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Актуалност на темата, цел и задачи на дисертационния труд
Квантовата информация е една от най-бързо развиващите се области в съвременната физика.

Силен тласък на нейното развитие беше даден през 1994 г. от Питър Шор, който предложи
първия квантов алгоритъм за факторизиране. В неговата прочута статия той показа, че квантовият
компютър може да факторизира числа експоненциално по-бързо от класическия компютър. Предло-
женият от Гровер през 1997 г. втори квантов алгоритъм за намиране на маркиран елемент в
неструктурирана база данни отново демонстрира превъзходството на квантовия компютър спрямо
класическия. Тези алгоритми, заедно с експерименталните успехи свързани с контрола и манипули-
рането на единични квантови частици станаха причина за огромния интерес към физичната реализа-
ция на квантовия компютър.

Квантовата информация се състои от три основни области: квантови компютри, квантова
криптография и квантови комуникации. Най-голямата от тези области са квантовите компютри,
които предлагат не само значително ускоряване на решаването на редица класически бавни задачи,
но и на някои класически нерешими задачи. Към момента експерименталната реализация на
квантовия компютър е на елементарно ниво, демонстриращо основните принципи, но перспективите
са обещаващи. Големият интерес към квантовата информация се демонстрира и от факта, че тя е
мултидисциплинарна област. Докато в началото на нейното развитие тя представляваше интерес
само за квантовите физици, голям брой изследователи от други области бързо навлязоха в нея.
Това включва компютърни специалисти, математици, химици и дори биолози.

Основният носител на квантова информация е квантовата система с две нива, наречена кюбит.
Хилбертовото пространство на ансамбъл от N кюбита има размерност 2N , което е огромно число
дори и за малък брой кюбити. Обработката на квантова информация от квантовите компютри се
осъществява чрез два типа унитарни операции – едночастични и двучастични. Те са достатъчни за
реализирането на всяка произволна многочастична операция. Едночастичните унитарни операции
имат за цел променянето на състоянието на кюбитите, т.е. реализирането на контролирани квантови
преходи между различни суперпозиционни състояния. Многочастичните унитарни операции над
кюбити водят до появата на квантови корелации между тях и създаването на така наречените
сплетени състояния. Тези състояния са в основата на много от интригуващите аспекти на квантова-
та информация като проверка на неравенствата на Бел, квантовата телепортация, квантовата
криптография и др.

Тази дисертация описва основните принципи на квантовата информация и предлага различни
методи за осъществяването на едночастични гейтове. Също така е предложен и метод за реализи-
рането на двукюбитен гейт и създаването на сплетено Бел състояние между раздалечени кюбити.

Структура и обем на дисертацията
Представеният дисертационен труд е оформен в седем глави, както следва:

◦ Глава 1 ни въвежда накратко в теорията на квантовата информация и ни запознава с основните
понятия и направления в нея.

◦ В уводната Глава 2 е представен математичният апарат необходим за описанието на квантова
система с две и повече състояния, взаимодействаща си с лазерно поле. Разгледан е ефектът
от резонансно възбуждане на система с две състояния и са дефинирани уравненията на Блох.

◦ В Глава 3 е разгледан ефекта на дефазиращ процес върху еднокюбитни гейтове. Представено
е точно решение на проблема чрез гама функцията на Ойлер и е показано, че дефазирането
влияе на Раби осцилациите по две начина – отмества фазата на осцилациите и води до
затихване на амплитудата им.

◦ В Глава 4 е представен метод за контролиран дизайн на произволни кюнитни състояния.
Системата, която разглеждаме, се състои от изродено основно ниво, кодиращо кюнита, свърза-
но чрез импулсни взаимодействия с едно възбудено състояние. Използвайки трансформацията
на Морис-Шор, е показано, че при определени условия за параметрите на взаимодействие
динамиката на системата съществено се ограничава в пространството на кюнита без да се
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заселва възбуденото състояние по време на еволюцията дори преходно. Представени са и
решенията за изродените модели на Розен-Зинер, Ландау-Зинер и Демков-Ошеров.

◦ В Глава 5 дефинираме операторите на Хаусхолдер (стандартен и обобщен) и доказваме, че
всяко N -мерно унитарно преобразувание може да се представи по много ефикасен начин
като произведение на оператори на Хаусхолдер. Предложена е физична реализация на тези
оператори в кюнитното подпространство на системата разгледана в Глава 4.

◦ В Глава 6 обобщаваме приложенията на операторите на Хаусхолдер за квантова система,
състояща се от изродени основно и възбудено ниво, всяко кодиращо кюнит. Използвайки
трансформацията на Морис-Шор, показваме, че еволюцията на системата се редуцира до
еволюцията на няколко независими системи с две състояния. Доказваме, че когато вероятности-
те за преход между основното и възбуденото ниво са нула, пропагаторите за отделните нива
могат да се представят като произведение на свързани оператори на Хаусхолдер. Предлагаме
три възможни физични реализации на условието за липса на преходи: с резонансни, почти
резонансни, и силно нерезонансни импулси.

◦ В Глава 7 предлагаме експериментална схема за създаването на сплетено състояние между два
раздалечени кюбита, кодирани в електронните поднива на две квантови точки, поставени в
оптични резонатори, използвайки класическа интерференция. Показваме, че при интерфери-
рането и постоянното детектиране на фотоните излъчени от двете системи е възможно да
създадем ефективно взаимодействие между тях и те да спрат да излъчват независимо. Успеш-
ното създаване на максимално сплетено състояние на двата кюбита се установява чрез тъмен
период в излъчването (липса на детектирани фотони). Това прави тази основана на измерва-
ния схема устойчива към различни процеси, причиняващи грешки.

Глава 1. Въведение

Фактът, че класически компютър не може да симулира динамиката на една квантова система
по ефективен начин, е посочен за първи път от Ричард Файнман през 1981 г. [1]. Той твърди, че
всяка класическа симулация на квантова еволюция е експоненциално по-бавна от действителната
еволюция, тъй като нужната информация да се опише еволюиращото квантово състояние по класи-
чески начин расте експоненциално във времето. Изненадващо, той считал този факт за предимство,
а не за недостатък. Според него, самият акт на провеждане на многочастичен интерферометричен
експеримент и измерване на неговия резултат е аналогичен на симулацията на тази сложна квантова
еволюция. Всъщност, всички многочастични интерферометри са квантови компютри.

Първият алгоритъм за квантов компютър е предложен през 1994 г. от Питър Шор и той
илюстрира факта, че квантовите компютри могат да използват квантовата интерференция между
различните изчислителни траектории, за да увеличат вероятността за получаване на верен резултат,
и да намалят вероятността за грешен резултат на различни изчислителни проблеми [2]. Шор
предлага алгоритъм за факторизиране на цели числа в брой стъпки, които растат полиномиално
с броя цифри на числото, което се факторизира. За класически компютър броят стъпки расте
експоненциално. Друг пример, който демонстрира бързината на квантовия компютър в сравнение
с класическия, е алгоритъмът на Гровер за търсене на число в неструктурирана база данни с N
елемента [3]. Класически това изисква O(N/2) стъпки, докато на квантов компютър стъпките
растaт като O(

√
N) с N , което осигурява квадратично ускорение.

Фундаменталният носител на информация в квантовия компютър е система с две нива, |0〉 и
|1〉, наречена кюбит [4]. Кюбитите могат да съществуват в произволна суперпозиция на базисните
състояния, и тяхното състояние се описва чрез вълнов вектор |ψ〉 = α|0〉 + β|1〉, където α и β
са комплексни числа. Стойностите на |α|2 и |β|2 дават вероятностите да получим 0 или 1 при
измерване на състоянието на кюбита. Експериментално кюбитът може да бъде предствен като
двете различни поляризации на фотона, проекциите на спина на електрона, както и като две атомни
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електронни нива. Най-обещаващите кандидати за физична реализация на квантов компютър са
йони в уловка [5], фотони [6], Бозе-Айнщайн кондензат в оптична решетка [7], атоми [8] и квантови
точки [9].

Реализирането на даден квантов алгоритъм се осъществява чрез използването на множество
кюбити, формиращи регистър, към които се прилагат дадени квантови преобразувания, наречени
логически гейтове, които определят тяхната еволюцията. Обработката на квантова информация е
обратима, ако гейтовете са унитарни оператори. За момента, ние ще предполагаме, че разглеждаме
обратима квантова еволюция. Съществуват два основни типа квантови гейта – едночастични,
действащи на един кюбит, и многочастични контролни, действащи на регистър от кюбити. Важни
примери за едночастични гейтове са матриците на Паули

X =
[

0 1
1 0

]
, Y =

[
0 −i
i 0

]
, Z =

[
1 0
0 −1

]
, H = 1

2

[
1 1
1 −1

]
, (1.1)

както и гейта на Хадамард H, който създава равна суперпозиция между базисните състояния.
Прототипът на многочастичен контролен квантов гейт е cnot гейта, който действа на два

кюбита, неречени контрол и цел. Той променя състоянието на целевия кюбит, в зависимост от
състоянието на контролния кюбит и в матрична форма се представя като

Ucnot =




1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0


 . (1.2)

Едночастичните квантови гейтове заедно със cnot могат да се използват за реализиране на всеки
многочастичен квантов гейт, т.е. те образуват универсална група от гейтове.

Контролираното многочастично взаимодействие между кюбитите на една система води до въз-
никване на квантови корелации между тях. Тогава ние казваме, че сложната системата се намира в
сплетено състояние, или състояние на Бел. Пример за максимално сплетено двучастично състояние
е

|Bell〉 = 1√
2

(|0〉A |1〉B − |1〉A |0〉B) , (1.3)

като | 〉i означава състоянието на iтия кюбит, i = A, B. Според вероятностната интерпретация на
квантовата механика, ако кюбит е измерен в състояние |0〉A или |1〉A, то вероятността кюбит B да
е в състояние, съответно |1〉B или |0〉B , е единица. Резултатите от техните измервания са винаги
перфектно антикорелирани. Две възможни обяснения на този интересен факт са представени от
Айнщайн, Подолски и Розен [10]. Според тях или (а) измерването на състоянието на кюбит A има
нелокален ефект върху кюбит B или (б) квантовата механика е непълна теория и тя дава само
частична информация за състоянието на система с класически корелации. По-късно Бел предлага
неравенства, които могат да определят дали (а) или (б) е вярно [11] и през 1981 първият успешен
експеримент, който демонстрира, че квантовите корелации са по-силни от класическите е проведен
от Ален Аспе [12].

Радикална стъпка напред в представите ни как работи квантовият компютър беше направена с
предложението за еднопосочен квантов компютър през 2001 г [13]. Неговият регистър е инициализи-
ран в многочастично сплетено клъстър състояние. Вместо чрез гейтове, еднопосочният квантов
компютър обработва информацията чрез еднокюбитни измервания, чиито резултати определят
избора на последващите измервания. Самата подредба и избор на измерванията определят алгори-
тъма, който се пресмята. Поради определящата роля на измерванията, еднопосочният квантов
компютър е необратим и той постави началото на нов начин на обработка на квантова информация,
основана на измервания.

Интересна алтернатива на кюбитите като елементарни частици информация представляват
кюнитите – квантови системи с N състояния. Тяхното предимство се състои в това, че докато в
състоянието на един кюбит могат да се кодират 2 непрекъснати променливи, в кюнитното състояние
могат да се запишат 2(N − 1) независими параметъра. Това би намалило броя на нужните частици
за извършването на даден квантов алгоритъм значително, като би ограничило и различни процеси,
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причиняващи грешки при пресмятането. Пример за такъв процес е необратимата загуба на кохе-
рентност на квантовата система причинена от взаимодействието и́ с околната среда. Некохерентни
процеси са дефазирането и спонтанната емисия.

Глава 2. Теоретична основа

Реакцията на дадена квантова система на кохерентно (лазерно) лъчение се различава качествено
от тази на некохерентно възбуждане. В тази Глава ще разгледаме накратко динамиката на квантова
система с две състояния под действието на външно електрично поле.

Кюбит в чисто състояние се описва чрез времезависещ вълнов вектор |ψ(t)〉, който е кохерентна
суперпозиция по базисните състояния,

|ψ(t)〉 = e−iζ0(t)c0(t)|0〉+ e−iζ1(t)c1(t)|1〉. (2.1)

Фазите ζn се избират априори за математическо удобство, а комплексните числа cn(t) са амплитудите
на вероятност, n = 0, 1. Естествен избор за базисните вектори е те да са стационарните енергийни
състояния, т.е. собствените вектори на временезависещия Хамилтониан H0: H0|n〉 = E0

n|n〉. Този
Хамилтониан дефинира еволюцията на кюбита, когато няма приложено външно поле, а E0

n са
стационарните енергии. Когато към кюбита е приложено външно лазерно поле с дължина на
вълната от оптичния диапазон на спектъра, която е много по-голяма от размера на атома, можем
да допуснем, че взаимодействието е като между пространствено хомогенно електрично поле E(t) и
диполния момент на атома d [14]. Енергията на това взаимодействие е

V(t) = −d ·E(t). (2.2)

Ако изберем поляризацията на електичната компонента на лазерното поле да бъде ê, тогава неговата
амплитуда е

E(t) = Ee−iωt + E∗eiωt, (2.3)
като ω е неговата честота, а φ неговата фаза, E = |E| eiφ.

Еволюцията на кюбита се описва чрез времезависещото уравнение на Шрьодингер

i~ ∂
∂t |ψ(t)〉 = (H0 + V(t)) |ψ(t)〉 . (2.4)

Можем да приемем, че диагоналните елементи на V(t) са нула и след подходящо избиране на
стойностите на фазите ζn, за оператора на Хамилтониана получаваме

H(t) =
[

0 D01 |E| (1 + e−i2ωt)
D01 |E| (1 + ei2ωt) ~∆

]
, (2.5)

където Dij = 〈i| D |j〉 са матричните елементи на проекцията на диполния оператор D = d.ê по
направлението на електричното поле ê. Предполагаме, че Dij = D∗ji и често тези елементи са
реални. В уравнение (2.5) сме въвели честотната разлика (детунинга),

∆ = ω0 − ω (2.6)

между резонансната честота на атомния преход ω0 и честотата на полето ω. С уговорката, че ние
разглеждаме близки до резонанс преходи (∆ ¿ ω, ω0), можем да приложим приближението на
въртящата се вълна. То пренебрегва членовете, съдържащи експоненти e±i2ωt, т.е. осцилиращи с
честота ±2ω в Хамилтониана (2.5). Окончателно за Хамилтониана в приближение на въртящата
се вълна, описващ еволюцията на кюбит във външно поле, получаваме

H(t) = ~
[

0 1
2Ω(t)

1
2Ω(t) ∆(t)

]
. (2.7)

Недиагоналният елемент Ω(t) се нарича честота на Раби
1
2~Ω(t) = D01 |E| , (2.8)

и има размерност на честота. Заедно с честотата на преход и на електричното поле, честотата на
Раби задава една от трите характеристични времеви скали за кохерентното атомно възбуждане. Тя
параметризира силата на взаимодействието между атома и външното поле.
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Резонансно възбуждане Когато честотата на електричното поле е равна на честотата на прехо-
да, може да се oсъществи пълен контрол над квантовата система с две нива и да се реализира
всяка унитарна трансформация (кюбитно въртене). Нека предположим, че честотната разлика е
нула (∆ = 0), а честотата на Раби – произволна функция на времето Ω(t). Тогава, вероятността за
възбуждане осцилира

P1(t) = sin2 1
2A(t) = 1

2 [1− cos(A)], (2.9)

където A(t) =
∫ t

−∞ |Ω(t′)|dt′ е площта на импулса. За разлика от монотонното поведение при
некохерентно възбуждане, тук вероятността за преход осцилира между 0 и 1 в зависимост от
стойността на A(t). Когато A = (2n + 1)π, имаме пълен пренос на заселеност, докато при A = 2nπ
имаме нулева вероятност за преход. При A = (n + 1/2)π, имаме P1 = 1/2 , т.е. реализиран гейт на
Хадамард, създаващ равна суперпозиция от двете състояния.

Оптични уравнения на Блох По-общо описание на динамиката на система с две нива се
задава чрез оптичните уравнения на Блох. Те задават еволюцията на елементите на матрицата
на плътността ρ, която за кюбит в чисто състояние |ψ(t)〉 се дефинира като,

ρ = |ψ(t)〉〈ψ(t)| =
[ |c0(t)|2 c0(t)c∗1(t)

c∗0(t)c1(t) |c1(t)|2
]

=
[

ρ00(t) ρ01(t)
ρ10(t) ρ11(t)

]
. (2.10)

Диагоналните елементи на матрицата на плътността, ρ00 и ρ11 са заселеностите на основното и
възбуденото състояние |0〉 и |1〉. Недиагоналните елементи ρ01 и ρ10 се наричат кохерентности и
те описват откликa на системата на приложеното външно поле. Дефинираме три нови променливи,

u(t) = 2<ρ01(t), v(t) = 2=ρ01(t), w(t) = ρ11(t)− ρ00(t), (2.11)

където u(t) и v(t) са реалната и имагинерната част на кохерентностите, а w(t) е разликата на
заселеностите. Тогава, времезависещото уравнение на Шрьодингер с Хамилтониана от формула
(2.7), записано за новите променливи, придобива вида

d
dtu(t) = −∆(t)v(t), (2.12a)
d
dtv(t) = ∆(t)u(t)− Ω(t)w(t), (2.12b)
d
dtw(t) = Ω(t)v(t), (2.12c)

което са оптичните уравнения на Блох. Можем да приемем, че u, v и w са компонентите на единичен
вектор (за чисто състояние) върху тримерна единична сферa и те дефинират геометричната интер-
претация на състоянието на кюбита като точка от повърхостта на сферата.

Глава 3. Дефазиране на еднокюбитни гейтове

Физичната реализация на еднокюбитни квантови гейтове в лабораториите е градивният елемент
на всички техники за обратима обработка на квантова информация. Преведено на езика на кванто-
вата оптика ние желаем да контролираме и манипулираме динамиката на кюбита точно и да осъще-
ствяваме желани кюбит въртения. Взаимодействието на околната среда и на кюбита обаче води до
необратима загуба на кохерентност. Този ефект се нарича некохерентност и прави еволюцията на
системата неунитарна. В тази Глава ще разгледаме ефекта на един такъв некохерентен процес –
дефазирането, върху еволюцията на кюбита и влиянието му върху еднокюбитните гейтове.

Аналитичен модел
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Дефазиращите процеси могат да бъдат отчетени в квантово–махничното описание на кохерентно-
то възбуждане като се добави феноменологичен дефазиращ параметър Γ0 в оптичните уравнения
на Блох (2.12),

d
dt




u(t)
v(t)
w(t)


 =



−Γ0 −∆(t) 0
∆(t) −Γ0 −Ω(t)

0 Ω(t) 0







u(t)
v(t)
w(t)


 . (3.1)

Дефазиращият параметър е обратно пропорционален на релаксиращото време T2, Γ0 = 1/T2 и е
положителна константа [14]. В началния момент на еволюцията кюбитът се намира в състояние
|0〉, т.е. началните условия са

u(−∞) = v(−∞) = 0, w(−∞) = −1. (3.2)

Кохерентното възбуждане, което разглеждаме, е резонансно и с форма на хиперболичен-секант,

∆(t) = 0, Ω(t) = Ω0sech(t/T ), A =
∫ +∞

−∞
Ω(t)dt = πΩ0T, (3.3)

където T е характеристичнаташирина на импулса, A е неговата площ и сме допуснали, че максимал-
ната честота на Раби Ω0 е положителна.

Точно решение

Поради условието за резонанс, уравнението за u̇(t) (точка означава диференциране по времето)
се отцепва от другите уравнения, и неговото решение е u(t) = 0, при отчетени начални условия.

След подходяща смяна на променливите, оставащите две уравнения на Блох се редуцират
до система, която наподобява уравнението на Шрьодингер за модела на Розен-Зинер [15] при
наличие на необратими загуби от едно от състоянията [16]. В съответствие с модела на Розен-
Зинер намираме, че точното решение за w(t) се дава с

w(∞) = −Γ2
(

1
2 + γ

)
Γ

(
1
2 − γ + α

)

πΓ
(

1
2 + γ + α

) cosπ (α− γ) , (3.4)

където Γ(z) е гама функцията, а α = Ω0T and γ = Γ0T/2 са безразмерни параметри. Поради
дефазирането, кохерентностите изчезват, u(∞) = v(∞) = 0. За γ = 0, уравнение (3.4) се
редуцира до решението в кохерентната граница. От уравнение (3.4) виждаме, че w(∞) е нула,
когато косинусът е нула, т.е. за |α− γ| = 1

2 , 3
2 , 5

2 ,... Следователно, стойностите на площта на
импулса, за които се създава равна сурерпозиция между състояния |0〉 и |1〉 (ρ11 = ρ22 = 1

2 ), са
изместени от техните π/2 стойности,

A = (2n + 1 + Γ0T ) π/2. (3.5)

Специални случаи

Когато α = n (nπ импулс), където n е цяло число, уравнение (3.4) се редуцира до

w(∞) = −
n−1∏

k=0

2γ − 1− 2k

2γ + 1 + 2k
, (3.6)

От тук следва, че w(∞) = 0 за γ = 1/2 за всяко α = n = 1. Например, ако α = 1 (π импулс),
разликата на заселеностите е бързо намаляваща функция на γ и намалява до wε = 1 − ε за γε =
(1− wε)/2(1 + wε).

Когато площта на импулса е полуцяло число π, т.е. α = n + 1
2 разликата на заселеностите е

w(∞) = −γΓ2
(

1
2 + γ

)

Γ2 (1 + γ)

n∏

k=1

γ − k

γ + k
. (3.7)

Фигура 1(ляво) показва зависимостта на разликатата на заселеностите w(∞) от стойността на
дефазиращия параметър за импулси с различна площ.
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Fig. 1: (ляво) Разликата на заселеностите, дефинирана с уравнение (3.6) за целочислени- π импулси и
с уравнение (3.7) за полуцели- π импулси, в зависимост от дефазиращия параметър за различни
стойности на площта на импула A = πα = πΩ0T ; (дясно) Разликата на заселеностите от уравнение
(3.4) като функция на площта на импулсаA = πα за различни стойности на дефазиращия параметър,
Γ0T = 0.01, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2.

Слабо дефазиране Когато γ ¿ 1, можем да изразим Γ функцията чрез ψ функцията, и за w(∞)
от уравнение (3.4) получаваме

w(∞) ≈ −{
1− 2

[
c + 2 ln 2 + ψ

(
1
2 + α

)]
γ +O(γ2)

}× cos [π (α− γ)] , (3.8)

където c = 0.5772156649 . . . е константата на Ойлер–Маскерони. Първият фактор {· · · } описва
амплитудите на затихващите Раби осцилации и cos описва тяхната фаза. Максимумът и минимумът
на тези осцилации са отместени с πγ (ако пренебрегнем малкото допълнително отместване от
затихващата амплитуда) от техните кохерентни стойности. Факторът в големите скоби в формула
(3.8) дава явно затихването на амплитудата и нейното намаляване под 1 когато γ расте над нула.
Допълнителен анализ показва, че намаляването е по-рязко за импулси с по-големи площи, което
наистина се вижда на Фигура 1(дясно).

Силно дефазиране В случаите, когато γ À α, 1, разликата на заселеностите w(∞) има асимпто-
тичният вид

w(∞) ∼ − exp
[
−α2

γ
+O(γ−3)

]
. (3.9)

Този израз показва, че w(∞) намалява като Гаусова функция спрямо α. За големи γ, w клони
към началната си стойност −1, за разлика от некохерентната стойност w = 0 [16]. Това поведение
се илюстрира на Фигура 1(ляво), от където можем да се убедим, че уравнение (3.9) описва добре
асимптотичното намаляване на w(∞) за големи γ.

Голяма площ на импулса Ако α À γ, 1, w(∞) има следното поведение

w(∞) ∼ − 1
π Γ2

(
1
2 + γ

)
α−2γ

[
1 +O(α−2)

]
cosπ(α− γ). (3.10)

Този резултат показва, че когато α расте, амплитудата на осцилациите намалява като α−2γ и за
достатъчно голяма площ на импулса,

A & Aε = π

[
πε

Γ2
(

1
2 + γ

)
]− 1

2γ

, (3.11)

разликата на заселеностите намалява под ε (|w| . ε), т.е. кюбитът еволюира към напълно некохе-
рентна суперпозиция на състояния |0〉 и |1〉 (ρ11 = ρ22 = 1

2 , ρ12 = 0), Фигура 1(дясно).
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Основни резултати и изводи от Глава 3

В тази Глава е изведено точно аналитично решение за кохерентното възбуждане на кюбит
в следствие на взаимодействието му с импулс със секант-хиперболичен профил при наличието
на дефазиращ процес. Точното решение (3.4) е представено чрез гама функцията на Ойлер и
анализирано. Показно е, че дефазирането влияе върху Раби осцилациите по два начина: (а)
отмества фазата на осцилациите с приблизително πΓ0T/2 и (б) причинява затихване на амплитудата
на осцилациите: колкото по-голяма е площта на импулса, толкова по-силно е затихването. Направен
е изводът, че не можем да ограничим загубата на ефективността, породена от дефазиращия процес,
чрез увеличаване интензивността на приложеното поле (пр. заменим π импулс с 3π импулс),
тъй като това ще доведе до увеличение на загубите. Подробно са разгледани няколко специални
стойности за площ на импулса и са изведени различни гранични случаи чрез елементарни функции.
Тези резултати дават ясни оценки на влиянието на дефазиращия процес върху реализирането на
еднокюбитни трансформации, например в случаите на π, 2π и π/2 импулси, които са много важни
за квантовата информация.

Глава 4. Дизайн на произволни кюнитни състояния

Кюнитите – квантови системи с N състояния, представляват многообещаваща алтернатива
на кюбитите като основните носители на информация, поради техния потенциал да кодират и
съхраняват по-голям брой независими параметри. Това би намалило броя на необходимите частици
за реализацията на даден квантов алгоритъм значително. Физичната система, представляваща
най-естествен кандидат за кодиране на кюнит, е N пъти изроденото енергийно атомно ниво. В тази
Глава описваме и анализираме динамиката на система, състояща се от основно изродено ниво,
кодиращо кюнит, свързано чрез N импулсни полета с едно възбудено състояние. Предлагаме
метод за точен контрол на динамиката и преноса на заселеност между състоянията на кюнита
чрез внимателно избиране на площите на тези импулси и на честотната разлика. Извеждаме и
аналитични решения на изродените обобщения на някои от най-популярните модели за система с
две състояния – резонанс, Раби, Ландау-Зинер, Розен-Зинер, Алън-Ебърли и Демков-Кунике.

Дефиниция на проблема

Системата, която разглеждаме, се състои от N основни състояния |ψ1〉, ...,|ψN 〉, формиращи
кюнит, свързани чрез импулсни полета с едно възбудено състояние |ψN+1〉, които са в двуфотонен
резонанс, както е показано на Фигура 2(ляво). Възбуденото състояние може да не е в резонанс
с приложените лазерни полета, а допуска съществуването на честотна разлика ∆(t), която обаче
трябва да е еднаква за всички импулси. Хамилтонианът на тази система в приближението на
въртящата се вълна е

H(t) = ~
2

N∑
n=1

Ωn(t)|n〉〈N + 1|+ H.c. + ~∆(t)|N + 1〉〈N + 1|, (4.1)

като допускаме, че честотите на Раби Ωn(t) са комплексни. За нашите разглеждания приемаме, че
те зависят по еднакъв начин от времето чрез функцията f(t), но имат различни големини, фази и
площи на импулсa,

Ωn (t) = χneiβnf(t), An =
∫ t

−∞
|Ω(t′)|dt′ = χn

∫ ∞

−∞
f(t′)dt′. (4.2)
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Fig. 2: (ляво) N изродени състояния |ψ1〉, . . . , |ψN 〉 са свързани едновременно с едно възбудено състояние
|ψN+1〉, с някаква честотна разлика ∆(t), и честоти на Раби Ωn(t) (n = 1, 2, . . . , N). (дясно) Същата
система представена в базиса на Морис–Шор. Има N−1 отделени тъмни състояния |ϕ1〉, . . . , |ϕN−1〉,
и две свързани състояния |ϕN 〉 и |ψN+1〉, със същата честотна разлика ∆(t) както и в диабатния

базис и честота на Раби Ω(t) =

√
N∑

n=1

|Ωn(t)|2.

Физична реализация Системата, описвана от Хамилтониана (4.1), може да бъде експериментал-
но реализирана чрез лазерно възбуждане на атоми и молекули. Например, случаят N = 3 се
реализира в J = 1 ↔ J = 0 система (където J е ъгловият момент на съответното състояния) с
приложени три лазерни полета с дясна кръгова, лява кръгова и линейна поляризация. Случаите
N = 4− 6 могат да се реализират като добавим допълнително J = 1 основно ниво.

Общо решение

Базис на Морис-Шор Хамилтонианът (4.1) има N − 1 нулеви λi (i = 1, 2, . . . , N − 1) и две
ненулеви собствени стойности λ±. Собствените вектори |ϕi〉, които съответстват на нулевите стойно-
сти, не съдържат компонента от възбуденото състояние |ψN+1〉 и затова се наричат тъмни състоя-
ния. Всички тъмни състояния не зависят от времето и не могат да заселят възбуденото състояние
на системата, което би предизвикало излъчване. Подчертаваме, че изборът на тъмните състояния
не е уникален и всяка тяхна произволна суперпозиция е също тъмно състояния, т.е. техният избор
е въпрос на удобство.

Хилбертовото пространство на системата H се разделя на две подпространства: (N − 1)-мерно
тъмно подпространство и двумерно ортогонално подпространство. Въвеждаме базиса на Морис-
Шор, който в допълнение на |ϕi〉, включва възбуденото състояние |ψN+1〉 ≡ |ϕN+1〉 и светло основно
състояние |ϕN 〉. Последното няма компонента по възбуденото състояние и е ортогонално на тъмните
състояния; тези условия го определят напълно (до глобална фаза).

В базиса на Морис-Шор Хамилтонианът и векторът на амплитудите се трансформират чрез
времезависеща (N + 1)-мерна унитарна трансформация W = [|ϕ1〉 , |ϕ2〉 , . . . , |ϕN+1〉], в H̃(t) =
W†H(t)W и C(t) = WB(t). Видът на Хамилтониана е

H̃(t) = ~
2Ω(t)|ϕN 〉〈ϕN+1|+ H.c. + ~∆(t)|ϕN+1〉〈ϕN+1|, (4.3)

където Ω(t) е осреднената Раби честота, Ω(t) =

√
N∑

n=1
|Ωn|2(t) ≡ χf(t) и χ =

√
N∑

n=1
χ2

n. Ефективната

система в Морис-Шор базиса е илюстрирана на Фигура 2(дясно).

Решение в базиса на Морис-Шор От израза за H̃ можем да заключим, че тъмните състояния
са напълно отделени от състоянията |ϕN 〉 и |ϕN+1〉 и амплитудите им остават непроменени по време
на еволюцията. Следователно (N + 1)-мерната задача се редуцира до двумерна задача, съдържаща
само състояния |ϕN 〉 и |ϕN+1〉. Те са свързани с честота на Раби Ω(t) и честотната разлика на
системата е ∆(t).
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Пропагаторът за системата с две нива, който свързва стойностите на амплитудите на вероятност
в момент tf с техните стойности в началния момент ti, e двумерна унитарна матрица и може да
бъде изразена чрез параметрите на Кейли-Клайн по следния начин

U
(2)
MS =

[
a b

−b∗e−iδ a∗e−iδ

]
, (4.4)

като |b|2 = 1− |a|2 и δ =
∫ tf

ti
∆(t′)dt′. Фазовият фактор e−iδ се появява като следствие на избраното

представяне, в което записваме Хамилтониана (4.1). Тогава пълният пропагатор на системата с
N + 1 състояния в базиса на Морис-Шор има диагонално-блочен вид и се състои от (N − 1)-мерен
единичен блок и двумерния блок (4.4).

Решение в диабатния базис Използвайки трансформацията U(∞,−∞) = WUMS(∞,−∞)W†,
можем да намерим пропагатора в оригиналния диабатен базис и в матрична форма за него получа-
ваме

U =




1 + (a− 1) χ2
1

χ2 (a− 1) χ1χ2e
iβ12

χ2 · · · (a− 1) χ1χNeiβ1N

χ2 bχ1e
iβ1

χ

(a− 1) χ1χ2e
−iβ12

χ2 1 + (a− 1) χ2
2

χ2 · · · χ2χNeiβ2N

χ2 bχ2e
iβ2

χ
...

...
. . .

...
...

(a− 1) χ1χNe−iβ1N

χ2 (a− 1) χ2χNe−iβ2N

χ2 · · · 1 + (a− 1) χ2
N

χ2 bχNeiβN

χ

−b∗e−iδ χ1e
−iβ1

χ −b∗e−iδ χ2e
−iβ2

χ · · · −b∗e−iδ χNe−iβN

χ a∗e−iδ




, (4.5)

където βkm = βk − βm (k,m = 1, 2, . . . , N). iтата колона на тази матрица дефинира амплитудите
на вероятност на състоянията, ако системата е стартирала от начално състояние |ψi〉. Както се
вижда от формула (4.5), за да намерим заселеностите на състоянията при дадени начални условия,
е достатъчно да знаем само параметъра a =

[
U

(2)
MS(∞,−∞)

]
11
, тъй като |b|2 = 1 − |a|2, когато

системата стартира от едно състояние. Резултатът (4.5) може да се използва и за случаите, когато
началното състояние на системата е кохерентна суперпозизия, но тогава и другият параметър на
Кейли-Клайн е необходим.

Видове разпределение на заселеност

Oсновно начално състояние Когато системата започва от състояние |ψi〉, от iтата колона на
пропагатора (4.5) намираме, че заселеностите на състоянията в края на еволюцията са

Pi =
∣∣1 + (a− 1) χ2

i /χ2
∣∣2 , Pn = |a− 1|2 χ2

i χ
2
n/χ4, PN+1 = (1− |a|2)χ2

i /χ2. (4.6)

Следователно, отношението на заселеностите на кои да са две изродени нива, с изключение на
началното, е Pm/Pn = χ2

m/χ2
n (m, n 6= i,N + 1). От тези резултати виждаме, че отношението

на заселеностите не зависи от характеристиките на взаимодействието, а само от отношението на
съответните максимални честоти на Раби. Ако те са равни, получаваме, че заселеностите на всички
основни състояния с изключение на началното |ψi〉 са равни.

Случаят a = −1 Този случай гарантира пълно връщане на заселеност (ПВЗ) в системата на
Морис-Шор, но със смяна на знака на амплитудите на вероятност. Въпреки това, той води до
разпределение на заселеността в (N + 1)-мерната система спрямо

Pi = |1− 2χ2
i /χ2|2, Pn = 4χ2

i χ
2
n/χ4, PN+1 = 0. (4.7)

Важно е да отбележим, че макар и двeте стойности a = 1 и a = −1 водят до ПВЗ в системата с две
нива в Морис-Шор базиса, те създават много различно разпределение на заселеността в пълната
(N + 1)-мерна система. Случаят a = 1 води до тривиален резултат (ПВЗ), докато случаят a = −1
е много интересен, защото позволява да се създаде кохерентна суперпозиция между кюнитните
състояния без да се заселва изобщо възбуденото състояние.
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χT ∆0T
2 0
4 ±1.732
6 0 ±4.796
8 ±1.113 ±9.207

10 0 ±2.756 ±14.913
12 ±0.943 ±4.936 ±21.903
14 0 ±2.243 ±7.595 ±30.171
16 ±0.855 ±3.916 ±10.708 ±39.715
18 0 ±1.988 ±5.907 ±14.265 ±50.534
20 ±0.799 ±3.418 ±8.195 ±18.260 ±62.627
22 0 ±1.830 ±5.098 ±10.766 ±22.687 ±75.993
24 ±0.759 ±3.113 ±7.006 ±13.613 ±27.545 ±90.634
26 0 ±1.719 ±4.606 ±9.130 ±16.729 ±32.833

±106.549
28 ±0.728 ±2.901 ±6.289 ±11.461 ±20.113 ±38.548

±123.736
30 0 ±1.636 ±4.268 ±8.150 ±13.994 ±23.760

±44.690 ±142.198

Tab. I: Някои приближени решения на уравнението a(∆0) = −1 за модела на Розен-Зинер, за известен брой
четни стойности на χT .

Всички заселености на кюнит състоянията ще бъдат равни, ако

χi =
(√

N ± 1
)

χ0, χn = χ0 (n 6= i), (4.8)

където χ0 = χ/

√(
2N ± 2

√
N

)
. Докато е изпълнено a = −1, този резултат не зависи от други

характеристики на взаимодействието като форма на импулса, площ на импулса или честотната
разлика. Например, за N = 4 кюнитни състояния, равни заселености се създават, когато χi = χn

или χi = 3χn. По-долу ще покажем кои точно решими модели за система с две нива позволяват да
се изпълни условието a = −1.

Друг интересен случай е когато заселеността на началното състояние Pi става нула в края на
еволюцията. Това се получава, когато

χ2
i =

∑

n6=i

χ2
n. (4.9)

От тук лесно може да се намери, че ако искаме да създадем равна суперпозиция на основните
състояния, с изключение на началното, трябва

χi = χ0

√
N − 1, χn = χ0 (n 6= i), (4.10)

където χ0 = χ/
√

(2N − 2).

Възбудено начално състояние Когато системата стартира в състояние |ψN+1〉, в края на
еволюцията заселеността е разпределена по следния начин:

Pn =
(
1− |a|2

)
χ2

n/χ2, PN+1 = |a|2 . (4.11)

За a = ±1 в системата се осъществява ПВЗ, аналогично на резултата за Морис-Шор системата. Ако
a = 0 (ППЗ в Морис-Шор базиса) цялата заселеност се пренася в кюнитните състояния оставяйки
възбуденото състояние незаселено, PN+1 = 0. Ако всички Раби честоти са равни, кюнитните
състояния ще бъдат равно заселени, Pn = 1/N (n = 1, 2, . . . , N).



12

Приложение към точно решими модели

В тази секция ще разгледаме стойностите на параметъра на Кейли-Клайн a за най-популярните
аналитично решими модели. Уравнение (4.5), с дадени тези стойности, представлява аналитично
обобщение на моделите за системи с много нива.

Резонансен модел Когато ∆ = 0, елементите на матрицата на еволюция са a = cosA/2 и b =
−i sinA/2. Следователно интересните стойности за a = 0 и ±1 се реализират за площ на импулса
A = (2l + 1) π, A = 4lπ и A = 2 (2l + 1) π.

В зависимост от началните условия (система в основно или възбудено състояние) лесно можем да
изчислим какви трябва да са площите на отделните импулси, за да получим желаното разпределяне
на заселеността. Например, равна суперпозиция от всички N кюнитни състояния може да се
получи, когато системата стартира както в основно така и във възбудено състояние, и внимателно
избиране на площите An. При резонансния модел е възможно също селективно да пренесем
заселеността във всички кюнитни състояния с изключение на това, от което системата е започнала
своята еволюция. От тези резултати виждаме, че резонансният модел е много полезен за конструи-
рането на произволни кюнитни състояния.
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Fig. 3: Заселеностите като функция на ∆0 за N = 3 кюнитни състояния и χT = 18. (ляво) Максимални
честоти на Раби χn удоволетворяващи уравнения (4.8) и (дясно) уравнения (4.10). Системата
стартира от състояние |ψ1〉.

Модел на Розен-Зинер Моделът на Розен-Зинер може да се разглежда като обобщение на
резонансния модел за ненулева честотна разлика (∆(t) = ∆0) за специална форма на импулса
Ω(t) = χsech(t/T ). Точният вид на параметъра a е

|a|2 = 1− sin2
(

1
2πχT

)

cosh2
(

1
2π∆0T

) , (4.12)

и следователно |a| = 1 за 1
2χT = l (l = 0, 1, 2, ...). Фазата на a обаче зависи от честотната разлика

∆0. Ние използваме това свойство като възможност да изберем стойности на ∆0, за които a = −1.
Първите няколко стойности за χ и ∆0, за които a = −1, са показани в Таблица I. От нея се вижда,
че ∆0 = 0 е решение за нечетно 1

2χT , но не и за четно 1
2χT , в потвърждение на нашите резултати.

Важно е да се отбележи, че a = −1 решенията не зависят от броя на кюнитните състояния N .
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Обръщаме специално внимание на модела на Розен-Зинер в тази Глава, защото той показва,
че можем да създадем произволни суперпозиции в подпространството на кюнита, дори когато
възбуденото състояние е извън резонанс със значителна честотна разлика ∆0 À 1/T , за което
вероятността за преход в Морис-Шор системата с две нива е практически нула, т.е. |a| ≈ 1. Този
факт ни показва, че за специално избрани честотни разлики можем да ограничим динамиката на
системата само до кюнитните нива. Това би намалило възможните загуби, причинени от спонтанна-
та емисия на възбуденото състояние. За сравнение при резонансния модел възбуденото състояние
получава значителна временна заселеност, PN+1(t) = sin2 1

2A(t), която изчезва в края на еволюцията.
Фигура 3 илюстрира заселеностите на нивата като функция на честотната разлика ∆0 за хипер-

боличен-секанс импулс със χT = 18 за честоти на Раби, избрани да удоволетворяват: (ляво)
уравнения (4.8) и (дясно) уравнения (4.10). И в двата случая |a| = 1, което оставя възбуденото
състояние незаселено в крайния момент. За няколко специални стойности на ∆0, в съответствие
с Таблица I, имаме a = −1. В лявата графика максималните честоти на Раби са избрани така,
че да се създаде равна суперпозиция между всички кюнитни състояния, включително и началното
|ψ1〉, докато дясната фигура показва случая, когато се създава равна суперпозиция между всички
кюнит-ни състояния с изключение на началното.
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Fig. 4: Заселеностите като функция на времето за N = 3 кюнитни състояния и средна площ на импулсите
χT = 18. Максималните честоти на Раби χn са дадени чрез формула (4.8). Честотната разлика е
избрана ∆ = 0 за фигурата в ляво и ∆T = 50.534 в дясно. Началното състояние на системата е |ψ1〉.

Фигура 4 показва еволюцията на системата отново за N = 3 и за средна площ на импулсите
18π, при две честотни разлики: ∆ = 0 (ляво) и ∆T = 50.534 (дясно). За тези двойки площ и
честотна разлика Фигура 3 вече демонстрира, че е възможно да се създаде равна суперпозиция
на всички кюнитни състояния. Фигура 4 показва, че еволюцията към такава суперпозиция е
съществено различна в и извън резонанс. Наистина, за ∆ = 0 (ляво) възбуденото състояние
получава значителна част от заселеността по време на еволюцията, което може да доведе до
значителни загуби, ако това състояние се разпада за време, сравнимо с времевата скала на кохерент-
ното взаимодействие. Обратно, извън резонанс тази нежелана заселеност е силно органичена
(дясно), и отново се създава желаната суперпозиция на кюнитните състояния. Числено сме прове-
рили, че за по-големи честотни разлики тази преходна заселеност продължава да намалява, напри-
мер за ∆T = 142.198 и ΩT = 30 тя е по-малка от 1%.

Модел на Ландау-Зинер Mоделът на Ландау-Зинер предполага константна Раби честота между
двете състояния χ и честотна разлика, която е линейна функция на времето ∆(t) = Ct, където C
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е константа. Параметърът на Кейли-Клайн a за този модел е a = exp
(−πχ2/4C

)
, който не може

да бъде 0 или 1, или −1, но може да клони към 0 или 1. Въпреки това, той винаги е положителен
и не може да приближава стойността −1; следователно моделът на Ландау-Зинер не е подходящ
за реализирането на произволни унитарни операции в подпространството на кюнита, за разлика от
резонансния и Розен-Зинер моделите. Въпреки това, ние отделяме внимание на изродения модел
на Ландау-Зинер, тъй като той представлява интересно и важно допълнение към съществуващите
вече решения.

Модел на Демков-Ошеров Представеният модел на Ландау-Зинер за много състояния допълва
модела на Демков-Ошеров, който разглежда едно наклонено ниво, пресичащо N паралелни неизро-
дени нива. Елементите на пропагатора се получават като заместим решението за a = exp (−Λ) в
общия вид на оператора на еволюцията (4.5), където Λ = πχ2/4C. В адиабатната граница Λ À 1
заселеността се разпределя в изродените състояния в зависимост от техните честоти на Раби, а
първоначално заселеното състояние |ψN+1〉 е почти незаселено, PN+1 ≈ 0. За равни честоти на
Раби изродените състояния са равно заселени, Pn ≈ 1/N . Обратно, в диабатната граница Λ ¿ 1
системата остава в състояние |ψN+1〉 с почти нулева заселеност в изродените състояния.

Глава 5. Конструиране на произволни унитарни
преобразувания U(N) чрез оператора на отражение

В тази Глава предлагаме техника за реализиране на произволни унитарни гейтове чрез N -
мерния оператор на Хаусхолдер (оператор на отражение), който има проста физична реализация в
системата, разгледана в Глава 4. Ние показваме, че стандартния и обобщеният оператор на Хаусхол-
дер могат да бъдат използвани за значително по-ефективно факторизиране на произволен унитарен
оператор в сравнение с други методи, базирани на последователност от двумерни въртения.

Оператор на Хаусхолдер

Стандартен оператор на Хаусхолдер N -мерния квантов оператор на Хаусхолдер (ОХ) се
дефинира като

M(v) = I− 2 |v〉 〈v| , (5.1)

където |v〉 е N -мерен нормиран комплексен вектор и I е единичният оператор. Този оператор
(5.1) е ермитов и унитарен; в допълнение det M(v) = −1. Ако векторът |v〉 е реален, M(v) има
проста геометрична интерпретация: отражение спрямо (N − 1)-мерна равнина с нормален вектор
|v〉. В общия случай, векторът на Хаусхолдер |v〉 е комплексен и може да кодира 2(N − 1) реални
параметъра.

Обобщен оператор на Хаусхолдер Той се дефинира по следния начин

M(v; ϕ) = I +
(
eiϕ − 1

) |v〉 〈v| , (5.2)

където ϕ е произволна фаза. Стандартният оператор на Хаусхолдер е частен случай на обобщения
за ϕ = π. Обобщеният оператор на Хаусхолдер е унитарен и неговата детерминанта е det M = eiϕ.

Физична реализация Операторите на Хаусхолдер имат проста физична реализация в системата,
която разгледахме в Глава 4. Стандартният оператор на Хаусхолдер се реализира в (N+1)-мерната
система, когато приложените лазерни полета са в резонанс (∆ = 0) и параметър на Кейли-Клайн
a = −1 за импулс с произволна зависимост от времето f(t), като средната площ на импулсите е
A = 2 (2k + 1) π (k = 0, 1, 2, . . .). Тогава последният ред и стълб на пропагатора (4.5) са равни на
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нула с изключение на диагоналния елемент, който става −1 (δ = 0); пропагаторът (4.5) се редуцира
до

U =




p q 0

Uπ
...

x y 0
0 · · · 0 −1


 . (5.3)

Тук Uπ е N -мерна унитарна матрица (с detUπ = −1), която представлява пропаготора за кюнита
и има точно формата на стандартния Хаусхолдер (5.1), Uπ = M(v; π) = M(v). Компонентите на
N -мерни вектор |v〉 са нормираните честоти на Раби, със съответните фази,

|v〉 =
1
χ

[
χ1eiβ1 , χ2eiβ2 , . . . , χNeiβN

]T
. (5.4)

Следователно пропагаторът Uπ за кюнита от системата, описвана с Хамилтониана (4.1), с ∆ = 0
и средна площ на импулсите A = 2 (2k + 1) π представлява физична реализиция на оператора на
Хаусхолдер в една стъпка. Всеки вектор (5.4) може да бъде създаден чрез подходящо избиране на
максималните честоти на Раби χn и фазите βn.

Унитарният оператор (4.5) за a = eiϕ (|b| = 0) се редуцира до

U =




p q 0

Uϕ
...

x y 0
0 · · · 0 e−iϕe−iδ


 , (5.5)

където лесно се вижда, че Uϕ = M(v; ϕ), и следователно пропагаторът Uϕ представлява физична
реализация на обобщения оператор на Хаусхолдер (5.2). Векторът |v〉 отново се дава от формула
(5.4). Условието a = eiϕ за ϕ 6= 0, π може да се удовлетвори само извън резонанс (∆ 6= 0). Много
подходящ модел, който удоволетворява това условие, е моделът на Розен-Зинер, на който обърнахме
специално внимание в Глава 4. Там показахме, че фазата на параметъра на Кейли-Клайн a (4.12)
зависи от избора на честотната разлика ∆, като

ϕ = 2arg
l−1∏

k=0

[∆0T + i (2k + 1)] . (5.6)

Декомпозиция на U(N) чрез операторите на Хаусхолдер

Декомпозиция чрез стандартния оператор на Хаусхолдер Операрторът на Хаусхолдер е
много ефективен за конструирането на произволен U(N) кюнитен гейт. Всяка N -мерна унитарна
матрица U може да бъде изразена чрез N − 1 стандартни оператори на Хаусхолдер M(vn) и един
фазов гейт Φ(φ1, φ2, . . . , φN ),

U = M(v1)M(v2) · · ·M(vN−1)Φ (φ1, φ2, . . . , φN ) . (5.7)

Когато операторът на Хаусхолдер, с подходящо избран вектор |v1〉, се приложи върху произволна
унитарна матрица, той нулира първия ред и колона, освен диагоналния елемент. Чрез повторение
на същата процедура върху M(v1)U N − 1 пъти, конструираме N − 1 последователни Хаусхолдер
трансформации, които нулират всички недиагонални елементи, и създават диагонална матрица,
чийто елементи са фазови фактори. Ако U е SU(N) матрица, тогава detΦ = ±1, като

∑N
n=1 φn = 0

или π. Декомпозицията на произволна унитарна матрица чрез N − 1 оператори на Хаусхолдер и
един фазов гейт представлява проста и ефективна физична реализация на обща трансформация
на кюнит само чрез N стъпки на взаимодействие. Това е значително предимство в сравнение
със съществуващи методи, използващи O(N2) операции. Всеки Хаусхолдер вектор е N -мерен, но
ненулевите му елементи намаляват от N до само 2, както и намаляват нужните лазерни полета.
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Fig. 5: Отклонението
∑N

j,k=1

∣∣∣(UN )jk −
(
UF

N

)
jk

∣∣∣ на пропагатора UN (t) от КФТ UF
N като функция на времето

за N = 2, 3, 4, синтезиран с обобщените Хаусхолдер трансформации. Импулсите за N = 2 са
приложени в момент τ = −5T , докато за N = 3 и 4 в моменти τ = −5T и τ = 5T . Разгледали
сме модел на Розен-Зинер със средна площ на импулса A = 2π (χ = 2). Всички фази βn са нула.
Честотната разлика е ∆ = 0 за първата стъпка и ∆ = 1/T за втората.

Декомпозиция чрез обобщения оператор на Хаусхолдер По аналогичен начин могат да се
използват N обобщени оператори на Хаусхолдер M (vn; ϕn) (n = 1, 2, . . . , N) без фазов гейт,

1∏

n=N

M(vn;−ϕn)U = I. (5.8)

Тук последният оператор на Хаусхолдер е едномерен фазов гейт, M(vN ;ϕN ) = Φ(0, . . . , 0, ϕN ).

Пример

Квантова Фурие трансформация (КФТ) Тази трансформация е в основата на много кванто-
ви алгоритми и затова е изключително важно да можем да я реализираме в минимален брой стъпки.
Например, използвайки операторите на Хаусхолдер, КФТ за кюбит (гейт на Хадамард) може да
бъде създаден само в една стъпка. За кютрит (система с три състояния) са нужни две стандартни
Хаусхолдер трансформации и един фазов гейт или само две обобщени Хаусхолдер преобразувания
без фазов гейт.

Фигура 5 показва еволюцията на пропагатора UN (t) към матрицата на КФТ UF
N , за N = 2, 3, 4,

за реализация чрез обобщени оператори на Хаусхолдер. Когато времето расте, отклонението на
UN (t) от UF

N клони към нула за всички случаи. Както е илюстрирано КФТ се реализира само чрез
един оператор на Хаусхолдер за кюбит, и чрез два за кютрит и квартит (система с четири нива).

Основни резултати и изводи от Глави 4 и 5

В Глава 4 изведохме точно аналитично решение за система с N + 1 състояния, състояща се
от N изродени основни състояния, в които е закодиран кюнит, свързани с неизродено възбудено
състояние чрез лазерни импулси с еднаква зависимост от времето, но възможни различни макси-
мални честоти на Раби. Представихме и анализирахме изродените обобщения на резонансния модел
и модела на Розен-Зинер. Те са от особена важност, защото позволяват да намерим специални
стойности на параметрите на взаимодействие, които наричаме обобщени π импулси. За тях произ-
волни унитарни едночастични гейтове могат да бъдат реализирани в подпространството на кюнита.
Показахме също, че моделът на Розен-Зинер е особено полезен, защото позволява да се изберат
подходящи честотни разлики между кюнитните състояния и възбуденото състояние, за които дина-
миката на системата съществено се органичава в подпространството на кюнита без да заселва
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възбуденото състояние, дори временно. По този начин се избягват възможни загуби, причинени
от спонтанна емисия, йонизация и други. В Глава 4 представихме и изродения модел на Ландау-
Зинер, който допълва модела на Демков-Ошеров в случая, когато енергиите на състоянията са
изродени. Представените аналитични решения и общи свойства имат значителен потенциал за
манипулирането на кюнитите с голяма приложимост в обработката на квантова информация.

В Глава 5 показахме, че най-общата U(N) трансформация на кюнит може да бъде конструирана
чрез най-много N−1 стандартни операции на Хаусхолдер и един N -мерен фазов гейт, или чрез N−1
обобщени оператори на Хаусхолдер и един едномерен фазов гейт, т.е. само N физични операции.
Това е значително предимство спрямо методи базирани на двумерни въртения, които изискват
O(N2) стъпки. Демонстрирахме, че реализацията на операторите на Хаусхолдер е естествена в
пространството на кюнита, разгледан в Глава 4 за резонансния модел и модела на Розен-Зинер.

Глава 6. Физична реализация на свързани оператори на
отражение за конструиране на квантови състояния

В многомерно Хилбертово пространство промяната на вектора на състоянието може да се пред-
стави като поредица на двумерни въртения или на многомерни отражения, обобщението на транс-
формацията на Хаусхолдер. В тази Глава показваме как такива отражения могат да бъдат констру-
ирани за система с две изродени нива – всяко кодиращо кюнит. Ние показваме, че пропагаторът
за такава система при определени условия не е един оператор на Хаусхолдер, а произведение от
оператори с ортогонални вектори. Геометричната интерпретация на така реализирания пропагатор
е като последователност от отражения, наречени свързани отражения. За да илюстрираме този
факт, развиваме полезен аналитичен формализъм за две възбудени нива и даваме примери.

Точно аналитично решение

Хамилтонианът в приближение на въртящата се вълна Системата, която разглеждаме, се
състои от две изродени нива, както е показано на Фигура 6. Приемаме, че няма ненулеви елементи
на Хамилтониана на системата, които да свързват състояния от едно ниво, т.е. има взаимодействия
само между състоянията от различните нива. Допускаме, че всички честоти на Раби имат еднаква
времева зависимост

Ωmn(t) = 2Vmnf(t), (6.1)

където Vmn е комплексна константа и f(t) е реална функция на времето ограничена от единица. В
допълнение предполагаме, че всички преходи имат еднаква честотна разлика ∆. Хамилтонианът
на тази система има матрично-блочен вид

H(t) =
[

O Vf(t)
V†f(t) D(t)

]
. (6.2)

Тук O означава N -мерна квадратна нулева матрица; а V означава (N ×M)-мерна матрица, чийто
елементи Vnm са максималните честоти на Раби на взаимодействията между основните и възбудените
състояния; D(t) е M -мерна диагонална матрица, като D(t) = ∆(t)I. За яснота записваме матрицата
на взаимодействие V като вектор-ред от N -мерни вектори-стълбове |Vn〉 = [V1n, V2n, . . . , VNn]T

(n = 1, 2, . . . , M), V = [|V1〉 , |V2〉 , . . . , |VM 〉].

Базис на Морис-Шор Когато N > M , динамиката на системата се редуцира до динамиката на
M системи с две нива (без взаимодействие между тях), като допълнителните отделени N0 = N −M
състояния са част от основното ниво. Това са тъмни състояния и те не взимат участие в еволюцията
на системата. Хамилтонианът в новия базис означаваме с

H̃(t) = SH(t)S† =

[
O Ṽf(t)

Ṽ†f(t) D(t)

]
, S =

[
A O
O B

]
, (6.3)
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Fig. 6: Схема на взаимодействията за система с две свързани изродени нива.

където S е унитарната трансформация, която дава връзката между двата базиса и Ṽ = AVB†.
Матриците A и B се дефинират от условията да диагонализират VV† и V†V, съответно. M -мерната
V†V в общия случай има M ненулеви собствени стойности λ2

n (n = 1, 2, . . . , M). N -мерната матрица
VV† има същите M собствени стойности и допълнителни N0 = N −M нулеви собствени стойности.
Тогава,

H̃(t) =
M∑

i=1

λif(t)|αi〉〈βi|+ H.c. + ∆(t)|βi〉〈βi|, (6.4)

и неговата структура илюстрира, че динамиката на системата се редуцира до динамиката на
системи с две нива, |αi〉 ↔ |βi〉. Честотните разлики са еднакви за всички системи, но максималните
честоти на Раби са различни и те са равни на λi. Всяко от новите основни състояния |αi〉 е собствено
на VV†, и отговаря на собствена стойност λ2

i , докато възбудените състояния |βi〉 са собствени на
V†V и отговарят на същата собствена стойност λ2

i .

Пропагатор на системата Еволюцията на отделните системи с две нива може да се представи
чрез параметрите на Кейли-Клайн, които параметризират индивидуалните двумерни пропагатори
(4.4). Прилагайки обратното преобразувание върху пропагатора на системата, записан в базиса на
Морис-Шор, получаваме, че U = S†ŨS може да се представи в блочен вид от 4 блок-матрици

UN = I +
M∑

n=1

(an − 1)|αn〉〈αn|, UNM =
M∑

n=1

bn|αn〉〈βn|, (6.5)

UMN = −e−iδ
M∑

n=1

b∗n|βn〉〈αn|, UM = e−iδ

[
I +

M∑
n=1

(a∗n − 1)|βn〉〈βn|
]

. (6.6)

Пропагаторът UN свързва състоянията от долното ниво, UM – от горното ниво, а UNM и UMN

смесват състоянията от двете нива.

Свързани оператори на отражение Особено важни са случаите, когато параметрите на Кейли-
Клайн bn са нула (an = eiφn); тогава няма преходи между двете нива, т.е. UNM = UMN = 0.
Пропагаторите могат да се представят като

UN =
M∏

n=1

M(αn, φn), (6.7a)

UM = e−iδ
M∏

n=1

M(βn,−φn), (6.7b)
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където M(ν; φ) е обобщеният оператор на Хаусхолдер (5.2). Oртогоналността на векторите |αn〉
осигурява комутирането на операторите на Хаусхолдер, и следователно тяхната подредба в пропага-
тора не е от значение.

      

         

V+′′  V+′  

V−′  V−′′  

( )t∆  

 

1/ 2−  1/ 2  

1/ 2J =  

3/ 2−  1/ 2−  1/ 2  3/ 2  

0V ′  0V ′′  

3/ 2J =  

Fig. 7: Схематично изобразяване на система, състояща се от четири изродени магнитни поднива с ъглов
момент J = 3/2, образуващи основно ниво, свързани чрез лазерни импулси с произволна ориентация
към двете изродени състояния на възбуденото ниво с J = 1/2. Състоянията са означени чрез техните
магнитни числа.

Реализации Както показахме в Глава 4, моделите, които осигуряват условията за параметрите на
Кейли-Клайн (bn = 0, an = eiφn), са няколко – модел на Розен-Зинер извън резонанс, резонансния
модел, както и модели с импулси, които са на голяма честотна разлика от възбуденото състояние.
Тогава възбудените състояния се елиминират адиабатно и вероятността за заселването им клони
към нула.

Две изродени възбудени състояния

Когато M = 2 лесно намираме, че

UN = M(α1, φ1)M(α2, φ2) = I + (eiφ1 − 1)|α1〉〈α1|+ (eiφ2 − 1)|α2〉〈α2|, (6.8a)
UM = e−iδ

[
e−iφ1 |β1〉〈β1|+ e−iφ2 |β2〉〈β2|

]
, (6.8b)

където φ1 и φ2 са фазите на параметрите на Кейли-Клайн за двете системи с две нива в базиса
на Морис-Шор. От тези изрази лесно се вижда, че светлите състояния |α1〉 и |α2〉 са собствени на
оператора UN . Ако кюнитът стартира в едно от тези състояния в края на еволюцията на системата
той ще завърши в него, като акумулира само фазов фактор. Когато фазите φ1 и φ2 са равни, тогава
всяка комбинация на |α1〉 и |α2〉 е също собствен вектор. В специалния случай, когато векторите
|V ′〉 и |V ′′〉 са ортогонални, получаваме, че пропагаторът за основното ниво UN е произведение на
два оператора на Хаусхолдер, за които |V ′〉 и |V ′′〉 са дефиниращите вектори, а UM е фазов гейт

UN = M(V̂ ′, φ1)M(V̂ ′′, φ2), UM = e−iδ

[
e−iφ1 0

0 e−iφ2

]
. (6.9)

Пример за система с две изродени възбудени състояния е система J = 3/2 ↔ J = 1/2, както е
илюстрирано на Фигура 7. Четирите изродени основни състояния са свързани с двете възбудени
чрез лазерно лъчение с подходяща поляризация. Тогава матрицата на взаимодейстие, с отчетени
коефициенти на Клебш-Гордън, е

V =
1√
6




√
3V+ 0

−√2V0 V+

V− −√2V0

0
√

3V−


 , (6.10)

където индексите +, − и 0 се отнасят за светлина с дясна кръгова (σ+), лява кръгова (σ−) и линейна
(π) поляризация.
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Fig. 8: Времева еволюция на числено пресметнатите заселености на магнитните поднива на едно J = 3/2
ниво кохерентно свързани с едно J = 1/2 ниво чрез импулсни полета с поляризации σ+, σ− и
π, с хиперболичен-секанс профил f(t) = sech(t/T ), V− = V0 = V+ = 8.5T−1 и честотна разлика
∆ = 80T−1. Тогава θ = π/4, σ = π, λ1T = 106.3, λ2T = 38.2, φ1 = 2.65772, φ2 = 0.954776. Стрелките
отдясно сочат стойностите предсказани чрез изчисление на пропагатора на еволюцията като продукт
на оператори на Хаусхолдер.

На Фигура 8 е показана примерна еволюция на заселеностите на магнитните поднива на J = 3/2
нивото, стартирайки с пълната заселност в ниво |ψ−3/2〉. Условията an = eiφn (n = 1, 2) са изпълнени
приблизително, чрез използване на голяма честотна разлика от възбуденото J = 1/2 ниво. В края
на взаимодействието, числено получените заселености клонят към стойностите изчислени с метода
базиран на операторите на Хаусхолдер (стрелките отдясно).

Други физични системи, който имат две възбудени състояния, са например системите J = 2 ↔
J = 1 и J = 0 ↔ J = 1 ↔ J = 0.

Основни резултати и изводи от Глава 6

В тази Глава разширихме приложенията на операторите на Хаусхолдер в Хилбертовото простран-
ство на една квантова система състояща се от N пъти изродено основно ниво и M пъти изродено
възбудено ниво. Показахме, че използвайки трансформацията на Морис-Шор, еволюцията на
системата се редуцира до еволюцията на M независими системи с две състояния, като по този
начин за желаното манипулиране на системата могат да се използват добре известни модели за
системи с две състояния. Пропагаторът за основното и възбуденото ниво на системата представлява
произведение от свързани оператори на Хаусхолдер (квантови огледала). За реализацията на тези
квантови огледала параметрите на взаимодействие трябва да удоволетворяват някои условия, по-
точно вероятностите за преход между основните и горни състояния трябва да са нула. Предложихме
три физични реализации на това условие: с резонансни, почти резонансни (хиперболечен-секанс),
и импулси далеч извън резонанс. Показахме, че за система с две изродени възбудени състояния
има само шест независими параметри: три поляризации, две относителни фази и обща честотна
разлика.
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Глава 7. Създаване на сплетено състояние на Бел между
раздалечени кюбити чрез класическа интерференция

В тази Глава предлагаме метод за сплитането на два раздалечени и невзаимодействащи си
кюбита, използвайки интерференция. Това може да се постигне с помощта на общо лазерно
лъчение, оптични влакна и класическа интерференция. Ние показваме, че така конструираната
схема създава ефективно взаимодействие между кюбитите и те излъчват хаотичен телеграфен
сигнал, състоящ се от дълги периоди на излъчване, прекъсвани от дълги периоди с липса на
излъчване. Демонстрираме, че успешното създаване на сплетено състояние се известява чрез
тъмен период (липса на излъчване) в излъчването на кюбитите. Анализираме зависимостта на
тази базирана на измервания схема към различни процеси, причиняващи грешки.

Физична реализация

Схемата, която ние предлагаме за създавенето на сплетено състояния между кюбитите може
да бъде обобщена за повече частици по естествен начин. Това е така, защото ние не изискваме
движението на кюбитите от една зона на взаимодействие в друга, нито измерването на единични
фотони. В нашето предложение сплитането на кюбитите се постига чрез използването на класическа
интерференция, която вече е наблюдавана експериментално [17]. Експерименталната схема, която
ние разглеждаме, е показана на Фигура 9 и се състои от два кюбита, кодирани в електронните
поднива на две квантови точки, поставени в оптични резонатори. Лазерни полета са приложени
към квантовите точки, а към резонаторите са свързани оптични влакна, които отвеждат излъчените
фотони от двете системи кюбит - резонатор в измервателна кутия.

Measurement 

box 
Laser driving 

Quantum dot 1 

Quantum dot 2 

Optical fiber 

Fig. 9: Експериментална установка за сплитането на две раздалечени квантови точки чрез детектирането
на макроскопични квантови скокове.

Интерференция между два източника Спонтанната емисия, дължаща се на взаимодействието
между резонаторното поле и радиационното поле, пропагиращо по оптичните влакна, се отчита от
диполния Хамилтониан

Hdip =
∑

i=1,2

edi ·E(ri, t), (7.1)

където di е ефективният диполен момент на резонатор i и E(ri, t) е електричната компонента на
лазерното поле, където резонатор i се свързва за влакно i. Тогава този Хамилтониан в приближение-
то на въртящата се вълна се записва като

Hdip =
∑

k

~gk;a

[
eik·r1 c1 + ei(k·r2+ϕ) c2

]
a†k + ~gk;b

[
eik·r1 c1 + eik·r2 c2

]
b†k + H.c.

за измервателната кутия показана на Фигура 10. Тук a†k са операторите на раждане за фотон
с вълнов вектро k и честота ωk при детектор a, а b†k са аналогичните оператори на раждане
при детектор b. Oператорите c1 и c2 са операторите на унищожение за фотон в резонатор 1 и
2 съответно; a gk;a и gk;b са константите на свързване на резонаторите към оптичните влакна.
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Fig. 10: Измервателната кутия от Фигура 9 съдържаща два поляризиращи раделителя (PBS), два фотонни
детектора и две лещи за фокусиране.

В зависимост от ориентацията на двата поляризиращи разделителя (polarising beamsplitters) ние
можем да контролираме каква част от радиационното поле във влакната преминава към детектор
a и каква се отразява към детектор b. Ако приемем например

ϕ = π and eikc·r1 = eikc·r2 , (7.2)

тогава двете моди са описвани от сисметричен и антисиметричен оператор на унищожение

ca ≡ (c1 − c2)/
√

2, cb ≡ (c1 + c2)/
√

2. (7.3)

Тъй като фотоните в оптичните влакна са измервани постоянно, за описанието на динамиката
на системата можем да използваме метода на квантовите скокове [18]. За описанието на системата
между скоковете се използва условният Хамилтониан Hcond, който е неермитов, а след скоковете
се прилага коригиращият и нормиращият оператор R. Изчисляването на условния Хамилтониан
става от условието за еволюция без излъчване на фотони и за него с диполното взаимодействие
(7.2) получаваме

Hcond = H′cond −
∑

x=a,b

i
2~κx c†xcx, (7.4)

където κa = g2
k;a и κb = g2

k;b са скоростите на разпадане на общите моди a и b. Oтношението на
двете скорости може да се нагласи към всяка стойност като просто променяме ориентацията на
поляризиращите разделители. Така, колкото повече радиационно лъчение преминава към детектор
a, толкова е по-голяма скоростта на разпадане на модата a, и толкова по-малка е на модата
b. В следващите разсъждения предполагаме, че κa е много по-голямо от κb и всички други
параметри. Това условие кара модата a да се разпада много по-бързо от κb и да изтича в детектор
a почти моментално, т.е. тя ефективно няма роля в еволюцията на системата. Следователно, двата
резонатора работят като един резонатор с регулируема скорост на разпадане κb!

Джейнс-Къмингс тип взаимодействие Операторът H′cond е условният Хамилтониан за двете
квантови точки, чийто схеми са показани на Фигура 11 когато няма разпад, т.е.

H′cond =
∑

i=1,2

[
~g(i) |0〉ii〈3| c†i +

∑

j=0,1

1
2~Ω

(i)
j |j〉ii〈2|+ 1

2~Ω
(i) |1〉ii〈3|+ 1

2~ξ
(i) |0〉ii〈1|+ H.c.

+
∑

j=2,3

~
(
∆(i)

j − i
2
Γ(i)

j

)
|j〉ii〈j|

]
. (7.5)

Тук Γ(i)
j са спонтанните емисии от състояния |2〉 и |3〉. Членовете, съдържащи ξ(i), отчитат неконт-

ролируеми взаимодействия на спина на електрона с магнитния спин на квантовата точка. Лазерни
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Fig. 11: Схема на нивата на квантовите точки, и ефективна схема след адиабатна елиминация на
възбудените състояния.

полета са приложени към квантовите точки със съответните честоти на Раби и честотни разлики.
Без ограничения, приемаме, че Ω(i)

j , Ω(i), и g(i) са реални.
Режимът на параметрите, от който ние се интересуваме, е

Ω(i)
j , Ω(i), g(i) ∼ κb ¿ ∆(i)

2 , ∆(i)
3 , κa . (7.6)

В него, a модата и състояния |2〉 и |3〉 могат да бъдат елиминирани адиабатно. Предполагайки,
че двата кюбита изпитват еднакви ефективни взаимодействия, за условния Хамилтониан (7.4)
получаваме

Hcond = − ~
2
√

2

[(
2Ω(1)

eff + 4g
(1)
eff c†b − ξ(1) − ξ(2)

)(|00〉〈s01|+ |s01〉〈11|) + ∆ξ
(|00〉〈a01| − |a01〉〈11|) + H.c.

]

+~
(
∆(1)

eff;0 −∆(1)
eff;1 + ∆(1)

eff;cav c†bcb

)(|00〉〈00| − |11〉〈11|)− i
2
~κb c†bcb (7.7)

където ∆ξ ≡ ξ(1) − ξ(2), и |a01〉 ≡ (|01〉 − |10〉)/√2 и |s01〉 ≡ (|01〉+ |10〉)/√2.

Еволюция на системата

Когато ∆ξ = 0, няма преходи между симетричното и антисиметричното подпространство. Вед-
нъж в симетрично състояние системата излъчва фотони към детектор b. Но, когато кюбитите
са в единственото антисиметрично Бел състояние |a01〉, никакви фотони не пристигат при този
детектор. Следователно детектираният сигнал дава информация за състоянието на квантовите
точки. Цялостният ефект е постоянното проектиране на кюбитите или върху симетричното подпро-
странство или върху антисиметричното състояние |a01〉.

При малки отклонения ∆ξ 6= 0, макроскопични квантови скокове между двете подпространства
се появяват. Системта изпитва дълги периоди на силно излъчване (светли периоди) прекъсвани от
периоди без излъчване (тъмни периоди) [18], както е показано на Фигура 12(a). Заселеността на
|a01〉 е почти единица в тъмен период, което се вижда на Фигура 12(б). Следователно, тъмен период
индикира, че кюбитите са проектирани в максимално сплетено състояние с много голяма точност.
Различаването на успешното създаване на състояние е лесно, когато средното време на тъмните
периоди, Tdark, е дълго в сравнение със средното време между две фотонни емисии в светъл период,
Tem. Поради постоянното проектиране на кюбитите, по-задълбочен анализ показва, че Tdark и Tlight

са пропорционални на 1/∆ξ2 и могат да бъдат много дълги.

Основни приноси и изводи от Глава 7

В тази Глава предложихме схема за сплитането на две раздалечени квантови точки с кюбити
кодирани в основните електронни поднива, чрез детектирането на макроскопичен флуоресцентен
сигнал. Показахме, че чрез използването на резонатори, общо лазерно възбуждане и поляризиращи
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Fig. 12: (a) Вероятна траектория на плътността на фотоните I(t) при детектор b получени от симулация
на квантови скокове с Ω
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eff = ∆
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∆

(1)
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κ
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eff и с ξ(1) = −ξ(2) = 0.005 κb. (б) Логаритмична

графика на точността на създаване F на максимално сплетеното състояние |a01〉.

разделители можем да създадем ефективно взаимодействие между двата кюбита и те да спрат
да излъчват независимо. Успешното създаване на максимално сплетено състояние се известява
чрез тъмен период в излъчването на системата, което я прави много по-устойчива към грешки,
причинени от ефективността на детекторите.
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Основни приноси на дисертацията

◦ Анализиран е ефектът на дефазиране върху еднокюбитните гейтове. Направена е оценка на
влиянието на дефазирането върху Раби осцилациите и е показано, че то отмества фазата им
и води до затихване на амплитудата им.

◦ Представен е метод за създаване на произволни кюнитни състояния чрез използването на N
лазерни импулси в една стъпка на взаимодействие. Също така са представени изродените
разширения на най-известните точно решими модели за система с две нива.

◦ Предложена е физична реализация на оператора на отражение за кюнит и е доказано, че
всяка унитарна трансформация може да се представи като произведение на тези оператори.
Показано е, че това представяне е значително по-ефикасно от съществуващите.

◦ Обобщени са приложенията на оператора на Хаусхолдер за квантова система с две изродени
нива. Показано е, че при известни условия за параметрите на взаимодействие пропагаторите
за двете нива се разделят и всеки представлява произведение от оператори на отражение.
Предложени са физични реализации на тези условия.

◦ Предложена е базирана на измервания експериментална схема за сплитането на два раздалече-
ни кюбита, кодирани в квантови точки, чрез използването на класическа интерференция.
Показано е, че може да се създаде ефективно взаимодействие между раздалечените кюбити,
така че успешното създаване на сплетено състояние се известява чрез тъмен период в излъч-
ването им.
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