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Bevezetés

A kvantum információ elmélet vizsgálatát számos különös jelenség indokolja,

például az összefonódás és a szuperpozíció. Ezen jelenségek izgalmas alkal-

mazásokhoz vezetnek. Amennyiben �zikailag megvalósítható egy megfelel®en

sok kvantum bitet kezelni képes kvantum számítógép, bizonyos számítási fel-

adatokban a klasszikus algoritmusokét messze fölülmúló teljesítményt érhe-

tünk el. A kvantum kriptográ�a terén olyan protokollok ismertek, melyek

segítségével például a csatornát lehallgatók jelenlétét észlelni lehet. A komp-

lementaritás és a torzítatlan bázisok fogalma természetes módón jelenik meg

a kvantum információ elméletben, els®sorban a kvantum tomográ�ával kap-

csolatosan.

A kvantum tomográ�a az állapot meghatározásának folyamata. A kvan-

tum mérések sztochasztikus természet¶ek: általában egyetlen mérés nem ele-

gend® ahhoz, hogy akár egyetlen paramétert is pontosan megismerhessünk,

tehát ismételt mérésekre van szükség. Továbbá, mivel a mérés megsemmisíti

az állapotban tárolt információt, számos azonos módon preparált mintára

van szükségünk. A mérési statisztika segítségével becslés adható az álla-

pot paramétereire, de egyetlen obszervábilis nem adhat információt az összes

paraméterrel kapcsolatban. Az optimális mérések azok, amikor páronként

kölcsönösen torzítatlan obszervábiliseket vizsgálunk.

Egy régi sejtés szerint d dimenzióban a páronként kölcsönösen torzítatlan

bázisok maximális száma, azaz d+1 akkor és csak akkor érhet® el, ha d prím

hatvány. Prím hatvány dimenzióban valóban számos ilyen konstrukció áll

rendelkezésünkre. Rengeteg különféle matematikai objektumról sejtik, hogy

kapcsolatban áll a kérdéssel, például a mer®leges latin négyzetek próblémája,

a véges síkgeometriák, a véges testek mind kapcsolódnak valamilyen módon.

Azonban a kapcsolat csak az egyik irányban világos: ha ezen objektumok

léteznek, akkor felhasználhatók torzítatlan bázisok konstrukciójához. A fels®

korlátra vonatkozó sejtést ugyanakkor más megvilágításba helyezi egy másik

hasonló probléma: az úgynevezett SIC-POVM-ekr®l azt sejtik, hogy minden

dimenzióban léteznek, és számos esetben analitikus leírás is ismert.
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A torzítatlan bázisok problémájának megoldása nagyon nehéznek t¶nik,

azonban adódik egy érdekes általánosítása. A Neumann mérések a teljes

mátrixalgebra maximális kommutatív részalgebráinak felelnek meg, és ekkor

a kölcsönösen torzítatlanság a nyomnélküli alterek mer®legességével ekviva-

lens. Ugyanez a viszony vizsgálható más részalgebrák esetében is.

A kvantum információ elmélet néz®pontjából az érdekes esetek a méré-

seknek megfelel® maximális kommutatív részalgebrák és a részrendszereknek

megfelel®, valamilyen kisebb teljes mátrixalgebrával izomorf faktorok. Pá-

ronként torzítatlan mérések egy maximális rendszere (ha létezik) megfelel

a teljes mátrixalgebra olyan maximális kommutatív részalgebráira való fel-

bontásának, ahol a nyomnélküli alterek mer®legesek. Természetesen adódik

a feladat, hogy vizsgáljunk olyan felbontásokat, ahol nem csak kommutatív

részalgebrák, hanem faktorok is szerepelnek.

Egy ilyen felbontás �zikai értelmezésére ugyan csak heurisztika áll rendel-

kezésünkre, a kérdés matematikai eleganciája indokolja a vizsgálatát. Ezen-

felül ez a néz®pont szélesebb perspektívába helyezi a kölcsönösen torzítatlan

bázisok kérdését is. A disszertáció célja, hogy részletesen megvizsgáljuk a

kölcsönös torzítatlanságnak (vagyis komplementaritásnak) ezt az általánosí-

tását. A szerz® eredményeit a [2, 5, 8, 10] cikkek tartalmazzák, valamint

rendelkezésre áll egy áttekint® jelleg¶ konferencia cikk is [7]. További ered-

mények találhatók a még nem publikált [13] cikkben.
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Komplementaritás

Amennyiben adott egy {|fi⟩}i bázis, egy újra- és újrapreparált ρ ∈ Md ál-

lapotnak a bázisban való ismételt megmérésével egy statisztika adható az

⟨fi|ρ|fi⟩ paraméterekre, vagy más szóval a ρ állapotnak az {|fi⟩}i bázisban
felírt mátrixának diagonális elemeire. Ez azonban csak d−1 valós paraméter,

a teljes állapotot pedig d2−1 paraméterrel adhatjuk meg. Tehát ahhoz, hogy

minden információt kinyerjünk, további mérésekre van szükség. Heurisztiku-

san d2−1
d−1

= d+1 mérés elegend® kell hogy legyen, amennyiben a mérések által

meghatározott paraméterek nem átfed®ek. De mit is jelent ez pontosan?

A következ® de�nició Schwinger munkájához köthet® [12].

De�níció 1 Egy Hilbert tér két ortonormált bázisa, {|fi⟩}i és {|gj⟩}j kölcsö-
nösen torzítatlanok, ha az |⟨fi|gj⟩|2 = c kifejezés i és j választásától függetle-

nül konstans.

A kölcsönösen torzítatlan bázisokra az angol mutually unbiased bases

fogalom MUB rövidítését használjuk.

Ivonovic volt az els®, aki MUB-ok alkalmazásait vizsgálta [3]. Elég termé-

szetes az ötlet, hogy a MUB-okkal mért paraméterek nem átfed®ek, azaz ha

Neumann mérések olyan minimális rendszerét keressük, melyekkel minden

információhoz hozzájuthatunk a rendszerr®l, akkor páronként torzítatlano-

kat kell tekintenünk. Ez a heurisztika valóban korrektté tehet®, és belátható,

hogy a MUB-ok egy maximális rendszere optimális állapotmeghatározást tesz

lehet®vé [15]. Sajnos az ilyen maximális rendszerek létezése nem nyilvánvaló.

Sejtés 1 A Cd Hilbert térben pontosan akkor található d + 1 páronként tor-

zítatlan bázis, ha d prím hatvány.

Prím hatvány dimenzióban különféle konstrukciók állnak rendelkezésre [1],

de az egyéb esetek kizárása igencsak nehéznek t¶nik, pillanatnyilag a d = 6

eset is nyitott kérdés. A témával kapcsolatban néhány érdekes eredmény

található a [4, 14] cikkekben.
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A Cd Hilbert tér egy {|ei⟩}i bázisa ekvivalens a Hilbert téren ható mátri-

xok Md algebrájának egy maximális kommutatív A részalgebrájával (erre a

maximal abelian subalgebra kifejezésb®l a MASA rövidítést használjuk). Ez

az algebra azon mátrixokat tartalmazza, amik az adott bázisban diagonáli-

sak:

A =

{∑
i

λi|ei⟩⟨ei| : λi ∈ C

}
A torzítatlanság vizsgálható a részalgerák tulajdonságaként is.

Állítás 1 Legyenek A = {|fi⟩}i és B = {|gj⟩}j az H Hilbert tér bázisai, és

legyenek A és B a megfelel® MASA-k. A és B pontosan akkor kölcsönösen

torzítatlanok, ha tetsz®leges X ∈ A és Y ∈ B mátrixokra

Tr(X∗Y ) =
1

d
Tr(X∗) Tr(Y ), (1)

teljesül, ahol d = dim(H ).

Ha az ⟨X, Y ⟩ = Tr(X∗Y ) Hilbert-Schmidt skaláris szorzatot tekintjük, vi-

lágos, hogy az állításban a MASA-k A⊖CI és B⊖CI nyomnélküli altereinek

mer®legessége szerepel. A (nem feltétlenül kommutatív) algebrák ezen viszo-

nyát komplementaritásnak hívjuk. De�niáljuk a normalizált nyom operátort

mint τ := Tr /k, és tekintsül a következ® tételt.

Tétel 1 Legyenek A és B az Mk(C) algebra részalgebrái. A következ® felté-

telek ekvivalensek:

(i) A és B komplementáris részalgebrái azMn(C) algerának, azaz az A⊖CI
és a B ⊖ CI alterek mer®legesek.

(ii) τ(AB) = τ(A)τ(B) ha A ∈ A, B ∈ B.

(iii) Ha EA : Mk(C) → A a nyomtartó feltételes várható érték operátor,

akkor EA megszorítása az B algebrára nem más, mint a B 7→ τ(B)I

leképezés.
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A tétel részei el®ször a [11] és a [6] cikkekben jelentek meg, de csak MASA-

k komplementaritását vizsgálták. Ez az általánosítás a [2] és a [8] cikkekb®l

származik. Mivel minden részalgebra tartalmazza az I identitás mátrixot,

két részalgebra nem lehet teljesen mer®leges. Bizonyos értelemben a komple-

mentaritás a lehet® legnagyobb fokú mer®legesség, ami két részalgebra közt

fennállhat.

Ezen általánosítást a következ® heurisztika támasztja alá. Míg a MASA-

k komplementaritása a rendszerb®l a megfelel® Neumann mérésekkel kinyer-

het® klasszikus információ mer®legessége, addig faktorok komplementaritása

a megfelel® részrendszerekben tartalmazott kvantum információ, vagy más-

képp a megfelel® részrendszerb®l mérhet® klasszikus információ ugyanilyen

viszonya. Világos például, hogy komplementáris faktoroknak megfelel® rész-

rendszerek Neumann mérései szintén komplementárisak. Vagy vizsgálhatunk

egy mérési eljárást, ahol csak az egyik részrendszer mérhet®, és a rendszeren

bekapcsolt kölcsönhatások segítségével becsüljük a teljes állapotot [2].

A dolgozatban komplementáris felbontásokat vizsgálunk, azaz az Mn al-

gebrának páronként komplementáris részalgebráinak olyan rendszerét, ahol

minden részalgebra MASA vagy faktor, és a részalgebrák lineáris burka ki-

adja a teljes Mn algebrát.

A komplementaritás természetes módon általánosítható POVM (positive

operator valued measurement) mérésekre is. Tekintsünk a teljes algebrának

egyMn = CI⊕A⊕B alakú felbontását. Tegyük fel, hogy az állapotnak csak a

B altérnek megfelel® paramétereit becsüljük, azaz a s¶r¶ségi mátrix B altérre

vett vetületét szeretnénk rekonstruálni. Egy B altérre vonatkozó feltételes IC-

POVM-et (informationally complete POVM) ekkor úgy de�niálhatjuk, mint

egy olyan POVM, melynek mérési statisztikái két állapotra nézve pontosan

akkor egyeznek meg, ha az állapotok B altérre vetített képe azonos.

A [10] cikkünkben Ruppert a következ® tételt bizonyítja:

Tétel 2 Legyen Mn = CI ⊕A⊕B, és N = n2 − dimA. Legyen {Fi}Ni=1 egy

a B altérre vonatkozó feltételes IC-POVM. Ekkor az {Fi}i mérés pontosan

akkor optimális ha Rank(Fi) = 1, TrFi =
n
N
, Fi ⊥ A, valamint a POVM a
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következ® értelemben szimmetrikus:

Tr(FiFj) =
n(N − n)

N2(N − 1)

minden i ̸= j esetén.

Az Fi ⊥ A nem más, mint a POVM operátoroknak a CI ⊕ A altérre

való komplementaritása. Természetesen az Fi POVM operátorok helyett a

Pi =
N
n
Fi projekciókkal is dolgozhatunk.

Tézispontok

1. Az M2⊗M2 algebra komplementáris felbontásainak teljes leírása

Belátjuk, hogy az M2 ⊗ M2 mátrixalgebra komplementáris részalgebráinak

speciális struktúrája van.

Tétel 3 Legyen A ∼= M2 az M4 algebra faktora, legyen A′ annak kommu-

tánsa, és legyen B egy az A algebrára komplementáris részalgebra.

(a) Ha B ∼= M2, akkor A′ = B, vagy B ∩ A′ = CI ⊕ CX valamely X ∈ A′

nyomnélküli, önandjungált, unitér mátrixszal.

(b) Ha B egy MASA, akkor az A′ részalgebrára is komplementáris.

A [9] cikkben ugyan megjelent egy hasonló számítás, a tétel állítása ebben

a teljes formában a [5] cikkben szerepel el®ször. Az M4 algebra részalgbrá-

inak ez a speciális szimmetriája nagyon er®s eszköznek bizonyult, ugyanis

egyszer¶ dimenzió számláláson alapuló érveléseket tesz lehet®vé. Mind a

MASA-k, mind a faktorok nyomnélküli altere 3 dimenziós, a teljes M2 ⊗M2

mátrixalgebra nyomnélküli része pedig 15 dimenziós. Így egy kompelemntáris

felbontás pontosan 5 részalgebrából áll. Az 5 faktorra való felbontás lehetet-

len, ezt el®ször a [9] cikkben bizonyították. A következ® tétel [8] felsorolja

M4 lehetséges komplementáris felbontásait.
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Tétel 4 Legyenek Al (1 ≤ l ≤ 5) olyan részalgebrái az M4 mátrixalgebrának,

hogy egyenként mindegyik faktor vagy MASA. Ha k a faktorok száma, akkor

k ∈ {0, 2, 4}, és ezen értékek mind lehetségesek.

A lehetséges esetekben konstrukciót adunk.

2. Az M4 algebra négy páronként komplementáris faktora orto-

komplementuma mindig MASA-t határoz meg

Bebizonyítjuk a következ® tételt [5], ami megmutatja a valódi okát annak,

hogy 5 faktorra való felbontás nem lehetséges.

Tétel 5 Legyen {Ai}3i=0 az M4 algebra páronként komplementáris faktorai-

nak egy rendszere, azaz mindegyik izomorf az M2 ⊗ I részalgebrával. Ekkor

ezen algebrák ortokomplementuma egy MASA-t generál.

3. A Bell bázis a C2⊗C2 Hilbert térben lokális unitér transzformácó

erejéig egyértelm¶

Az Md ⊗Md algebrában egy faktorra komplementáris MASA a faktor kom-

mutánsára is komplementáris. Belátjuk, hogy d = 2 esetén ennél több is igaz:

a MASA kiválasztása ekvivalens a két faktor egy-egy unitér bázisának kivá-

lasztásával [8]. A MASA-nak megfelel® bázis tulajdonképpen a Bell bázis,

azaz maximálisan összefonódott tiszta állapotokból áll.

Tétel 6 Legyen A ∼= M2 azM4 algebra egy faktora. Tegyük fel, hogy X, Y, Z ∈
M4 páronként felcserélhet® és mer®leges, nyomnélküli, önadjungált, unitér

mátrixok, melyekre teljesül, hogy Z = XY , és hogy ezen mátrixok egy, az

A és A′ részalgebrákra komplementáris MASA-t generálnak. Ekkor léteznek

olyan nyomnélkuli, önadjungált, unitér A1, A2, A3 generátorai az A algebrá-

nak, és hasonlóan B1, B2, B3 generátorai az A′ algebrának, melyekre teljesül,

hogy A3 = −iA1A2, B3 = −iB1B2 és

X = A1B1, Y = A2B2, Z = A3B3.
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4. M2n komplementáris felbontásainak konstrukciói

Ebben a pontban azM2n algebrának olyan komplementáris felbontásait komnst-

ruáljuk meg, amelyben a részalgebrák egyenként mind vagy az M2 ⊗ I, vagy

a C ⊗ I algebrával izomorfak, ahol C az M2⊗M2 algebra egy MASA-ja (meg-

jegyzend®, hogy ez az algebra nem MASA a teljes mátrixalgebrában). Egy

ilyen felbontást (f,m) típusúnak nevezünk, ha a faktorok száma f , a kom-

mutatív algebrák száma pedig m, és minden részalgebrát a Pauli mátrixok

elemi valamilyen tenzorai generálnak. Dimenzió számlálásból adódik, hogy

K(n) = f +m = 4n−1
3

.

A [5] cikkünkben Ohno a következ® konstrukciót adta:

Tétel 7 Legyen n ≥ 2. Ekkor a M2n mátrixalgebrának van (0, K(n)) típusú

és (K(n)− 1, 1) típusú felbontása.

Bebizonyítjuk a kövekez® két, hasonló jelleg¶ tételt [13].

Tétel 8 Legyen n ≥ 2, és tegyük fel, hogy az M2n algebrának van (f,m)

típusú és (f ′,m′) típusú felbontása. Ekkor az M2n+1 algebrának van (f ′ +

3m+ 1,m′ + 3f) típusú felbontása.

Tétel 9 Legyenek n, s ≥ 2 és tegyük fel, hogy az M2n algebrának van (f,m)

típusú és (f ′,m′) típusú felbontása, valamint azt, hogy az M2s algebrának van

(o, p) és (o′, p′) típusú felbontása. Ekkor az M2n+s algebrának van (f ′ + o′ +

3fp+ 3mo,m′ + p′ + 3fo+ 3mp) típusú felbontása.

Ennek alkalmazásaként az M2d algebrának megkonstruáljuk majdnem

minden olyan felbontását, melyben páratlan a kommutatív algebrák száma.

Tétel 10 Legyen d ≥ 2. Az M2d algebrának van (K(d)−2k−1, 2k+1) típusú

felbontása minden k = 0, 1, . . . , K(d)−1
2

esetén, kivéve ha d = 3 és k = 9.

5. Feltételes SIC-POVM konstrukciója pk + 1 dimenzióban

Feltételes SIC-POVM-et konstruálunk pk + 1 dimenzióban (p prím), abban

a speciális esetben, amikor az ismert paramétereknek megfelel® altér izomorf
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egy MASA-val.

Tétel 11 Legyen n − 1 prímhatvány. Ekkor létezik olyan n dimenziós SIC-

POVM, ahol az ismert paraméterek a s¶r¶ségi mátrix diagonális elemei, azaz

N = n2 − n+ 1 olyan Pi projekció, melyek komplementárisak egy MASA-ra,

valamint a
N∑
i=1

Pi =
N

n
I, TrPiPj =

n− 1

n2
(i ̸= j).

feltételek teljesülnek.
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