
Quantum information I

dr hab. Łukasz Cywiński

Instytut Fizyki PAN, hall A, Wednesdays, 10:00-12:00

First lecture on October 9th 

Plan for the first semester:

1) A quick refreshing of quantum mechanics.
Dirac’s  notation.  Scalar  product.  Hermitian  operators,  eigenstates.  Projective  measurements.
Spectral decomposition. Pure states. Two-level systems: qubits.
2) Quantum composite systems.
Tensor product. Entanglement of pure states.
3) Mixed states.
Reduced  density  matrix.  Von  Neumann’s  entropy  of  a  reduced  state  of  a  subsystem.
Measurements on entangled subsystems. 
4)  Bell  inequalities,  no-cloning  theorem,  quantum  cryptography,  quantum
teleportation.
5) Elements of spin resonance theory. 
Rabi oscillations. Coherent control over a qubit. 
6) Interactions between qubits.  
Generation of entanglement. 
 7) Elements of classical information theory and algorithmic complexity. 
Algorithms, Turing’s machines, Turing’s theses, examples of algorithmic ccomplexity classes (P,
NP, etc).
8) Information processing and physics. 
Classical bits vs qubits. How is quantum computer supposed to work? Quantum logic gates. 



Informatyka kwantowa

dr hab. Łukasz Cywiński

Dokładny plan wykładów:

1) Powtórzenie podstaw mechaniki kwantowej układów o dyskretnym spektrum.
Notacja Diraca – bra i ket. Iloczyn skalarny. Operatory hermitowskie, stany własne.
2)  Pomiary  rzutowe.  Rozkład  spektralny.  Eksperyment  Sterna-Gerlacha.  Stan
czysty jako wynik idealnego pomiaru rzutowego oraz jako stan, dla którego istnieje
pomiar rzutowy, którego wynik jest deterministyczny. Ewolucja czasowa stanów
czystych.
3)  Układy  dwupoziomowe:  ogólny  opis  stanów  czystych  (wektor  Blocha).
Fizyczne przykłady: spin ½, dwa poziomy energetyczne atomu albo elektronu w
kropce kwantowej, polaryzacja fotonu. Fizyczne realizacje pomiarów rzutowych.
4) Opis kwantowych układów złożonych - iloczyn tensorowy. Pojęcie splątania dla
stanów czystych: definicja, przykłady. 
5) Stany mieszane – wprowadzenie zredukowanej macierzy gęstości oraz dodanie
„klasycznej”  losowości  do  ogólnego  opisu  stanów.  Opis  stanów  mieszanych
układów  dwupoziomowych.  Entropia  Von  Neumanna  zredukowanego  stanu
podukładu i jej związek ze splątaniem.
6) Pomiary nad splątanych podukładach. Nielokalność – nierówności Bella.
7) Twierdzenie o zakazie klonowania, podstawy kryptografii kwantowej.
8) Kwantowa teleportacja, wymiana splątania (entanglement swapping). 
9) Operator obrotu spinu. Elementy teorii rezonansu spinowego: oscylacje Rabiego,
pulsy pi i pi/2 jako przykład koherentnej kontroli nad układem dwupoziomowym.
10) Oscylacje Rabiego poza rezonansem. Przykład pobudzania niekoherentnego –
od oscylacji Rabiego do „złotej reguły” Fermiego.
11)  Oddziaływania  między  układami  dwupoziomowymi  na  przykładzie
oddziaływania  wymiennego  między  spinami  elektronów.  Generacja  splątania
poprzez takie oddziaływanie. 
12)  Probabilistyczna  generacja  splątania  przez  pomiary.  Przykłady  z  optyki
kwantowej i fizyki kropek kwantowych.
13) Elementy klasycznej informatyki i teorii złożoności algorytmicznej: algorytmy,
maszyny Turinga, tezy Turinga, przykłady klas złożoności obliczeniowej (P, NP,
itd.).



14)  Przetwarzanie  informacji  a  fizyka:  związek  pomiędzy  prawami  fizyki  a
możliwościami  obliczeniowymi  maszyn  (komputerów)  opisywanych  przez  te
prawa.  Klasyczne  bity  vs  kwantowe  kubity.  Jak  miałby  działać  komputer
kwantowy?
15)  Uniwersalność  komputera  kwantowego  wykorzystującego  bramki  jedno-  i
dwu-kubitowe.  Podstawowe  kwantowe  bramki  logiczne.  Twierdzenie  Solovaya-
Kitaeva.
16) Fizyczne realizacje architektury komputera kwantowego i bramek logicznych:
jony w pułapce, fotony.
17) Fizyczne realizacje architektury komputera kwantowego i bramek logicznych:
NMR.
18)  Fizyczne realizacje architektury komputera kwantowego i bramek logicznych:
kubity  spinowe  w  półprzewodnikach,  kubity  oparte  na  układach
nadprzewodzących.
19) Obliczenia kwantowe: algorytm Deutscha-Jozsy.
20) Obliczenia kwantowe: algorytm Grovera.
21) Obliczenia kwantowe: algorytm Shora (zarys).
22)  Dekoherencja  jako  źródło  błędów  w obliczeniach  kwantowych.  Kwantowe
układy otwarte:  przykład 1:  czyste  defazowanie kubitu w przypadku czystego i
mieszanego stanu otoczenia. 
23)  Kwantowe  układy  otwarte:  przykład  2:  spontaniczna  rekombinacja  (teoria
Breita-Wignera). Dwupoziomowy emiter we wnęce optycznej – efekt Purcella.
24) Kwantowe równanie podstawowe – przybliżenia Borna i Markowa. Wymiana
energii z otoczeniem w stanie równowagi termodynamicznej.
25)  Defazowanie  i  relaksacja  energetyczna  wywołane  oddziaływaniem kubitu  z
klasycznym szumem.
26) Formalne podejścia do dynamiki otwartych układów: operatory Krausa, kanały
kwantowe, równanie Lindblada. 
27) Kwantowa korekcja błędu – podstawy.
28)  Dynamiczne  odsprzężanie  kubitu  od  otoczenia  –  ochrona  koherencji.  Echo
spinowe i sekwencje wielopulsowe.
29)  Kubit  jako  sensor  spektrometr  szumu  –  jak  praktycznie  wykorzystać
dekoherencję.
30)  Komputer  kwantowy  nie  wykorzystujący  bramek  logicznych:  obliczenia
kwantowe oparte jedynie na pomiarach oraz adiabatyczne obliczenia kwantowe.
Obecny status doświadczalny komputerów kwantowych. 


