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1. BevezetésA kvantumoptika kísérleti módszereinek rohamos fejl®dése lehet®vé tettea kvantummehanika alapjelenségeinek közvetlen tanulmányozását. Ez hihe-tetlen fejl®dést indított el a kvantuminformáió-elmélet terén, egyes kvantum-algoritmusok és kvantumkommunikáiós eljárások ma már a gyakortlatban iskivitelezhet®k. A diplomamunka témája szorosan kapsolódik mindkét tudo-mányterülethez.A mérésb®l és az összefonódottságból erednek a kvantummehanika talánlegérdekesebb vonásai. Két kvantumrendszer tiszta összefonódott állapotbanvan, ha a közös állapot nem kapható meg a részrendszerek tiszta állapotainakösszetevésével. Einstein, Podolsky és Rosen [1℄ egy híres paradoxont fogalma-zott meg ezzel kapsolatban: ha egy adott speiálisan összefonódott állapotbanvan két részeske, akkor az egyiken végrehajtott mérés befolyásolja a másikonelvégezhet® mérések kimeneteleét. A Neumann-elv alapján szokás ezt úgy ér-telmezni, hogy az összefonódott pár egyik tagján elvégzett mérés hatására amásik állapota megváltozik.Ez az alapja számos eljárásnak, mint például a kvantumteleportáió [2℄, azösszefonódás kiserél®dése [3℄, az összefonódás desztillálása [4℄ vagy a s¶r¶ kó-dolás [5℄. Ezek szoros kapsolatban állnak egymással, és a kvantuminformáió-elmélet kiindulópontját képezik. A dolgozatban a kvantumteleportáiót és ahozzá kapsolódó állapottranszformáiókat vizsgáljuk részletesen.A kvantumteleportáió egy olyan kommunikáiós protokoll, amely soránegy kvantumrendszer állapotát a kvantumrendszer továbbítása nélkül juttat-juk el egyik helyr®l a másikra. Ideális esetben ehhez egy maximálisan összefo-nódott párt kell felhasználnunk, és a pár egyik felén, valamint a továbbítandóállapotban lév® rendszeren (a bemeneten) egy közös ún. Bell-mérést kell vég-rehajtanunk. Ez a mérés úgy változtatja meg a pár másik felének állapotát,hogy ezek után az és sak az fogja tartalmazni a kérdéses kvantumállapotot.1



Nem ideális a teleportáió, ha sak részlegesen összefonódott állapotú apár [6,7℄, vagy kevert állapotban van [8℄. Ilyenkor a kommunikáió nem töké-letes, hanem torzít. Míg a teleportáió szempontjából e tökéletlenség hátrány,a kvantumállapotok tervezésében és bizonyos állapottranszformáiók megvaló-sításban ezt élzottan kihasználhatjuk. A dolgozatban az ilyen �teletranszfor-máiós� sémák kerülnek bemutatásra. Általánosan megvizsgáljuk tulajdonsá-gaikat: annak feltételét, hogy a transzformáió reverzíbilis, lineáris vagy éppenunitér legyen. Az utóbbi esetben egy unitér transzformáióval visszaállíthatjukaz eredeti állapotot, és ez felel meg a tökéletes teleportáiónak [9℄. Megmu-tatjuk, hogy ez akkor áll fenn, ha az összefonódott pár és az elvégzett méréskimenetele �illeszkedik � egymáshoz. Egyébként a transzformáió lineáris semlesz.Különösen érdekes és a kvantumállapot-tervezésben fontos az az eset, ami-kor a transzformáió irreverzíbilis. Megvalósítható például egy olyan (proba-bilisztikus) transzformáió, amellyel a bemenet állapotát egy el®re kiszemeltaltérre vetíthetjük, miközben teleportáljuk. Ezt �állapotlevágásnak � hívjuk.Részletesen elemzünk egy olyan eszközt, amely az állapotlevágást a kvantum-optika keretein belül kísérletileg realisztikussá teszi. Ez a �kvantumolló� nya-lábosztókból és fotonszámláló detektorokból áll. A mérés bizonyos kimeneteleesetén a bemenet állapotának Fok-kifejtéséb®l sak az els® néhány fotonszámúállapot jelenik meg a kimeneten. Kísérletileg legfeljebb sak a vákuum, az egy-és a kétfotonos állapot levágása vitelezhet® ki. Segítségével �klasszikus� álla-potból er®sen nemklasszikus állapot állítható el®.A dolgozat felépítése a következ®. El®ször a használt eszköztárat és for-malizmust ismertetjük: a 2. fejezet röviden felvázolja kvantummehanika va-lószín¶ségelméleti alapját, a 3. fejezet pedig a kvantumoptika elemeit foglaljaössze. A dolgozat kiindulópontját, a kvantumteleportáiót a 4. fejezetben mu-tatjuk be. Ezután tárgyaljuk a kutatási eredményeket, amelyek részben márpublikáltuk [10,11℄. A teleportáió által megvalósított transzformáió néhányáltalános tulajdonságát az 5. fejezetben vizsgáljuk, míg a 6. fejezet f®ként azunitéren visszaállítható sémákkal foglalkozik. A 7. fejezet szól az állapotlevá-gásról, végül az eredményeket a 8. fejezet összegzi.
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2. A kvantummehanikavalószín¶ségelméleti megközelítéseEbben a szakaszban röviden felvázoljuk a kvantummehanika szemantikaiés valószín¶ségelméleti megfogalmazását, és értelmezzük az állapot, a �zikaimennyiségek és a mérési események fogalmát. Bár a kvantummehanika szo-kásos tárgyalása (pl. [12�14℄) mell®zi ezt a szemléletet, érdemes összefoglalásszintjén foglalkozni vele, mert új értelmet ad a kvantuminformáió-elméletbengyakran használt kiterjesztéseknek, mint például az általánosított (pozitív ope-rátor érték¶) mérésnek, és hasznos lehet a teleportáió és az abból számraz-tatott állapottranszformáiók több oldalról való megközelítésében, megérté-sében. További részletek tekintetében a széles szakirodalomra hivatkozom[15�22℄.2.1. Kvantumlogika2.1.1. EseményekA �zika egyik feladata az, hogy a meg�gyelések alapján modellt alkosson, ésleírja a vizsgálat tárgyát képez® rendszert. A meg�gyelés (mérés) során kérdéstteszünk fel a mikroszkopikus rendszernek, amire makroszkopikusan értelmez-het® választ kapunk. Kérdés lehet például, hogy �ebben a térrészben van-e arészeske�, vagy hogy �mekkora az energia�. Ha elvégzünk egyetlen mérést, akapott válasz a következ® típusú: �az A �zikai mennyiség értéke az E halmazbaesik� (E � R mérhet® halmaz). Az ilyen típusú kijelentéseket eseményekneknevezzük. Valószín¶ségelméleti terminológiával élve azt mondhatjuk, hogy egyesemény �bekövetkezik�, ha a megfelel® kijelentést kapjuk válaszul.3



A lehetséges események L halmazán egy matematikai struktúra is adott.Egyik esemény implikálhat egy másikat: ha az egyik bekövetkezik, akkor amásik is. Ez az események halmazán egy rendezési reláiót (�) jelent. Alegkisebb és a legnagyobb esemény a lehetetlen (0) és a biztos (I) esemény.De�niálhatjuk két, több, vagy akár megszámlálható sok Pi 2 L esemény közöttaz �és� (^), ill. a �vagy� (_) m¶veletet:î Pi = sup fQ j Q � Pi minden i-re g; (2.1a)_i Pi = inf fQ j Q � Pi minden i-re g: (2.1b)Az események halmazától megköveteljük, hogy ezek tetsz®leges eseményekrelétezzenek. Ezáltal az események egy ún. �-teljes hálót alkotnak. A két m¶veletnem feltétlenül disztributív egymásra nézve. A hálót disztributívnak hívjuk,ha bármely P;Q;R 2 L eseményre fennáll a következ® két összefüggés:(P ^Q) _R = (P _R) ^ (Q _ R); (2.2a)(P _Q) ^R = (P ^R) _ (Q ^ R): (2.2b)Látni fogjuk, hogy míg a klasszikus mehanika eseményhálója disztributív, akvantummehanikáé nem.Egy P esemény komplementerét (P?) a következ® tulajdonságok de�niál-ják: (i) (P?)? = P , (ii) ha P � Q, akkor Q? � P?, (iii) P ^ P? = 0, (iv)P_P? = I. Két esemény (P ésQ) egymást kizárja, ha P � Q?. Megköveteljükmég az ortomodularitást is, azaz azt, hogy P � Q esetén Q = P _ (Q ^ P?).Egy �zikai modell megalkotásakor els®ként a lehetséges események halma-zát kell megadnunk. Ezt a �zikai mennyiségek értékére vonatkozó kijelenté-seken keresztül fogtuk meg. A számolások megkönnyítése érdekében élszer¶egy izomorf hálót (például halmazalgebrát vagy projektorhálót) bevezetni.2.2. Fizikai mennyiség és állapotA �zikai mennyiség (obszervábilis) fogalmát ezek után a következ®képpenértelmezhetjük: a (valós érték¶) A �zikai mennyiség megadja, hogy melyik az4



az esemény, hogy �az A értéke az E halmazban van�. Ez matematikailag egya valós számok Borel-halmazából az eseményhálóba képez® homomor�zmusA : B(R) ! L; E 7!f�az A értéke az E halmazban van�g; (2.3)amely megtartja a hálóm¶veleteket: E; F � R mérhet® részhalmazok eseténA(E \ F ) = A(E) ^ A(F ), A(E [ F ) = A(E) _ A(F ) és A(RnE) = A(E)?.A rendszer mérése során meg�gyelhetjük, hogy melyik esemény következikbe. Azt, hogy melyik esemény milyen valószín¶séggel fordul el®, az állapothatározza meg. Amennyiben leírásunk a rendszerr®l teljes, úgy két állapotpontosan akkor különböz®, ha méréssel megkülönböztethet®, vagyis: van olyanesemény, aminek a két állapotban különböz® a valószín¶sége. Az állapot tehátaz eseménytéren adott valószín¶ségi mérték:p : L ! [0; 1℄: (2.4)Ezek alapján egy A �zikai mennyiség eloszlását a p ÆA : B(R) ! [0; 1℄ valószí-n¶ségi eloszlás határozza meg. Ebb®l könnyen kiszámolható a �zikai mennyiségvárhatóértéke és momentumai.2.2.1. Klasszikus és kvantummehanikaA �zikai rendszer leírásánál els® feladatunk konkrétan megadni az esemé-nyeket. A klasszikus és kvantummehanikát egyaránt ortomoduláris �-teljesháló írja le. Ezt az olyan típusú válaszok generálják, hogy �az A �zikai mennyi-ség értéke az E halmazban van�.Mérési tapasztalat, hogy a klasszikus eseményháló disztributív. Ezért aklasszikus eseményhálót egy halmazalgebrával azonosítjuk. Jelöljük a szokásosfázisteret �-val (� = R6N ). A q általános koordináták és a hozzá kanoniku-san konjugált p impulzusok alkotta (q; p) pár ennek a fázistérnek eleme. Azeseményhálót a fázistér mérhet® részhalmazai alkotják, az �és� (^) és �vagy�(_) m¶velet a halmazelméleti metszet (\) és unió ([), a komplementálás (?)a halmazelméleti komplementálás.Az állapot, amely a fázistér részhalazaihoz rendel valószín¶ségeket, meg-adható például egy f(q; p) valószín¶ségeloszlás-függvénnyel. Egy a �zikai5



mennyiség szokás szerint a fázistéren értelmezett valós érték¶ mérhet® függ-vény. Adott E � R részhalmaz esetén �1a (E) jelenti azt az eseményt, hogy �aértéke az E halmazba esik�.A kvantummehanika egyik jellemz® vonása, hogy vannak egyszerre nemmérhet® események: ha P és Q kanonikusan konjugált mennyiségekhez tartozóesemények, akkor a �P és Q� együttes esemény a lehetetlen esemény (P ^Q == 0, s®t P? ^Q = 0). Emiatt az események nem alkotnak disztributív hálót,hiszen (P ^Q)_ (P?^Q) = 0, ugyanakkor (P _P?)^Q = Q. Az eseményhá-lónak egy nem disztributív hálót kell választani, amit szokásosan valamely H(legfeljebb megszámlálható dimenziós) Hilbert-tér zárt lineáris altereire vetít®önadjungált projektorok alkotnak.Mivel az operátorok algebrát alkotnak, a hálóm¶veletek algebrai úton iskiszámíthatók. A P̂ esemény mint projektor ortogonális komplementere Î� P̂ .P̂ és Q̂ kizáró események, ha P̂ Q̂ = 0. Az �és� kapsolat már bonyolultabb:P̂ ^ Q̂ = limn (P̂ Q̂)n = limn (Q̂P̂ )n = limn (Q̂P̂ Q̂)n = limn (P̂ Q̂P̂ )n; (2.5)ami P̂ Q̂-ra egyszer¶södik, ha P̂ és Q̂ kommutál. A �vagy� m¶velet a de Morgan-azonosságból kapható.Az állapot a projektorokon értelmezett p valószín¶ségi mérték. A Gleasson-tétel (Gleasson, 1957) értelmében (dimH > 2 esetén) adott p-hez egyértelm¶enlétezik egy �̂ : H ! H s¶r¶ségoperátor (egységnyi nyomú, pozitív szemide�nit,korlátos lineáris operátor), amellyel egy tetsz®leges P̂ esemény valószín¶sége akövetkez® nyomformulával adható meg:p(P̂ ) = Tr(P̂ �̂): (2.6)A valós �zikai mennyiségek a valós számok mérhet® részhalmazaihoz rendel-nek projektorokat. Mivel egymásra ortogonális projektorok összege projektor,a �zikai mennyiségek egyben projektor érték¶ mértékek (röviden projektormér-tékek) is.Tegyük fel, hogy az A �zikai mennyiség véges sokféle értéket vehet fel. Je-löljük ezeket a sajátértékeket ai-vel, és jelöljük P̂i-vel azt az eseményt (projek-tort), hogy �A az ai értéket vette fel�. Ekkor az Â =Pi aiP̂i önadjungált operá-tor egyértelm¶en meghatározza az A �zikai mennyiséget sajátértékproblémája6



révén. A spektráltétel szerint ez általánosan is igaz: minden projektormér-ték egyértelm¶en megadható egy önadjungált operátorral. A �zikai mennyiségvárható értéke a nyomformula alapján éppen hAi = Tr(Â�̂).Tekintsünk egy véges dimenziós Hilbert-teret. Ekkor a �zikai mennyiségeksak véges sokféle értéket vehetnek fel. A különböz® mérési kimeneteleknekmegfelel® eseményeket jelölje P̂i. Kihasználva, hogy a projektormérték m¶ve-lettartó, következ® teljességi reláiót kapjuk:Xi P̂i = Î ; P̂iP̂j = ÆijP̂i: (2.7)Ezek alkotják a �zikai mennyiség projektorfelbontását . Ebb®l következik, hogyegy �zikai mennyiségnek legfeljebb annyi féle különböz® értéke lehet, amennyia Hilbert-tér dimenziója. Egy a (2.7) feltételnek eleget tev® projektorrendszerlényegében megadja a �zikai mennyiséget.2.3. Pozitív operátor érték¶ mértékekAz események eddig projektorok voltak, és egy adott �̂ állapotban a P̂esemény valószín¶sége Tr(P̂ �̂). Ha P̂ nem a lehetetlen esemény, akkor léte-zik olyan �̂ = j�i h�j állapot (� 2 RanP ), amelyben P̂ valószín¶sége egy.A �zikai mennyiségek valóságos mérésekor azonban gyakran el®fordul, hogy aveszteségek miatt valamely esemény valószín¶sége minden állapotban egynélkisebb. Szükséges tehát, hogy kib®vítsük az események halmazát. A Gleasson-tétel értelmében a s¶r¶ségoperátor és az események (projektorok) ugyanazona Hilbert-téren vannak értelmezve. Ha az események hálóját kib®vítjük vala-mely nagyobb Hilbert-tér projektorhálójára, akkor ezáltal az állapotok tere isb®vebb lesz. Felmerül a kérdés, vajon ki lehet-e terjeszteni az események terétúgy, hogy közben a lehetséges állapotok ugyanazok maradjanak.A válasz pozitív. A megoldást a méréssel kapsolatos �zikai intuíió adja.A veszteséges méréseknél a mérend® rendszer összefonódik környezetével, és azegyüttes rendszeren végezzük a mérést. Tegyük fel, hogy a mérend® rendszerállapota �̂, a környezeté �̂0. Végezzünk el egy közös mérést. A kimenetel-nek megfelel® esemény a tenzorszorzat Hilbert-téren értelmezett �̂ projektor,amely a �̂ = Pi Êi 
 Ê 0i alakba írható (Êi a mérend® rendszer Hilbert-terén7



értelmezett operátor, Ê 0i pedig a környezetén). A �̂ esemény valószín¶sége:Tr(�̂(�̂
 �̂0)) =Xi Tr(Êi�̂) Tr(Ê 0i�̂0) = Tr(Ê�̂); (2.8)ahol Ê = PiTr(Ê 0i�̂0)Êi önadjungált pozitív szemide�nit operátor (rövidenpozitív operátor), amelynek a normája nem nagyobb egynél. Ez írja le a vizs-gált rendszer szintjén azt az eseményt, amikor a környezettel együtt mérünk,és a környezetet utána elhagyjuk.Az eredmény fordítva is megfogalmazható (Neumark-tétel, 1940). LegyenÊi pozitív operátorok egy teljes rendszere, azaz teljesüljön rá a következ® tel-jességi reláió : Xi Êi = Î: (2.9)Ekkor megadható egy környezet és a közös rendszeren ható �̂i projektorok(2.7) szerint teljes rendszere, amelyb®l a pozitív operátorok a fenti módonszármaztathatók. Ez egy mérési eljárást ad a pozitív operátorok mint esemé-nyek realizálására. Ezzel tehát valóban kib®vítettük az események halmazát.Az állapot mint valószín¶ségi mérték értelmezési tartományának kib®vítésea (2.8) egyenletb®l egyértelm¶en következik. Egy Ê általánosított eseményvalószín¶ségét a � állapotban a nyomformulával adhatjuk meg:p(Ê) = Tr(Ê�̂): (2.10)Az eseménytér kiterjesztésével tágul a �zikai mennyiségek halmaza is: nem-sak a projektor érték¶ mértékekkel számolhatunk, hanem az általánosabb po-zitív operátor érték¶ mértékekkel (röviden POVM , Positive Operator ValuedMeasure) is. A pozitív operátorok (2.9) teljességi reláiója miatt véges dimen-ziós Hilbert-tér esetén a dimenziók számánál többféle értéket is felvehetnek a�zikai mennyiségek. Emiatt egyetlen mérés által több informáióhoz jutha-tunk, mint projektormértékek esetén.
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3. A kvantumoptika alapjaiA kvantumoptika a fényt és a fény anyaggal való kölsönhatását vizsgálja.Kísérleti módszereinek rohamos fejl®dése lehet®vé tette a kvantummehanikaalapjelenségeinek közvetlen tanulmányozását. A kísérleti kivitelezhet®ség ér-dekében érdemes a kvantumoptika jól megalapozott eszköztárát alkalmaznielméleti számítások során is. Ebben a fejezetben röviden áttekintjük enneknéhány alapfogalmát, amik a kvantumteleportáió és az állapottranszformáióelvének, jelent®ségének megértéséhez szükségesek. El®ször bemutatunk egyegyszer¶ modellt az üregrezonátorban lév® elektromágneses tér kvantumme-hanikai leírására, és bevezetjük az optikai módus fogalmát. A modell részleteselemzése megtalálható a szakirodalomban [22�24℄. Szó esik néhány speiálisállapot kísérleti el®állításáról és a fotodetektálás lehet®ségeir®l is. Az optikaieszközök mint kölsönhatás szerepét a veszteségmentes nyalábosztókon mutat-juk be.3.1. Az elektromágneses tér kvantálása végestérbenAz elektromágneses teret leíró koordináták, az E elektromos ésHmágnesestérer®sség dinamikáját a Maxwell-egyenletek adják meg:divH = 0; divE = 0; (3.1a,b)rotH = " ��tE; rotE = �� ��tH: (3.1,d)Egy ideális vezet®vel körülvett véges 
 térrészben (üregrezonátorban) aMaxwell-egyenleteket ki kell egészíteni a határfeltételekkel: az elektromos tére-r®sség a falra mer®leges, a mágneses azzal párhuzamos. A  = 1=p"� konstans9



bevezetésével a (3.1a�d) egyenletek az alábbi Helmholtz-egyenletekre redukál-hatók: r2E = 12 �2�t2E; (3.2a)r2H = 12 �2�t2H: (3.2b)Ha a vizsgált 
 térrész kell®en sima, a Laplae-operátornak (r2) a határ-feltételeket kielégít® sajátfüggvényei ortogonális függvényrendszert alkotnak.Jelöljük az !� (� 2 N) sajátértékhez tarozó dimenziótlan sajátfüggvényeketE�-vel és H�-vel. (A két függvény más-más határfeltételnek tesz eleget!) Eze-ket nevezzük módusfüggvényeknek. Normáljuk ®ket a következ®képpen:Z
 E�(r)E�0(r) d3r = Z
 H�(r)H�0(r) d3r = Æ�;�0V; (3.3)ahol V az üreg térfogata. Például téglatest alakú üregben a módusfüggvé-nyek térkomponensei szinusz és koszinusz függvények. A (3.2a�b) egyenleteketés a határfeltételt kielégít® általános megoldások a módusfüggvények lineáriskombináiói: E(r; t) = �X� 1"V p�(t)E�(r); (3.4a)H(r; t) = �X� 1�V !�q�(t)H�(r): (3.4b)A q� és p� kifejtési együtthatók az elektromágneses tér általános koordinátáiés kanonikus impulzusai. A teljes elektromágneses tér energiája:H = 12 Z
 "E2 + �H2 = 12X� p2� + !2�q� : (3.5)A koordináták és impulzusok id®fejl®dését a (3.2a,b) Helmholtz-egyenletek ésa (3.5) Hamilton-függvény egyaránt megadja:_q� = p�; _p� = �!2�q� : (3.5a�b)Az elektromágneses mez® tehát egymástól független harmonikus oszillá-torok összessége. A különböz® módusfüggvényhez tartozó harmonikus oszil-látorokat módusoknak nevezzük. 10



A szabad elektromágneses tér kvantálását módusonként az általános koor-dinátákon és impulzusokon végezzük: helyettük bevezetjük a q̂� és p̂� önadjun-gált operátorokat, amelyek a [q̂� ; p̂�0℄ = Æ�;�0 kanonikus serereláiónak tesznekeleget. Ezután áttérünk a léptet® operátorokra:â� =r!�2~ q̂� + ip2~!� p̂�; (3.6)ây� =r!�2~ q̂� � ip2~!� p̂�: (3.7)Az állapotok H Hilbert-tere, amin ezek az operátorok értelmezve vannak, aszokásos Fok-tér. A Hamilton-operátor könnyen megadható a léptet® operá-torok segítségével: Ĥ =X� ~!�ây� â�: (3.8)A Hamilton-operátor spektruma alulról korlátos, alapállapota nem degenerált.Ezt az állapotot nevezzük vákuumnak (j0i). Ebb®l az ây� kelt® operátoroksegítségével megadhatjuk az összes energia-sajátállapotot:jn1; n2; : : : ; n�; : : : i = 1pn1!n2! � � �n� ! � � �ây1n1 ây2n2 � � � ây�n� � � � j0i : (3.9)Ez a betöltésiszám-reprezentáió: a �-edik módus az n�-edik gerjesztett álla-potban van. Az elektromágneses tér módusainak elemi gerjesztéseit fotonnakhívjuk. A (3.9) bázist szokás még fotonszámbázisnak vagy Fok-bázisnak hívni.Bár egy üregrezonátorban megszámlálható sok módus van, ezek szabad téresetén függetlenek egymástól. Ha az optikai eszközök sak néhány módus kö-zött létesítenek kölsönhatást, akkor elegend® supán ezeket �gyelembe venni.A továbbiakban véges sok módussal foglalkozunk.3.2. Nevezetes állapotok a kvantumoptikábanBár a dolgozatnak nem tárgya, hogy milyen fényállapotok miként állíthatókel®, a kísérleti megvalósíthatóság szempontjából fontos néhányat megemlíteni.El®ször egyetlen módus kvantumállapotait vizsgáljuk, majd egy kétmódusúállapotot. 11



(i) Koherens állapot (j�i, � 2 C ). Az â eltüntet® operátor sajátállapota:â j�i = � j�i. Fotonszámbázisban kifejtett alakja:j�i = e� j�j22 1Xn=0 �npn! jni : (3.10)Haladó hullámú koherens állapotokat pl. ideális monokromatikus léze-rekkel állíthatunk el®, de a közismert dipólsugárzás is ilyen. Ezek aklasszikus koherens síkhullámnak felelnek meg, intenzitásuk j�j2-tel ará-nyos.(ii) Fok-állapot (jni, n 2 N). Az n̂ = âyâ fotonszám-operátor sajátálla-pota: n̂ jni = n jni. A j0i vákuumállapotból a kelt® operátorral fejezhet®ki: jni = 1pn! âyn j0i : (3.11)Mivel n̂ önadjungált, a Fok-állapotok teljes ortogonális rendszert alkot-nak. A koherens állapotokkal szemben tipikusan nemklasszikus álla-potok, ezért kísérleti el®állításuk nehézkes. Nagy n esetén jni �insta-bil�, mert a környezeti hatások, veszteségek miatt könnyen redukálódikklasszikus állapotra. A Fok-állapotok el®állíthatók unitér id®fejl®dés-sel [25℄, koherens állapotok szuperpozíiójaként [26℄ (koherens állapotokszuperpozíiója megvalósítható pl. üregrezonátorokban [27℄), vagy nemunitér mérési folyamat segítségével [28℄.(iii) Összenyomott (�squeezed�) vákuum. Nemklasszikus fényállapot, amelynemlineáris kristályokban ún. parametrikus konverzióval [22℄ állítható el®[29,30℄. Ezt a folyamatot â2+ ây2 alakú kölsönhatási Hamilton-operátorírja le, ezért az összenyomott vákuum Fok-kifejtésében sak a páros fo-tonszámú Fok-állapotok szerepelnek: 0 j0i + 2 j2i + 4 j4i + : : : Mivelmásodrend¶ folyamatról van szó, a legtöbb kísérleti megvalósításnál j0jsokkal nagyobb j2j-nél, és a többi együttható mellettük elhanyagolható,így ez az állapot gyakorlatilag sak a vákuum és a j2i állapot szuperpo-zíiója. 12



(iv) Az j1; 1i kétmódusú Fok-állapot. El®állításához két független módustkell preparálni az j1i Fok-állapotba. Az j1i állapotot parametrikus kon-verzióval egyszer¶en létre lehet hozni. Ha a konverzióval nyert fotonpá-rok különböz® irányba repülnek szét, akkor a kapott kétmódusú állapot0 j0; 0i+ 2 j1; 1i+ : : : alakú. Az egyik módusban (�idler�) az j1i állapo-tot detektálva biztosak lehetünk benne, hogy a másik módus (�signal�) isj1i állapotban van, azaz az j1i állapotot sikeresen el®állítottuk. Az j1; 1iállapot létrehozásához két független (signal) módust kell az j1i állapotbavinni, miközben a megfelel® (idler) detektorok koinideniát mutatnak(3.1. ábra) [31�33℄.
kr krpumpa pumpasignal signal

idler idler
j1; 1i
koin.3.1. ábra: Az j1; 1i állapot el®állítása. A két kr nemlineáris kristálytintenzív lézerfénnyel megvilágítva egy-egy fotonpár keletkezik. Asignal módusokban lév® egy-egy foton egyszerre keletkezett, ha adetektorok egyszerre szólalnak meg. Az egyidej¶séget el®segíti, haa két pumpa ugyanabból az ultrarövid impulzusból származik.A kvantummehanikai mérés fogalma napjainkban is vitatott. Kísérletitény azonban, hogy a meg�gyelés megváltoztatja a vizsgált kvantumrendszerállapotát. Számításaink során általában egy széles körben elfogadott elvet, aNeumann-féle projekiós elvet alkalmazzuk. Eszerint az energia (fotonszám)ideális mérésekor a módus állapota �beugrik� a mérési eredménynek megfelel®fotonszám-sajátállapotba.A gyakorlatban ez az ideális mérés messze nem valósítható meg. A kvantu-moptikai kísérletekben használatos detektorok két f® soportba sorolhatók. Azegyik klasszikus intenzitás mérésére alkalmas, mert nagy fotonszámok esetén13



a detektor jelének nagysága a bemeneti fotonszámmal arányos. Leggyakorib-bak a fotoelektron-sokszorozók és a félvezet® detektorok. Egyes fotodiódák(pl. p-i-n fotodiódák) kvantumhatásfoka elérheti a 95%-ot is. Az alasony fo-tonszámnál jelent®ssé váló ún. sötétzaj maitt azonban kis intenzitás mérésérealkalmatlanok.A detektorok másik soportja az egyfoton-számlálók vagy fotonérzékenység¶detektorok. Er®sen metastabil rendszerekben (pl. túlfeszített fotoelektron-sokszorozó) egyetlen foton is képes mérhet® makroszkopikus változásokatokozni. Ilyen elven m¶ködnek a Geiger-módban alkalmazott lavinadiódák.Egyes szilárd anyagú fotoelektron-sokszorozók hatásfoka elérheti a 75%-otis [34℄. Legnagyobb hátrányuk azonban az, hogy nem tudnak különbségettenni egy és két foton között, mert két foton is ugyanakkora lavinát indít,mint egy.A kvantumolló (7. fejezet) kísérleti megvalósításához olyan detektorokralenne szükség, amik nagy hatásfokkal képesek megkülönböztetni a vákuum-állapotot, az egy fotonos és a több fotonos állapotokat. Az ilyeneket � afotonérzékenység¶ detektoroktól megkülönböztetend® � fotonfelbontású de-tektoroknak nevezhetjük. Bár ezek alkalmazása nem elterjedt, ígéretes el®relé-pés tapasztalható az irodalomban mind az eszközök [34,35℄ mind a módszerek[31,36,37℄ tekintetében. Például lineáris módban használt lavinadiódák jela-lakjából a fotonstatisztika visszaszámolható [35℄. Egy új módszer [36℄ szerintha a mérend® jel egy multiport egyetlen bemenete, és a multiport kimeneteitegy-egy fotonérzékenység¶ detektor méri, akkor a fotonstatisztika és a fázis-viszonyok is mérhet®k. Ennek az elrendezésnek a hatékonyságát és hibáittárgyalja [37℄. Az egy és két foton megkülönböztetése tehát nem elvi akadály,supán gyakorlati nehézség.3.3. Veszteségmentes nyalábosztókA kvantumoptikában használatos veszteségmentes passzív optikai eszközöka különböz® módusok között satolást valósítanak meg. Hatásuk kölsönha-tási Hamilton-operátorral adható meg, amely a t = �1 határesetben elt¶nik.Számításaink során Heisenberg-képben dolgozunk, így az operátorok fejl®dnek14



a2 a1
b2b1

3.2. ábra: A veszteségmentes nyalábosztó jelölései. A két bemenetieltüntet® operátor â1 és â2, a két kimeneti pedig b̂1 és b̂2. KözöttükSU(2) transzformáió létesít kapsolatot a (3.12) egyenlet szerint.id®ben. Az optikai eszköz hatásának leírásához elegend® megadni a léptet®operátorokat a t = �1 (bemeneti) és a t = +1 (kimeneti) határesetben.Jelöljük az el®bbieket âi-vel és âyi -tel, az utóbbiakat b̂i-vel és b̂yi -tel. Ennekmegfelel®en a bemeneti és kimeneti fotonszámbázis is különböz®, ezért értel-mes a fotonszámok megváltozásáról beszélni: bár az állapot állandó, a Fok-együtthatók a két határesetben mások. Ha szükséges, az állapotok megadásá-nál alsó indexben jelöljük a megfelel® léptet® operátor és módus bet¶jét:jnia1 = 1pn! ây1n j0i ; jnib2 = 1pn! b̂y2n j0i : (3.11a,b)A veszteségmentes nyalábosztó (3.2. ábra) egy két bemenet¶ és két kime-net¶ passzív optikai eszköz. A módusok léptet® operátorainak kommutá-lási reláiója miatt hatását általánosan egy SU(2) transzformáióval adhatjukmeg [38℄, amely a bemeneti és kimeneti léptet® operátorok között teremt kap-solatot:  b̂1b̂2! = R�;�t;�r  â1â2! ; (3.12)ahol R az SU(2) soport de�niáló ábrázolása:R�;�t;�r =  ei�t os � ei�r sin ��e�i�r sin � e�i�t os �! : (3.13)A paraméterek �zikai jelentése a következ®: a nyalábosztó átereszt®képessége(transzmittivitása) os2 � , a visszaverési együtthatója (re�ektaniája) sin2 � ,15



az átmen® és a visszavert nyaláb fázistolása pedig �t, ill. �r. Kísérletileg min-den SU(2) transzformáió megvalósítható nyalábosztóval, és adott nyalábosztóesetén a �t és �r fázisparamétereket a nyalábosztó elé és után tett fázistolókkalállíthatjuk be. Szimmetrikus nyalábosztó esetén például a transzmittania 12(azaz � = �=4), a fázistolások �t = 0 és �r = �=2, így ennek mátrixa1p2  1 ii 1! : (3.14)Mivel a fázistolások tetsz®legesen beállíthatók, a dolgozatban az egyszer¶ségkedvéért els®sorban valós mátrixokat használunk. A fázistolásmentes szimmet-rikus nyalábosztó mátrixa 1p2  1 1�1 1! : (3.15)Mivel a nyalábosztó megváltoztatja a fotonszám-operátort, hatása felírhatófotonszámokkal is. (3.15) a következ® transzformáiót valósítja meg néhányFok-állapoton: j0; 0ia 7�! j0; 0ib ;j0; 1ia 7�! �j0; 1ib + j1; 0ib� =p2;j1; 0ia 7�! �j0; 1ib � j1; 0ib� =p2;j1; 1ia 7�! �j2; 0ib � j0; 2ib� =p2: (3.15a�d)
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4. KvantumteleportáióA dolgozat f® élja a teleportáió és a hozzá kapsolódó állapottranszformá-iók leírása. Jelen fejezet bevezeti az összefonódott állapotok és a teleportáiófogalmát, majd osztályozza a különböz® teleportáiós sémákat. De�niáljuk amegbízhatóság fogalmát, amely e m¶velet pontosságát fejezi ki. Összehason-lítjuk a feltétel nélküli és a feltételes teleportáiót.4.1. Összefonódott állapotokKét kvantumrendszer tiszta összefonódott állapotban van, ha a közös ál-lapot nem kapható meg a részrendszerek tiszta állapotainak összetevésével,azaz a közös állapot nem szorzat alakú. Ehhez és a méréshez kapsolódnak akvantummehanika talán legérdekesebb vonásai. Példaként érdemes megemlí-teni Einstein, Podolsky és Rosen (EPR) híres paradoxonát [1℄, amelyet Bohma következ®képpen egyszer¶sített [39℄. Tegyük fel, hogy egy nulla spin¶ ré-szeske úgy bomlik két ugyanolyan feles spin¶re, hogy a keletkez® részek egytiszta összefonódott állapotban vannak, ám külön-külön mindketten teljesenhatározatlan állapotúak. Az impulzusmomentum megmaradása miatt a kétbomlástermék spinje ellenkez® irányú: ha az egyiken elvégzünk egy mérést,amely azt az eredményt adja, hogy a spin iránya felfelé mutat, akkor a má-sikon elvégzett bármely mérés olyan eredményeket ad, mint amilyeneket egylefelé mutató spin¶ adna. Ez azt jelenti, hogy az egyik részeskén elvégzettmérés eredménye befolyásolja a másikon elvégezhet® mérések kimenetelét. Haaz els® részeske spinjének z komponensét mérjük, akkor a második z spinkom-ponense határozott érték¶ �zikai mennyiség lesz, ám ha az els®t x iránybanvizsgáljuk, akkor a második részeske x spinkomponense lesz határozott. Ha akvantummehanika kauzális és lokális elmélet, akkor a második részeske leírá-17



sának nem szabad függnie a t®le térszer¶en szeparát els® részeskét®l. Ekkorviszont paradox módon a második részeskét éppen úgy jellemzi a z spinkom-ponens határozott értéke, mint a vele nem kompatíbilis, egyszerre nem mérhet®x spinkomponens határozott értéke.A paradoxon feloldása Einstein, Podolsky és Rosen szerint az, hogy akvantummehanikai leírás nem teljes, és a korreláiók megmagyarázhatóklokális rejtett paraméterekkel. Bell megmutatta [40℄, hogy a rejtett pa-raméteres elméletekben az EPR-kísérlet eredményei kielégítik az ún. Bell-egyenl®tlenséget [40,41℄, míg a kvantummehanika elmélete és a mérési ered-mények is sértik ezt [42℄.Nézzük meg részletesebben a keletkez® két részeske állapotát. Jelölje j"iés j#i azt az egyrészeskés állapotot, amelyben a spin felfelé, ill. lefelé mutat,és tekintsünk el a részeskék többi szabadsági fokától. Mivel az összes impul-zusmomentum zérus, a kétrészeskés állapot a következ® szinglett állapot (azA és B indexek az els®, ill. második rendszerre utalnak):j	�iAB = (j"iA j#iB � j#iA j"iB)=p2: (4.1)Ha egy kétrészeskés állapot két egyrészeskés állapot szorzata, akkor szepa-rábilis állapotról beszélünk, ellenkez® esetben összefonódott állapotról. Továbbmenve, két részeske maximálisan összefonódott, ha a kett® együtt tiszta álla-potban van, ám külön-külön teljesen határozatlan, kevert állapotban vannak,azaz a közös s¶r¶ségoperátor pariális nyomai az identitással arányosak. Eztermészetesen sak akkor teljesülhet, ha a két rendszer Hilbert-terének dimen-ziója megegyezik és véges. A (4.1) állapot ilyen.Az összetett rendszerek kvantuminformáió-elméleti tárgyalásánál fontosszerepe van a maximálisan összefonódott állapotok alkotta teljes ortonormáltrendszereknek. Az ilyeneket Bell-bázisnak hívják, a bázist alkotó állapotokatpedig Bell-állapotoknak nevezzük. Kétállapotú rendszerek esetén mindig talál-ható olyan fj0i ; j1ig bázis, amelyben a négy Bell-állapot a következ® nevezetesalakot ölti: j	�iAB = (j1iA j0iB � j0iA j1iB)=p2; (4.2a,b)j��iAB = (j0iA j0iB � j1iA j1iB)=p2: (4.2,d)18



Általánosan n dimenziós Hilbert-terek esetén a Bell-állapotok egy lehetségesrendszerét a következ®képpen adhatjuk meg:j	j;kiAB = n�1Xl=0 e2�i kl=n jliA j(l + j)modniB =pn; (4.3)ahol i; j = 0, : : : , n� 1.Érdemes megjegyezni, hogy a kvantumoptikában passzív optikai eszkö-zök (például nyalábosztók) és fotonszámláló detektorok felhasználásával nemkonstruálható olyan mérési összeállítás (Bell-mérés), ami Bell-állapotokra ve-tít, és a mérési kimenetelek nem degeneráltak [43℄.4.2. Kétállapotú rendszer teleportáiójaA kvantumszámítógépekben az informáiót kvantumos rendszerekben tá-rolják. Egy kétállapotú kvantumrendszer tiszta állapotát két valós számmaladhatjuk meg: például os � j0i + ei� sin � j1i valamely fj0i ; j1ig bázisban.A kvantuminformáió-elmélet szempontjából az ilyen rendszek egyenérték¶ekfüggetlenül attól, hogy a konkrét realizáióban elektronspinr®l vagy foton pola-rizáiójáról van szó. Ezért egy kétállpotú rendszert általánosan kvantumbitnek(qubit), a kvantumos informáió legkisebb egységének nevezzük. Egy ezen el-végzett mérés eredménye sak két féle lehet: a méréssel kinyerhet® informáióéppen egy bitnyi.A hagyományos értelemben vett (klasszikus) informáiót, amit bitekkelreprezentálhatunk, makroszkopikus eszközökkel nagy távolságokra tudjuk to-vábbítani. Erre szolgál a klasszikus kommunikáió (klasszikus satorna), amelytörténhet az emberi beszéd által, telefonon, rádión keresztül stb. Felme-rül a kérdés, vajon klasszikus kommunikáió segítségével a kvantumállapot iseljuttatható-e egyik helyr®l a másikra anélkül, hogy a kvantumos informáióttároló kvantumrendszert továbbítanánk. Kézenfekv® lenne, ha meg tudnánkmérni a teljes kvantumállapotot, majd az eredményt, a tiszta állapotot leíró kétvalós számot mint klasszikus informáiót továbbítanánk, végül egy másik rend-szert preparálnánk az eredetivel megegyez® állapotba. A kvantummehanikaimérés azonban nem ad teljes leírást az állapotról, ezért ez a gondolatmenetnem alkalmazható. 19



Az összefonódás és a mérés révén a feladat mégis megvalósítható. A m¶ve-let során a mérés hatására a kvantumos informáiót eredetileg hordozó rendszerállapota megváltozik, és a továbbított informáió sak a távoli helyen lév® má-sik rendszer állapotában jelenik meg. Ezáltal � a klasszikustól eltér®en � akommunikáió során az informáió másolására nins lehet®ség.Most Bennett és társai [2℄ eredményét ismertetjük. Tekintsünk három két-állapotú rendszert (A, B és C). Az A rendszer állapotában lév® kvantuminfor-máiót kívánja eljuttatni a küld® fél (Alie) a t®le távoli fogadó félhez (Bob-hoz). Legyen B és C kezdetben a (4.1) szinglett állapotban. Szokás ezt azállapot megosztott állapotnak hívni. A két rendszer legyen térben szeparált: BAlie-nál, C Bobnál. (4.1. ábra)
ÛqAlie BobmérésBell-mérés

� j0iA + � j1iA EPRj	�iBC
j?iC

4.1. ábra: A Bennett-féle teleportáiós sémában három kvantum-rendszer szerepel: az A rendszer állapota tartalmazza a továbbítanikívánt kvantuminformáiót, a B és C rendszer pedig maximálisanösszefonódott állapotban van. Ez utóbbit kísérletileg általában úgyállíthajuk el®, hogy egy helyen a két rendszert lokális transzformá-ióval összefonjuk, majd eltávolítjuk ®ket egymástól. Ezt fejezi kiaz ábrán, hogy a két rendszer alulról felfelé haladó világvonala alulösszeér. Hasonlóan, Alie egy lokális mérést végez a A és B rend-szer együttesén. E két rendszer világvonala fent, a detektorban érössze. 20



A továbbítani kívánt állapot � j0iA + � j1iA alakú, amely Alie ésBob számára egyaránt ismeretlen. A három rendszer együttes állapota(� j0iA + � j1iA) j	�iBC , amelyet a (4.2) Bell-állapotok szerint kifejtve így isírhatunk:j	�iAB �� � j0iC � � j1iC �+ j	+iAB �� � j0iC + � j1iC �++ j��iAB �� j1iC + � j0iC �+ j�+iAB �� j1iC � � j0iC �: (4.4)Végezzen Alie egy olyan mérést (Bell-mérést) az A és B rendszeren, amelyneknemdegenerált sajátállapotai éppen a (4.2) Bell-állapotok. Ha a mérés ered-ménye az, hogy A és B a j	�i állapotban van, akkor a Neumann-elv alapján amérés úgy változtatja meg az állapotot, hogy a (4.4) kifejtésb®l sak a j	�iAB-t tartalmazó tag marad meg. Ezáltal C-t ugyanabba az állaptba preparáltuk,mint amiben kezdetben az A rendszer volt.Ez azonban sak az esetek egynegyedében fordul el®. Ennyi annak a valószí-n¶sége, hogy Alie a j	�iAB állapotot méri. A mérés többi kimenetele szinténegynegyed-egynegyed valószín¶séggel fordul el®. Ilyenkor a továbbítani kívántállapot C állapotából a következ® Û unitér transzformáiók valamelyikévelvisszaállítható:j	�i esetén: Û = Î ; (4.5a)j	+i esetén: Û = j1 ih 1j � j0 ih 0j; (4.5b)j��i esetén: Û = j0 ih 1j+ j1 ih 0j; (4.5)j�+i esetén: Û = j0 ih 1j � j1 ih 0j: (4.5d)Összefoglalva, kezdetben a B és C rendszer összefonódott állapotban volt,és t®lük szeparált állapotban az A rendszer. Az A és B rendszeren elvégzettmérés hatására az A és B rendszer került a kiindulásihoz hasonló összefonó-dott állapotba, míg a C-vel való összefonódás megsz¶nt. Az utóbbi állapota(i) megegyezik A kezdeti állapotával, ha a mérés eredményeképp A és B pon-tosan ugyanabba az összefonódott állapotba került, mint amilyenben a B ésC rendszer kezdetben volt, (ii) unitér transzformáióval A kezdeti állapotábavihet®, ha a mérés egy az eredetihez hasonló maximális összefonódást okozott.Ha tehát Alie a mérés eredményét (azt, hogy a (4.2a�d) Bell-állapotok közülmelyikbe került a nála lév® két rendszer) klasszikus kommunikáiós satornán21



eljuttatja Bobhoz, akkor Bob az ennek megfelel® (4.5) unitér transzformáióvala nála lév® C rendszert a kívánt állapotba hozhatja. Ezt a protokollt kvantum-teleportáiónak nevezik. A fény polarizáiós állapotait vagy a neutron spinál-lapotait alapul véve több kísérletben is sikeresen megvalósították [33,44,45℄.Érdemes megjegyezni, hogy a kvantuminformáió sem terjedhet végtelensebességel. Szükség van ugyanis a klasszikus informáió továbbítására is,amely sak véges sebességgel lehetséges. Hiszen ha nem ismerjük Alie mé-résének eredményét, akkor a közös állapot egy sztatisztikusan kevert állapotlesz, amelynek s¶r¶ségoperátora14 P̂j	�iAB(��j0iC��j1iC) + 14 P̂j	+iAB(��j0iC+�j1iC) ++ 14 P̂j��iAB(�j1iC+�j0iC) + 14P̂j�+iAB(�j1iC��j0iC); (4.6)ahol P̂� a � állapotra vetít® egydimenziós projektor. Az AB rendszerre vettpariális nyom a C rendszer s¶r¶ségoperátorát adja, ami az identitás egyne-gyede, azaz teljesen határozatlan az állapot. A kvantuminformáió kinyeré-séhez tehát feltétlenül szükséges a klasszikus informáió (a mérési eredmény)továbbítása.4.3. Általánosabb sémákAz el®z® szakaszban egy ideális sémát tárgyaltunk: a m¶velet után a Crendszer állapota (a kimenet) pontosan megegyezik az A rendszer kezdeti álla-potával (a bemenettel). Ha azonban a kiindulásul szolgáló összefonódás vagya Bell-mérés nem tökéletes, a teleportáió torzít. A pontosságnak egy jó mé-r®száma a megbízhatóság (�delitás), amely a következ®képpen van de�niálva:f = jhbe j kiij2; (4.7)ahol jbei a bemeneti állapot, jkii a kimeneti. Az ideális esetben ez a mér®számegy. Kevert állapotokra a megbízhatóság az alábbi módon általánosítható:f = Tr(�̂be�̂ki); (4.8)22



ahol �̂be és �̂ki a be-, ill. kimenet s¶r¶ségoperátora.Belátható [8℄, hogy a maximálisan összefonódott állapotok helyett azokkeverékével is lehet teleportálni, ám a megbízhatóság ilyenkor egynél kisebb.Hasonlóan sökken a megbízhatóság, ha részlegesen (nem maximálisan) össze-fonódott állapotból indulunk ki [6℄. Ha megköveteljük, hogy Alie tetsz®legesmérési kimenetele esetén (4.5) mintájára vissza lehessen állítani az eredetikvantumállapotot � az ilyen sémákat feltétel nélkülinek nevezzük �, akkorsak maximálisan összefonódott állapot és Bell-mérés felhasználása esetén leheta megbízhatóság egy [9℄. Ha ezt nem követeljük meg, akkor beszélünk feltéte-les telepotáióról. Ilyenkor a mérés néhány adott kimenetelénél a teleportáióegy megbízhatósággal sikeres, a többi esetben azonban meg kell ismételni azeljárást [7℄. Emiatt ez a séma probabilisztikus, sak bizonyos valószín¶séggelsikeres. Ezt a valószín¶séget szokás kvantumhatásfoknak hívni.
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5. A teleportáió mint állapot-transzformáióEz a fejezet tárgyalja a dolgozat eredményeinek els® felét. A feltételesteleportáiós sémákat általánosan vizsgáljuk: az Alie és Bob között megosz-tott állapot sak részlegesen összefonódott, és Alie nem ideális Bell-méréstvégez. Számításainkhoz egy olyan formalizmust vezettünk be [10℄, amellyel aHilbert-térbeli bázis rögzítése nélkül írhatjuk le az összefonódott állapotokatés az összetett mérést. Megvizsgáljuk azt az állapottranszformáiót, amelyet etorzított séma eredményez. Ez általában egy általánosított (POVM) mérésselírható le, és lehet reverzíbilis, lineáris és unitér is.5.1. Az összefonódottság bázisfüggetlen leírásaAz összefonódott állapotok szeparábilis állapotok szuperpozíiói. A szu-perpozíióra való felbontás azonban nem egyértelm¶. Tekintsük most az xirányú spinvetület sajátállapotai által alkotott bázist: j!i = (j"i + j#i)=p2és j i = (j"i � j#i)=p2. A (4.1) szinglett állapotot az új bázisban kifejtveugyanazokat az együtthatókat kapjuk: j	�i12 = (j!i1 j i2�j i1 j!i2)=p2.Ez a hasonlóság egyszer¶en kifejezhet® konjugált lineáris (antilineáris) ope-rátorok segítségével. Nemrégiben Arens és Varadarajan [46℄ ezt a módszertalkalmazta az EPR-paradoxon általánosításához. A most következ® két sza-kaszban az ® formalizmusuk által motiválva írjuk le a teleportáióban használtösszefonódott állapotokat és az egyszer¶ (projekió érték¶) méréseket.Tekintsünk két kvantumrendszert (B és C), amik majd a megosztott párszerepét játszák. Ezek Hilbert-tereHB ésHC , bennük feig, ill. ffjg tetsz®legesortonormált bázisok. Egy � állapotvektor a közös HB 
HC Hilbert-térben a24



Pi;j `jiei 
 fj alakban fejthet® ki. De�niáljuk az L : HB ! HC konjugáltlinéáris operátort úgy, hogy Lei = Pj `jifj legyen. Ezáltal a � állapot ígyírható: � =Xi ei 
 (Lei): (5.1)Mivel L konjugált lineáris, (5.1) független az feig bázistól. Nézzünk ugyanisegy másik fe0jg bázist. Ebb®l egy unitér mátrixszal tudjuk kifejezni az eredetibázis elemeit: ei =Pj uije0j. Ezt behelyettesítve kapjuk:� =Xi;j;j0 uije0j 
 [L(uij0e0j0)℄ =Xi;j;j0 uiju�ij0ej 
 (Lej0) =Xj ej 
 (Lej): (5.2)A � állapotot számos módon fel lehet bontani ortogonális szeparábilis állapo-tok szuperpozíiójára, amelyet matematikailag éppen az fejez ki, hogy az (5.1)állapot független az feig bázis választásától. Ezért a kétrészeskés összefo-nódások abszolútak : ha két rendszer valamely bázisban összefonódott, akkorbármely más bázisban is összefonódott.Jelölje CBC az olyan L : HB ! HC korlátos konjugált lineáris operátorokhalmazát, amelyek normája véges:CBC = �L : HB !HC korlátos konj. lin. op.��Tr(LyL) <1	: (5.3)L normája a Tr(LyL) kifejezés, ahol az adjungáltat az hf j Lei = hLyf jei�összefüggés de�niálja (e 2 HB, f 2 HC). CBC egy Hilbert-teret alkot az(L; L0) = Tr(L0yL) skalárszorzattal. (A skalárszorzat az els® változójában kon-jugált lineáris.) Belátható [46℄, hogy CBC unitér izomorf a HB 
 HC szor-zattérrel az (5.1) összefüggésen keresztül. Ez azt jelenti, hogy mindentisztakétrészeskés állapothoz kölsönösen egyértelm¶en létezik egy egységnyi nor-májú korlátos konjugált lineáris operátor.Egy adott � összefonódott állapot esetén L a két korrelált rendszer össze-fonódását írja le. L �zikai jelentésének megvilágításához tegyük fel, hogy aB rendszert egy mérés során a � sajátállapotban találtuk. Állításunk, hogyekkor a C rendszer állapota L�. Ezt a mérési kimenetelt a PBC = j� ih�jB
IC
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projektor írja le. Alkalmazzuk a Neumann-féle projekiós elvet:PBC� = (j� ih�jB 
 IC)Xi ei 
 (Lei) = �
Xi h� j eiiLei == �
Xi L� jeii hei j �i� = �
 (L�); (5.4)ahonnan a kívánt eredmény kapjuk. L megmondja tehát, hogy a C rendszeregy állapota melyik B-beli állapottal van összefonódva.Két részeske maximálisan összefonódott, ha külön-külön teljesen határo-zatlan, kevert állapotban vannak, és sak a kett® együtt van határozott, tisztaállapotban. Az ilyen állapotok s¶r¶ségoperátorának pariális nyoma az identi-tással arányos. Tegyük fel, hogy a két rendszernek azonos dimenziójú Hilbert-tere van. Egyszer¶ látni, hogy az L konjugált lineáris operátorral leírt állapotpariális nyomai TrB(�) = LLy; ill. TrC(�) = LyL: (5.5)Ezért az (5.1) állapot pontosan akkor maximálisan összefonódott, ha LLy == (dimHC)�1IC és LyL = (dimHB)�1IB. Ez ekvivalens azzal, hogy(dimHC)1=2L antiunitér.A továbbiakban összefonódott állapotok mérését tárgyaljuk. Tekintsük azA és B rendszer együttesét. Tegyük fel, hogy elvégzünk egy közös méréstrajtuk, amelynek kimeneteleit a HA 
 HB Hilbert-téren értelmezett Pq pro-jektorok (események) írák le. Itt q indexeli a lehetséges kimeneteleket. Végesdimenziós Hilbert-terek esetén 1 < q � dimHA dimHB. A projektorokrafennáll a (2.7) teljességi reláió. Tegyük fel, hogy valamely q esetén a mérésieredmény nem degenerált, azaz Pq = j�q ih�qj egydimenziós (altérre vetít®)projektor. Ez (5.1) mintájára így írható:�q =Xi (Lqei)
 ei; (5.6)ahol Lq 2 CBA. Emaitt bármely nem degenerált q mérési kimenetel, ill.Pq esemény (egységnyi komplex fázisfaktor erejéig) kölsönösen egyértelm¶enjellemezhet® egy egységnyi normáljú CBA-beli konjugált lineáris operátorral,az (5.6) egyenletben szerepl® Lq-val. 26



A kvantumteleportáióban alapvet® jelent®sség¶ek a Bell-mérések . Az ilye-nek projektorfelbontása a Bell-állapotokra vetít® egydimenziós projektorok.Ezeket pontosan azokkal a CBA-beli ortonormált bázisokkal jellemezhetjük,amelyek tagjai antiunitér operátorok számszorosaival egyeznek meg. A Bell-méréseket komplex fázisfaktorok erejéig egyértelm¶en meghatározzák az ilyenbázisok.5.2. A teleportáiós satornaEbben a szakaszban kiszámoljuk, hogy milyen hatással van a bemenetre,ha a teleportáióban Alie és Bob sak részlegesen összefonódott állapottal bír,és Alie nem tud tökéletes Bell-mérést végrehajtani. A számolás során szokásrögzíteni valamely számítási bázist, de lehet kvázivalószín¶ség-eloszlással (pl.Wigner-függvénnyel) is dolgozni [47℄. A dolgozatban egy bázisfüggetlen leírástmutatunk be. A jelölések hasonlóak az 5.1. szakaszban bemutatottakhoz, ésaz 5.1. ábra foglalja ®ket össze.Legyen a B és C rendszer kezdeti (részlegesen) összefonódott állapota �,amelyet az (5.1) egyenlet alapján az L 2 CBC konjugált lineáris operátor írle. A teleportálni kívánt állapot, a bemenet pedig legyen �. Tegyük fel, hogyAlie elvégez egy mérést az A és B rendszer együttesén, amely a q nem degene-rált eredményt adja. (5.6) alapján egy �q vektor, ill. egy Lq 2 CBA konjugáltlineáris operátor jellemzi ezt. A mérés hatására a kezdeti � 
 � állapot anormálatlan �q 
 (LLyq�) állapotra változik. A részletes számításokat ezzelkapsolatban az A.1. függelék tartalmazza. A mérési eredmény függvényébenBob az Ûq unitér transzformáiót alkalmazza. Ezek alapján adódik a C rend-szer állapota, a kimenet. A be- és kimenet között a q mérési kimenetel eseténa következ® függvény létesít kapsolatot:fq : HA� HB; fq(�) = ÛqLLyq�LLyq� : (5.7)A normálást a nevez® biztosítja, ami éppen a q mérési kimenetel valószín¶sé-gének négyzetgyöke. Ezt a függvényt hívjuk teleportáiós satornának .27



ÛqAlie Bobmérés�q =Pi (Lqei)
 ei
� EPR� =Pi ei(Lei)

j?iC

5.1. ábra: A vizsgált teleportáiós sémában az A rendszer tartal-maza a teleportálandó � ismeretlen állapotot, míg a B és C rend-szer a � (nem feltétlenül maximálisan) összefonódott állapotbanvan. Ezt az utóbbit hívjuk megosztott állapotnak. Alie végrehajtegy (nem feltétlenül Bell-típusú) mérést, és a q eredményt kapja. Ezaz esemény a �q-ra vetít® egydimenziós projektor. A mérési ered-ményt mint klasszikus informáiót Alie Bobhoz juttatja, aki ett®lfügg®en más-más Ûq transzformáiót hajthat végre a C rendszeren.A kimenet a C rendszer állapota.A 4.2. szakaszban bemutatott sémában maximálisan összefonódott állapot-ból indultunk ki, és Bell-mérést végeztünk. Ezek antiunitérrel arányos L, ill.Lq operátorokkal írhatók le. Emiatt az fq satorna unitér lesz, és az Ûq uni-tér transzformáióval visszaállítható, mint ahogyan azt a (4.5a�d) eseteknélláttuk.Általában azonban (5.7) nem unitér. Ekkor az A rendszer állapotának egyspeiális �teletranszformáióját� valósítjuk meg: az állapotot úgy változtat-juk meg, hogy közben teleportáljuk, így a módosított állapot a C rendszernéljelenik meg.
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5.3. A passzív szemléletAz eddigi érveléseink azon alapultak, hogy az összefonódott pár egyik felénelvégzett mérés megváltoztatja a másik felének állapotát. Joggal vet®dhet fela kérdés, hogy milyen gyorsan terjed a mérés hatása. A szokásos tárgyalásbanpillanatszer¶en, végtelen gyorsan. Bár ennek révén informáió nem juthat elegyik helyr®l a másikra a fénynél gyorsabban (ahogyan erre kitértünk a 4.2. sza-kasz végén), ez a szemlélet mégis ellentmod a �zika relativisztikus elvárásainak,hiszen az egyidej¶ség nem abszolút, hanem meg�gyel®függ® fogalom. Most új-szer¶en tárgyaljuk a teleportáiót. Nem tesszük fel, hogy a mérés �aktívan�befolyásolhatja egy távoli rendszer állapotát. A mérés konkrét mehanizmu-sának kihagyásával, sak a korreláiók és valószín¶ségek �gyelembe vételévelértelmezzük a teleportáiót. Ezt passzív szemléletnek hívjuk. Eredményeinkmegegyeznek a Neumann-elvb®l származtathatókkal. Érveléseinkben az el®z®szakaszban bevezetett jelöléseket használjuk.Számon kell tartanunk, hogy az Alie által végzett mérésnek számos más ki-menetele is lehet. Nézzük most példaként azt az esetet, amikor ezek egyike semdegenerált. A mérést ekkor egy CBA-beli ortonormált bázis, fLqg írja le. Te-kintsünk ezekre mint mérési eseményekre: q az az esemény, hogy �Alie mérésea q eredmény adta�. Ennek valószín¶sége, ha a bemenet s¶r¶ségoperátora �̂be:p(q) = Tr h(j�q ih �qj 
 ÎC)( ^̂�be 
 j� ih�j)i = Tr(LqLyLLyq�̂be): (5.8)A részletes számolást az A.1. függelék (A.5) egyenlete tartalmazza, amelynekez a Q̂ = ÎC speiális esete.A teleportáióval továbbított kvantumos informáiót el®bb vagy utóbb kikell nyerni. Ehhez el kell végezni egy mérést a C rendszeren. Legyen Q̂ (projek-tor HC -n) a mért �zikai mennyiség projektorfelbontásának egy eleme. Ennekmint eseménynek a valószín¶sége a függelék (A.2) egyenlete alapján:p(Q̂) = Tr h(ÎAB 
 Q̂)(�̂be 
 j� ih �j)i = Tr(Q̂LLy); (5.9)ami nyilvánvaló, ha �gyelembe vesszük, hogy aC rendszer pariális s¶r¶ségope-rátora éppen LLy. Ez a bemenett®l nem, sak az összefonódott állapottól függ.Más eredményt kapunk, ha ismert Alie mérésének kimenetele. A Q̂ ese-mény valószín¶sége feltéve, hogy Alie mérése a q eredményt adta, a Bayes-féle29



feltételes valószín¶ség alapján adódik:p(Q̂jq) = p(Q̂ ^ q)p(q) : (5.10)A Q̂ ^ q eredmény egyszer¶en felírható. Mivel Q̂ a C rendszer Hilbert-terén értelmezett projektor (ÎAB 
 Q̂), a q esemény projektora pedig az ABrendszerén (j�q ih�qj 
 IC), a két projektor kommutál egymással. A (2.5)összefüggés alapján az együttes esemény a két projektor szorzata: j�q ih �qj
Q̂.Ezért tehát a két esemény együttes bekövetkezésének valószín¶sége az (A.5)képlet szerint:p(Q̂ ^ q) = Tr h(j�q ih�qj 
 Q̂)(�̂be 
 j� ih�j)i = Tr(LLyq�̂beLqLyQ̂): (5.11)Engedjük meg most azt is, hogy Bob a mérés el®tt egy Ûq unitér transz-formáióval eltranszformálja a C rendszer állapotát. Ez ekvivalens azzal, hogyBob nem a Q̂ eseményt méri, hanem a Û yq Q̂Ûq eseményt. Az (5.10) feltételesvalószín¶séget most már ezzel kifejezve:p(Qjq) = Tr"LLyq�̂beLqLyÛ yq Q̂ÛqTr(LLyq�̂beLqLy) # = Tr(�̂kiQ̂); (5.12)ahol �̂ki = ÛqLLyq�̂beLqLyÛ yqTr(LLyq�̂beLqLy) : (5.13)Ez a Q̂ projektoron értelmezett valószín¶ségi mérték éppen a C rendszer álla-pota. Mivel azonban feltételes valószín¶ségr®l van szó, ezt az állapotot feltéte-les állapotnak hívjuk: a C rendszer állapota a �̂ki feltételes s¶r¶ségoperátorraljellemezhet® feltéve, hogy az AB rendszeren elvégzett mérés eredménye q.Az a tény, hogy az Alie, ill. Bob mérésének megfelel® projektorok felse-rélhet®k, azt fejezi ki, hogy a két mérés egymástól függetlenül külön-különvagy akár egyszerre elvégezhet®. Nem lényeges, hogy melyik mérés történtel®bb. Akár Bob is mérhet els®ként, a teleportáió akkor is sikeres. Ennekérzékeltetésére példaként tegyük fel, hogy a teleportáiót n-szer végrehajtjukugyanabból a bemeneti állapotból kiindulva. Ehhez n darab összefonódottpárra van szükség: B1, C1; B2, C2; : : : ; Bn, Cn. Bob a nála lév® (C1, : : : ,30



Cn) sokaság minden elemén elvégez egy-egy mérést. Ez természetesen olyaneredményeket ad, mint amilyeneket egy LLy s¶r¶ségoperátorú sokaság adna,hiszen a Ci rendszer teljesen független az Ai rendszert®l. Ha azonban Bobismeri Alie mérési eredményeit, akkor azok alapján szétválogathatja a saját-jait. Közös mérési eredményeik éppen úgy korrelálnak, mintha a Ci rendszeraz (5.13) alakú állapotban lenne.A kvantumos informáió ilyen módon való továbbítása tehát két részre oszt-ható: az összefonódott pár kvantumos korreláióira és az utólagos válogatáshozszükséges klasszikus kommunikáióra.5.4. POVM transzformáiókAz 5.1. ábrán vázolt elrendezésben általában nemsak teleportáió törté-nik. Ebben a szakaszban inkább az állapottranszformáiós jellegét vizsgáljuk:valamely �̂be állapotból egy �̂ki állapot lesz az (5.13) képletnek megfelel®en. Am¶velet tartalmaz egy mérést is, amelynek q kimenetelét®l függ a transzfor-máió. A q kimenetel (5.8) valószín¶ségéb®l és (2.10) összevetéséb®l látszik,hogy az egész transzformáiót úgy is értelmezhetjük, mintha a �̂be bemene-ten végeznénk egy általánosított (POVM ) mérést. Az egyes q kimenetelekheztartozó pozitív operátorok rendszere fLqLyLLyqg, az állapotváltozást leíró ún.Kraus-operátorok pedig azX̂q = ÛqLLyq : HA !HC (5.14)lineáris operátorok. Az LqLyLLyq = X̂yqX̂q pozitív operátorok kielégítik a (2.9)teljességi reláiót. A �teletranszformáió� egyik tanulsága az, hogy egy mé-rés pozitív operátorait úgy is fel lehet bontani X̂yqX̂q szorzatalakra (ez az ún.Kraus-reprezentáió vagy Kraus-felbontás), hogy az X̂q lineáris operátorok ér-telmezési tartománya és érkezési halmaza két különböz® rendszer Hilbert-terelegyen. Az ilyen állapottranszformáiók során teleportáió is történik.Érdemes megjegyezni, hogy az n állapotú rendszereket teleportáló ideálissémában (4.2. szakasz) az X̂q operátorok unitér operátorok 1=n-szeresei, amegfelel® pozitív operátorok mind az identitás számszorosai: X̂yqX̂q = ÎA=n2.31



5.5. Linearitás és reverzibilitásAz állapottranszformáió szempontjából nem, de a teleportáió szempont-jából lényeges kérdés, hogy a kimenetb®l vissza lehet-e állítani a bemenet.Az (5.7) satornát reverzíbilisnek hívjuk, ha különböz® bementek esetén kü-lönböz® a kimenet. Ekkor (elvben) minden állapot visszaállítható a kimenetiállapotból. Egyszer¶ ellen®rizni, hogy a reverzibilitás ekvivalens azzal a felté-tellel, hogy az (5.14) lineáris operátor injektív. A továbbiakban ezt az esetetvizsgáljuk.Ha fq nem lineáris, akkor az eredeti állapot sak trükkös nemlineáris transz-formáióval állítható helyre. Mivel az ilyenek probabilisztikusak [48℄, a kísérletimegvalósíthatóság miatt az is elvárás lehet, hogy a transzformáió lineáris, ill.unitér legyen. Állításunk, hogy reverzíbilis satorna esetén a következ® háromtulajdonság ekvivalens:(i) fq lineáris,(ii) a p(q) valószín¶ség független a bemenett®l,(iii) fq unitéren visszaállítható.Az unitér visszaállíthatóság a következ®ket jelenti. Ha adva van egyiAC : HA ! HC skalárszorzattartó (injektív) beágyazás, akkor az A rendszerállapotait azonosíthatjuk a C rendszer egyes állapotaival. Ha létezik egy a Crendszeren ható Û unitér transszformáió, amellyel a kimenet a bemenet iACáltali képébe vihet® tetsz®leges bement esetén (azaz Ûfq = iAC), akkor a sa-torna az Û transzformáióval unitéren visszaállítható. Az unitér transzformá-iók használata azért el®nyös, mert kivitelezhet®k kvantumoptikában [49,50℄.A bizonyítást az A.2. függelék tartalmazza.A (ii) tulajdonság azt jelenti, hogy Alie a mérés következtében semmilyeninformáióhoz nem juthat a bemenet állapotáról. Ha ez teljesül, akkor (iii) is,azaz unitér transzformáióval vissza lehet állítani az eredeti állaptot. Emlé-kezzünk, hogy a 4.2. szakaszban minden Bell-állapot egyformán valószín¶ volt,és ezért Alie nem tudott meg semmit a bemenetr®l.
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6. A teletranszformáiós sémákosztályozásaA tökéletelen teleportáió eredményezte transzformáió lehet reverzíbilisvagy irreverzíbilis, illetve lineáris vagy nemlineáris. E szempontok alapjánosztályozva el®ször a lineáris reverzíbilis sémákat elemezzük. Megadjuk azt afeltételt, amit az Alie és Bob között megosztott állapotnak és az Alie általelvégzett mérésnek teljesítenie kell. Megvizsgáljuk, mikor lehet feltétel nélkülisémát konstruálni. Végül példát mutatunk a nemlineáris reverzíbilis esetre,amelynél Alie is informáióhoz jut a bemen® állapotról.6.1. Unitér reverzibilitás és mérésillesztésMost a reverzíbilis esetet vizsgáljuk, amikor a teleportáiós satorna méglineáris is. Ekkor a satorna unitér transzformáióval visszaállítható. Mostennek szükséges és elégséges feltételét határozzuk meg abban az általánosságotmeg nem szorító esetben, amikor dimHA � dimHB = dimHC , és végesek.Tegyük fel, hogy a megosztott állapotot egy invertálható L konjugált li-neáris operátor írja le (5.1) alapján. Ez �zikailag azt jelenti, hogy az állapotShmidt-felbontásában sak nemzérus együtthatók vannak, a Hilbert-tér min-den eleme be van vonva az összefonódásba. Ha ez nem teljesülne, akkor HChelyett L értékkészletét, HB helyett L magjának ortogonális kiegészít®jét te-kinthetnénk. A satornát visszaállító unitér transzformáiót beleolvasztva aBob által végrehajtott Ûq transzformáióba az unitér reverzibilitás ezt jelenti:fq = iAC ; ill. ÛqLLyq�LLyq� = iAC�: (6.1)33



Mivel a (6.1) feltétel implikálja, hogy a valószín¶ség �-t®l független legyen,a nevez®be a kLLyqk operátornormát is írhatjuk. A mérési eredményt leírókonjugált lineáris operátort kifejezve a következ®ket kapjuk:Lq = kLLyqkiyACUqL�1y (6.2)Egy ilyen kimenetel¶ mérés alkalmas 1 megbízhatóságú feltételes teleportái-óra. Bár a kifejezés látszólag függ az kLLyqk valószín¶ségt®l, ez feloldható azLq normáltságára vonatkozó TrB(LyqLq) = 1 feltételb®l:pq = hTrB �L�1�qL�1y�i�1 ; (6.3)ahol a �q = U yq iACiyACUq projektor az U yq [Ran iAC ℄ altérre vetít. �q sak akkoregyezik meg HC identitás operátorával, ha HA és HC azonos dimenziós. Ekkor(6.3) a következ® alakot ölti:pq = �TrB �(LyL)�1���1 : (6.4)Egy adott L invertálható konjugált lineáris operátorral jellemzett összefo-nódott állapot mellet nem lehet minden mérés esetén unitéren visszaállítani abemenetet, hanem sak az alábbiaknál:ML = 8<:Lq = iyACUL�1yqTrB �L�1�L�1y� �����U : HC ! HC unitér operátor9=; : (6.5)Tehát nem minden mérési kimenetel eredményez 1 megbízhatóságú feltételesteleportáiót, sak azok, amiket ML ír le. Az Alie és Bob között megosz-tott összefonódott állapotot és az Alie által elvégzett mérést �illeszteni � kellegymáshoz. Ez a megállapítás egy jelent®s általánosítása [51℄ eredményének.Érdemes megjegyezni, hogy a (6.3) valószín¶ség sak az alkalmazott össze-fonódott állapottól függ, és a dimHA = dimHC esetben minden illeszked®mérési kimenetel esetén azonos. Ebb®l látható, hogy egy olyan összefonódottállapot, amelyikre a (6.4) kifejezés (dimHA)(dimHB)-nél kisebb, alkalmatlanfeltétel nélküli teleportáióra.Egy másik érdekes eredmény, hogy az illeszked® kimenetelekML halmazátlokális unitér transzformáiók feszítik ki: ha egy adott mérési kimenetel al-kalmas feltételes teleportáióra, akkor minden illeszked® kimenetel ebb®l meg-kapható egy az A rendszeren végrahajtott unitér transzformáióval.34



Nézzünk egy példát a mérésillesztésre. Legyen mindhárom rendszer n ál-lapotú, és a B és C rendszer legyen egy részlegesen összefonódott állapotban.Ezt egy alkalmas fjiig bázisban a következ® mátrixszal írhatjuk le:L = 0BB��1 . . . �n1CCA ; � =Xi �i jiiB jiiC ; (6.6)ahol egyik �i sem nulla. Az Ûq transzformáiót identitásnak választva (6.2)alapján egy lehetséges mérési kemenetelt kapunk:L1 =  Xi 1j�ij2!�1=20BB�1=��1 . . . 1=��n1CCA ;�1 =  Xi 1j�ij2!�1=2Xi 1��i jiiA jiiB : (6.7)Egy feltételes teleportáiós sémát kapunk, ha a BC rendszer állapota (6.6), ésAlie egy olyan mennyiséget mér, amelynek (6.7) sajátállapota.6.2. Feltétel nélküli teleportáióHa Alie mérésének van olyan kimenetele, amelyik illeszkedik a BC rend-szer kezdeti összefonódott állapotához, akkor egy feltételes teleportáiós sémátkapunk. Abban a speiális esetben, amikor mindegyik kimenetel illeszkedik azösszefonódott állapothoz, akkor a mérés tetsz®leges kimenetele esetén unitértranszformáióval visszaállíthatja Bob a bemenetet. Ez utóbbi éppen a felté-tel nélküli teleportáió. Most azt vizsgáljuk, ilyen feltételeket kell kirónunk azösszefonódott állapotra, hogy az illeszked® mérési kimenetelekb®l egy mérhet®�zikai mennyiséget megkonstruálhassunk.Keressük tehát a mérési kimenetelek egy olyan ortonormált bázisát, amely-nek minden eleme a (6.5) halmazból való. Könny¶ látni, hogy ha L maximá-lisan összefonódott állapotot ír le (azaz antiunitérrel arányos), akkor a (6.3)35



valószín¶ség éppen pq = 1=(dimHA dimHB), és az illeszked® kimenetelek:ML = (Lq = iyACApdimHA ����A : HB !HC antiunitér) : (6.8)iyACA-t lesz¶kítve a magja ortogonális komplementerére szintén antiunitért ka-punk. Ezért (6.8) pontosan az AB rendszer maximálisan összefonódott állapo-tait írja le. (4.3) mintájára választható egy (6.8)-beli bázis CBA-ban, amellyelfeltétel nélküli teleportáiót valósíthatunk meg, akár a dimHA < dimHC eset-ben is. Maximálisan összefonódott állapotból kiindulva valóban lehet feltételnélküli teleportáiót megvalósítani. Ehhez Alie mérésének a (4.3) típusú Bell-állapotokra kell vetítenie [2℄. Eredményünk szerint ez akkor is fennáll, ha az Aés C rendszer Hilbert-tere különböz® dimenziójú. Az ilyen sémát, ahol egy ki-sebb állapottérb®l egy b®vebbe teleportálunk, aszimmetrikus teleportáiónaknevezhetjük.Erre mutatunk egy egyszer¶ példát. Legyen az A kétállapotú rendszer, a Bés C pedig háromállapotú, és legyen a BC rendszer a következ® maximálisanösszefonódott állapotban:� = 1p3 (j00iBC + j11iBC + j22iBC) : (6.9)A teleportáió 1 megbízhatóságú és feltétel nélküli, ha Alie mérésének sajá-tállapotai az alábbiak: �1;2 = (j00iAB � j11iAB) =p2; (6.10a,b)�3;4 = (j01iAB � j12iAB) =p2; (6.10,d)�5;6 = (j02iAB � j10iAB) =p2: (6.10e,f)6.3. Egy nemlineáris példaMost a nemlineáris reverzíbilis satornára láthatunk példát. Megmutatjuk,hogy ha a q kimenetelek valószín¶sége függ a bemenett®l, akkor a teleportáiótöbbszöri elvégzésekor kapott statisztikából akár meghatározható a bemenet.Tekintsünk kétállapotú rendszereket, és a megosztott pár legyen maximálisan36



összefonódott: � = 1p2� j0iB j0iC + j1iB j1iC �; (6.11)Egy reverzíbilis, de nem lineáris satornát kapunk, ha Alie mérési eredményeita következ® ortonormált bázis írja le:L1 = 12  1 p20 1 ! ; �1 = 12 j0; 0iAB + p22 j0; 1iAB + 12 j1; 1iAB ; (6.12a)L2 = 12  1 �p20 1 ! ; �2 = 12 j0; 0iAB � p22 j0; 1iAB + 12 j1; 1iAB ; (6.12b)L3 = 12  1 0p2 �1! ; �3 = 12 j0; 0iAB + p22 j1; 0iAB � 12 j1; 1iAB ; (6.12)L4 = 12  1 0�p2 �1! ; �4 = 12 j0; 0iAB � p22 j1; 0iAB � 12 j1; 1iAB : (6.12d)Végezzük el a telportáiót ugyanabból a � = � j0iA + � j1iA tiszta állapot-ból kiindulva sokszor, és a mérési eredményekb®l készítsünk statisztikát. Ígykimérhetjük Alie mérési kimeneteleinek valószín¶ségét:pq(�) = kLLyq�k2: (6.13)Ezekb®l az alábbi kombináiók képezhet®kp1 � p2 = p3 � p4 = p22 Re(���); (6.14a)(p1 + p2)� (p3 + p4) = j�j2 � 12 : (6.14b)A statisztikából meghatározva a pq valószín¶ségeket (6.14) alapján az � és �együtthatók kiszámíthatók. Bár a transzformáió nem lineráis, a kimenet iskódolja � és � értékeit:f1(�) / � j0iC + ��p2 + �� j1iC ; (6.15a)f2(�) / � j0iC + �� �p2 + �� j1iC ; (6.15b)f3(�) / ��p2 + �� j0iC � � j1iC ; (6.15)f4(�) / ��p2� �� j0iC � � j1iC : (6.15d)37



Bob a mérési eredményeib®l és az Alie-tól kapott eredményekb®l a (6.15)transzformáiós szabály ismeretében szintén kiszámolhatja � és � értékeit.Ha tehát sokszor ugyanazt az állapotot teleportáljuk, az állapot mindkéthelyen megmérhet®. Ilyen módon kapsolatot találunk a kvantumtitkosítás-sal [52℄, ill. a s¶r¶ kódolással [5℄, amely témakörök további érdekes problémákatvetnek fel a kvantuminformáió-elméletben.
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7. ÁllapotlevágásA kvantuminformáió-elméletben gyakran szorítkozunk véges sok állapotúrendszerekre. A kvantumoptikai kísérletekben azonban az optiakai módusokvégtelen sok állapotúak. Felmerül a kérdés, vajon a véges dimenzióban ki-számolt eredmények helytállóak-e. Látni fogjuk, hogy a diszkrét teleportáióúgy értelmezhet® a végtelen dimenziós állapottérben, hogy közben egy el®rekiszemelt altérre vetítjük a bement állapotát. Ezt a transzformáiót hívjukállapotlevágásnak [53,11℄.Az általános elmélet ismertetése után egy kísérletileg is realisztikus pél-dát mutatunk: ez egy olyan projekiót valósít meg, hogy a bemenet Fok-kifejtéséb®l sak az els® néhány fotonszámú állapotot tartja meg. Az eszköztkvantumollónak nevezzük. Megvizsgáljuk a kísérleti kivitelezhet®ségét és azállapottervezésben betöltött szerepét is.7.1. Az állapotlevágás általános elméleteTegyük fel, hogy A egy véges dimenziós altér HA-ban, és a HA, HB, HCHilbert-terek magasabb, akár végtelen dimenziójúak. A teleportáiós satornaekkor is az (5.7) alakot ölti. Most az A altéren való unitér reverzibilitástvizsgáljuk. Az 5.5. szakasz után egyszer¶en belátható, hogy az A altéren abemenet pontosan akkor állítható vissza unitéren, hapq(�) = 8<:kLLyqk2; ha � 2 A;0; ha � 2 A?. (7.1)Ha Ûq a visszaállító transzformáió, amit Bob hajt végre, akkor a feltétellelegyenérték¶, hogy fq = iAC PrA; (7.2)39



ahol PrA az A altérre vetít® projektor. Általában a visszaállító transzfromáiónem egyértelm¶, mert nem érdekes, hogyan van értelmezve az iAC [A℄ altérortogonális kiegészít®jén.Értelmezzük, mi történik ekkor. Ha a bemenet állapota az A altérbenfekszik, akkor ezt sikeresen teleportáljuk. Ha nem, akkor sak az A altérbe es®vetületét teleportáljuk. Ennek kLLyq�k2 valószín¶sége függ a bemenett®l, ésakkor maximális, ha a bemenet az A altérben van. Ha viszont A ortogonáliskiegészít®jében van, akkor a vizsgált mérési kimenetelnek nulla a valószín¶sége:a teleportáió sohasem sikeres, az állapotlevágásnak ekkor nins értelme. Ezesetben Alie valami más eredményt fog mérni.7.2. Optikai állapotok levágásaEbben a szakaszban az állapotlevágás egy speiális saládját mutatjuk be:egy optikai állapoton olyan projekiót valósítunk meg, amely a bemenet Fok-kifejtéséb®l sak az els® n komponenst tartja meg. Az eszközt, amely a levágástkísérletileg megvalósíthatja, kvantumollónak nevezzük.A javasolt összeállítás a 7.1. ábrán látható. A három optikai módus repre-zentálja a teleportáióban szerepet játszó három kvantumrendszert: az A, B ésC rendszernek rendre az 1., 2. és 3. módus felel meg. Az 1. módus tartalmazzaa j�i = P1k=0 k jki alakú teleportálandó állapotot. A 2. és 3. módus legyenkezdetben egy-egy fotonszám-sajátállapotban. Bel®lük az N1 nyalábosztó ál-lítja el® a teleportáióhoz szükséges összefonódott állapotot. Hasonlóképpentörténik az összetett mérés is: az N2 nyalábosztó összefonja az 1. és 2. módust,majd aD1 ésD2 ideálisnak feltételezett fotonfelbontású számláló detektorokkalmérünk.A két általános nyalábosztó (3.13) alapján összesen hat paraméterrel ad-ható meg: �1; �t; �r jellemziN1-et, �2; �t; �r pedig N2-t. Célunk úgy megválasz-tani a nyalábosztók paramétereit, az N1 nyalábosztó bemenetének állapotát ésa detektorok által mért eseményt, hogy a bemeneti állapot Fok-bázis szerintikifejtésében sak (i) a vákuum és az egyfotonos komponens (j0i, j1i), (ii) az els®három komponens (j0i, j1i, j2i), (iii) az els® n komponens (j0i, j1i, : : : , jni),(iv) a vákuum és a kétfotonos komponens (j0i, j2i) maradjon meg.40
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7.1. ábra: A kvantumolló. A 2. és 3. módus kezdetben fotonszám-sajátállapotban van. N1 és N2 általános nyalábosztó, D1 és D2 ide-ális fotonszámláló detektor, amely a jd1i, ill. a jd2i Fok-állapototméri.7.2.1. Az els® n komponens levágásaCélunk most az, hogy a kvantumolló a j0i, j1i, : : : , jni állapotokat vágja le.Tegyük fel, hogy az N1 nyalábosztó a következ® alakú összefonódott állapotothozza létre: j	i23 = nXj=0 �j jn� j; ji : (7.3)Ez felel meg az (5.1) megosztott állapotnak. Hogy ezt miként lehet el®állítani,azzal a 7.2.2. és a 7.2.3. szakaszban foglalkozunk. Most arra adunk választ,milyennek kell lennie ennek az állapotnak és az N2 nyalábosztónak a kívántállapotlevágás eléréséhez.Az N2 nyalábosztó a (7.3) állapotot összekeveri a bemeneti j�i == Pnk=0 k jki állapottal. Vizsgáljuk meg azt az eseményt, amikor a D1 ésD2 detektor d1, ill. d2 fotont számlál. A B. függelékben részletezett számolásszerint a kimenet lineárisan függ a bemenett®l, így a 3. módus a következ®
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normálatlan állapotba kerül:jkii = nXj=0Xk �jDjkk jji : (7.4)Azt szeretnénk, ha ez arányos lenne a levágottPnk=0 k jki állapottal tetsz®legesk együtthatók esetén. Ennek az a feltétele, hogy Djk diagonális legyen, és (Karányossági konstans) Djk = 8<:0; ha j 6= k,K=�j; ha j = k. (7.5)A sikeres állapotlevágáshoz szükséges (7.3) köztes állapot �j együtthatói így�j = KDjj : (7.6)A K normálási faktort a (7.3) kifejezés normálásából kapjuk:K =  nXj=0 1jDjjj2!�1=2 : (7.7)A kvantumolló hatásfoka, annak a valószín¶sége, hogy valóban a tárgyalt mé-rési esemény következik be, a (7.4) állapot normájából kapható: K2Pnk=0 jkj2.Ha a bemeneti j�i állapot legfeljebb n fotont tartalmaz, akkor a hatásfok ma-ximális (K2), és a bemeneti állapot teleportálódik. Általános esetben állapot-levágás és teleportáió történik, melynek hatásfoka kisebb.A Djk mátrix sak az N2 nyalábosztó paramétereit®l és a detektorok általmért fotonszámoktól függ. A következ®kben azt vizsgáljuk, hogy mikor teljesüla (7.5) ollózási feltétel, és milyen (7.3) köztes állapot szükséges. A B. függelék(B.7) képletéb®l látható, hogy k + n � j 6= d1 + d2 esetén a Djk mátrixelemelt¶nik. A továbbiakban azt az esetet vizsgáljuk, amikor a detektorok általmért összfotonszám megegyezik az N1 nyalábosztóra es® összfotonszámmal,n-nel. Ezt az energiamegmaradással szembeni elvárásaink indokolják. EkkorDjk f®átlón kívüli elemei automatikusan kiesnek. Tekintsünk most nénányspeiális módszert az állapotlevágásra.42



1. módszer. Könnyen belátható, hogy az ollózás (7.5) feltétele teljesül, haa D1 detektor vákuumot, a D2 pedig n fotont jelez. (B.9) alapján ugyanisDjj = Cj;j;0;0 =s�nj�Rj21Rn�j22 ; (7.8)ami nem nulla. (Rij az N2 nyalábosztót leíró mátrix.) A keresett összefonódottállapot együtthatói pedig:�j = Kq�nj�Rj21Rn�j22 = Ke�ifj�r+(n�j)�tgq�nj�(� sin �2)j(os �2)n�j : (7.9)Az eszköz hatásfokát jellemz® K2 faktor független a fázistolásoktól, és szim-metrikus nyalábosztó (�2 = �=4) esetén veszi fel maximumát. Értékét n függ-vényében a 7.1. táblázat mutatja. Jól látható, hogy K2 az n-nel rohamosansökken.2. módszer. Hasonlóan belátható, hogy az ollózás (7.5) feltétele akkor iskielégíthet®, ha a D1 detektor 1 fotont számlál, a D2 pedig (n� 1)-et. Ekkorazonban azt kapjuk, hogyD00 = C0;0;0;1 = pnR12Rn�122 = pn sin �2 (os �2)n�1 eif�r�(n�1)�tg; (7.10a)Djj = Cj;j;0;1 + Cj;j;1;0 =q (n�1)!j!(n�j)!Rj�121 Rn�j�122 �(n� j)R12R21 + jR11R22� ==q (n�1)!j!(n�j)! (�e�i�r sin �2)j�1 (e�i�t os �2)n�j�1 �j � n sin2 �2�; (7.10b)Dnn = Cn;n;1;0 = pnR11Rn�121 = pn os �2 (� sin �2)n�1 eif�t�(n�1)�rg: (7.10)Az összefonódott állapot együtthatói (7.6)-b®l kaphatók. (7.7) alapjánkönnyen felírhatjuk az állapotlevágás hatásfokát is. A maximális hatásfokotmegadó K2 faktor ismét független a fázistolásoktól. A K2 valószín¶ség �2-benismét szimmetrikus �=4-re, és páros n esetén két maximuma van. A ma-ximumok helyét, a maximális hatásfokot és az optimális transzmittivitást a7.1. táblázat mutatja.
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7.1. táblázat: A j0i, j1i, : : : jni komponenseket levágó kvantumollóK2 maximális hatásfoka és az optimális os2 �2 transzmittania, haa D1 és D2 detektor (i) d1 = 0 és d3 = n, ill. (ii) d1 = 1 és d2 = n�1fotont számlál.n d1 = 0, d2 = n d1 = 1, d2 = n� 1os2 �2 K2 os2 �2 K21 0,5 0,25 0,5 0,252 0,5 0,10 0,21 vagy 0,79 0,113 0,5 0,047 0,5 0,0474 0,5 0,023 0,38 vagy 0,62 0,0285 0,5 0,012 0,5 0,0196 0,5 0,0062 0,42 vagy 0,58 0,0127 0,5 0,0032 0,5 0,00938 0,5 0,0016 0,44 vagy 0,56 0,00567.2.2. A j0i és j1i komponensek levágása általános nyalá-bosztóvalAz el®bbiekben megadtuk, hogy melyik az az összefonódott állapot,amellyel az állapotlevágás megvalósítható. Most azt fogjuk vizsgálni, hogyanállítható el® ez az állapot n = 1 esetén. Behelyettesítve a 7.2.1. szakasz kép-leteibe kapjuk, hogy a hatásfok négyzetgyökét adó faktor K = sin �2 os �2, ésaz el®állítandó (7.3) állapot az N2 nyalábosztó paramétereivel kifejezve az 1.,ill. a 2. módszer esetén:���	(1)23 E = ei�t sin �2 j1; 0i � ei�r os �2 j0; 1i ; (7.11a)���	(2)23 E = e�i�r os �2 j1; 0i � e�i�t sin �2 j0; 1i : (7.11b)Ezeket az állapotokat szeretnénk el®állítani az N1 nyalábosztóval az j1; 0i vagya j0; 1i állapotból. Az N1 nyalábosztóval el®állítható állapotok:j1; 0i 7�! ei�t os �1 j1; 0i � e�i�r sin �1 j0; 1i ; (7.12a)j0; 1i 7�! ei�r sin �1 j1; 0i+ e�i�t os �1 j0; 1i : (7.12b)44



Az egyszer¶ség kedvéért a fázistolásokat válasszuk nullának. Nézzük most az1. módszert, tekintsük a (7.11a) és a (7.12a) egyenleteket. Az ollózás feltételeekkor az, hogy a két nyalábosztó komplementer legyen: N1 transzmittivitásaés N2 re�ektaniája egyezzen meg. Hasonló szimmetriát tapasztalhatunk, ha aj0; 1i állapotból indulunk ki, és továbbra is az 1. módszer szerinti eseményeketdetektáljuk. Ekkor a két nyalábosztónak azonosnak kell lennie.A Pegg�Phillips�Barnett-féle kvantumolló [53,54℄ a fentieknek egy speiá-lis esete, amikor a hatásfok éppen maximális, és ekkor j	23i is maximálisanösszefonódott állapot.7.2.3. A j0i, j1i és j2i komponens levágásaA következ®kben megadjuk a j0i, j1i és j2i komponenst levágó kvantumollóparamétereit. Ehhez a 7.2.1. szakasz eredményeit használjuk fel az n = 2 spe-iális esetben. Belátható, hogy ha a D1 detektor vákuumot mér, D2 pedig 2fotont számlál, akkor nem állítható el® az ollózás feltételét kielégít® összefonó-dott állapot az N1 nyalábosztóval. Viszont ha koinideniát mérünk (d1 = 1és d2 = 1, a 2. módszer), akkor van megoldás.Az el®állítandó állapot (7.10) alapján:j	23i = Kp2sin 2�2 ei(�t��r) j2; 0i+ Kos 2�2 j1; 1i � Kp2sin 2�2 ei(�r��t) j0; 2i : (7.13)Belátható, hogy a (7.13) állapot nem állítható el®, ha N1 bemenetének álla-pota j2; 0i vagy j0; 2i. Viszont j1; 1i bemenetnél igen. Ebb®l N1 a következ®állapotot hozza létre:j1; 1i 7�! 1p2 sin 2�1ei(�t+�r) j2; 0i+ os 2�1 j1; 1i �� 1p2 sin 2�1e�i(�t+�r) j0; 2i : (7.14)A fázistolások között a �t+�r = �t��r kaposolatnak kell teljesülnie. Az egy-szer¶ség kedvéért válasszuk ®ket nullának. Összevetve (7.13) és (7.14) együtt-hatóinak abszolútértékét a következ®ket kapjuk:K = os 2�1 os 2�2; (7.15a)2 = tg 2�1 tg 2�2: (7.15b)45



Mivel K normálási faktor, ez valójában egyetlen egyenlet a két változó, �1 és �2között. Ismét azt kaptuk, hogy az egyik nyalábosztó paramétere tetsz®leges le-het, és a másiké ennek megfelel®en rögzül. Ezeket élszer¶ úgy megválasztani,hogy a rendszer hatásfoka maximális legyen. Ehhez a os2 2�1 os2 2�2 függ-vényt kell maximalizálni a (7.15b) összefüggés �gyelembevételével. Látható,hogy az optimum a �1 = �2 esetben van:�1 = �2 = 12 artg(�p2): (7.16)Tehát optimális esetben a két nyalábosztó azonos, transzmittaniájuk vagy0,21 vagy 0,79. Az állapotlevágás hatásfoka 19 (j0j2 + j1j2 + j2j2). Ha a j�i ==P1k=0 k jki bemeneti állapot sak a vákuum, egy és két fotonos állapotokattartalmazza, akkor ez a kvantumolló 19 valószín¶séggel teleportáiót hajt végre.Figyelemre méltó, hogy a (7.13) állapot most is maximálisan összefonódott :j	23iopt = 1p3� j2; 0i+ j1; 1i � j0; 2i �: (7.17)7.2.4. A j0i és j2i komponens levágásaMost egy másik speiális altérre való vetítés feltételeit keressük, a j0i ésj2i komponensek levágására adunk egy módszert. Tekintsük az n = 2 esetet,és használjuk a B. függelék eredményeit. A (B.8) képlet alapján a levágásfeltétele az, hogy Djk diagonális legyen, ésD00 = K�0 ; D11 = 0; D22 = K�2 : (7.18)Tekintsük azt az esetet, amikor a D1 és D2 detektor egy-egy fotont mér. Eza 7.2.1. szakaszban megadott 2. módszernek felel meg, aDjj mátrixelemeket azott megadott módon kell kiszámítani. Ekkor az N1 nyalábosztóval el®állítandóállapot a következ® (a fázistolások �gyelmen kívül hagyásával):j	23i = 1p2� j2; 0i � j0; 2i �; (7.19)amely független az N2 nyalábosztó �2 paraméterét®l. Ez szimmetrikus N1nyalábosztóval (�1 = �=4) állítható el®. A D11 = 0 feltétel határozza megN2-t: �2 = �=4. Az eszköz hatásfoka K2 = 14 .46



7.3. Állapottervezés levágássalA nemklasszikus fényállapotok központi szerepet töltenek be a kvantumop-tikában, klasszikus állapotokból történ® el®állításuk olykor mégis nehézségekbeütközik. Az irodalomban az állapottervezésnek két módszere terjedt el: (i) egymegfelel® kölsönhatási Hamilton-operátor szerint valamely kezdeti állapotbólunitér id®fejl®déssel hozzuk létre a kívánt állapotot [25℄, (ii) nem unitér mérésifolyamattal a kezdeti állapotot élzottan megváltoztatjuk, redukáljuk [28℄.A kvantumoptikában a mérés mindig fényelnyeléssel történik (pl. fotoe-lektromos kölsönhatás). A kezdeti állapoton ezért közvetve kell elvégezni amérést: a módust egy másik módussal össze kell fonni. Az állapotlevágás sorána közvetett mérést teleportáióval valósítjuk meg: úgy mérjük meg az optikaimódus állapotát, hogy közben teleportáljuk.A 7.2. szakaszban bemutatott eszköz fontos szerepet tölthet be az állapot-tervezésben. Ha a bemenet egy j�i koherens állapot, akkor a j0i és j1i, illetve aj0i, j1i és j2i vektorok által kifeszített altérre vetít® kvantumolló kimeneténekállapota j0i+� j1i, illetve j0i+� j1i+�2=p2 j2i. Az � paraméter változtatá-sával j0i és j1i tetsz®leges szuperpozíiója el®állítható, és számos j0i, j1i, j2iszuperpozíió is. A j0i és j2i állapotokat levágó kvantumolló segítségével pe-dig gyengén összenyomott vákuumhoz (3.2. szakasz (iii) pontja) nagyon közeliállapot állítható el® alternatív úton: parametrikus konverzió helyett mérésifolyamat által. Az ilyen állapotok nemklasszikus voltát a 7.2. ábrán a Wigner-függvény negatív értékei mutatják.A Wigner-függvény a kvantumállapot leírásának egy szemléletes eszköze,amely a kvantumállapottal kapsolatos összes informáiót tartalmazza, és ezérta s¶r¶ségoperátorral ekvivalens módon megfogalmazható vele a kvantumme-hanika [55,56℄. A koordináta és impulzus fázisterén értelmezett klasszikusvalószín¶ségeloszlás-függvény kvantumos megfelel®je: kvadratikus Hamilton-operátor esetén ugyanúgy fejl®dik id®ben, mint klasszikus párja, és egyik vál-tozójában kiintegrálva a másik változó valódi valószín¶ségeloszlását adja. AWigner-függvény azonban a klasszikustól eltér®en negatív értékeket is felvehet,ezért kvázivalószín¶ség-eloszlásnak hívják. Ezek a negatív értékek utalnak azállapot er®sen nemklasszikus jellegére. Jól látható, hogy a j0i, j1i és j2i kompo-nenseket tartalmazó állapotban (7.2.b ábra) határozottan több a negatív rész.47
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0.6-0.37.2. ábra: Er®sen nemklasszikus állapotok kaphatók a klasszikuskoherens állapotokból a kvantumolló segítségével. Példánkban azj� = 2i koherens állapot a bemenet, és az ábrán a kimenet Wigner-függvénye látható (a) a Pegg, Phillips és Barnett-féle [53℄ kvantu-molló esetén, (b) a j0i, j1i és j2i állapotokat, ill. () a j0i és j2iállapotokat megtartó kvantumolló esetén. A kvázivalószín¶ség ne-gatív értékei utalnak az állapot nemklasszikus jellegére.A 7.2 szakaszban bemutatott összeállítás kísérletileg is realisztikus. Az N1nyalábosztó j1; 0i, illetve j1; 1i bemeneti állapota parametrikus konverzióvalel®állítható (3.2. szakasz (iv) pontja). A detektoroknak sak a vákuum és azj1i állapotot kell megkülönböztetniük a több fotonos állapotoktól. Az ilyendetektorok hatásfoka egyel®re nagyon alasony (3.2. szakasz vége). A konkrétkivitelezésnél a módusok id®zítése is problémát jelent. Ez az j1; 1i állapot lét-rehozásához felhasznált idler detektorok, valamint D1 és D2 négyes koiniden-iájával biztosítható. Az állapotlevágás sikeressége például úgy vizsgálható,hogy az eszköz bemenetére koherens állapotú fényt bosájtunk, a kimenetetpedig homodin detektálással [22℄ mérjük.48



8. ÖsszefoglalásA dolgozatban a kvantumteleportáiós sémákat, és az általuk megvalósí-tott állapottranszformáiók tulajdonságait vizsgáltuk. Az ideális teleportáióssémában Alie és Bob egy maximálisan összefonódott párt birtokol, és AlieBell-mérést végez. Ha az felhasznált összefonódás nem maximális, vagy a mérésnem Bell-típusú, a kimenet nem pontosan egyezik meg a bemenettel. Ezt úgy isértelmezhetjük, mintha a bemeneten egy állapottranszformáiót végeznénk, ésaz eltranszformált állapotot teleportálnánk. Ezért ezt �teletranszformáiónak �nevezhetjük.Általánosságban a teletranszformáió nem más, mint a bemeneti rendsze-ren elvégzett általánosított (POVM) mérés. A mérést azonban úgy végezhetjükel, hogy a kvantuminformáió akkor is megmarad, ha az állapot megsemmisüla detektorban. Ezért ez a módszer ígéretes lehet a kvantumállapotok tervezé-sében, nemklasszikus kvantumállapotok el®állításában.Az általános számításokban konjugált lineáris operátorokkal írtuk le azösszefonódott állapotokat és az összetett rendszerek mérését. Ez a formalizmuslehet®vé tette, hogy állításainkat általánosan, az állapottérbeli bázis rögzítésenélkül megfogalmazhassuk. Ugyanakkor az eredmények egyszer¶ alakját isbiztosítja.A teleportáió szempontjából fontos, hogy a kimenetb®l vissza lehessen ál-lítani a bemenetet. Ha ez teljesül, a transzformáió reverzíbilis. Beláttuk,hogy ha egy feltételes (probabilisztikus) teleportáiós séma egy adott mérésikimenetel esetén reverzíbilis, akkor az alábbi négy tulajdonság egyenérték¶: (i)a transzformáió lineáris, (ii) az adott mérési kimenetel valószín¶sége függet-len a bemenett®l, s így Alie a mérés révén nem jut informáióhoz a bemenetállapotáról, (iii) a transzformáió unitér operáióval visszaállítható, (iv) azösszefonódott állapot és az adott mérési kimenetel �illeszkedik � egymáshoz.Megvizsgáltuk, mikor lehetséges, hogy a mérés mindegyik kimenetele unité-49



ren visszaállítható legyen: ennek feltétele, hogy a megosztott pár maximálisanösszefonódott legyen, és Bell-típusú mérést végezzen Alie. Példaként egy érde-kes aszimmetrikus teleportáiós sémát mutattunk, ahol a bemenet kétállapotúrendszer, a kimenet viszont háromállapotú.A nem reverzíbilis sémák az állapottervezésben fontos szerepet tölthetnekbe. Az �állapotlevágás� egy speiális irreverzíbilis és bizonyos szempontbóllineáris transzformáió. Ennek során egy kiszemelt altérre vetíthetjük az be-meneti állapotot. Egy optikai módus esetén a projekió történhet például avákuum, az egy-, a két-, : : : és az n fotonos Fok-állapotokra. Ezt az esetet,amivel részletesebben foglalkoztunk, �kvantumollónak � hívjuk.Kidolgoztuk azt az eszközt, amelyik a j0i, j1i, j2i, illetve a j0i, j2i kom-ponensek levágására alkalmas. Ez két nyalábosztóból és két fotonszámlálódetektorból áll. Az eszköz kísérletileg is realisztikus. Az összefonódott állapotel®állításához szükséges j1; 1i állapot parametrikus konverzióval el®állítható.Az egy és több fotonos állapotok megkülönböztetéséhez szükséges fotonérzé-kenység¶ detektorok konkrét kivitelezhet®sége a kvantumoptika egyik kurrensterülete.Az ismertetett kvantumolló az állapottervezésben is fontos jelent®sséggelbírhat. Segítségével a j0i és az j1i Fok-állapot, valamint a j0i és j2i állapottetsz®leges szuperpozíiója, és számos j0i, j1i, j2i szuperpozíió el®állítható.Ezek er®sen nemklasszikus állapotok, és kiindulópontul szolgálhatnak számoskvantuminformatikai protokolban.Összességében, a kvantumteleportáió tanulmányozása hasznos a kvantum-informáió-elméletben és az állapottervezésben egyaránt. Ugyanakkor segít akvantummehanika alapjainak megértésében, mint az összefonódás és a nem-lokalitás.
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A. Függelék
A.1. A teleportáiós satorna kiszámításaMost levezetjük a teleportáiós satorna képletét. A jelöléseket az 5.1. ábrafoglalja össze. Tiszta állapot esetén a három rendszer állapota �
 �. Az ABrendszeren elvégzett mérés q kimenetele esetén az új állapot a Neumann-elvszerint:(j�q ih �qj 
 ÎC)(�
 �) ==Xij �j�q ih (Lqei)
 eij 
 ÎC� [�
 ej 
 (Lej)℄ ==Xij hLqei j �ihei j eji�q 
 (Lej) =Xi 
Lyq� �� ei��q 
 (Lei) ==Xi �q 
 �L �ei
ei �� Lyq���� = �q 
 (LLyq�): (A.1)A továbbiakban azt az esetet vizsgáljuk, amikor a bemenet �̂be s¶r¶ségo-perátora adott. A teleportáió sikerességének ellen®rzéséhez Bob elvégez a Crendszeren egy mérést, amelynek eredménye a HC-n értelmezett Q̂ projektor.Ennek a valószín¶sége:p(Q̂) = Tr h(ÎAB 
 Q̂)(�̂be 
 j� ih �j)i ==Xij Tr h(ÎAB 
 Q̂)(�̂be 
 jei ih ejj 
 jLei ihLejj)i ==Xij (Tr �̂be)hej j eiihLejjQ̂jLeii =Xi heijLyQ̂Ljeji = Tr(Q̂LLy): (A.2)Most számoljuk ki annak a valószín¶ségét, hogy �Alie mérésének eredmé-nye q� és ugyanakkor �Bob mérési eredménye Q�. A két esemény kommutálása52



miatt az együttes esemény a j�q ih�qj 
Q projektor. A valószín¶ség tehát:p(Q̂ ^ q) = Tr h(j�q ih�qj 
 Q̂)(�̂be 
 j� ih �j)i ==Xijkl Tr h(jLqei ihLqejj 
 jei ih ejj 
 Q̂)(�̂be 
 jek ih elj 
 jLek ihLelj)i ==Xijkl hLqej j�̂bejLqeii hej j ekihel j eiihLeljQ̂jLeki ==Xij 
Lyq�̂beLqei �� ej�Dej ��� LyQ̂LeiE =Xi hQ̂LeijLLyq�̂beLqeii: (A.3)Kihasználva, hogyQ̂Lei =Xj Q̂jej ih ejjLei =Xj hej j LeiiQ̂ej =Xj 
ei �� Lyej�Q̂ej; (A.4)így folytathatjuk:p(Q̂ ^ q) =Xij D�heijLyeji�Qej ��� LLyq�̂beLqeiE ==Xij DQej ��� LLyq�̂beLq�eiheijLyeji�E =Xj hejjQ̂LLyq�̂beLqLyjeji == Tr(LLyq�̂beLqLyQ̂): (A.5)A.2. A satorna linearitásaÁllítás: (Az 5.5. szakaszban felvetett probléma.) Ha az fq teleportáióssatorna reverzíbilis, akkor az alábbi három kijelentés egyenérték¶:(i) fq lineáris,(ii) a p(q) valószín¶ség független a bemenett®l,(iii) fq unitéren visszaállítható.Bizonyítás: (i))(ii). Az fq satornát sak normált állapotokra értelmez-tük, ezért a linearitás megfogalmazása kisit körülményes:fq(�1�1 + �2�2) = �1fq(�1) + �2fq(�2) (A.6)53



minden �1, �2, ill. (�1�1 + �2�2) HA-beli állapotra, amennyiben k�1�1 ++ �2�2k = 1. Ebben az esetben fq egyértelm¶en kiterjeszthet® az egész HAtéren értelmezett lineáris operátorrá. Tegyük fel, hogy �1 és �2 lineárisanfüggetlenek. Ekkor (A.6) így fejthet® ki:�1 1LLyq(�1�1 + �2�2) � 1LLyq�1!LLyq�1 ++ �2 1LLyq(�1�1 + �2�2) � 1LLyq�2!LLyq�2 = 0: (A.7)Mivel fq injektív, LLyq�1 és LLyq�2 is lineárisan független. Emiatt az (A.7)egyenletben a zárójelben lév® együtthatóknak el kell t¶nniük. Mivel �1 és �2tetsz®leges volt, a p(q) valószín¶ség független a bemen® állapottól.(ii))(iii). Tegyük fel, hogy p(q) független �-t®l. Ekkor LLyq injektív, mertegyik vektort sem képezi a 0-ba. Ennek számszorosa fq, tehát fq lineárisoperátor (ill. kiterjeszthet® lineáris operátorrá). Most belátjuk, hogy a �1 és�2 ortogonális állapotok LLyq általi képe is ortogonális. Ismét legyen ��1+��2a két állapot nem triviális normált kombináiója. Ekkor:kLLyq(��1 + ��2)k2 = j�j2kLLyq�1k2 + j�j2kLLyq�2k2 ++ 2Re ����hLLyq�1jLLyq�2i�: (A.8)Kihasználva, hogy kLLyq�k2 ugyanaz minden �-re, és j�j2 + j�j2 = 1, a követ-kez®t kapjuk: 0 = 2Re ����hLLyq�1jLLyq�2i�: (A.9)Emiatt fq skalárszorzattartó, megszorítva értékkészletére pedig unitér.A (iii))(i) rész magától értet®dik.
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B. FüggelékA kvantumteleportáiós sémában az A rendszer kezdetben (a kvantumollóesetén az 1. módus) egy ismeretlen j�i = P1k=0 k jki állapotban van, míg aB és C rendszer együttese egy összefonódott állapotban, amely esetünkbenj	i23. Az A és B rendszeren elvégzett közös mérés során � amelyet az N2nyalábosztó és a detektorok együttesen végeznek � a C rendszer (3. módus)állapota is megváltozik. A következ®kben ezt számoljuk ki.A jelöléseket a 7.1. ábra mutatja. Tegyük fel, hogy az N1 nyalábosztó akövetkez® állapotot állította el®:j	i23 = nXj=0 �j jn� j; ji : (B.1)Az N2 nyalábosztót megadó mátrixot jelöljük röviden R-rel. Hatása a követ-kez®képpen írható (3.12) alapján: b̂y1b̂y2! =  R11 R21R12 R22! ̂y1̂y2! : (B.2)A nyalábosztó bemeneti állapota PkPnj=0 k�j jk; n� j; jib. A jk; n� ji ál-lapot az alábbi módon transzformálódik:jk; n� jib = 1pk!(n� j)! b̂y1kb̂y2n�j j0i == kXl=0 n�jXm=0Cjklm jl +m; k + n� j � l �mi ; (B.3)ahol felhasználtuk a (B.2) összefüggést, majd a binomiális tételt, ésCjklm =s(l +m)!(k + n� j � l �m)!k!(n� j)! �kl��n� jm �Rl11Rk�l21 Rm12Rn�j�m22 :(B.4)55



Ezek alapján N2 hatása után a három módus állapota:Xk nXj=0 kXl=0 n�jXm=0Cjklmk�j jl +m; k + n� j � l �m; ji : (B.5)Tegyük fel most, hogy a D1 és D2 detektor d1, ill. d2 fotont számlál. Ekkor ahárom módus a következ® állapotba �ugrik�:Xk nXj=0 Djkk�j jd1; d2; ji ; (B.6)ahol Djk = kXl=0 n�jXm=0Cjklm Æl+m;d1 Æk+n�j�l�m;d2: (B.7)A 3. módus (a kimenet) tehát a következ® tiszta állapotba került:jkii =Xk nXj=0 �jDjkk jji : (B.8)Jól látható, hogy a (B.7) kifejezés elt¶nik azokra a j; k indexekre, amelyekrek + n� j 6= d1 + d2. Egyébként az utolsó Æ-függvény lehagyható. Legyen d1 ++ d2 = n. Ekkor Djk diagonális, és a diagonális elemei:Djj = jXl=0 n�jXm=0 Æl+m;d1s d1!d2!j!(n� j)!�jl��n� jm �Rl11Rm12Rj�l21 Rn�j�m22 : (B.9)
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