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Samenvatting

Quantum computers lijken mogelijkheden te hebben die verder gaan dan die van
klassieke computers. Een voorbeeld dat belangrijk is voor de cryptografie, is dat
quantum computers veel sneller grote getallen kunnen factoriseren dan mogelijk
lijkt op klassieke machines.

Om daadwerkelijk een quantum computer te kunnen bouwen, is het noodza-
kelijk om voldoende preciese hardware te bouwen, wat een grote uitdaging is. In
Deel I van dit proefschrift bewijzen we ondergrenzen op de noodzakelijke pre-
cisie van de hardware die nodig is voor quantum computers. We presenteren ook
analoge resultaten voor klassieke computers.

Eén middel dat quantum computers wel, maar klassieke computers niet hebben,
is entanglement. In Deel II bestuderen we bepaalde algemene aspecten van en-
tanglement in termen van XOR-spelen en niet-localiteit.

Part I: Limits on fault-tolerant quantum and classical computation

Op dit moment zijn quantum algoritmes alleen snel in theory, aangezien we ver
verwijderd zijn van het daadwerkelijk bouwen van quantum computers die groot
genoeg zijn om grote instanties van die problemen (zoals factorisatie) op te lossen.
Dit is ondanks een krachtige inspanning van de natuurkundigen de afgelopen
tien jaar. De reden hiervoor is dat quantum computers uit heel kleine compo-
nenten moeten worden opgebouwd om quantum effecten te kunnen laten zien.
Het bouwen en manipuleren van zulke kleine componenten is moeilijk, en het
is waarschijnlijk onmogelijk om dit geheel foutloos te doen. Niet goed func-
tionerende componenten bevatten “ruis”. Het is tamelijk verassend dat het nog
steeds mogelijk is om willekeurig lange quantum berekeningen te doen zelfs wan-
neer de componenten wat ruis bevatten. Helaas is het op dit moment onmogelijk
om hardware te bouwen die voldoende precies is voor grootschalige quantum
berekeningen.

In Deel I van dit proefschrift laten we bepaalde minimum vereisten zien voor
de precisie van quantum hardware, door bovengrenzen te bewijzen op de ho-
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eveelheid ruis die quantum computers kunnen tolereren. We laten de volgende
bovengrenzen zien op de tolereerbare hoeveelheid ruis:

1. In Hoofdstuk 3 behandelen we circuits waarin de poorten (“gates”) fan-
in hoogstens k hebben, waarbij elke ingaande draad (“input wire”) met
kans 1 − 1/k verwijderd wordt (zogenaamde “erasure noise”). We laten
zien dat het al na een constante hoeveelheid tijd onmogelijk wordt om twee
verschillende begintoestanden van elkaar te onderscheiden met een meting
op één qubit. Voor circuits van polynomiale grootte kan na logarithmische
tijd zelfs een meting op alle qubits de twee begintoestanden niet meer van
elkaar onderscheiden.

2. In Hoofdstuk 4 analyseren we circuits die opgebouwd zijn uit vrijwel perfecte
1-qubit poorten, en willekeurige unitaire k-qubit poorten waarvan elk van de
k ingaande draden 1−√

21/k − 1 depolariserende ruis ondergaat. We laten
zien dat na constante tijd geen enkele één-qubit meting twee verschillende
begintoestanden nog kan onderscheiden. Voor het interessante geval k = 2
is onze bovengrens op de ruis 35.7%.

3. In Hoofdstuk 5 laten we zien dat circuits die zijn opgebouwd uit zoge-
naamde “stabilizer gates” (Hadamard, Phase, CNOT, metingen in de com-
putationele basis, en preparaties van computationele basis-toestanden) en
willekeurige 1-qubit poorten met depolariserende ruis van minstens θ̂ =
(6− 2

√
2)/7 ≈ 45%, efficiënt door een klassieke computer gesimuleerd kun-

nen worden.

In Hoofdstuk 4 analyseren we ruis in klassieke computers. In moderne computers
treden zo weinig fouten op dat de problemen van fout-correctie en fout-tolerantie
grotendeels genegeerd worden. Echter, wanneer de grootte van nieuwe hardware-
componenten blijft krimpen, dan zullen fouten steeds waarschijnlijker worden, en
wordt het belangrijk om hier goed mee om te gaan.

4. We laten een drempelwaarde zien op de tolereerbare hoeveelheid ruis voor
berekeningen met formules bestaande uit poorten met 2 inputs, en ε ruis
per poort: fout-tolerante klassieke berekening is mogelijk dan, en slechts
dan, als ε < (3 −√

7)/4 ≈ 8.856%.

Part II: Entanglement and interactive proof systems

In Hoofdstuk 7 bestuderen we spelen (“games”) tussen een “verificator” en twee
“bewijzers”. Tussen de twee bewijzers kan entanglement bestaan. In deze spelen
stuurt de verificator vragen naar de bewijzers, die het spel winnen als ze deze
vragen correct beantwoorden. Spelen zoals deze vormen de basis van alle in-
teractieve bewijssystemen met meerdere bewijzers, maar ze hebben ook andere
toepassingen. Voor spelen van een bepaald type, namelijk zogenaamde “XOR
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spelen”, laten we een perfecte parallelle repetitie stelling zien: de maximale kans
waarmee de bewijzers een aantal simultaan gespeelde XOR spelen kunnen win-
nen, is precies gelijk aan het product van de maximale kansen waarmee ze de
individuele spelen kunnen winnen. Dit is een opmerkelijke eigenschap van en-
tanglement, aangezien zo’n stelling niet waar is wanneer de bewijzers klassiek
zijn. Bovendien zijn quantum XOR spelen de enige soort spelen waarvoor op dit
moment een perfecte parallelle repetitie stelling bekend is.

In Hoofdstuk 8 analyseren we een ander aspect van entanglement. Entan-
glement staat twee gescheiden partijen toe om niet-locale correlaties te hebben,
d.w.z. correlaties die niet verklaard kunnen worden door een lokale klassieke theo-
rie met verborgen variabelen. Tsirelson heeft een bovengrens laten zien op de
sterkte van dit soort correlaties, met behulp van de axioma’s van de quantum-
mechanica. Zijn grens staat bekend als “Tsirelson’s bound”. In Hoofdstuk 8
laten we zien dat een zwakkere versie van Tsirelson’s bound kan worden afgeleid
uit bepaalde algemene plausibele aannames over de wereld, zonder de axioma’s
van de quantummechanica zelf te gebruiken. Het doel hierbij is om bepaalde
verrassende gevolgen van de quantummechanica te verklaren, met gebruik van
zwakkere aannames over de werkelijke wereld. De aanname die we gebruiken is
de volgende: wanneer twee gescheiden partijen die elk een deel van de invoer
bezitten samen een functie willen berekenen, dan moeten ze over het algemeen
meer dan één bit communiceren.


