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Jedn¡ z charakterystycznych wªasno±ci teorii kwantowej jest niedeterministyczny charakter pomiaru kwantowego. Zasadne zatem jest pytanie, dla jakich
pocz¡tkowych stanów kwantowych wyniki danego pomiaru b¦dzie cechowa¢ najmniejsza (b¡d¹ najwi¦ksza) nieoznaczono±¢.
Z matematycznego punktu widzenia mamy tu do czynienia ze zbiorem S(d) :=
{ρ ∈ L(Cd )|ρ ≥ 0, trρ = 1}, stanowi¡cym opis stanów (mieszanych), zbiorem jego
punktów ekstremalnych P(d) := {ρ ∈ L(Cd )|ρ ≥ 0, ρ2 = ρ, trρ = 1}, uto»samianym z zespolon¡ przestrzeni¡ rzutow¡ CP d−1 a odpowiadaj¡cym stanom czystym
oraz pewn¡ miar¡ póªspektraln¡ o warto±ciach w przestrzeni nieujemnych operatorów liniowych na Cd , opisuj¡c¡ ogólny pomiar kwantowy. W teorii informacji
kwantowej bardziej istotny jest jednak przypadek sko«czony, tote» doP
opisu pomiaru wystarcza k -elementowy zbiór nieujemnych operatorów Πj , t. »e kj=1 Πj = Id .
Dla danego stanu pocz¡tkowego ρ prawdopodobie«stwo, »e wynikiem pomiaru jest
j ∈ {1, . . . , k}, dane jest przez tr(ρΠj ). Do mierzenia nieoznaczono±ci pomiaru
mo»emy posªu»y¢ si¦ entropi¡ Shannona rozkªadu prawdopodobie«stwa wyników
pomiaru. A zatem stany, dla których entropia ta b¦dzie minimalna mo»na interpretowa¢ jako te o najmniejszej nieoznaczono±ci wzgl¦dem danego pomiaru. Ze
wzgl¦du na nieliniowo±¢ zagadnienia, szukanie ekstremów tak zdeniowanej funkcji nie jest ªatwe, a rozwi¡zania mog¡ by¢ nieanalityczne. Okazuje si¦ jednak, »e
naªo»enie na pomiar pewnych warunków dotycz¡cych np. symetrii mo»e by¢ tutaj
pomocne, a uzyskane rozwi¡zania tworz¡ pewne szczególne konguracje w przestrzeni rzutowej. Gªówne narz¦dzia wykorzystywane w dowodach to interpolacja
Hermite'a, teoria wielomianów niezmienniczych a tak»e teoria Michela punktów
krytycznych funkcji grupowo niezmienniczych.
Wykªad na podstawie wyników opublikowanych w [1, 2, 3].
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