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ABSTRAKTI

Keskikokoisilla kohinaisilla kvanttitietokoneilla on mahdollista suorittaa tiettyjä tehtäviä nopeammin

kuin tehokkaimmilla klassisilla tietokoneilla ja ne osoittavat, että kvanttitietokoneiden tutkimusta ja

kehitystä on syytä jatkaa. Keskikokoisissa kohinaisissa kvanttitietokoneissa kubittien lukumäärä on

50:stä muutamaan sataan ja niissä esiintyy virheitä eli kohinaa. Superpositio ja lomittuminen ovat

tärkeitä kubittien ominaisuuksia, ja ne ovat päätekijöitä kvanttitietokoneiden tehokkuuden taustalla.

Useat tutkimusryhmät ja yritykset kehittävät kvanttitietokoneita, ja 100 kubitin raja on jo saavutettu.

Kvanttitietokoneilla on jo nyt mahdollista kokeilla muutamia eri sovelluksia ja tässä tutkielmassa niistä

esitellään optimointiongelmia ja kvanttisimulointia.

I. JOHDANTO

Klassiset tietokoneet ovat näkyvässä roolissa ympärillämme joka päivä ja voidaan sanoa, että nykymaailma

toimii tietokoneiden avulla. Klassiset tietokoneet ovat kehitetty vastaamaan ihmisten tarpeita, joihin

lukeutuvat esimerkiksi internetiin pääsy ja työasioiden hoitaminen. Klassiset tietokoneet ovat tärkeitä

myös tieteille ja tekniikalle, sillä niiden avulla voidaan suorittaa esimerkiksi klassisen fysiikan laskuja

tehokkaasti. Viimeisten vuosikymmenten aikana on tullut kuitenkin selväksi, että klassiset tietokoneet eivät

ole tarpeeksi tehokkaita monimutkaisten kvanttimekaanisten laskujen ja simulaatioiden ratkaisemiseen.

Klassisten tietokoneiden rinnalle on täytynyt kehittää uutta teknologiaa, kvanttitietokoneita.

Kvanttitietokoneet ovat pohjimmiltaan kvanttimekaanisia systeemejä, jolloin ne soveltuvat hyvin kvantti-

mekaanisten ongelmien ratkaisemiseen. Kvanttitietokoneet perustuvat erilaiseen tekniikkaan kuin klassiset

tietokoneet ja käyttävät bittien sijaan kvanttibittejä eli kubitteja. Kvanttitietokoneet eivät todennä-

köisesti tule näkymään jokapäiväisessä elämässä samaan tapaan kuin klassiset tietokoneet ainakaan

lähitulevaisuudessa, mutta tieteiden ja tekniikan tutkimuksessa niillä on selkeä aukko täytettävänä.

Valitsin tutkielman aiheen, sillä olen erityisen kiinnostunut kvanttimekaniikasta ja halusin selvittää, millä

tavalla kvanttimekaniikkaa sovelletaan käytännössä kvanttitietokoneissa. Kvanttitietokoneita kehitetään

tällä hetkellä merkittävän paljon ja tulevaisuuden näkymät kehitykselle ovat erittäin hyvät, joten aihetta

on varsin mielenkiintoista tutkia.
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Nykyiset kvanttitietokoneet ovat keskikokoisia kohinaisia kvanttitietokoneita, joissa kubitteja on 50:stä

muutamaan sataan. Klassisten tietokoneiden on erittäin vaikea simuloida tällaista määrää kubitteja,

jolloin kvanttitietokoneiden hyödyllisyys nousee esille. Kvanttitietokoneissa esiintyy vielä kohinaa, eli

kaikkia kvanttipiireissä tapahtuvia virheitä ei ole saatu poistettua. [1]

Tutkielmassa esitellään aluksi kvanttitietokoneiden toimintaperiaatteita, kohinaa ja kohinan lähteitä, sekä

kehitystä lähitulevaisuudessa. Tämän jälkeen tutustutaan Sycamore-kvanttitietokoneen ominaisuuksiin ja

sillä suoritettuun kvanttiedun osoittavaan tehtävään, jossa kvanttipiireillä tuotetaan satunnaisia bittijonoja.

Lopuksi esitellään kaksi kvanttitietokoneiden sovellusta, optimointiongelmat ja kvanttisimulointi, jotka

molemmat voivat olla mahdollisia jo lähitulevaisuuden kvanttitietokoneilla.
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II. KVANTTITIETOKONEET

A. Toimintaperiaate

1. Kubitti

Klassiset tietokoneet käyttävät tiedon tallentamiseen ja käsittelemiseen bittejä, jotka voivat olla arvoltaan

joko 0 tai 1. Kvanttitietokoneet käyttävät bittien sijaan kvanttibittejä eli kubitteja ja mahdollisia tiloja

kubitille Diracin merkinnän mukaisesti voivat olla joko |0⟩ tai |1⟩. Kubitti voidaan muodostaa fyysisestä

hiukkasesta, esimerkiksi elektronin spinistä z-akselin suunnassa, jolloin esimerkiksi ”spin-ylös”-tila kuvaa

tilaa |0⟩ ja ”spin-alas”-tila kuvaa tilaa |1⟩, katso kuva 1.

Kubitti voi olla superpositiossa, joka on lineaarikombinaatio tilojen välillä. Tällöin kubittia merkitään

a |0⟩ + b |1⟩, jossa tilan |0⟩ todennäköisyys on
∣∣a2∣∣ ja tilan |1⟩ todennäköisyys on

∣∣b2∣∣. Kubitteja

yhdistämällä saadaan useamman kubitin muodostamia tiloja, esimerkiksi kahden kubitin muodostama

tila voidaan kirjoittaa muodossa a |00⟩+b |01⟩+c |10⟩+d |11⟩. Kubitit voivat olla lomittuneita keskenään,

jolloin mittaus yhdessä kubitissa vaikuttaa välittömästi toisen kubitin tilaan. [2] Kubittien superpositio

a |0⟩ + b |1⟩

|1⟩

0

1

|0⟩

Klassinen bitti Kubitti

Kuva 1. Klassinen bitti voi saada ainoastaan joko arvon 0 tai 1, kun kubitti voi saada minkä tahansa arvon

Blochin pallon pinnalta.
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a |0⟩ + b |1⟩ X a |1⟩ + b |0⟩
Kuva 2. Pauli-X-portti on yhden kubitin kvanttiportti.

ja lomittuminen mahdollistavat kvanttitietokoneen tehokkuuden [3].

Kvanttitietokoneen kubitit, eli esimerkiksi elektronien spinit, täytyy jäähdyttää lähelle absoluuttista

nollapistettä, jotta lämpöenergiasta johtuva spinien satunnainen liike ”spin-ylös”- ja ”spin-alas”-tilan

välillä lakkaa. Kun spinit eivät vaihdu satunnaisesti, niitä voidaan hallita halutulla tavalla ulkoisen

magneettikentän avulla.

Kvanttiportti on kvanttitietokoneen rakenneosa, joka on jokin operaatio yhdelle tai useammalle kubi-

tille. Yksinkertaisimpia kvanttiportteja ovat Pauli-portit, jotka muuttavat yhden kubitin tilan joksikin

toiseksi. Esimerkiksi Pauli-X-portti muuttaa tilan |0⟩ tilaksi |1⟩ tai tilan |1⟩ tilaksi |0⟩, kuten kuvassa 2.

Kvanttiportteja yhdistämällä muodostetaan kvanttipiirejä, joiden avulla voidaan suorittaa haluttuja

tehtäviä. [2]

2. DiVincenzon kriteerit

DiVincenzon kriteerien mukaan kvanttitietokoneen täytyy täyttää viisi vaatimusta, jotta sillä voidaan

suorittaa laskennallisia tehtäviä.

Kvanttitietokoneen täytyy toimia luotettavasti, kun kubittien määrä kasvaa. Kubittien ominaisuudet,

kuten kubitin Hamiltonin operaattori, kytkennät toisiin kubitteihin ja kytkennät ulkoisiin magneettikenttiin,

täytyvät olla hyvin tunnettuja. [4]

Ennen tehtävän suorittamista täytyy tuntea kubitin tila, jotta tehtävän aikana tapahtuva muutos

saadaan selville. Tästä johtuen kubittien tilan täytyy olla alustettavissa johonkin perustilaan, esimerkiksi

|000...⟩. Lisäksi tulevaisuudessa mahdollinen kvanttivirheenkorjaus tulee vaatimaan perustilaan alustettuja

kubitteja. Kubitti voidaan alustaa perustilaan antamalla sen palautua itsekseen tarpeeksi alhaisessa

lämpötilassa tai perustila voidaan saavuttaa mittaamalla kubitin tila siten, että mittaus projektoi kubitin

haluttuun tilaan. [4]

Epäkoherenssi on päämekanismi kvanttisysteemin romahtamiselle klassiseen tilaan, joka ei ole kvantti-



7

tietokoneen tapauksessa haluttu ilmiö. Vain osa epäkoherenssiajoista ovat oleellisia kvanttitietokoneen

toiminnan kannalta, esimerkiksi spin-kubittien tapauksessa spinin epäkoherenssiaika täytyy olla tarpeeksi

pitkä. Kvanttivirheenkorjauksen avulla vaadittua epäkoherenssiaikaa voitaisiin lieventää. [4]

Tietystä joukosta kvanttiportteja täytyy saada yhdistelemällä kaikki muut kvanttiportit [4]. Häiriönsie-

toisessa kvanttilaskennassa on yleensä käytettävissä rajoitettu määrä kvanttiportteja, joten niistä ei

välttämättä saada suoraan yhdistämällä kaikkia muita mahdollisia kvanttiportteja. Solovay-Kitaevin

teoreeman mukaan yhdistelemällä kvanttiportteja pienestä joukosta voidaan approksimoimalla saavuttaa

mikä tahansa kvanttiportti. [5]

Kubitin tilan täytyy olla luotettavasti mitattavissa, jotta tehtävän lopputulos saadaan selville. Luotettavuu-

den kasvattamiseksi kubitti voidaan mitata useasti, jolloin lopputulos saadaan kaikkien mittauskertojen

keskiarvosta. [4]

B. Kubittien lomittuminen

Kvanttimekaniikassa lomittunut tila tarkoittaa sellaista kahden tai useamman kubitin muodostamaa

tilaa, jota ei voida kirjoittaa tulona yksittäisten kubittien välillä. Esimerkki sellaisesta tilasta, joka ei ole

lomittunut, voisi olla

|ψ⟩ = |0⟩ + |1⟩√
2

|0⟩ + |1⟩√
2

(1)

ja esimerkki lomittuneesta tilasta voisi olla

|ψ⟩ = |00⟩ + |11⟩√
2

, (2)

joka on myös puhdas tila, sillä sen aaltofunktio tunnetaan tarkasti. [2, 6]

Kun lomittuneen tilan (2) kubitteja mitataan yksi kerrallaan esimerkiksi kannassa σ̂z, mittaustulokseksi

saadaan ±1. Toisin sanoen esimerkiksi kvanttitietokoneen kubitin tapauksessa mittaustulos ei ole

mielekäs informaation välittämisen kannalta. Siten lomittuneessa tilassa ei ole informaation kannalta

mielekästä mitata vain yhtä kubittia kerrallaan. Lomittuneessa tilassa informaatio on pakattu siten,

että jokainen kubitti sisältää osan kaikkien muiden kubittien informaatiosta. Jotta haluttu informaatio

saadaan luettua, jokainen lomittuneen tilan kubitti täytyy mitata samaan aikaan, esimerkiksi operaattorin

σ̂
(1)
z σ̂

(2)
z avulla. [6]
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Shannonin entropian mukaan jokin klassisen systeemin osa ei voi olla enemmän epäjärjestäytynyt

kuin koko systeemi. Shannonin entropia voidaan esittää tilojen todennäköisyyksien pi avulla muodossa

S = −
∑

i pi ln pi. Lomittuneen tilan entropiaa voidaan tutkia von Neumannin entropian avulla, joka on

Shannonin entropian kvanttimekaaninen adaptaatio ja se voidaan esittää muodossa

S = − Tr(ρ̂ ln ρ̂), (3)

jossa ρ̂ on kvanttisysteemin tiheysmatriisi. [6]

Von Neumannin entropian avulla voidaan nähdä, että esimerkiksi koko tilan (2) entropia on SAB = 0

ja sen osien entropiat ovat SA = ln 2 ja SB = ln 2, eli suurempia kuin koko tilan entropia. Täten

lomittuneet tilat tekevät poikkeuksen klassiseen entropian sääntöön. [6]

Kvanttitietokoneissa kubittien lomittuminen on tärkeä ominaisuus, sillä kubitteihin suoritettavat operaatiot

vaikuttavat välittömästi myös kaikkiin muihin lomittuneisiin kubitteihin ja täten oikeanlaisilla algoritmeilla

saadaan tehokkaasti tietoa esimerkiksi optimointiongelmista, joissa täytyy kokeilla todella monia eri

vaihtoehtoja parhaimman ratkaisun löytämiseksi. Myös esimerkiksi molekyyleissä on lomittuneita tiloja,

jolloin kvanttitietokoneet soveltuvat hyvin niiden tutkimiseen.

C. Keskikokoiset kvanttitietokoneet

Keskikokoisissa kohinaisissa kvanttitietokoneissa keskikokoisuudella tarkoitetaan kubittien määrää kvant-

titietokoneissa, joka lähitulevaisuudessa tulee olemaan 50 kubitista useampaan sataan kubittiin. Nykyi-

sissä kvanttitietokoneissa esiintyy virheitä johtuen kvanttiporttien toimintatarkkuudesta, jolloin syntyy

kohinaa. [1]

Kvanttitietokoneiden kehityksessä 50 kubittia on merkittävä saavutus, sillä nykyiset tehokkaimmat klas-

siset supertietokoneet eivät kykene suoraan simuloimaan sellaista määrää kubitteja [1]. Yksi esimerkki

kvanttitietokoneiden tehokkuudesta on Sycamore-kvanttitietokoneella suoritettu tehtävä, jonka kvantti-

tietokone suorittaa selvästi nopeammin kuin klassinen tietokone [7]. Toisin sanoen kvanttitietokoneella

on osoitettu kvanttietu.

Keskikokoisilla kohinaisilla kvanttitietokoneilla ei kyetä suorittamaan monimutkaisia tehtäviä, kuten

suurten molekyylien kvanttisimulointia tai vaikeiden algoritmitehtävien ratkaisemista. Sen sijaan keski-
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kokoiset kohinaiset kvanttitietokoneet osoittavat, että kubittien määrän kasvaessa kvanttitietokoneista

tulee hyödyllisempiä ja niiden kehittämistä kannattaa jatkaa.

D. Kohina

Mittaus kvanttimekaanisessa systeemissä aiheuttaa systeemiin liittyvän aaltofunktion romahtamisen

tiettyyn ominaistilaan. Jotta kvanttitietokone voi säilyttää ja käsitellä informaatiota luotettavasti,

systeemi täytyy eristää mahdollisimman hyvin sen ympäristöstä. Esimerkiksi kvanttitietokoneen tilan

lukemiseen käytetyn sähköpiirin elektromagneettinen kenttä tai systeemin materiaalien epäpuhtaudet

voivat vaikuttaa systeemiin siten, että syntyy kohinaa. Toisaalta kubittien täytyy vaikuttaa toisiinsa

voimakkaasti, systeemiä täytyy pystyä hallitsemaan ulkopuolelta ja tehtävän lopputuloksen saamiseksi

kubittien täytyy olla luettavissa. [1]

Kohinaa on saatu vähennettyä kehittämällä kvanttitietokoneiden piirien suunnittelua ja käyttämällä

parempia materiaaleja. Kubittien laatua ja erityisesti kvanttiporttien toimintatarkkuutta on tärkeää

kohottaa samalla, kun kubittien määrä kvanttitietokoneissa kasvaa. Mikäli nykyisissä piireissä olisi yli 1000

kahden kubitin kvanttiporttia, kohina kasvaisi suuremmaksi kuin piiristä haluttu signaali. Täten kohina

asettaa rajoitteita sille, minkälaisia tehtäviä kvanttitietokoneilla voidaan tehdä lähitulevaisuudessa. [1]

Kvanttivirheenkorjausta on esitetty lupaavana teoriana kohinan vähentämiseksi tulevaisuudessa. Kvant-

tivirheenkorjauksen ydinidea on, että kvanttisysteemi koodataan erittäin voimakkaasti lomittuneeseen

tilaan. Koska ympäristö vaikuttaa ainoastaan tiettyyn kvanttisysteemin osaan kerralla, se ei voisi vahin-

goittaa tällä tavalla lomittunutta tilaa, sillä ympäristön pitäisi vaikuttaa kvanttisysteemin kaikkiin osiin

kerralla muuttaakseen sen tilaa. [1]

E. Kehitys tulevaisuudessa

Monet tutkimusryhmät ja yritykset ovat panostaneet kvanttitietokoneiden kehitykseen merkittävästi

viime aikoina. IBM on ensimmäisenä rikkonut 100 kubitin rajan Eagle-kvanttiprosessorilla, jossa on 127

kubittia [8]. Lähitulevaisuudessa IBM aikoo kehittää vielä suurempikokoisia kvanttitietokoneita, joissa on

sadoista kubiteista jopa tuhanteen kubittia. Esimerkiksi vuonna 2022 julkaistavassa Osprey-prosessorissa
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tulee ennakkotietojen mukaan olemaan 433 kubittia ja vuonna 2023 julkaistavassa Condor-prosessorissa

1 121 kubittia. IBM:n kvanttiprosessorit käyttävät suprajohtavia kubitteja. [9]

Kaksi kiinalaista tutkimusryhmää ovat kehittäneet kaksi toisistaan poikkeavaa kvanttitietokonetta.

Zuchongzhi-prosessorissa on 66 suprajohtavuuteen perustuvaa transmon-kubittia, jotka ovat tietyllä

taajuusalueella resonoivia suprajohtavia värähtelijöitä ja resonanssipiirin kaksi alinta ominaistilaa esittävät

kubittia [10]. Jiuzhang 2.0 -prosessorin kubitit perustuvat fotonien ominaisuuksiin ja prosessorilla voidaan

havaita enimmillään 113 fotonia kerralla [11]. Molemmilla prosessoreilla on osoitettu kvanttietu.

Kvanttitietokoneiden kehittyessä ja kubittien määrän lisääntyessä voidaan alkaa kokeilemaan monimut-

kaisempia tehtäviä ja sovelluksia, kuten monista hiukkasista koostuvan systeemin kvanttisimulointia.

IBM suunnittelee tulevaisuudessa kasvattavansa kubittien määrää kohti miljoonaa, joka mahdollistaisi

kvanttivirheenkorjauksen, ainakin kubittien määrän puolesta [9].

III. KVANTTIETU

A. Sycamore-prosessori

Googlen tutkimusryhmän rakentamassa Sycamore-prosessorissa on 53 käyttökelpoista suprajohtavuuteen

perustuvaa transmon-kubittia, joten se voidaan luokitella keskikokoiseksi kohinaiseksi kvanttitietoko-

neeksi. Prosessorin kvanttiportit ovat nopeita, niillä on korkea toimintatarkkuus ja useaa kvanttiporttia

voidaan suorittaa samanaikaisesti. Prosessorin jokainen kubitti on yhdistetty neljään naapurikubittiin

siten, että jokaisen kubittien välisen kytkennän voimakkuus on muutettavissa. Kubittien kytkennät on

suunniteltu siten, että samaa kytkentätekniikkaa käyttäen on mahdollista käyttää kvanttivirheenkorjausta

tulevaisuudessa. [7]

Kvanttitietokoneissa prosessori on yleensä kooltaan pieni, mutta sen jäähdyttämiseen vaadittu laitteisto

vie suuren määrän tilaa. Sycamoren jäähdytysjärjestelmä jäähdyttää prosessorin lähelle absoluuttista

nollapistettä, alle 20 millikelviniin, jolloin lämpöenergia ei aiheuta häiriöitä kubiteissa. Prosessori on

kytketty erilaisia suodattimia käyttäen huoneenlämmössä oleviin elektroniikkapiireihin, joiden avulla

annetaan esimerkiksi signaaleja prosessorin kubiteille. [7]

Prosessorin yhden ja kahden kubitin kvanttiporttien toimintatarkkuuksia mitattiin cross-entropy bench-
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Kuva 3. Sycamore-prosessorissa kubitit ovat kaksiulotteisella alustalla [7]. Kuvassa rasteilla esitetyt kubitit

ovat yhdistetty toisiinsa kytkentäsilloilla. Prosessorissa on yhteensä 54 kubittia, mutta harmaalla rastilla

merkitty kubitti on käyttökelvoton.

marking -menetelmällä (XEB), jonka periaate on verrata kvanttipiirin tuottamaa bittijonojen jakaumaa

klassisella tietokoneella simuloituun ideaaliseen jakaumaan. XEB:n avulla voidaan laskea toimintatarkkuus

kaavasta

FXEB = 2n⟨P (xi)⟩i − 1, (4)

jossa n on kubittien määrä ja ⟨P (xi)⟩i on keskiarvo ideaalisen jakauman bittijonojen xi todennäköisyyk-

sistä. [7]

XEB-menetelmää käyttäen jokaisen yhden ja kahden kubitin kvanttiportin virhe oli ainoastaan 0,1-1%,

joka on läpimurto kvanttitietokoneiden kehityksessä. [7]

B. Kvanttiedun osoittava tehtävä

Sycamore-prosessorilla suoritettiin tehtävä, jossa satunnaisia kvanttipiirejä käyttäen saatiin joukko satun-

naisia bittijonoja. Kvanttipiirien kubiteille suoritettiin useita yhden ja kahden kubitin kvanttiportteja,

jolloin kubitit lomittuivat keskenään. Kun tehtävää toistetaan tarpeeksi monta kertaa, lopputuloksena
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Kuva 4. Kuvaajissa esitetään toimintatarkkuutta kubittien määrän funktiona. Vasemmanpuoleisessa kuvaa-

jassa on käytetty yksinkertaistettua järjestystä kvanttiporteille ja oikeanpuoleisessa kuvaajassa on käytetty

monimutkaisempaa järjestystä, jota on vaikeampaa simuloida klassisella tietokoneella. Musta jana perustuu

ennustettuun toimintatarkkuuden arvoon, joka on laskettu käyttämällä yhden ja kahden kubitin kvant-

tiporttien virheitä. Reprinted by permission from Springer Nature: Nature, Quantum supremacy using a

programmable superconducting processor, Frank Arute et al, (2019).

saadaan todennäköisyysjakauma, jossa jokaisella bittijonolla on jokin esiintymistodennäköisyys. Kvantti-

piirissä tapahtuvan kvantti-interferenssin seurauksena todennäköisyysjakauma muistuttaa perinteisen

kaksoisrakokokeen intensiteettikuviota, jolloin tietyt bittijonot esiintyvät useammin kuin toiset. Klassisella

tietokoneella simuloituna tehtävästä tulee koko ajan vaikeampi, kun kubittien tai kvanttiporttien määrää

lisätään ja systeemin lomittuminen kasvaa. [7]

Jotta tehtävän tulosten varmistaminen klassisella tietokoneella onnistuisi, Googlen tutkimusryhmä käytti

kolmea erilaista hieman yksinkertaistettua muunnelmaa kvanttipiiristä. Pilkotussa piirissä osa kah-

den kubitin kvanttiporteista poistettiin, jolloin jäljelle jäi kaksi toisistaan irrallaan olevaa ja toisiinsa

vuorovaikuttamatonta kubittijoukkoa. Osaksi pilkotussa piirissä kahden kubittijoukon välillä oli rajoi-

tettu määrä kahden kubitin välisiä kytkentöjä. Täydessä piirissä oli sama määrä kvanttiportteja kuin

kvanttiprosessorissa, mutta kahden kubitin kvanttiporttien järjestystä muutettiin yksinkertaisemmaksi. [7]

Kuvasta 4 nähdään, että ennustettu toimintatarkkuuden arvo, pilkottu piiri (engl. patch circuit) ja

osaksi pilkottu piiri (engl. elided circuit) antavat hyvin samankaltaisia arvoja toimintatarkkuudelle verrat-
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tuna täydestä piiristä saatuihin arvoihin, joten osaksi pilkottu piiri on kelvollinen toimintatarkkuuden

arviointiin. Kun kvanttiporteille on käytetty yksinkertaista järjestystä, maksimissaan käytössä on ollut 53

kubittia ja 14 kvanttiporttien sykliä, ja tällöin tehokkaimmalla klassisella supertietokoneella on kulunut

5 tuntia toimintatarkkuuden varmistamiseen. Kun kubittien ja syklien määrä pidetään samana, mutta

kvanttiporttien järjestys muutetaan monimutkaisemmaksi, supertietokoneella kuluisi bittijonotehtävän

suorittamiseen 2 viikkoa ja toimintatarkkuuden varmistamiseen 4 vuotta. Kun syklien määrää nostetaan

20:een, supertietokoneella kuluisi tehtävän suorittamiseen 10 000 vuotta ja toimintatarkkuuden varmista-

miseen miljoonia vuosia. Sycamore-prosessori suorittaa tehtävän 200 sekunnissa samalla määrällä syklejä,

jolloin kvanttitietokone suorittaa tehtävän selvästi nopeammin kuin tehokkain klassinen tietokone. Täten

kvanttitietokoneella on saavutettu kvanttietu.

IV. SOVELLUKSIA

Tässä kappaleessa esitellään kaksi sovellusta, optimointiongelmat ja kvanttisimulaatio, joita voidaan

ainakin kokeilla keskikokosilla kohinaisilla kvanttitietokoneilla. Muitakin sovelluksia voidaan kokeilla, mutta

tähän tutkielmaan valittujen sovellusten avulla on tulevaisuudessa mahdollista kehittää jokapäiväisessä

elämässä näkyviä asioita, kuten liikenteenohjausta ja lääkevalmisteita.

A. Optimointiongelmat

Kvanttitietokoneiden toivotaan ratkaisevan tehokkaasti monia optimointiongelmia, joihin lukeutuu esi-

merkiksi liikenteenohjaus ja energianjakelu. Monet optimointiongelmat ovat NP-vaikeita, kuten kauppa-

matkustajan ongelma. Tässä ongelmassa kauppamatkustajan täytyy kulkea lyhyin mahdollinen matka

kaupunkien läpi siten, että jokaisessa kaupungissa käydään vain kerran ja lopulta palataan lähtökaupun-

kiin, kuten kuvassa 5. Kun kaupunkien määrä kasvaa, lyhyimmän reitin löytämisestä tulee koko ajan

vaikeampaa, eli ongelma on NP-vaikea [2]. Kvanttitietokoneiden ei uskota tuovan suurta parannusta

vaikeimpien NP-vaikeiden ongelmien täydelliseen ratkaisemiseen, mutta approksimatiivisia ratkaisuja voi-

daan mahdollisesti löytää nopeammin. Approksimatiivisia ratkaisuja voidaan löytää asettamalla m ehtoa

n:lle bitille ja etsimällä sellainen n-bittinen ratkaisu, joka tyydyttää mahdollisimman monen ehdoista

m. Keskikokoiset kohinaiset kvanttitietokoneet eivät ole välttämättä tehokkaampia approksimatiivisten
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Kuva 5. Kauppamatkustajan ongelmassa on tarkoitus löytää lyhyin mahdollinen reitti kulkien kaikkien

kaupunkien läpi. Kuvassa neliö kuvaa lähtökaupunkia ja ympyrät kaikkia muita kaupunkeja.

ratkaisujen etsimisessä kuin klassiset tietokoneet, mutta ratkaisualgoritmeja voidaan silti kokeilla. [1]

Lähitulevaisuudessa kvanttitietokoneiden kehittyessä optimointiongelmia ratkaistaan todennäköisesti

kvantti- ja klassisen tietokoneen yhdistelmällä. Tämänkaltaisessa hybridimallissa kvanttitietokoneella

alustetaan n-kubittinen tila, jonka jälkeen kaikkien kubittien tila mitataan ja käytetään klassista tietoko-

netta käsittelemään mittaustulokset. Klassinen tietokone ohjaa kvanttitietokonetta muuttamaan hieman

alkuperäistä alustettua n-kubittista tilaa, jonka jälkeen kubittien tila jälleen mitataan ja käsitellään. Tätä

prosessia toistettaessa approksimatiivinen ratkaisu paranee koko ajan ja lopullinen kvanttitila luetaan,

kun approksimatiivinen ratkaisu on tarpeeksi hyvä. [1]

B. Kvanttisimulointi

Kvanttiluonteen seurauksena kvanttitietokoneiden uskotaan soveltuvan erittäin hyvin voimakkaasti

lomittuneiden fyysisten systeemien tutkimiseen. Kvanttitietokoneiden avulla voitaisiin viedä esimerkiksi

kemiallisten yhdisteiden tutkimista eteenpäin ja kehittää uusia lääkevalmisteita ja katalyyttejä, joiden

avulla voitaisiin esimerkiksi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Ilman kvanttivirheenkorjausta suurten

molekyylien simulointia ei todennäköisesti pystytä tekemään, joten esimerkiksi lääkevalmisteiden simulointi

jää tulevaisuuden kvanttitietokoneiden tehtäväksi. [1]

Kvanttisimulaatiota voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla, digitaalisesti, analogisesti ja näiden yhdistel-

mällä. Digitaalisessa kvanttisimuloinnissa tutkittavan systeemin Hamiltonin funktion simulointi jaetaan

kvanttiportteihin ja jokainen kvanttiportti suoritetaan tietyllä ajanhetkellä oikeassa järjestyksessä [13].
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Kuva 6. FMO-kompleksissa energiaa kuljetetaan verkostomaisen rakenteen sisällä, joka muodostuu kahdek-

sasta eri osasta. Kuvassa esitetään eri osien energiajakaumaa ajan funktiona. ”Mitigated”-mittauspisteillä on

merkitty kvanttisimulaation tuloksia, joissa on käytetty esimerkiksi kalibraatiopiirejä virheen vähentämiseksi

ja ne vastaavat hyvin klassista simulaatiota. Kuva on julkaistu CC 4.0-lisenssillä lähteestä [12].

Analogisessa kvanttisimuloinnissa kvanttitietokone rakennetaan valmiiksi siten, että se muistuttaa fyy-

sisesti tutkittavan systeemin rakennetta ja kubittien muutokset aikaevoluution edetessä muistuttavat

tutkittavan systeemin muutoksia [1, 13]. Analogisella kvanttisimuloinnilla voidaan tutkia tehokkaasti

esimerkiksi molekyylien elektronirakennetta [13].

Yksi esimerkki digitaalisesta kvanttisimulaatiosta on Fenna-Matthews-Olson-kompleksin (FMO) simulointi,

jonka Hamiltonin funktio on hyvin tunnettu. FMO:ta on simuloitu digitaalisesti käyttämällä IBM:n

kehittämää 5-kubittista IBMQ Santiago -kvanttitietokonetta ja vertailukohtana on käytetty klassisen

tietokoneen suorittamaa simulaatiota, katso kuva 6. Kvanttisimulaation tulokset vastaavat pääosin

hyvin klassista simulaatiota ja kvanttipiireistä aiheutuvia virheitä on saatu vähennettyä käyttämällä

kalibrointipiirejä ja toistamalla kvanttisimulaatio monta kertaa. Eroavaisuudet tuloksissa johtuvat FMO:n

kvanttitilojen välisistä monimutkaisista kytkennöistä, joista aiheutuvia virheitä ei ole saatu poistettua. [12]

Kvanttidynamiikka kuvaa, miten voimakkaasti lomittunut kvanttitila muuttuu ajan kuluessa. Klassiset

tietokoneet ovat erityisen huonoja simuloimaan lomittuneen kvanttitilan muutosta, jolloin kvanttitietoko-
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neilla on selkeä etu kvanttidynamiikan simuloinnissa. Kvanttidynamiikan tutkiminen voi olla mahdollista

keskikokoisilla kohinaisilla kvanttitietokoneilla, jolloin jo pian voidaan saada uutta tietoa lomittuneiden

systeemien kvanttidynaamisesta käyttäytymisestä. [1]

V. LOPPUPÄÄTELMÄT

Tutkielmassa tarkasteltiin aluksi kvanttitietokoneiden toimintaperiaatteita ja perehdyttiin esimerkiksi

kubitin ominaisuuksiin, kohinaan ja kohinan lähteisiin. Nykyisissä keskikokoisissa kohinaisissa kvanttitieto-

koneissa suositaan paljon suprajohtaviin kubitteihin perustuvaa tekniikkaa, mutta muitakin tekniikoita on,

esimerkiksi fotonien havaitsemiseen perustuvia kubitteja voidaan käyttää [14]. Kvanttipiireissä tapahtuvia

virheitä eli kohinaa on mahdollista vähentää tutkimalla esimerkiksi erilaisia vaihtoehtoja kubiteille ja

käyttämällä parempia materiaaleja piirien valmistamiseen.

Googlen tutkimusryhmän valmistamassa Sycamore-prosessorissa kubitit ovat kaksiulotteisella alustalla ja

jokainen kubitti on kytketty naapurikubittiin, kuten kuvasta 3 nähdään. Erilaisia piirimalleja ja kubittien

kytkentätapoja tutkimalla voisi olla mahdollista löytää parempia tapoja valmistaa kvanttitietokoneita.

Esimerkiksi kolmiulotteisen kubittipiirin tutkiminen voisi olla mielenkiintoista.

Keskikokosilla kohinaisilla kvanttitietokoneilla on osoitettu kvanttietu, eli jokin tehtävä on suoritettu

nopeammin kuin tehokkaimmalla klassisella tietokoneella [7]. Kvanttiedun osoittaminen on tärkeää,

vaikka sen osoittamiseen käytetty tehtävä ei olisikaan erityisen hyödyllinen. Kun tiedetään, että jokin

tehtävä saadaan suoritettua nopeammin kuin klassisella tietokoneella, kvanttitietokoneiden kehittämistä

kannattaa jatkaa.

Tutkielmassa käytiin läpi kaksi sovellusta kvanttitietokoneille, eli optimointiongelmat ja kvanttisimulaatio.

Keskikokoiset kohinaiset kvanttitietokoneet eivät välttämättä ole tehokkaampia optimointiongelmien

ratkaisemisessa kuin klassiset tietokoneet, mutta algoritmeja on tärkeää kokeilla. Hybridimalli, eli

kvantti- ja klassisen tietokoneen yhdistelmä optimointiongelmien ratkaisemiseen, on todennäköisesti tapa,

jolla optimointiongelmia voidaan ratkaista lähitulevaisuudessa. Yksinkertaiset kvanttisimulaatiot ovat

mahdollisia jo keskikokoisilla kohinaisilla kvanttitietokoneilla ja on mielenkiintoista nähdä, minkälaisia

tutkimustuloksia kvanttisimulaation avulla saadaan tulevaisuudessa.

Keskikokoisissa kohinaisissa kvanttitietokoneissa on suhteellisen vähän kubitteja ja kohinaa esiintyy



17

jonkin verran, joten niiden avulla ei voida vielä suorittaa erityisen mullistavia kvanttialgoritmeja. Ne

avaavat kuitenkin tietä uusille kvanttitietokoneille, joiden kehitys on nykyään aktiivista. On vaikeaa sanoa,

mitä kaikkea kvanttitietokoneilla voidaan tulevaisuudessa tehdä, sillä kehitys on vasta alkutaipaleella.

Kvanttitietokoneiden toivotaan kuitenkin auttavan suurien ja laskennallisesti haastavien ongelmien

ratkaisemisessa, joihin lukeutuu esimerkiksi energianjakelun parantaminen ja uusien lääkevalmisteiden

kehittäminen.
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