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Samenvatting

Al sinds het begin van de vorige eeuw hebben veel natuurkundigen en scheikundigen
zich bezig gehouden met de vele, soms contra-intüıtieve, aspecten van de quantum-
mechanica1. Sterker nog: als we alle tijd waarin door verschillende wetenschappers aan
deze theorie gewerkt is bij elkaar optellen, dan is quantummechanica veruit de ‘oudste’
theorie die er is. Dit proefschrift sluit aan bij deze traditie.

Ruim vijftien jaar geleden opperde de bekende fysicus Richard Feynman, dat de
quantummechanica ons misschien wel in staat zou kunnen stellen een compleet nieuw
type computer te bouwen. Hij doelde daarbij niet zozeer op het miniaturisatie aspect2,
waarbij quantummechanica een steeds belangrijkere misschien wel belemmerende rol
gaat spelen, maar op een nieuwe manier van rekenen. Hij had een manier voor ogen
die gebruik maakt van de bijzondere aspecten van de quantummechanica: superpositie
en verstrengeling.

Volgens de quantummechanica kan een systeem zich tegelijkertijd in meerdere toe-
standen bevinden, dit wordt ook wel superpositie genoemd. Zoals in het beroemde
voorbeeld van Schrödinger’s kat, waarin een kat tegelijkertijd levend en dood zou kun-
nen zijn. Met verstrengeling wordt verwezen naar de quantummechanische toestand
van twee of meer systemen, waarbij een meting aan het ene systeem instantaan in-
vloed heeft op de toestand van het andere systeem, hoe ver deze zich ook van elkaar
bevinden.

De meeste hedendaagse computers maken gebruik van een hele grote collectie bits
om hun berekeningen te kunnen doen. Deze bits zijn opgebouwd uit meerdere transis-
toren (hele kleine stroomschakelaartjes) die de toestanden ‘0’ en ‘1’ representeren. Het
uitvoeren van een programma is voor een computer niets anders dan een ongelofelijk
complexe manipulatie van alle bits die hij tot zijn beschikking heeft. De toestanden van
de bits van een hedendaagse computer zijn echter beperkt tot één van de toestanden ‘0’
of ‘1’. Niet allebei tegelijk. Hier ligt nou precies de winst van een quantummechanische
computer met bits die, middels superpositie, tegelijk ‘0’ en ‘1’ kunnen zijn.

Dit heeft geleid tot het idee voor quantumcomputers die hun berekeningen doen
met qubits (bits die tegelijk ‘1‘ en ‘0‘ kunnen zijn). Het is echter niet eenvoudig een
programma te bedenken dat de mogelijkheid tot superpositie ook echt tenvolle benut.
Het heeft tot 1994 geduurd tot een dergelijk algoritme er was. Er zijn wel eerder kleine

1Ik kies ervoor de spelling van het woord ‘quantummechanica’ te gebruiken zoals deze voor de
officiële spellingwijziging in 1995 was.

2Miniaturisatie van de kleinste elementen van computerchips is noodzakelijk om de chips sneller
te kunnen maken. Aan deze miniaturisatie komt echter binnen een aantal jaren een eind omdat de
elementen dan zo klein zullen zijn dat quantummechanische effecten te grote verstoringen zullen
veroorzaken.
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algoritmes bedacht die gebruik maken van superpositie, maar deze waren erg acade-
misch van aard en niet bruikbaar. In 1994 echter bedacht Peter Shor een algoritme om
een product van grote priemgetallen snel weer te ontbinden in factoren. Dit algoritme
werkt alleen op een quantumcomputer en kan de ontbinding in priemfactoren zo vele
malen sneller uitvoeren dan een hedendaagse computer. In eerste instantie lijkt dit al-
goritme ook niet erg bruikbaar, ware het niet dat de belangrijkste aanname in de RSA3

versleutelingsmethode is dat deze ontbinding juist niet snel gedaan kan worden, mits de
getallen maar groot genoeg zijn. Deze RSA methode is de standaard voor de versleu-
teling van internetverkeer en vele andere stromen van informatie. Als een product van
twee grote priemgetallen wel snel ontbonden kan worden is deze versleutelingsmethode
eenvoudig te kraken en is al het ‘beveiligde’ internetverkeer eenvoudig af te luisteren.
Shor’s algoritme veroorzaakte opeens een grote interesse in de quantumcomputer. In
de Verenigde Staten wordt er sindsdien door de overheid flink geld in gepompt in on-
derzoek naar quantumcomputers. Ook sommige grote bedrijven als bijvoorbeeld IBM4

hebben een eigen onderzoeksgroep naar quantumcomputers.

Deze eerste helft van dit proefschrift gaat over de verschillende aspecten van de
quantumcomputer. Als inleiding op dit onderwerp bevat hoofdstuk 1 een beschrijving
van de verschillen tussen de quantumcomputer en de hedendaagse computer. Verder
passeren een aantal bekende quantumalgoritmes in detail de revue. Dit hoofdstuk om-
helst een historisch overzicht van theoretische ontwikkelingen op het gebied van de
quantumcomputer waarbij afleidingen en bewijzen veelal op een eigen manier gedaan
zijn.

Basisingrediënten voor de quantumcomputer zijn de qubits. Net zoals in de he-
dendaagse computers, moeten in een quantumcomputer de bits op een gecontroleerde
manier gemanipuleerd worden om geen informatie te verliezen. Zelfs in moderne com-
puters verliest het werkgeheugen zijn informatie als het niet regelmatig ‘ververst’ wordt;
de bits worden met enige regelmaat geforceerd in de toestanden te staan die ‘0’ of ‘1’
representeren. In een quantumcomputer is dit probleem vele malen groter, het ‘ver-
versen’ van de qubits zou juist alle quantummechanische effecten als superpositie en
verstrengeling teniet doen. Daarom moet de besturing van qubits erg precies verlopen
en mag de manipulatie van één qubit de ander niet bëınvloeden. Verder hebben we nog
te maken met de invloed van buitenaf. We leven in een wereld met een temperatuur
die niet gelijk is aan het absolute nulpunt. Velen ervaren dit als prettig, maar voor een
quantumcomputer betekent dit kleine verstoringen, trillingen, straling, enzovoort. Dit
effect van de eindige temperatuur, die de toestand van qubits verwatert en effectief de
qubits degradeert tot normale bits, laten we voor dit proefschrift buiten beschouwing.
We kijken alleen naar verstoringen veroorzaakt door de bedoelde manipulatie van de
qubits en onderlinge interactie tussen qubits.

In hoofdstuk 2 bekijken we een model voor een potentiële quantumcomputer. Dit

3RSA staat voor de namen Rivest, Shamir en Adleman. Zij bedachten deze versleutelingsmethode
in 1978.

4IBM is een geregistreerd handelsmerk van IBM Corporation.
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model is gebaseerd op de manipulatie van spins. Een spin is in deze context een verza-
melnaam voor objecten (vaak atomen of groepjes atomen) die een intern magnetisch
moment hebben. De ‘richting’ van de spins, ‘op’ of ‘neer’, correspondeert met een
qubit waarde ‘0’ of ‘1’.

In principe is het niet zo belangrijk dat het om atomen gaat, want een algemeen
model dat gebaseerd is op spins is in staat de dynamica van elke mogelijke quantum-
computer te beschrijven. We zijn echter van de manipulatie van atomen uitgegaan
omdat op dit gebied reeds experimenten gedaan zijn. Deze experimenten zijn gedaan
met behulp van zogenaamde NMR (Nuclear Magnetic Resonance) technieken. Hiermee
wordt de richting van het magnetisch moment van atomen in een molecuul gemanipu-
leerd door middel van korte elektromagnetische pulsjes.

In hoofdstuk 2 geven we de theoretische beschrijving van de invloed van deze
pulsjes op de spins. Verder voeren we computersimulaties uit van de bewegingen van
deze atomen onder invloed van een aantal algoritmes5 en onder invloed van elkaar. De
verstoringen blijken al gauw ernstig te worden als we een systeem van meer dan twee
qubits beschrijven of als het om een complexer algoritme gaat. We komen daarom met
een methode waarin de manipulatiepulsjes zo gekozen worden dat de verstoring van
andere qubits minimaal is. De toepasbaarheid van deze methode wordt echter vrij be-
perkt als het aantal te manipuleren qubits weer toeneemt. In dit hoofdstuk komen we
tot de conclusie dat quantumcomputers op basis van NMR niet als een serieuze kandi-
daat voor toekomstige grotere quantumcomputers gebruikt kunnen worden. Bovendien
spreken we de angst uit dat het probleem wel eens generiek voor quantumcomputers
zou kunnen zijn.

In hoofdstuk 3 verplaatsen we de aandacht van quantumcomputers naar spinsyste-
men. We beschrijven een algoritme om snel de fysische eigenschappen van een complex
spinsysteem te kunnen beschrijven. In principe is het algoritme ook geëigend om op
een toekomstige quantumcomputer efficiënt te draaien, maar het draait ook zeer ef-
ficiënt op hedendaagse computers. Hoewel dit algoritme reeds eerder in de literatuur
gebruikt is, is de mathematische geldigheid ervan nooit bewezen. Wij geven een sta-
tistisch bewijs van de geldigheid en testen het algoritme door een aantal eenvoudige
spinsystemen, waarvan de eigenschappen ook op exacte wijze uit te rekenen zijn, te
bepalen. De toepassingen voor het algoritme zijn niet beperkt tot spinsystemen, het is
bruikbaar voor nagenoeg elke model waarvan de ontwikkeling in de tijd uitgedrukt kan
worden in termen van een matrixvergelijking.

Het laatste hoofdstuk gaat over een macroscopisch quantummechanisch effect dat
voor het eerst gemeten werd in 1996. Over het algemeen doen quantummechanische
effecten pas hun intrede wanneer we naar zeer kleine deeltjes en een zeer kleine hoe-
veelheid daarvan kijken. Daarom was het zo dat tot voor kort ‘tunnelen’ alleen was
waargenomen met lichtdeeltjes, elektronen en andere deeltjes die niet groter zijn dan
een atoom. Met ‘tunnelen’ bedoelen we het effect waarbij, volgens de klassieke wet-

5Een quantumalgoritme op een NMR-quantumcomputer is dus niets anders dan een reeks verschil-
lende precies gekozen elektromagnetische pulsjes.
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ten van behoud van energie, een deeltje nooit over een bepaalde barrière zou kunnen
komen. Quantummechanisch is dit echter vaak wel mogelijk.

In 1996 werd dit effect voor het eerst waargenomen in een macroscopisch systeem,
dat bestond uit een kristal van identieke magnetische moleculen6. In dit kristal tunne-
len onder bepaalde omstandigheden alle moleculen van één magnetisatierichting naar
een andere, terwijl dit volgens de klassieke regels van behoud van energie onmogelijk
zou moeten zijn. Nu is het tunnelproces vanuit de regels van de quantummechanica
goed begrepen. Wat dit proces bijzonder maakt, is dat het gaat om een kristal van
macroscopische grootte dat gewoon met het blote oog waarneembaar is.

Hoewel de kwalitatieve beschrijving vanuit de quantummechanica correct is, zijn
er met de kwantitatieve beschrijving grote problemen. In hoofdstuk 4 geven we een
verklaring waarom de theoretische waarden erg moeilijk met de experimenteel waarge-
nomen waarden te vergelijken zijn. Er is een mathematische relatie7 tussen de mate van
tunnelen en de afstand tussen twee energieniveaus van één molecuul. In de literatuur
over dit onderwerp wordt veel aandacht besteed aan de berekening van deze afstand.
Wij laten echter zien dat de oorspronkelijke mathematische relatie niet meer geldt als
het om veel moleculen gaat die elkaars invloed tijdens het tunnelen voelen. We geven
onder een aantal aannames een nieuwe mathematische relatie. Dit doen we vooral om
aan te tonen dat het om een sterk effect gaat. De nieuwe relatie is echter nog steeds
niet voldoende om de mate van tunnelen correct te beschrijven. Het toont echter wel
aan dat het niet volstaat slechts de afstand tussen de energieniveaus te berekenen en
dat het tunnelproces in deze kristallen misschien wel te complex is om kwantitatief
correct beschreven te worden.

6De moleculen zijn opgebouwd uit een aantal atomaire spins en worden ook wel nanomagneten
genoemd. Het totale magnetisch moment van deze moleculen is relatief groot, dit maakt ze een
interessante kandidaat voor gebruik als qubit.

7Een relatie die al sinds 1932 bekend is.


