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Wszystkie fizyczne procesy mogą być reprezentowane przez operacje kwantowe, które
przeprowadzają stany początkowe w stany końcowe. W większości przypadków, operacje
kwantowe są dane przez kanały kwantowe pomiędzy przestrzeniami stanów:

Φ(%) =
s∑
j=1

Kj%K
∗
j , (1)

gdzie Kj są operatorami (są to tzw. operatory Krausa lub operatory szumów), które
spełniają równość

∑
jK
∗
jKj = I, natomiast % reprezentuje stany układu.

W przypadku układów zamkniętych (izolowanych) dynamika jest reprezentowana przez
ewolucję unitarną, tzn. kanał kwantowy ma postać

Φ(%) = U%U∗ , (2)

gdzie U jest pewnym operatorem unitarnym. Jednakże, dla otwartych układów kwan-
towych, oddziaływanie pomiędzy układem oraz jego otoczeniem prowadzi do ewolucji
ogólniejszej i reprezentacja (2) nie jest możliwa.

Z drugiej strony, ewolucja stanów może być opisywana przez pewne równania różnicz-
kowe, tzw. równania typu master (mistrzowskie). Równania Goriniego, Kossakowskiego,
Sudershana i Lindblada (GKSL) stanowią rodzaj równań mistrzowskich, które są szeroko
stosowane, aby opisać dynamikę otwartych układów kwantowych. Równania GKSL sta-
nowią szczególną realizację ogólnych równań mistrzowskich %̇(t) = L(t)%(t). Powiązanie
pomiędzy tymi dwoma podejściami, tzn. relacja kanały kwantowe — równanie mistrzow-
skie jest jednym z ważnych tematów w matematycznych podstawach teorii kwantowej.

W obu opisach rozważane układy kwantowe są w ogólności poddane działaniu szu-
mów wywołanych przez otoczenie (dekoherencji). Dlatego jest naturalnym poszukiwanie
pewnych szczególnych fragmentów przestrzeni Hilberta rozważanych układów, w których
ewolucja jest unitarna (podprzestrzeni, które są wolne od szumów). Takie podprzestrzenie
są nazywane “decoherence-free subspaces” (DFS) i w niniejszej pracy pewne efektywne
procedury dotyczące DFS i ich analiza są rozważane.

W pracy rozważane są także pewne czysto algebraiczne metody rozkładu systemów
na podsystemy, które są interesujace z fizycznego i matematycznego punktu widzenia.
Stosowane techniki są “efektywne”, mianowicie zakładamy wykonalność przyjętych metod
w skończonej liczbie kroków.

Jedną z głównych motywacji przyjętych w pracy jest używanie metod, które nie są za-
leżne od wyliczania wartości własnych i wektorów własnych generatorów ewolucji w czasie.
Takie podejście jest możliwe dzięki użyciu “dyskryminantów algebr łącznych”, “Amitsur–
Levitzki–Shapiro kryterium” i uogólnień “kryterium Shemesha”. Takie metody są nowe
w kwantowej teorii informacji. Przykłady zastosowań metod efektywnych są podane w
różnych częściach pracy.


