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Referat zawiera informacje dotycz"ce teoretycznych podstaw budowy komputera kwantowego. W ramach 
implementacji takiego urz"dzenia proponowane s" ró#ne metody. Tu przybli#ony zosta! pomys! wykorzystania 
zjawiska j"drowego rezonansu magnetycznego. Nast$pnie zosta!y przedstawione macierzowe postacie 
operatorów unitarnych, które odwzorowuj" podstawowe operacje logiczne, jakie b$dzie w stanie wykona% 
komputer kwantowy. Referat nie zawiera oryginalnego dorobku naukowego autorki, lecz zosta! przygotowany 
jako materia! szkoleniowy na XXII Sympozjum Ko!a Zainteresowa& Cybernetycznych Wojskowej Akademii 
Technicznej na podstawie [5]. 
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1. J!drowy rezonans magnetyczny 
 
J"drowy rezonans magnetyczny jest jednym ze 
zjawisk fizycznych, obok m. in. pu!apkowania 
jonów, kropek kwantowych, z!"cza Josephsona      
i metod optycznych, które rokuje nadziej$, i# na 
jego bazie b$dzie mo#liwe zbudowanie 
komputera kwantowego[5]. 

Zjawisko j"drowego rezonansu magnetyce-
nego polega na rezonansowym poch!anianiu 
energii elektromagnetycznej w cia!ach sta!ych, 
cieczach i gazach. Zjawisko to zachodzi,        
gdy badana substancja sk!ada si$ z pierwias-
tków, których j"dra maj" nieparzyst" liczb$ 
protonów lub neutronów. Nukleony te posiadaj" 
tzw. moment magnetyczny oraz wewn$trzny 
moment p$du, czyli spin. 

Rys. 1. Kierunek wektorów momentów 
magnetycznych protonów w sta!ym polu 

magnetycznym o indukcji B0 
 

Gdy na protony nie oddzia!uje zewn$trzne 
pole magnetyczne, kierunki momentów 
magnetycznych tych nukleonów s" ustawione 
przypadkowo. Je#eli znajd" si$ one w sta!ym 
polu magnetycznym, to kierunki momentów 
magnetycznych ustawi" si$ wzd!u# linii pola 

magnetycznego. Cz$'% protonów przyjmie 
po!o#enie równoleg!e (o kierunku i zwrocie 
zgodnym z kierunkiem i zwrotem pola 
magnetycznego B0), a pozosta!e – anty-
równoleg!e (Rys. 1). 

Niezale#nie od kierunku spinu (równolegle 
lub antyrównolegle wzgl$dem linii pola 
magnetycznego), wektor momentu p$du ka#dego 
protonu wykonuje w przestrzeni ruch obrotowy 
zakre'laj"c sto#ek, którego wierzcho!ek stanowi 
j"dro atomu. Ruch ten nazywa si$ precesj" i jest 
wywo!any dzia!aniem zewn$trznej si!y – pola 
magnetycznego o indukcji B0. Cz$stotliwo'% 
ruchu precesyjnego jest okre'lona wzorem 
Larmora: 

 
f0 =  B0 / 2!   lub   "0 =  B0         (1) 

 
gdzie: ( – sta!a #yromagnetyczna, 

     B0 – indukcja pola magnetycznego [T]. 
W warunkach równowagi termodynamicznej 
liczba protonów, ustawiona zgodnie z kie-
runkiem B0 (co odpowiada ni#szemu poziomowi 
energetycznemu stanu magnetycznego), jest 
wi$ksza od liczby protonów ustawionych 
przeciwnie. Na skutek tego w badanym uk!adzie 
wyst"pi niewielkie wypadkowe namagneso-
wanie M0. Taki uk!ad mo#e poch!on"% energi$ 
dostarczon" z zewn"trz, je#eli podzia!amy na 
niego polem elektromagnetycznym, którego 
cz$stotliwo'% jest równa cz$stotliwo'ci Larmora 
(le#y ona w przedziale cz$stotliwo'ci 
radiowych). Po otrzymaniu takiego impulsu 
wypadkowy wektor magnetyzacji mo#e zmieni% 

B0 
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swoje po!o#enie w odniesieniu do zewn$trznego 
pola magnetycznego B0 i odchyli% si$ od jego 
kierunku o pewien k"t. Gdy pobudzenie ustanie, 
moment M0 powraca do stanu pocz"tkowego,     
a nagromadzona energia zostaje wyemitowana  
w postaci tzw. sygna!u swobodnej relaksacji  
lub echa. 

Zjawisko j"drowego rezonansu magnetycz-
nego jest wykorzystywane w nast$puj"cy 
sposób: cewka nadawcza, skierowana na badany 
obiekt, wysy!a impulsy elektromagnetyczne       
o w!a'ciwie dobranych cz$stotliwo'ciach i cza-
sach trwania, a nast$pnie cewka odbiorcza 
poch!ania, wyemitowane przez obiekt, echo 
(sygna! relaksacji). 
 
2. Model komputera kwantowego 

 
W medycynie u#ywa si$ j"drowego rezonansu 
magnetycznego do badania struktury 
wewn$trznej obiektów (np. #ywych tkanek).  
W informatyce natomiast prowadzi si$ badania 
nad mo#liwo'ci" wykorzystania metod 
rezonansu magnetycznego do realizacji 
procesów obliczeniowych, a dok!adniej do 
budowy komputera kwantowego. Komputer ten 
móg!by sk!ada% si$ z magnesu, który posiada 
szczelin$, gdzie umieszczona jest rurka z ciecz" 
o znanym sk!adzie i strukturze. Atomy p!ynu  
z rurki znajdowa!yby si$ wi$c w sta!ym polu 
magnetycznym.  
 

 
 

Rys. 2. Schemat budowy komputera kwantowego, 
wykorzystuj"cego zjawisko j"drowego rezonansu 

magnetycznego 
 

Momenty protonów, w j"drach tych atomów, 
by!yby traktowane jako elementarne jednostki 
obliczeniowe tzw. kubity, poniewa# moment jest 
wielko'ci" wektorow" i jego kierunek, wzgl$-
dem pola magnetycznego B0, mo#na 
interpretowa% jako logiczn" warto'% zero lub 
jeden (kierunki, okre'laj"ce przeciwne warto'ci 
logiczne, powinny by% ortogonalne). Tak" par$ 

kwantowych bitów nazywa si$ baz" 
obliczeniow", np. baz" standardow" nazywamy 
baz$ B={|0>,|1>} w dwuwymiarowej przestrzeni 
Hilberta H2, gdzie |0> i |1> reprezentuj" kubity. 
Kwantowy stan momentu protonu mo#e zosta% 
opisany za pomoc" superpozycji elementów       
z bazy: 
 

|%> = &|0> + '|1>   (2) 
 
gdzie liczby zespolone & i ' nazywane s" 
amplitudami stanu, a wektor |%> jest 
znormalizowany, czyli |&|2 + |'|2 = 1. Oznacza to, 
#e kubit |%> H2 przyjmuje warto'% logiczn" 
zero z prawdopodobie&stwem |&|2 oraz warto'% 
logiczn" jeden z prawdopodobie&stwem |'|2. 
Probabilistyczny charakter zjawisk kwantowych 
powoduje, #e do ich opisu nie mo#na u#y% 
klasycznego bitu, który w danej chwili 
przyjmuje tylko jedn" warto'%: zero lub jeden. 

Proces obliczeniowy, w uk!adzie z rysunku 1, 
polega!by na wysy!aniu do cieczy odpowiednio 
dobranych impulsów elektromagnetycznych,    
co spowoduje odchylanie si$ spinów moleku!,    
a po sko&czeniu eksperymentu, ka#da moleku!a 
wyemituje echo, które, odpowiednio zinter-
pretowane, b$dzie rozwi"zaniem postawionego 
zadania.  

Niezale#nie od tego, czy do budowy 
komputera kwantowego zostanie wykorzystany 
j"drowy rezonans magnetyczny czy te# inna 
technologia, b$dzie on musia! spe!nia% 
nast$puj"ce warunki[5]: 
! kubit musi by% reprezentowany przez uk!ad 

o wyra)nie okre'lonych dwóch stanach 
bazowych (logiczne zero i logiczna 
jedynka); 

! musi istnie% mo#liwo'% ustawienia 
dowolnego stanu pocz"tkowego komputera; 

! kubity musz" by% trwa!e, czyli uk!ad 
powinien by% odporny na dekoherencj$ 
(negatywny – bo zniekszta!caj"cy lub zupe!-
nie niszcz"cy wyniki oblicze& – wp!yw pola 
magnetycznego obiektów znajduj"cych si$ 
wewn"trz lub na zewn"trz uk!adu 
obliczeniowego); 

! ka#dy kubit musi by% adresowalny (jest to 
konieczne, aby zrealizowa% bramki 
jednokubitowe); 

! komputer kwantowy musi umo#liwia% 
przeprowadzanie operacji unitarnych 
poniewa# s" one odwracalne, a w tego 
rodzaju komputerze obliczenia s" prowa-
dzone w rejestrze, w którym pocz"tkowo 
znajduj" si$ dane wej'ciowe, a pó)niej,      
na skutek przeprowadzanych oblicze&, 
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rejestr zmienia swój stan i zawiera ju# tylko 
rozwi"zanie zadnia, czyli dane pocz"tkowe 
s" tracone (dzi$ki operatorom unitarnym nie 
bezpowrotnie), a nie istnieje mo#liwo'% 
kopiowania warto'ci kwantowych bitów; 

! po przeprowadzeniu oblicze& musi istnie% 
mo#liwo'% odczytania wyników ekspe-
rymentu. 

Uniwersalny komputer kwantowy powinien 
umo#liwia% przetwarzanie informacji kwantowej 
zawartej w uk!adach wielokubitowych,          
czyli tzw. rejestrach kwantowych. Formalnie 
komputer kwantowy jest uk!adem n kubitów,    
na których mo#na przeprowadza% odpowiednie 
operacje kwantowe reprezentowane bramkami 
kwantowymi, które mo#na zapisa% w formie 
macierzy unitarnych (dzi$ki temu mo#liwa jest 
odwracalno'% oblicze&, a tak#e gwarantowany 
jest poprawny stan kwantowy rejestru po 
obliczeniach: suma kwadratów amplitud 
wszystkich sk!adowych rejestru pozostanie 
równa jeden). Teoretyczne podstawy dzia!ania 
komputera kwantowego oparte s" na nast$pu-
j"cych zasadach[5]: 
! ka#dy pojedynczy kubit mo#e by% 

przedstawiony za pomoc" znanego stanu 
kwantowego |%> H2; 

! ka#dy kubit mo#e by% zmierzony w bazie 
ortonormalnej {|0>,|1>}; 

! ka#da uniwersalna bramka kwantowa o od-
powiedniej liczbie wej'%, reprezentowana 
macierz" unitarn", mo#e by% u#yta do prze-
tworzenia dowolnego ustalonego podzbioru 
kubitów; 

! kubity mog" by% przetwarzane jedynie        
za pomoc" unitarnych bramek kwantowych. 

Z powy#szych ogólnych zasad dzia!ania 
komputera kwantowego wynika, #e jego 
modelem matematycznym jest model sieciowy, 
w którym ci"g kwantowych bramek logicznych 
przetwarza pewne podzbiory n-elementowego 
zbioru kubitów. 

Obliczenia kwantowe maj" charakter 
probabilistyczny – pomimo deterministycznego 
dzia!ania poszczególnych bramek kwantowych, 
ko&cowy pomiar otrzymujemy w formie 
rozk!adu prawdopodobie&stwa na pewnym 
zbiorze i z niego musimy odtworzy% wynik 
oblicze&. 

 
3. Podstawowe bramki kwantowe 

 
N. Gershenfeld i I. Chuanga wykonali 
eksperyment[5], wykorzystuj"c j"drowy rezonans 
magnetyczny. Pole magnetyczne oddzia!ywa!o 
tu na ciecz, któr" by! chloroform (CHCl3). 
Wodór i chlor s" pierwiastkami, które posiadaj" 

nieparzyst" liczb$ protonów (neutronów)           
w j"drze, w$giel natomiast w stanie naturalnym 
ma liczb$ atomow" równ" 12, wi$c u#yto 
izotopu w$gla z dodatkowym neutronem. 

Atomy w$gla i wodoru wyst$puj"                 
w cz"steczce obok siebie, wi$c reakcja jednego  
z tych pierwiastków jest uzale#niona od drugie-
go. Przy pocz"tkowym równoleg!ym kierunku 
pola B0 i spinu w$gla wprowadzano kolejno, 
przy ró#nych po!o#eniach spinu wodoru, 
impulsy zmiennego pola magnetycznego, 
oddzia!uj"c na po!o#enie spinu w$gla. 

Pierwszy impuls odchyli! po!o#enie spinu 
w$gla o 90o, drugi impuls natomiast odchyla! go 
o dalsze 90o, a# do po!o#enia równoleg!ego lub 
antyrównoleg!ego (w zale#no'ci od kierunku 
spinu wodoru) wzgl$dem kierunku pola 
magnetycznego. Przy równoleg!ym po!o#eniu 
spinu wodoru i kierunku pola magnetycznego: 
spin w$gla by! odwracany o 180o od jego 
po!o#enia wyj'ciowego. Przy antyrównoleg!ym 
po!o#eniu spinu wodoru: spin w$gla wraca! do 
stanu pierwotnego (kierunek zgodny z polem 
B0)

[3,5]. 
Zachowanie spinów w$gla i wodoru mo#na 

zapisa% za pomoc" równa& logicznych. Je#eli 
stan spinu wodoru oznaczymy przez x, stan 
spinu w$gla przez y to przyjmiemy, #e: 

 

dla spinu równoleg!ego wzgl$dem pola 
dla spinu antyrównoleg!ego wzgl$dem pola 
 
dla spinu równoleg!ego wzgl$dem pola 
dla spinu antyrównoleg!ego wzgl$dem pola 

 
Stan spinu w$gla po dwóch kolejnych 

impulsach elektromagnetycznych mo#na zapisa% 
jako sum$ modulo 2 czynników y i x: 

 
xyy "#1                         (3) 

 
Powy#sze równanie jest równaniem bramki 

logicznej XOR, oznaczanej równie# jako CNOT. 
Bramka ta ma w!asno'ci rewersyjne – gdy 
ustawimy po sobie dwie takie bramki i poddamy 
ich dzia!aniu pewien sygna!, to wyj'ciu drugiej 
bramki otrzymamy dok!adnie to samo, co by!o 
na wej'ciu bramki pierwszej. 

Je#eli porównamy bramk$ XOR 
zrealizowan" w sposób kwantowy z bramk" 
klasyczn", to mo#emy zauwa#y%, #e w roz-
wi"zaniu klasycznym bramka musi by% 
rozmieszczona w przestrzeni, a zmienne binarne 
s" doprowadzane przez przewody. W rozwi"-
zaniu kwantowym natomiast operacje s" roz-
mieszczone w czasie, a zmienne s" przeka-
zywane przez impulsy radiowe o odpowiednich 
cz$stotliwo'ciach i czasach trwania. Dlatego te# 
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program komputera kwantowego jest realizo-
wany poprzez oddzia!ywanie na uk!ad 
czasowym ci"giem impulsów zmiennego pola 
elektromagnetycznego. 

W klasycznej informatyce pojedynczy bit 
mo#e przyjmowa% tylko dwie ustalone warto'ci 
logiczne: 0 lub 1. Natomiast elementarna jedno-
stka kwantowa informacji – kubit – w ogólnym 
przypadku mo#e by% traktowana jako element 
zespolonej przestrzeni Hilberta H. Dwa 
ortogonalne stany pojedynczego kubitu: |0> i |1> 
tworz", wcze'niej wspomnian", ortogonaln" 
baz$ standardow", gdzie stany |0> i |1> mo#na 
zapisa% za pomoc" wektorów kolumnowych      
w dwuwymiarowej przestrzeni H2: 

 

'
(

)
*
+

,
#'

(

)
*
+

,
#

1

0
1,

0

1
0                        (4) 

 
Dowolny kubit |%> H2 mo#e by% przedsta-
wiony w postaci liniowej kombinacji wektorów 
bazowych, jak w równaniu 2. Wektory bazowe 
|0> i |1> reprezentuj" odpowiednio warto'% 
logicznego zera i logicznej jedynki klasycznego 
bitu. Zatem pojedynczy kubit jest superpozycj" 
tych dwóch warto'ci logicznych. 

Podstawowe operacje wykonywane na ku-
bicie nazywane s" kwantowymi bramkami 
logicznymi. Bramki te s" reprezentowane przez 
macierze unitarne o wymiarach 2x2, b$d"ce 
liniowymi bijekcjami w zespolonej przestrzeni 
Hilberta H2. Macierze unitarne spe!niaj" 
nast$puj"c" podstawow" równo'%: 
 

TUU #-1   (5) 
 
Ponadto macierze te reprezentuj" w zespolonej 
przestrzeni Hilberta H2 obroty wokó! pocz"tku 
uk!adu wspó!rz$dnych, które nie zmieniaj" 
d!ugo'ci wektorów. Zatem nale#y zwróci% 
uwag$ na ten bardzo istotny fakt, #e dla poje-
dynczego kubitu istnieje, teoretycznie, niesko&-
czenie wiele ró#nych kwantowych bramek 
logicznych, odpowiadaj"cych poszczególnym 
macierzom unitarnym U, realizuj"cych zadan" 
kwantow" operacj$ matematyczn". 

W praktyce wystarczy jednak pos!ugiwa% si$ 
kilkoma odpowiednio wybranymi podstawo-
wymi kwantowymi bramkami: kontrolowanej 
negacji (CNOT) oraz bramkami realizuj"cymi 
operacje zmiany fazy jednego kubitu (za pomoc" 
tych bramek mo#na wykona% dowolne 
przekszta!cenie kwantowe). Operacje kwantowe, 
reprezentowane przez macierze unitarne, s" 

operacjami rewersyjnymi, poniewa# macierze 
unitarne s" z definicji odwracalne[1]. 

Klasyczna algebra Boole’a zna dwie operacje 
logiczne, które mo#na wykona% na pojedynczym 
bicie: operacj$ identyczno'ci I oraz negacj$.      
W uk!adach kwantowych te operacje s" 
reprezentowane nast$puj"cymi macierzami 
unitarnymi: 
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,
#

01
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01
NOTI UU    (6) 

 
Dzia!anie bramki NOT dla ortogonalnych 

wektorów bazowych |0> i |1>, nale#"cych do H2, 
mo#na przedstawi% nast$puj"co: |0> * |1> oraz 
|1> * |0>. Ogólnie bramka ta, dla dowolnego 
znormalizowanego stanu kwantowego |%>, 
opisanego równaniem 2, wykonuje operacj$:  

 

./0/0. 1#232# 0110  (7) 

 
Do podstawowych operacji kwantowych, 
wykonywanych na jednym kubicie, nale#y tak#e 
operacja realizowana przez tak zwan" bramk$ 
Hadamarda. Kwantowa bramka Hadamarda jest 
reprezentowana nast$puj"c" macierz" unitarn": 
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HU                  (8) 

 
Dzia!anie bramki Hadamarda dla ortogonalnych 
wektorów bazowych |0> H2 i |1> H2 mo#na 
przedstawi% nast$puj"co: 

 

4 5

4 5 2

2
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          (9) 

 
W przypadku ogólnym, czyli dla dowolnego 

znormalizowanego stanu kwantowego |%>, 
reprezentowanego wektorem o wspó!czynnikach 
zespolonych & i ', mo#na przedstawi% jako: 
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Je#eli uk!ad kwantowy jest z!o#ony z dwóch 
kubitów, to podstawowe operacje s" reprezen-
towane 4x4-wymiarowymi macierzami unita-
nymi. W tym przypadku spo'ród wszystkich 
mo#liwych podstawowych operacji wykony-
wanych na parze kubitów, w przestrzeni H4, 
szczególne znaczenie ma operacja, której 
dzia!anie mo#na przedstawi% nast$puj"co: 

 

UU I 626 1100        (11) 

 
gdzie UI jest operacj" identyczno'ciow", a U jest 
dowoln" operacj" na pojedynczym kubicie, 
reprezentowan" unitarn" macierz" o rozmiarach 
2x2. Operacja ta nosi nazw$ sterowalnej bramki 
U, gdy# operacja wykonywana na drugim 
kubicie zale#y od tego, czy pierwszy kubit jest  
w stanie kwantowym |0> H2, czy te# w stanie 
|1> H2. 

W szczególnym przypadku, gdy macierz U 
jest macierz" odpowiadaj"c" operacji negacji 
NOT, uzyskuje si$ bramk$ kwantow" o nazwie 
sterowalna negacja CNOT (jedna z bramek 
niezb$dnych do implementacji operacji kwan-
towych). Dzia!anie tej bramki na podwójnym 
kubicie, dla czterech ortogonalnych wektorów 
bazowych: |00> H4, |01> H4, |10> H4               
i |11> H4, mo#na przedstawi% jako: 

 

1011

1110

0101

0000

3

3

3

3

                  (12) 

 
Generalizuj"c, dzia!anie 2-kubitowej bramki 

CNOT dla dowolnego znormalizowanego stanu 
kwantowego: 
 

|%’>=&|00>+'|01>+ |10>+(|11>   H4      (13) 
 
gdzie wspó!czynniki &, ',   i ( s" liczbami 
zespolonymi, mo#na zapisa%: 

 

11100100

11100100'

78/0

87/0.

222

3222#
(14) 

 
Zatem macierz unitarna, odpowiadaj"ca operacji 
CNOT jest postaci: 
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Powy#sze operacje elementarne mo#na 
zdefiniowa% dla dowolnego n-kubitowego 
uk!adu poprzez odpowiednie powi$kszanie 
wymiarów macierzy unitarnych, reprezen-
tuj"cych dzia!anie bramek kwantowych. Je#eli 
uk!ad zawiera n kubitów, to macierze unitarne 
b$d" 2nx2n-wymiarowe, poniewa# musz" 
zawiera% tyle wierszy i kolumn, ile jest 
wzajemnie ortogonalnych stanów kwantowych 
w 2n-wymiarowej zespolonej przestrzeni 
Hilberta. 

Kwantowa bramka logiczna o n wej'ciach 
jest elementem rewersyjnym, posiadaj"cym n 
wyj'%. Z tego wynika, #e bramka kwantowa 
mo#e jednocze'nie realizowa% n funkcji 
logicznych, gdzie ka#da funkcja jest                  
n-argumentowa. 

Podobnie jak w przypadku komputerów 
klasycznych równie# dla komputera kwan-
towego mo#na zbudowa% dowolny uk!ad 
obliczeniowy z bramek NAND. Dlatego te# 
podstawow" kwantow" bramk" logiczn" dla 
uk!adu, zawieraj"cego n kubitów, jest tzw. 
bramka Toffoliego[2,5]. Bramka Toffoliego jest 
2nx2n-wymiarow" macierz" unitarn" o postaci: 
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Bramka ta posiada n wej'% i n wyj'%. W przy-

padku, gdy n=2 bramka Toffoliego realizuje na 
drugim wyj'ciu klasyczn" funkcj$ logiczn" 
dwóch zmiennych: kontrolowan" negacj$ CNOT 
(nazywan" równie# bramk" XOR). Je#eli na n-
tym wej'ciu pojawi si$ 1, to wówczas n-tym 
wyj'ciu pojawi si$ wynik funkcji NAND. 
Natomiast w przypadku, gdyby na n-tym wej'ciu 
pojawi!o si$ 0, to n-te wyj'cie zrealizuje funkcj$ 
AND. Zatem n-wej'ciowa kwantowa bramka 
Toffoliego jest bramk" uniwersaln", za pomoc" 
której mo#na zrealizowa% dowoln" n-
argumentow" funkcj$ logiczn". 

Uogólnieniem bramki Toffoli’ego jest 
kwantowa bramka oznaczona symbolem UD, 
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której dzia!anie przedstawia 2nx2n-wymiarowa 
macierz unitarna: 
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gdzie liczby zespolone uij tworz" 2x2-
wymiarow" macierz unitarn", reprezentuj"c" 
wybran" logiczn" bramk$ kwantow" dla jednego 
kubitu. Mog" to by% nast$puj"ce przyk!adowe 
macierze: 
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Ka#da z przedstawionych macierzy unitarnych 
reprezentuje obrót o pewien ustalony k"t wokó! 
pocz"tku uk!adu wspó!rz$dnych w zespolonej 
przestrzeni Hilberta H2. 

Dzia!anie ci"gu kolejnych bramek 
kwantowych mo#na przedstawi% w postaci 
iloczynu macierzy unitarnych, odpowiadaj"cych 
poszczególnym operacjom lub w postaci 
schematu po!"cze& (czyli podobnie jak w kla-
sycznej teorii automatów). 
 
4. Zako"czenie 

 
Do chwili obecnej nauka nie posun$!a si$          
do przodu na tyle, aby mo#liwe by!o 
zbudowanie komputera kwantowego, który 
by!by w stanie rozwi"zywa% zadania o dowolnie 
du#ym rozmiarze danych wej'ciowych. Na bazie 
j"drowego rezonansu magnetycznego uda!o si$ 
na przyk!ad zbudowa% komputer kwantowy, 
który dokonuje faktoryzacji liczby 15 wed!ug 
algorytmu P. Shor’a. Powodem takiego stanu 
rzeczy jest ci"gle jeszcze nie pe!na wiedza, 
dotycz"ca fizyki zjawisk kwantowych. 
Ogromnym problemem jest izolacja 'rodowiska 
obliczeniowego tak, aby wp!yw czynników 
zewn$trznych nie by! w stanie zaburzy% 
przebiegu eksperymentu. Z drugiej strony 

kompletna izolacja uniemo#liwi odczytanie 
wyników oblicze&, co jest oczywi'cie nie do 
przyj$cia. Warto jednak rozwija% t" ga!") nauki, 
poniewa# posiadanie poprawnie dzia!aj"cego 
komputera kwantowego zapewni drastyczne 
obni#enie z!o#ono'ci czasowej rozwi"za& wielu 
problemów, np. algorytm Grover’a, który 
wyszukuje element w nieuporz"dkowanym 
zbiorze n-elementowym, obni#a liniowy rz"d 
z!o#ono'ci do +n [1]; a wspomniany algorytm 
faktoryzacji wielkich liczb Shor’a[4] jest w stanie 
dokona% oblicze& w czasie wielomianowym, 
czyli rozkodowa% wszystko, co zosta!o 
zaszyfrowane przy u#yciu kluczy RSA. 
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