PÅ TRÖSKELN TILL
KVANTREVOLUTIONEN

Så funkar Chalmers kvantdator
Kontakt
Ledning för
mikrovågor

Kvantteknologi bygger på att kontrollera och manipulera individuella kvantsystem, som enstaka 		
atomer och fotoner. I sikte finns extremt snabba kvantdatorer, avlyssningssäker
kommunikation och hyperkänsliga mätinstrument.

Centrala kvantfenomen
som utnyttjas inom kvantteknologin:
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SUPERPOSITION
För en elektron på skidor skulle det
vara helt normal att åka på båda
sidor om ett träd. I kvantfysikens
värld kan partiklar samtidigt vara
både här och där, ha flera olika
energier, polarisationer med mera.
Sådana sammansatta tillstånd 		
kallas för superpositioner.

Chalmers kvantdator är baserad på
supraledande kretsar, något chalmersforskarna har stor erfarenhet av att
arbeta med.

Kvantbit

Kvantbiten är en förlustfri resonanskrets som kickas igång
med en mikrovågspuls. Värdet 0 = ingen svängande
energi i kretsen, 1 = svängande energi motsvarande en
mikrovågsfoton. Genom mikrovågspulsens utformning kan
kvantbiten sättas i önskad superposition av 0 och 1.

Ledning för
mikrovågspulser
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De supraledande kvantbitarna,
samt ledningar för mikrovågor, är
tillverkade direkt på kretskortet med
foto- och elektronstråle-litografi.
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De supraledande
kretsarna är placerade i
en kryostat, ett avancerat kylaggregat, i vilket
temperaturen bara är
0,015 grader över den
absoluta nollpunkten.
Här leder kretsarna ström
helt utan förluster, och de
termiska störningarna är
nästintill obefintliga.

Isolerande oxidskikt
Kondensatorplattor
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SAMMANFLÄTNING
En superposition kan sträcka sig mellan flera partiklar. Kopplingen kvarstår även om de separeras
geografiskt – en manipulation av den ena partikeln
påverkar omedelbart den andra. Einstein kallade
det skeptiskt ”spöklik avståndsverkan”, men experiment har visat att det stämmer.

I Josephsonövergången passerar
strömmen utan motstånd ett tunt
isolerande skikt. Det påverkar
kretsens resonansfrekvens, och
hindrar kvantbiten att absorbera
fler än en mikrovågsfoton.

Induktor i form av
supraledande tråd med
Josephsonövergång
Isolator

Aluminium

Kvantdatorer
Fortfarande finns ingen kvantdator som överträffar en vanlig dator, 		
men många jobbar på det. De mest lovande teknikerna är jonfällor och
supraledande kretsar.
KLÄMDA TILLSTÅND

0 OCH 1 PÅ SAMMA GÅNG

VAD ÄR EN KVANTDATOR

I kvantfysikens värld finns det en gräns för hur
noggrant det går att samtidigt känna till sammanlänkade variabler, exempelvis frekvens och tid, för
ett objekt. Genom att manipulera objektet till ett
så kallat klämt tillstånd kan man få osäkerheten att
främst belasta den ena variabeln.

Den grundläggande informationsenheten i en vanlig dator är en så kallad
bit som kan anta värdet 0 eller 1.

BRA PÅ?

Kvantkommunikation

Kvantsensorer

För att överträffa dagens superdatorer
räcker det med 50–60 kvantbitar.
Kvantdatorn är särskilt lämplig för
att lösa problem som involverar ett
stort antal möjligheter, till exempel
optimeringsproblem inom maskininlärning och beräkning av 		
egenskaper hos stora molekyler.

Genom att överföra krypteringsnycklar med
enstaka fotoner går det att skapa helt avlyssningssäker kommunikation. Redan idag kan det göras
genom obrutna optiska fibrer. Men för att garantera
säkerheten i framtidens kommunikationssystem måste
ett globalt kvantnätverk, som kan överföra krypteringsnycklar mellan många olika punkter, utvecklas. Där
spelar fenomenet sammanflätning en nyckelroll.

Med enskilda partiklar som sensorer pressas
mätförmågan till helt nya nivåer. Klämda tillstånd
gör det möjligt att ytterligare öka precisionen, eller
göra mätningen okänslig för visst brus. Visionen är att
kvantsensorer kommer att spela stor roll bland annat
för att studera olika processer inuti kroppen och för
geologiska mätningar.
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Nomalt tillstånd
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Klämt tillstånd

Genom kvantfenomenet superposition
kan kvantdatorns så kallade kvantbitar
ha både värdet 0 och 1 samtidigt.
Därför kan kvantdatorn räkna på många
möjligheter samtidigt, medan en vanlig
dator i princip räknar på en sak i taget.
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