
 برای محاسبات کوانتومی درستازی سفشرده

 

دانشمندان در دانشگاه هوکایدو  باشد.رات زیراتمی میذالعات با استفاده از یک مدل نظری جدید شامل نور فشرده شده برای انتقال دقیقی از اط

های نظری تر از مدلمیلیارد بار دقیق ١٠ بیش از از نظر میزان خطا یو گزارش دادند که این روش نظری برای محاسبات کوانتومیو دانشگاه توک

ت زیراتمی برای انتقال، پردازش و ذخیره مقدار بسیار های کوانتومی است که از خواص گوناگون ذرارایانهروش جدید آنها در کاربرد است. موجود 

 دهد.مدرن میهای رایانهتر شدن سازی فرآیندهای شیمیایی پیچیده برای بهتر و سریعکند، و توانایی مدلزیادی از اطالعات پیچیده استفاده می

در حال  تواند در یکی از دو حالت باشد: صفر یا یک. دانشمندانکنند. یک بیت میها آنها را ذخیره میها به بیتهای امروزی با تبدیل دادهرایانه

این توانند در بیش از دو حالت باشند که شوند، هستند. این ذرات میهای کوانتومی نامیده میکه بیت ت زیراتمیهایی برای استفاده از ذراراه بررسی

های کوانتومی های ساختمانی رایانهنتومی، بلوکهای کواشود. بیتتوسط آنها میتری از اطالعات سازی و پردازش مقدار وسیعذخیره خود سبب

 هستند.

توسط الگوهای دیجیتالی های کوانتومی بیت را به عنواناطالعات باشد، های نور میفوتونروش مشابه دیگر شامل استفاده از خصوصیات ذاتی 

جدا شده واج نور از ام در طول محاسبات کوانتومی دنتواناما اطالعات تبدیل شده می کنند.تبدیل می به یک پرتو نور کردن میدان الکترومغناطیس

اند. سازی نور را مورد آزمایش قرار دادهت، دانشمندان فشردهبرای کاهش از بین رفتن اطالعا د.نتجمع خطاها شوو منجر به از بین رفتن اطالعات( )

کند. نویزها سطح میحذف از یک میدان الکترومغناطیسی را  (Noise)یا نویز  که نوسانات کوچک در سطح کوانتومیآیندی است سازی فرفشرده

سازی اپتیکال )عملی( سازی ابزاری مؤثر برای پیادهرو فشردهاز اینکنند. تعریف می را در دامنه و فاز میدان الکترومغناطیسیقطعیت از عدم مشخصی

 شد.باباشد، اما استفاده فعلی ناکافی میهای کوانتومی میرایانه

و همکارانش، راهی جدید برای  دانشگاه هوکایدو( از، آکیهیسا تومیتا )فیزیکدان کاربردی Physical Review Xدر یک مقاله منتشر شده در مجله 

های کوانتومی و حاالت میدان مغناطیسی کاهش چشمگیر خطاها با استفاده از این روش را نشان دادند. آنها مدلی نظری که از هر دو خصوصیات بیت

با یکدیگر جمع ها بیت این کههای کوانتومی مستعد خطا در زمانیبا حذف بیت سازی نورشامل فشرده این روش کرد را توسعه دادند.استفاده می
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 ١٠باشد، به این معنا که در هر تر میهای آزمایشگاهی موجود دقیقنسبت به روشمیلیارد بار  ١٠بیش از از نظر خطا این مدل باشد. می، شوندمی

تواند های در دسترس موجود، دست یافتنی بوده و میروش با استفاده از تکنولوژی"گوید: باره میزار محاسبه، یک خطا وجود دارد. تومیتا در اینه

 "بیشتر در تحقیقات محاسبات کوانتومی مورد بررسی قرار گیرد.
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