással. A legtöbb
alap kvantumalgoritmus egy zajmentes csatorna meglétét tételezi fel. Mérnöki szemmel
azonban zajos lesz a kommunikáció. Több kvantum hibajavító megoldás áll rendelkezésre a
sikeres kvantumkommunikáció biztosítására, de ezek mind valamilyen redundancián alapul-
nak. A célom az volt, hogy megvizsgáljam, a kvantuminformatika segítségével lehetséges-e
redundanciamentes eljárás létrehozása.

2. problémakör Az űrkommunikációban potenciálisan használandó kvantumalgorit-
musok határai. A kvantumkommunikációs rendszerek tervezésének jól elkülönített és meg-
határozott lépései vannak: klasszikus információk kvantumbitekké történő alakítása (vagy
már kvantumbitből kiindulni), különböző transzformációk alkalmazása, a klasszikus vagy
kvantuminformációk átküldése a csatornán (amely szintén lehet klasszikus vagy kvantum),
mérés végrehajtása (amennyiben klasszikus információra van szükségünk az eljárás végén).
Matematikai szempontból nézve a csatorna egy absztrakt transzformáció, amely ideális
esetben a helybenhagyás transzformációt hajtja végre, vagy hibát, esetleg dekoherenciát
okoz. De mérnöki szemmel nézve a kvantumcsatorna tulajdonsága különösen fontos. A
műholdas kvantumkommunikációhoz 300-36000 km hosszú kvantumcsatornára van szüksé-
günk. A célom annak a vizsgálata volt, hogy a kvantumalgoritmusok teljesítményét hogyan
befolyásolja az, ha a fizikai réteget optikai vezeték helyett a szabad légkörre cseréljük, és a
csatorna hossza jelentősen megnő?

3. problémakör Információterjesztés mobil ad hoc hálózatokban. Napjaink kommuni-
kációs hálózatainak struktúrája és elemei egy központosított rendszertől egy elosztott rend-
szer felé változnak. Új szolgáltatások jelennek meg, amelyek az önszerveződésen alapulnak.
Különböző klasszikus technikákkal találkozhatunk ilyen rendszerekben, de a területen még
számos kérdés tisztázatlan. A. típus Az első típusú kérdés a kvantuminformatika néző-
pontjából fogalmazható meg. Mit tud a kvantuminformatika kínálni ilyen jellegű környezet
számára? Milyen jellegű kvantumalgoritmusok tudnak a klasszikus megoldásoknál jobbat
kínálni? B. típus A második típusú kérdést az űrkommunikáció szempontjából lehet
megfogalmazni. Hogyan lehet az ad hoc környezetbeli eljárásokat használni űrkommuni-
kációban, különösen egy olyan kommunikációs rendszerben, amely a jövőben egy távoli
égitest felszínén létezhet?
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4. Módszertan
A kvantummechanikához kapcsolódó általános matematikai keretrendszert használtam a
munkám során. A Hilbert-térben dolgoztam és a Dirac-jelölést használtam [5], [14]. Az 1.
problémakörben különböző matematikai megoldásokat alkalmaztam a redundanciamentes
eljárás és a pilot qubit alapú eljárás létrehozására. A 2. problémakörben fizikai modellt
használtam a szabadtéri kvantumcsatorna tanulmányozására a műholdas kommunikáció-
ban. A modell alapelemeit Andrews és mtsai. [15], Lante és mtsai. [16] írták le. A turbu-
lenciaerősség meghatározásánál a Hufnagel-Valley 5/7 modellt használtam [17]. Analitikus
levezetéseket használtam a műholdas kommunikációban potenciálisan alkalmazható kvan-
tumalgoritmusok vizsgálatakor. A 3. problémakörben numerikus analízist használtam.

5. Új eredmények

5.1. Redundanciamentes kommunikáció

A kvantum alapú rendszerek jelentős szerepet játszhatnak a műholdas kommunikáció fejlő-
désében. A kvantumkriptográfiai megoldások a jövőbeli biztonságos műholdas kommuniká-
ció alapkövéül szolgálhatnak. A kapcsolódó eljárások biztonságos kulcscsere protokollokat
kínálnak, és a klasszikus megoldásoknál hatékonyabb kódolási és kommunikációs eljárá-
sokat. Ugyanakkor alkalmazásukhoz kvantumcsatornára van szükség, amelyen viszont a
klasszikus hibajavító megoldások nem alkalmazhatóak. A jelenlegi kvantum hibajavító
eljárások redundancián alapulnak, ugyanakkor redundanciamentes megoldást is lehet ké-
szíteni.

A 2. ábrán klasszikus információ átvitele történik az adó és a vevő között, összefonó-
dás felhasználása nélkül. Az adó (Alice) egy Ai klasszikus információja egy |ψA〉kvantum
állapotba kerül kódolásra . Ez a kvantumbit kerül továbbításra a műholdas kvantumcsa-
tornán. A csatorna hibája miatt a vevőhöz |ψA〉

′
érkezik. A dekódolási eljárás során a vevő

kvantum transzformációkat hajt végre a fogadott |ψA〉
′
qubiten, végül megméri, a mérés

eredménye a Bi klasszikus információ.

1. téziscsoport Zajos csatornán történő információáramlás: redundanciamentes hi-
bajavító kódolást készítettem klasszikus információ átküldésére kvantumcsatornán; valószí-
nűségi elven működő hibajavító megoldást készítettem kvantumbitek átküldésére kvantum-
csatornán

Tézis 1.1 [B2] [J3] [C8] Redundanciamentes megoldást adtam klasszikus információ hiba-
mentes átvitelére kvantumcsatornán, mely csatorna p valószínűséggel egy unitér transzfor-
mációt hajt végre, 1 − p valószínűséggel nem változtat a küldött biten. Az eljárás során a
szükséges kódoló és dekódoló mátrixot az unitér transzformáció sajátvektoraiból építettem
fel.
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2. ábra. Klasszikus információ továbbítása műholdas kvantumcsatornán. A klasszikus
információt egy kvantumbitbe kódoljuk, majd átküldjük a csatornán. A túloldalon dekó-
dolást és mérést kell végrehajtani a klasszikus információ visszaállításához.

3. ábra. A redundanciamentes csatorna modellje: p valószínűséggel egy unitér transzfor-
mációt hajt végre, 1 − p valószínűséggel nem változtat a küldött biten. C a bemeneti
bitet egy speciális kvantumkódba transzformálja, D végzi a dekódolást. Végül az eredeti
klasszikus bit visszaállítására egy mérést hajt végre a vevő.

A cél egy olyan kommunikációs csatorna készítése, amely hibamentes a klasszikus kom-
munikáció szempontjából. Ez nem azt jelenti azonban, hogy hibamentesen működő kvan-
tumcsatornára van szükségünk. Az eljárás célja az, hogy a kvantumcsatorna hatására
megjelenő kvantumos hiba ne legyen hatással arra az eredeti klasszikus információra, amit
a csatornán egy kvantumbit formájában átküldtünk. A kvantumcsatorna felépítése a 3. áb-
rán látható. p valószínűséggel egy unitér transzformációt hajt végre, 1− p valószínűséggel
nem változtat a küldött biten. Az eljárás ugyan nem lesz kölcsönösen egyértelmű transz-
formáció a kvantum domainben, de ha az eredeti klasszikus bemeneti bitet egy C-vel jelölt
speciális kapuval kódoljuk, akkor elő lehet állítani olyan D dekódolót, amely kimenetén
mérést végezve visszakapjuk az eredeti klasszikus értéket.

A kvantumcsatorna kettő sajátvektora az alábbi:

|u0〉 =
[
u00
u01

]
(3)
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és
|u1〉 =

[
u10
u11

]
. (4)

Megmutattam, hogy a C kódoló mátrixát fel tudjuk építeni az alábbi módon:

C =

[
u00 u10
u01 u11

]
. (5)

A C mátrix felhasználásával a redundanciamentes algoritmust az alábbi módon írhatjuk
fel:

1. lépés Kódoljuk a bemeneti bitet a kvantumcsatorna ismert U mátrixához tartozó sa-
játvektorok bázisában (ez a C kódoló transzformáció).

2. lépés A kvantumbitet küldjük át a csatornán.

3. lépés Állítsuk elő a C kódoló inverzét (D-vel jelölve), és alkalmazzuk a fogadott kvan-
tumbiten.

4. lépés Hajtsunk végre egy projektív mérést a P0 = |0〉〈0| és P1 = |1〉〈1| mérési operá-
torokkal.

Az állítás bizonyítása a disszertációban található.

Tézis 1.2 [B2] [J4] [C10] [C14] [C16] Egy kvantumcsatorna unitér forgatással modellezett
hibájának javítására adtam egy valószínűségi eljárást. Az eljárás során a kommunikációs
felek ismeretlen kvantumbiteket küldenek az unitér forgatási hibával jellemzett kvantumcsa-
tornán. Megmutattam, hogy a csatorna által okozott ismeretlen hiba adott valószínűséggel
hogyan javítható az adatbit küldését megelőzően átküldött ún. pilot qubit segítségével.

Megmutattam, hogy egy bizonyos típusú hiba hogyan javítható adott valószínűség mel-
lett. A kvantumcsatorna egy θ ∈ [0, 2π) szöggel forgatja a kvantumbitet. A sérült kvan-
tumbit javítása nem lehetséges klasszikus módon, ezért a sérült kvantumbitek hibajavítása
unitér forgatások segítségével történik. A szakirodalmi megoldásokban egyetlen eredeti
kvantumbit helyreállításához számos kvantumbitet kell a kvantumcsatornán átküldeni.

Az eljárásomban egy ún. pilot qubit alapú hibajavítást ismertetek, amely segítségével
az eredeti kvantumbit bizonyos valószínűséggel helyreállítható. A dekódolás során több
kvantumbitet fogok felhasználni, de Alice-nek és Bobnak csak a kommunikáció elején kell
átküldeni a kvantumbiteket. A kezdeti beállítás után ezen pilot kvantumbitek használha-
tóak minden további adat kvantumbit javítására. (A csatorna ismeretlen hibáját az adott
kommunikációs időtartamon belül állandónak tekintettem.)

A 4 . ábrán a kommunikációs folyamat látható. A kommunikáló felek: Alice (a küldő)
és Bob (a vevő). Alice eredeti kvantumbitje |ψA〉. A kvantumcsatorna hibája egy Uθ unitér
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4. ábra. A kommunikációs folyamat felülnézete

transzformációval modellezhető. Bob megpróbálná kiolvasni az érkezett kvantumbitet, de
nem ismeri a kvantumcsatorna zaja által okoztt hibát. Bob egy D transzformációt hajt
végre az eredeti kvantumbit visszaállítására. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, a D = U †θ
transzformációt kell alkalmazni. De Bob egy ismeretlen kvantumállapotot fogadott, ezért
ez a visszaállítás nem egy egyszerű folyamat, és csak bizonyos valószínűséggel hajtható
végre.

Bob a hibajavításhoz pilot kvantumbiteket használ. A klasszikus rendszerekben is ta-
lálkozhatunk a kommunikációt segítő pilot bitekkel. A kommunikáló felek megegyeznek
a pilotbitekben (vagy egy adott protokoll egyértelműen definiálja azokat). Mivel ezek a
szimbólumok és a kapcsolódó multiplexálási eljárások ismertek mindkét fél számára, ezért
Bob fel tudja használni a csatorna becslésére és optimális dekódolásra. A GSM rendszerek-
ben 26 pilot bit kerül elhelyezésre minden egyes csomag közepére [18]. A North American
TDMA a pilot szimbólumokat a csomagok elején használja [19]. AWideband Code Division
Multiple Access (WCDMA) és CDMA-2000 rendszerek párhuzamosan továbbítanak pilot
biteket és adatbiteket a kommunikáció során [20]. A kvantum rendszerekben ugyanakkor
nem lehet olyan egyszerűen felhasználni a pilot biteket, mert a kvantumcsatorna aktuális
állapota nem mérhető. Azonban az alább bemutatott áramkörrel, egy pilot kvantumbit
alapú kvantumkommunikációs eljárást készíthetünk a pilot kvantumbitek megmérése nékül.

Az algoritmus kettő részből áll, egy inicizalizáló és egy kommunikációs eljárásból.

1. Az inicializálás során Alice pilot kvantumbiteket küld át a kvantumcsatornán, Bob
pedig |ω〉 állapotokat fogad. Mivel a csatorna egy unitér transzformációt hajt végre
az átküldött kvantumbiten, ezért a csatorna hibája belekódolódik a |ω〉 bitbe. Bob
ezeket a |ω〉 biteket használja fel a hibajavítás során. Az eljárás állandónak tekinti
a kvantumcsatorna hibáját a kommunikáció során, ezért Alice-nek csak egyszer, a
kommunikáció elején kell átküldenie a pilot kvantumbiteket.

2. A kommunikációs eljárás során Alice |ψA〉 adatbiteket küld a kvantumcsatornán. Bob
hibás |d〉 állapotokat fogad, és megpróbálja javítani a pilot qubitek segítségével.
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5. ábra. Hibajavítás Bob oldalán. Bob egy Hadamard (H), egy Pauli-X (X) és egy Control-
led NOT transzformációt használ a hibajavítás során. A "vezérlő qubit" a fogadott sérült
|d〉 qubit. A "cél qubit" a |ω〉 pilot qubit.

A hibajavító áramkör az 5. ábrán látható. A felső vezetéken ("vezérlő vezeték") a
fogadott sérült |d〉 qubit található. Az alsó vezeték bemenete a |ω〉 pilot qubit, amelyen Bob
végrehajt egy Hadamard (H) és egy Pauli-X (X) transzformációt, majd a két vezetéken egy
Controlled NOT transzformációt, végül mérést hajt végre az alsó vezetéken. A mérés után
a felső vezetéken p = 0, 5 valószínűséggel megjelenik az eredetileg küldött |ψA〉 adatbit.

Az állítás bizonyítása a disszertációban található.

Tézis 1.3 [B2] [J4] [C10] [C14] [C16] Az előzőekben ismertetett eljárást kiterjesztettem
többes qubitek javítására, többes pilot qubitek felhasználásval. Konstrukciós eljárást adtam
a többes pilot qubitek előállítására.

Bob egyszerre több fogadott adatbiten is végrehajthatja a hibajavítást. A 6. ábrán
egy n bit hosszú sérült |d1〉 ⊗ . . . ⊗ |dn〉 adatregiszter helyreállítása látható l hosszú pilot
kvantumregiszter ⊗li=1|2i−1ω〉 segítségével.

Az algoritmus lépései az alábbi módon fogalmazhatóak meg:

0. lépés Az inicializálás során Alice pilot kvantumbiteket küld át a kvantumcsatornán.

1. lépés A kommunikáció során Alice n hosszú kvantumregisztereket küld a csatornán
keresztül.

2. lépés A hibajavításhoz Bob Hadamard, Pauli-X és CNOT transzformációt hajt végre,
l hosszú ⊗li=1|2i−1ω〉 pilot kvantumregiszter felhasználásával.

3. lépés Bob projektív mérést hajt végre és p = 1 − (1/2)l valószínűséggel visszakapja
Alice eredeti kvantumbitjeit.
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6. ábra. Egy n bit hosszú sérült |d1〉 ⊗ . . .⊗ |dn〉 adatregiszter helyreállítása l hosszú pilot
kvantumregiszter ⊗li=1|2i−1ω〉 segítségével.

Az adat kvantumbitek és a pilot kvantumbitek aránya a kvantumcsatorna fizikai jellem-
zőitől, valamint a csatorna által okozott hiba jellemzőitől függ. De a pilot kvantumbitek
száma lényegesen kisebbre állítható az adatbitek számánál. Az eljárás lépései egymás után
is alkalmazhatóak, ha például az átküldendő üzenet elejére helyezzük a pilot kvantumbite-
ket és utána az n adatbitet.

Bob az ismeretlen |ω〉 pilot qubitekből elő tudja állítani a szükséges magasabb hatványo-
kat, további információra nincsen szüksége. A hibajavítás során csak a kettő hatványokból
álló ⊗li=1|2i−1ω〉 pilot kvantumregisztert lehet felhasználni, a többi pilot kvantumbitekre
nincsen szükség. Az utolsó pilot qubit konstruálása a 7. ábrán látható.

Az állítás bizonyítása a disszertációban olvasható.

5.2. Kvantum protokollok az űrkommunikációban

A műholdas kvantumkommunikációhoz foton alapú kvantumbiteket használunk. Az alábbi
kutatás célja annak vizsgálata volt, hogy jelen technológiai feltételek mellett kettő válasz-
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7. ábra. Pilot kvantumbitek előállítása a hibajavításhoz. A különböző elforgatott pilot
kvantumbitek az ismeretlen |ω〉 állapotból készülnek, Bobnak nincsen szüksége további
információra az előállításukhoz.

tott kvantumalgoritmus teljesítőképessége hogyan viselkedik, ha optikai vezeték helyett a
műholdas kommunikációban használjuk.

2. téziscsoport Kvantumprotokollok az űrkommunikációban: egy saját fejlesztésű op-
tikai szabad légköri csatornamodell segítségével két kvantumprotokoll alkalmazásának lehe-
tőségét vizsgáltam a műholdas kommunikációban.

Mivel a jelen kvantumkriptográfiai protokollok megvalósítása foton kvantumbiten ala-
pul, ezért műholdas kommunikációban történő felhasználásuk esetén a légkör optikai tulaj-
donságainak leírására van szükség. Egy optikai szabad légköri csatornamodell segítségével
történt a kvantumos környezet vizsgálata.

Tézis 2.1 [B1] [B3] [J1] [J2] [J6] [C11] [C12] [C15] Egy optikai szabad légköri kvantumcsatorna-
modellt készítettem, amely segítségével a szupersűrűségű tömörítés korlátait vizsgáltam a
műholdas kommunikációban. Megállapítottam, hogy nagy távolságok esetén (elsősorban
uplink irányban) a protokoll gyakorlati alkalmazása nem várható.

A szabadtéri kvantum kommunikáció modellje az egyfoton forrásokon, a légkör külön-
böző gázai, az aeroszolok és az optikai turbulenciák által okozott veszteségeken alapul. Az
űr–űr linkeken — vagyis kettő műhold között — a fotonok a célzás hibája és a nyalábszé-
lesedés miatt eltéveszthetik Bob detektorát. A Föld–űr vagy a föld–föld linkeken, amikor
a légkör is része a szabadtéri csatornának, az optikai turbulenciák további problémákat
okozhatnak. A turbulencia erősségét a Hufnagel–Valley 5/7 modell alapján határoztam
meg [17]. A légkör fényszóró és elnyerő tulajdonságai miatt további veszteségek keletkeznek
a csatornában.
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A létrehozott modell segítségével megvizsgáltam a szupersűrűségű protokoll teljesít-
ményét. Az eredményekből megállapíthatjuk, hogy a szupersűrűségű tömörítés legjobb
esetben is tiszta időben, alacsony zenitszög mellett és nagy detektortükrökkel megvalósít-
ható.

Downlink irányú válogatott eredmények a 8. ábrán, uplink irányú eredmények a 9. ábrán
láthatóak. A feliratok Bob detektorának átmérőjét mutatják méterben. Alice apertúra
átmérője fix (0, 2 m), a műhold 300 km magasan kering.

8. ábra. Átvitel a Föld–műhold kommunikációban
(downlink irány) mérsékelt égövi területen, nyáron,
két különböző időjárási környezetre. Alice apertúra
átmérője 0,2 m, a műhold 300 km magasan kering.
Látótávolság: tiszta idő esetén 23 km, ködös idő
esetén 5 km.

9. ábra. Átvitel a Föld–műhold kommunikációban
(uplink irány) mérsékelt égövi területen, nyáron,
két különböző időjárási környezetre. Alice apertúra
átmérője 0,2 m, a műhold 300 km magasan kering.
Látótávolság: tiszta idő esetén 23 km, ködös idő
esetén 5 km.

Tézis 2.2 [J2] [J6] [C11] [C12] [C14] [C15] A csatornamodell segítségével vizsgáltam a
BB84 kvantum kulcsmegosztó protokoll korlátait, és megállapítottam, hogy az alacsony Föld
körüli (LEO) pályán keringő műholdak esetén a gyakorlatban is használható a kommuniká-
cióban, még rossz időjárási körülmények esetén is. Egy bizonyos környezeti paraméterhal-
mazra kiszámoltam a BB84 protokoll bitsebességét.
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A BB84 kvantum kulcscsere protokoll teljesítését is vizsgáltam downlink irányban. Az
eredmények azt mutatják, hogy LEO pályáról még nagy zenitszög és ködös idő esetén is
lehetséges (23 km-es és 6 km-es látótávolságot vizsgáltam). Az eredmények a 10. ábrán
láthatóak, a jelölések Bob detektorának átmérőjét jelzik méterben.

10. ábra. A BB84 protokoll kvantumbithiba-
aránya (QBER) a műhold–Föld kommunikációban,
mérsékelt égövi területen, nyáron, két különböző
időjárási környezetre. Alice apertúra átmérője 0,2
m, a műhold 300 km magasan kering. Látótávol-
ság: tiszta idő esetén 23 km, ködös idő esetén 5
km.

11. ábra. A BB84 protokoll bitsebessége a Föld-
műhold kommunikációban, mérsékelt égövi terüle-
ten, nyáron, két különböző időjárási környezetre.
Alice apertúra átmérője 0,2 m, a műhold 300 km
magasan kering. Látótávolság: tiszta idő esetén 23
km, ködös idő esetén 5 km.

Az eredmények azt mutatják, hogy 1 MHz-es lézer használata esetén 10–20 kbps bitse-
besség érhető el, az adott időjárási viszonyok, látószögek és detektorátmérők függvényében.
Az eredmények a 11. ábrán láthatóak, a jelölések Bob detektorának átmérőjét jelzik mé-
terben.

Az állítás bizonyítása a disszertációban olvasható.
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5.3. Kvantum és klasszikus információterjesztés mobil ad hoc há-
lózatokban

5.3.1. Kvantum információterjesztés mobil ad hoc hálózatokban

A modern hálózatok növekvő komplexitással rendelkeznek, és a jövő internetének (Future
Internet) meg kell birkóznia a jövőbeli szolgáltatások igényeivel – ebben a nem központilag
irányított, ún. autonóm kommunikáció segíthet. Különböző projektek és tervek kínálnak
megoldásokat az ilyen jellegű kommunikációra. Az egyik vízióban, a hagyományos inter-
net világában megszokott központosítás megszűnik, és önszerveződő, valamint önadaptív
komponensek kezelik a különböző szolgáltatásokat. Ezen a területen belül is érdemes al-
kalmazni a kvantuminformatikát.

3. téziscsoport Kvantum és klasszikus információátvitel mobil ad hoc hálózatokban

Tézis 3.1 [J5] [C2] [C9] Egy, a biológiai hálózatok által ihletett nemdeterminisztikus kvan-
tummechanikai hálózati modellt vezettem be, amely az ún. kvantumkommunikációs elemen
(QACE) alapul.

12. ábra. A QACE klasszikus és kvantum alapú rétegei.

A QACE modell kettő kommunikációs réteggel rendelkezik, egy klasszikussal és a kvan-
tummal. A kettő réteg különböző kommunikációs eljárásokat használ, és a kvantumréteg
működése rejtett a klasszikus réteg számára. A QACE klasszikus szintje leírja a QACE és
a hálózat interakcióját, és klasszikus kommunikációs réteget használ. A QACE a klasszikus
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réteget használja arra, hogy a hálózati környezetet tanulmányozza a CASCADAS keret-
rendszer többi csomópontja által küldött adatokon és információkon keresztül. Ezt a réte-
get használja az adott utasítások végrehajtására is. A QACE alsó rétege, a kvantumréteg
egy nemdeterminisztikus kvantum valószínűségi döntést reprezentál. A kvantumréteg di-
namikusan változik, hasonlóan a biológiai rendszerekhez. A kvantum- és a klasszikus réteg
kapcsolatban áll egymással. A 12. ábrán a QACE klasszikus és kvantumrétege látható. A
kvantumréteget a szaggatott vonal jelzi.

A QACE vezérlőjének alapkoncepcióját a 13. ábra mutatja. A blokkok leírása a követ-
kező:

F blokk (klasszikus egység): klasszikus információval írja le a hálózat és a környezet
állapotát. Bemenet: klasszikus információ. Kimenet: klasszikus információ.

U blokk (kvantumegység): unitér transzformáció végrehajtása egy belső kvantumrend-
szeren, amely a QACE belső állapotán alapul. Az U blokk egyben reprezentálja a
kvantum keresési algoritmust, egy n hosszú bemeneti kvantumregisztert használva.
Bemenet: klasszikus és kvantuminformáció. Kimenet: kvantuminformáció.

M blokk (klasszikus kimenet): a QACE klasszikus és kvantumegységei határozák meg. A
klasszikus kimenet az F és az U blokktól függ. Bemenet: klasszikus és kvantumin-
formáció. Kimenet: kvantuminformáció.

13. ábra. A QACE vezérlőjének alapkoncepciója

A modell részletes ismertetése a disszertációban olvasható.
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Tézis 3.2 [J5] [C5] [C9] Megmutattam, hogy a QACE kvantum kereső algoritmusa hogyan
tudja megtalálni az optimális utat egy hálózatban.

A keresési probléma során a QACE egy útvonalat szeretne találni egy adott A csomó-
pontból egy B csomópontba úgy, hogy az ehhez szükséges információ nem áll rendelkezésre
a hálózattól. A problémát úgy is megfogalmazhatjuk, mint keresés egy rendezetlen adat-
bázisban. A QACE-nek különböző tanulási tapasztalatokat kell gyűjteni, miközben egre
intelligensebb lesz a tanulási folyamata során. A QACE a legrövidebb útvonal megtalálá-
sához szolgáló hálózati parancsot klasszikus formában kapja. A QACE a bemeneti hálózati
parancsot egy kvantumregiszterbe teszi, és a kvantumkeresést alkalmazza rajta. A kere-
sési folyamat a klasszikus bemeneti parancson és a QACE belső állapotán alapul. Ez a
belső állapot írja le a hálózat aktuális állapotát, és a kvantum kereső algoritmus a leg-
jobb megoldást keresi, amellyel a legrövidebb utat találhatja meg a hálózat megadott két
csomópontja között. Az alábbi numerikus analízis során a klasszikus ACE és a kvantum
QACE teljesítményét hasonlítottam össze.

14. ábra. A klasszikus és a kvantum ACE összehasonlítása megadott paraméterhalmazra.

Az algoritmus részletes leírása a disszertációban található. Az eredményekből látható,
hogy a QACE modul segítheti különböző, biológiailag inspirált hálózatok realizációját
(mint például a CASCADAS hálózat), és hozzájárulhat az automatikus kommunikációs
rendszerek és a jövő internetszolgáltatásainak fejlődéséhez. A QACE modul segítségével
a hálózat vezérlése gyorsítható, és a megoldást hatékonyan lehet integrálni a klasszikus
architektúrákba.
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5.3.2. Klasszikus információterjesztés távoli égitest felszínén lévő mobil háló-
zatban

Jelenlegi trendek alapján elképzelhető, hogy a nem túl távoli jövőben különböző távoli égi-
testek vizsgálatához nem egy-két drágább űrszondát küldenek majd, hanem sok "olcsóbb"
eszközt. Ha nagyon sok szenzort helyezünk el a távoli égitest felszínén, akkor érdemes
megvizsgálni az ad hoc hálózat alkalmazásának lehetőségét. Egy ilyen hálózat számára
helyi (nem központi) és automatikus vezérlés szükséges, hiszen a nagy távolság miatt késés
jelentkezik a bolygóközi kommunikációban.

Tézis 3.3 [J5] [J7] [C1] [C2] [C3] [C4] [C5] [C7] [C13] Egy klasszikus információterjesztő
protokollt alkottam SPIO néven. A protokoll egy távoli bolygó felszínén lévő szenzorhálózat
mérési adatait gyűjti össze és juttatja vissza a Földre. Egy bizonyos paraméterhalmazra
megmutattam, hogy a SPIO protokoll energiafelhasználása alacsonyabb az elterjedt PPP
energiafelhasználásánál.

15. ábra. A SPIO üzenetei, a műholdas kapcsolattartás hirdetésére fókuszálva

Egy ad hoc világhoz kapcsolódó megközelítést alkalmaztam az űrkommunikációban. Ha
hálózatot építünk nagyon sok (olcsó) mérőeszközből, amelyet egy távoli égitest felszínén
helyeztünk el, akkor az energiahatékonyság és a robosztusság fontos paraméter lesz, hiszen
ezen eszközök manuális töltése vagy javítása nem lehetséges. Egy, ebben a környezetben
működő információterjesztési protokollt készítettem, és energiahatékonyságát vizsgáltam.

A SPIO protokoll három működési környezetet biztosít: szenzorok és mobil egységek
közötti kommunikáció, műholdas kapcsolattartás hirdetése, mobil egységek közötti kom-
munikáció.
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Szenzor – mobil egység kommunikáció. A szenzorok és a mobil egységek között a
SPIO egy kétlépéses protokollt használ. Az első lépésben a mobil egység periodikusan
küld egy adatkérő üzenetet (REQSD), amely tartalmazza a saját ID azonosítóját. Amikor
a szenzor fogadja a REQSD üzenetet, elküldi a mért adatait és törli a memóriájat.

Műholdas kapcsolattartás hirdetése. Ha egy csomópont saját magát műholdas kap-
csolattartónak jelölte, akkor ezt a tényt hirdetni kezdi a környezetében. Ehhez egy speciális
hirdetményt használ (ADVS ), amely a saját azonosítóját (ID) és egy véletlen számot tar-
talmaz. Ennek a segítségével a többi csomópont meg tudja különböztetni ugyanattól az
egységtől érkezett különböző műholdas kapcsolattartó üzeneteket. Egy példa látható a
15. ábrán.

16. ábra. A SPIO üzenetei, a mobil egységek közötti kommunikációra fókuszálva.

Mobil egység – mobil egység kommunikáció. A mobil egységek között a SPIO
egy háromlépéses kézfogás protokollt használ. Ez a protokoll megakadályozza az adatok
felesleges küldését (üzenetszórást). Az első és a második lépésben rövid vezérlő üzeneteket
használ, az adatcsomagok küldésére csak a harmadik lépésben kerül sor, ha szükséges. A
hirdetés üzenetek (ADVM ) periodikusan kerülnek elküldésre, és az adott mobil egységnél
lévő mérési adatok listáját tartalmazzák. Ha egy környezetben lévő mobil egységet érdekel
a hirdetett üzenet, akkor egy kérés üzenetet küld (REQM ). A válaszban a mobil egység
elküldi a kért adat üzenetet. A kommunikáció illusztrálása a 16. ábrán látható.

A részletes protokoll leírása a disszertációban található.
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6. Az eredmények alkalmazása
Az első témakör eredményeit a kvantum hibajavítás területén lehet hasznosítani, és a
jövőbeli műholdas kvantumkommunikáció hibajavításához lehet felhasználni. A második
témakörben vizsgált algoritmusok korlátait a műholdas kvantumkommunikáció gyakorlati
megvalósítása során lehet alkalmazni. A harmadik témakörben elért eredményeket mobil
ad hoc hálózatokban lehet alkalmazni, valamint a jövőbeli lehetséges űrkommunikációs
protokollok számára lehetnek érdekesek.
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Acronyms
ACE Autonomic Communication Element

BER Bit Error Rate

BIONETS Biologically Inspired autonomic Networks and Services

BB84 Bennet-Bassard 84 Protocol

CASCADAS Component-ware for Autonomic Situation-aware Communications and Dy-
namically Adaptable Services

CDMA Code Division Multiple Access

CNOT Controlled NOT

ENIAC Electronic Numerical Integrator And Computer

ESA European Space Agency

GEO Geostationary Earth Orbits

GSM Global System for Mobile Communications

ISS International Space Station

LEO Low Earth Orbits

MEO Medium Earth Orbits

NASA National Aeronautics and Space Administration

NCT No Cloning Theorem

QACE Quantum Autonomic Communication Element

QBER Quantum Bit Error Rate

QKD Quantum Key Distribution

SPIO SPace adapted IObio

PPP Point-to-point Protocol

RSA stands for the algorithm described by first Rivest, Shamir and Adleman

SCORE Signal Communications Orbit Relay Equipment

TDMA Time-Division Multiple Access

WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
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