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10. OPIS SKRÓCONY PRZEDMIOTU:
Informacyjne technologie kwantowe (ITK) nie są wykładane w postaci zwartej jako całość tworząca
nowy obszar nauk inżynieryjno-technicznych, obejmujących w szczególności dyscypliny naukowe
AEE oraz ITT. Obszar ten jest interdyscyplinarny i obejmuje następującą wiedzę z przymiotnikiem
kwantowa: zasadę działania, technologię elementów i urządzeń funkcjonalnych, fotonikę,
informatykę, architekturę komputerów, atomowe zagary, czujniki i urządzenia pomiarowe, złożone
systemy kwantowe, metody programowania, itp. Przy obecnym szybkim rozwoju obszaru IKT,
przedmiot na ten temat wydaje się wręcz obowiązkowy.
Zawartość wykładu: obszar informacyjnych technologii kwantowych, informatyczna teoria kubitu,
komuting kwantowy, kryptografia kwantowa, fizyczna realizacja kubitu, kubity magnertyczne i
optyczna, kubity stacjonarne i ruchome, teoria komputera kwantowego, inżynieria komputera
kwantowego, kwantowy komputer fotiniczny, kwantowe środowiska chmurowe, czujniki kwantowe,
obrazowanie kwantowe, zegary atomowe, telekomunikacja kwantowa, środowisko projektowe
ARTIQ-SINARA,
11. OPIS PRZEDMIOTU:
Informacja kwantowa, której jednostką elementarną jest kubit, jest zawarta w skwantowanym,
dyskretnym stanie układu kwantowego. Od informacji klasycznej odróżnia ją charakter
probabilistyczny oraz możliwość zakodowania w nielokalnych związkach pomiędzy układami
kwantowymi. Kwantowe związki nielokalne, będące powszechną właściwością wszechświata,
nazywamy stanami splątanymi. Układ kwantowy jest obiektem podlegającym mechanice kwantowej
i jest ograniczony rozmiarowo do skali atomowej. Kubit jest dowolną superpozycją dwóch stanów
kwantowych oznaczanych jako |0> i |1>. Odczytując wartość kubitu uzyskuje się z pewnym
prawdopodobieństwem wartość 0 lub 1. Nie można przewidzieć która wartość zostanie odczytana.
Stan układu kwantowego jest nietrwały, ograniczony przez czas dekoherencji. Czas ten,
zdeterminowany szumem i właściwościami układu odczytu, ogranicza skalowalność technologii
kwantowych. Kubitem są np. elektron i jego dwuwartościowy spin, foton i jego dwuwartościowy stan
polaryzacji, jon z odpowiednio wybranymi dwoma poziomami energetycznymi, ale też molekuły
posiadające spin, oscylatory kwantowe czy kwazicząstki. Rejestr kwantowy jest uporządkowanym
układem kubitów. Z kubitów i ich układów buduje się logiczne bramki kwantowe. Z kubitów, bramek
kwantowych i układów kontrolno-sterujących buduje się systemy kwantowe: komputery, zegary,
czujniki, systemy pomiarowe, urządzenia, grawimetry, akcelerometry, i wiele innych. Do kontroli
kubitów potrzeba jest zaawansowana fotonika, ultrastabilne przestrajalne lasery
jednoczęstotliwościowe oraz zaawansowana, najlepiej standaryzowana elektronika.
Zawartość wykładu: obszar informacyjnych technologii kwantowych, informatyczna teoria kubitu,
komuting kwantowy, kryptografia kwantowa, fizyczna realizacja kubitu, kubity magnertyczne i
optyczna, kubity stacjonarne i ruchome, teoria komputera kwantowego, inżynieria komputera
kwantowego, kwantowy komputer fotiniczny, kwantowe środowiska chmurowe, czujniki kwantowe,
obrazowanie kwantowe, zegary atomowe, telekomunikacja kwantowa, środowisko projektowe
ARTIQ-SINARA,
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Podana literatura ma charakter przykładowy.
13. EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Systematyczne opanowanie przez słuchacza wykładu wiedzy na temat informatycznych technologii
kwantowych. Zdobycie elementarnych umiejętności samodzielnego działania w kwantowym
środowisku projektowyym Artiq-Sinara.

