
Kvantum összefonódás

véges dimenziós Hilbert terekben

Ph.D. tézisfüzet

Szalay Szilárd

Témavezető: Dr. Lévay Péter Pál
tudományos főmunkatárs
Elméleti Fizika Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

2013





Előzmények

A kvantummechanika törvényei nagyon sikeresnek bizo-
nyultak a mikrovilág viselkedésének leírásában és megjós-
lásában. Viszont ezek között az előrejelzések között volt
néhány igen meglepő, méghozzá azok, amelyek az összetett
rendszerek leírásával kapcsolatosak. A kvantummechani-
ka matematikai leírásában természetes módon bukkannak
fel az úgynevezett összefont (vagy szeparálhatatlan) álla-
potok. Ezzel szemben az ilyen állapotban lévő kvantum-
rendszerekben a részrendszereken mért fizikai mennyiségek
korrelációinak megértése komoly kihívást jelent. Nevezete-
sen, ezek a korrelációk a részrendszerek közötti kvantu-
mos kölcsönhatásokból adódnak, és nem modellezhetőek
klasszikusan, hanem a természet alapvetően kvantumos vi-
selkedésének megnyilvánulásai. Az összefonódás elmélet te-
hát egy mély és alapvető jelentőségű terület, ami maguknál
a fizikai világ megértésére való törekvések alapjainál he-
lyezkedik el [HHHH09].

Érdekes fordulat, hogy ezek a nemklasszikus korrelá-
ciók felhasználhatók arra, hogy nemklasszikus megoldást
adjanak klasszikus, sőt nemklasszikus feladatokra is. Ez
vezet el a kvantumszámítás eszméjéhez [Fey82]. Ezek a
nemklasszikus számítási és információelméleti módszerek
képezik tárgyát a kvantum információelmélet rohamosan
fejlődő tudományának, ami a klasszikus információelmé-
let kiterjesztése kvantumos korrelációkra [NC00]. Ennek a
viszonylag új tudományterületnek a jelentőségét fémjelzi
többek között az idei Fizikai Wolf Díj is.
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A kvantum információelmélet körébe tartoznak ereden-
dően nemklasszikus információelméleti feladatok, (úgymint
kvantum kommunikáció szupersűrű kódolással, kvantum
teleportáció, kvantum kulcs megosztás, kvantum kriptográ-
fia, kvantum hibajavítás) továbbá klasszikus számítási fel-
adatok (úgymint kvantum algoritmusok számok faktorizá-
lására, kvantum keresésre és egyéb feladatokra.) Igazán
lenyűgöző, hogy a kvantumalgoritmusok sebességben je-
lentősen felülmúlják az ugyanarra a feladatra ismert leg-
jobb klasszikus algoritmusokat, sőt, képesek polinom idő-
ben megoldani olyan problémákat, amik nem oldhatók meg
polinom időben az ismert klasszikus algoritmusokkal.

Ezek a kvantum algoritmusok futásuk során alapvető
erőforrásként az összefonódást használják fel, pontosab-
ban, összefont állapotban lévő összetett kvantumrendsze-
reket. Kulcskérdés tehát az összefonódás tulajdonságainak
tanulmányozása, ami ennek a doktori munkának is a témá-
ja.

Bár a kvantum algoritmusokban használt összefonódás
az esetek túlnyomó többségében maximálisan összefont Bell
párokban van jelen, de az összefonódás struktúrája sok-
kal gazdagabb, mint ami megjelenik belőle ezekben a két-
qubit tiszta állapotokban. Tekinteni fogjuk néhány vonat-
kozását ennek a kérdésnek a disszertációban, itt és most
csak azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a többrészecske
összefonódás gazdag szerkezete sok lehetőseget rejthet ma-
gában, amik jelenleg még messze vannak a feltárástól és a
közvetlen felhasználhatóságtól.

Semmi esetre sem egyszerű feladat a kétrészecske össze-
fonódás felhasználása sem. A kvantummechanika mikrosz-
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kopikus méretskálán működik, és a környezet dekoheráló
hatása miatt ennek a sajátságos viselkedésnek a megnyilvá-
nulásait nehéz tetten érni. Az összefonódás hatásait sokré-
szecske rendszerekben is tanulmányozzák, viszont az egye-
di kvantumrendszerek kísérleti manipulálása sem elérhe-
tetlen, amint azt a tavalyi Fizikai Nobel Díj is illusztrálja.

A fő irodalmi hivatkozás az összefonódással kapcsolat-
ban [HHHH09].
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Célkitűzések

Mivel a kvantum információelmélet alapvető erőforrása a
kvantum összefonódás, kulcskérdés az összefonódás kvali-
fikálásának és kvantifikálásának megértése: Összefont-e a
kvantumállapot, illetve ha igen, akkor milyen mértékben?
Ezek a kérdések vezetik be a szeparabilitási kritériumok
és az összefonódási mértékek témáját, amik egy még alap-
vetőbb problémán, az összefonódás osztályozásán nyugsza-
nak.

Mindhárom az említett problémák közül sokkal bonyo-
lultabb kevert állapotok esetére, mint tisztákéra. Másrészt,
kétrészecskés állapotok, legyenek akár tiszták vagy kever-
tek, csak összefontak vagy szeparálhatók lehetnek, míg ez
a helyzet sokkal komplikáltabbá válik többrészecske rend-
szereknél, mely esetben sok különböző fajtájú összefonódás
adódik. A kvantumállapotokat tekintő vizsgálatok során
egy „geometriai” ránézés igen hasznosnak bizonyul [BZ̊06].

A cél, amit a jelen disszertációban közreadott kutatá-
sokban kiviteleztem, hármas. Először, átfogó tudásra szert
tenni a kevert állapotok összefonódásának kérdéseiről, kü-
lönös tekintettel az említett három alapvető kérdésre. Má-
sodszor, tapasztalatokra szert tenni ismert módszerek al-
kalmazásával és az ezekkel kapcsolatos mennyiségek kiszá-
mításával. Harmadszor, bizonyos fajta megoldásokat adni
a három kérdésre.

4



Új tudományos eredmények

A következő tézispontokban bemutatom az előző fejezetben
vázolt alapkérdésekben elért tudományos eredményeimet.

I. Két-qubit kevert állapotok egy 12-paraméteres családját
vizsgálom, mely egy speciális, négy egy-részecske állapotú
két-fermion rendszer, másként egy antiszimmetrikus mát-
rixszal megadott négy-qubit állapotvektor redukciójaként
adódik. Meghatározom ennek lokális unitér kanonikus alak-
ját. Ennek felhasználásával zárt alakban kiszámítok két hí-
res összefonódási mértéket, a Wootters konkurrenciát és a
negativitást. Megadom a negativitás korlátait adott Wo-
otters konkurenciára, melyek jóval erősebbek az általános
két-qubit esetben ismert korlátoknál. Megmutatom, hogy
a releváns összefonódási mértékek kielégítik a megosztott
összefonódás általánosított Coffman-Kundu-Wootters for-
mulátját. Továbbá explicit formulát adok a reziduális össze-
fonódásra.

Az ehhez a tézisponthoz tartozó tudományos közlemény [1]
a 12. oldalon található felsorolásból.

Az ehhez a tézisponthoz tartozó fő irodalmi hivatkozások
[LNP05, VADM01, CKW00, OV06].

II. Minden összefonódási mérték egyik alapvető tulajdonsága
a lokális unitér invariancia. Ilyen tulajdonságú mennyisé-
geket vizsgálok általános többrészecske rendszerek esetére.
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Konkrétan, explicit, indexmentes képleteket adok minden
algebrailag független lokális unitér invariáns polinomra ha-
tod rendig, véges dimenziós többrészecskés tiszta és kevert
állapotokra. Ezt a feladatot gráf-technikai módszerekkel ol-
dom meg, mely illusztrációul szolgál ennek az elég abszt-
rakt témának.

Az ehhez a tézisponthoz tartozó tudományos közlemény [3]
a 12. oldalon található felsorolásból.

Az ehhez a tézisponthoz tartozó fő irodalmi hivatkozások
[HW09, HWW09, Vra11a, Vra11b].

III. A zajos GHZ-W állapotot vizsgálom, és bemutatom az
összefonódás néhány szükséges de nem elégséges feltételét
ennek az állapotcsaládnak a különböző szeparabilitási osztá-
lyaira. Azt találom, hogy a Peres-féle parciális transzponált
kritérium, valamint Gühne és Seevinck, közvetlenül mátrix-
elemeken megadott kritériuma a legerősebbek ennek a két-
paraméteres állapotnak a szeparabilitási osztályaira. Meg-
határozom pozitív parciális transzponáltú összefont álla-
potok egy halmazát. Korlátot adok a tiszta SLOCC-osz-
tályokkal kapcsolatos három-qubit-összefont kevert osztá-
lyokra is, és kiszámítom két-qubit részrendszerek Wootters
konkurrenciáját.

Az ehhez a tézisponthoz tartozó tudományos közlemény [2]
a 12. oldalon található felsorolásból.

Az ehhez a tézisponthoz tartozó fő irodalmi hivatkozások
[Per96, GS10].
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IV. Kidolgozom a kvantum rendszerek kevert állapainak par-
ciális szeparabilitási osztályozását tetszőleges számú tetsző-
leges dimenziós Hilbert terű részrendszer összetett rend-
szerére. Ez a kiterjesztett osztályozás teljes a parciális sze-
parabilitásra nézve, és 1 + 18 + 1 parciális szeparabilitási
osztályt ad három részrendszer esetére, szemben a koráb-
ban ismert 1 + 8 + 1-gyel. Továbbá szükséges és elégséges
kritériumokat adok az osztályokra tiszta állapotokon adott
függvények konvex tető kiterjesztésével. Ezek a függvények
megadhatók úgy, hogy összefonódás-monotonak legyenek,
mely az összefonódási mértékek egy másik, még alapvetőbb
tulajdonsága.

Az ehhez a tézisponthoz tartozó tudományos közlemény [4]
a 12. oldalon található felsorolásból.

Az ehhez a tézisponthoz tartozó fő irodalmi hivatkozások
[DCT99, DC00, SU08].

V. Három-qubit rendszerek esetén a tiszta állapotok össze-
fonódásának Freudenthal hármas rendszer alapú megkö-
zelítésének felhasználásával olyan tiszta állapotokon értel-
mezett függvényeket adok meg, melyek konvex tető kiter-
jesztése szükséges és elégséges kritériumokat ad a parciális
szeparabilitási osztályozás számára. Ezeknek a függvények-
nek van néhány előnyös tulajdonsága az általános konst-
rukció során az előző tézispontban megadottakéihoz ké-
pest. Továbbá ezek a függvények természetes módon il-
leszkednek egy speciális három-qubit osztályozáshoz, ami a
parciális szeparabilitási és az Acín-féle három-qubit kevert
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állapotú osztályozás kombinációjaként áll elő.

Az ehhez a tézisponthoz tartozó tudományos közlemény [4]
a 12. oldalon található felsorolásból.

Az ehhez a tézisponthoz tartozó fő irodalmi hivatkozások
[BDD+09, DCT99, DC00, ABLS01, SU08].
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A tézispontokhoz kapcsolódó tudományos
közlemények

A disszertáció a következő, időrendi sorrenben feltüntetett
tudományos közleményekre épül.
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