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 کنترل سيستمهای کوانتومي مبتني بر روش های کنترل يادگير و هوش محاسباتي از موضوعات مورد توجه در حوزه مهندسي:چکیده
 در اين مقاله يک. آنچه دارای اهميت است تضمين همگرايي فرآيند کنترل موردنظر در عين وضوح و سادگي روش ميباشد.کنترل ميباشد
.فرآيند کنترل يادگير مبتني بر يک کنترل کننده ژنتيكي کوانتومي به منظور رديابي مسير در سيستمهای کوانتومي بسته ارائه شده است
 برای اين منظور يک مساله بهينهسازی.کنترل کننده طراحي شده برای رديابي يک مسير متناظر يک تابع متغير با زمان به کار گرفته شده است
.مقيد با تابع هدف حداقل سازی انحراف از مسير و محدوديت ناشي از ساختار تكراری جواب معادله ديناميكي شرودينگر طراحي شده است
 بر. از الگوريتم ژنتيک کوانتومي برای حل مساله بهينهسازی استفاده شده است،با توجه به نرخ باالی همگرائي در الگوريتم ژنتيک کوانتومي
 الگوريتم ژنتيک حاصل بهترين کنترلکننده را برای رديابي مسير،اساس يک اندازه گيری تصادفي از نسل اول جمعيت حاالت کوانتومي
. ردي ابي موثر و بهينه مسير با حداقل خطای انحراف از مسير و حداقل نوسانات سيگنال کنترل از مزايای روش ارائه شده است.ارائه ميدهد
 نتايج شبيهسازیهای انجام شده نمايانگر صحت.دو مثال عددی برای نشان دادن عملكرد کنترلکننده طراحي و مزايای آن ارائه شده است
.عملكرد روش پيشنهادی در کنترل سيستمهای کوانتومي است
 کنترل يادگير، سيستم کوانتومي، رديابي مسير، الگوريتم ژنتيک کوانتومي:کلمات کلیدی

Designing a Quantum Genetic Controller for Tracking the Path of
Quantum Systems
Ameneh Arjmandzadeh, Majid Yarahmadi
Abstract: Based on learning control methods and computational intelligence, control of quantum
systems is an attractive field of study in control engineering. What is important is to establish control
approach ensuring that the control process converges to achieve a given control objective and at the
same time it is simple and clear. In this paper, a learning control method based on genetic quantum
controller approach is presented. For tracking a time variant function trajectory, in a closed quantum
system, the presented controller is used. For this purpose a constrained optimization problem, based
on minimization of difference between a given trajectory and system states subject to an iteration
relation of the dynamical solution be satisfied, is designed. According to high convergence rate in
quantum genetic algorithm, a quantum genetic algorithm for solving the optimization problem is used.
A stochastic measure for observation the initial population is used. Efficient an optimal tracking, with
at least tracking errors and at least learned chattering are advantages of the presented method. A
couple of examples for demonstrating the advantages are simulated. Simulation results reflect the
good performance of the proposed method for controlling the quantum systems.
Keywords: Quantum Genetic Algorithm, Tracking Algorithm, Quantum Systems, Learning Control
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است که در آن هر چرخه با يک نمونهی جديد اجرا ميشود .خروجي هر

 -1مقدمه
طي دو دهه اخير کنترل سيستمهای کوانتومي محققين بسياری را به
خود جذب نموده است چون دارای کاربردهای مهمي در زمينههای اپتيک
کوانتومي ،شيمي فيزيک ،پردازش اطالعات کوانتومي و غيره است و
امروزه کنترل پديدههای کوانتومي به هدفي دست يافتني برای محققان
ديناميکهای تحول سيستم بر روی سيستم های مقياس مولكولي و اتمي
1

سر و کار دارد [ .]2سيستم کوانتومي اسپين -گزينه مناسبي برای مطالعه
2

کيوبيتها در پردازش اطالعات و کامپيوتر کوانتومي ميباشد .بسياری از
مسائل کنترل کوانتومي به صورت ماکزيمم سازی يک تابع نمايش هدف
فرموله ميشوند و برای حل اين گونه مسائل الگوريتم ژنتيک انتخاب
مناسبي است .اين الگوريتم های تكاملي کاربردهای بسياری در مسائل
بهينه سازی ،يادگيری ماشين و  ...دارند .الگوريتم ژنتيک کوانتومي

1

( )QGAحاصل ترکيب محاسبات کوانتومي و الگوريتم ژنتيک است و

مناسب خود ورودی بعدی سيستم را به نحوی بهتر تعيين ميکند .اين فرايند
تا آنجا ادامه مييابد که بهترين ورودی برای سيستم توسط الگوريتم تعيين
شود [ .]8همانطور که در منبع [ ]5,4ديده ميشود قوانين کنترلي موردنظر
به صورت عبارات کسری هستند و با توجه به اينكه مخرج کسر وابسته به
حالت سيستم است ممكن است مقدار آن عبارتي با مخرج صفر حاصل
شود و برای رفع تكين بودن اين نقاط اصالح روش موردنياز است .يک
کنترلکنندهی تطبيقي که اثرات نامطلوب ناشي از بروز پديدهی تكيني و
دامنه بزرگ سيگنالهای کنترل را حذف ميکند ،در [ ]9معرفي شده است.
در منبع [ ]10يک آنسامبل کوانتومي که اعضای آن دارای عدم قطعيت در
پارامترهای هميلتوني هستند ،با استفاده از  QGAکنترل شده است .يک
23

آنسامبل کوانتومي شامل تعداد زيادی (حدود

 ) 10سيستم کوانتومي

تنهاست.
5

در اين مقاله يک کنترل کننده ژنتيكي کوانتومي در رديابي مسير

اولين بار توسط مور و نارايانان در [ ]3معرفي شد.
هدف اصلي نظريه کنترل کوانتوم توسعه روشهای نظاممند برای

( )QGATTطراحي شده است و قابليت روش ارائه شده را در سيستمهای

کنترل و اجرای سيستمهای کوانتومي است و به دليل ويژگيهای خاص

کوانتومي ساده نشان ميدهد .الگوريتم ژنتيک کوانتومي نسبت به الگوريتم

سيستمهای ميكروسكوپي که در سيستمهای کالسيكي اتفاق نميافتد،

ژنتيک معمولي دارای قابليت و تاثيرگذاری بيشتری در بهينهسازی است.

دستيابي به اين هدف دارای پيچيدگيهايي است .يكي از مهمترين مسائل

ر وش موردنظر بر پايه بهينه سازی و کنترل يادگير بنا نهاده شده است .از

در کنترل کوانتومي هدايت حالتهای کوانتومي است .الزم است

مزيتهای روش گفته شده مواجه نشدن با نقاط تكين و عدم نياز به مشتق-

مجموعه ای از قوانين کنترلي طراحي گردد تا حالت اوليه سيستم را به يک

گيری است.

حالت هدف مطلوب ببريم .در صورتي که حالت هدف ساکن باشد ،مساله

در اين مقاله ابتدا توصيفي از مفاهيم مقدماتي محاسبات کوانتومي و

فوق کنترل انتقال -حالت 2ناميده ميشود که در سالهای اخير بسيار مورد

اصول الگوريتم ژنتيک کوانتومي در بخش  2ارائه ميشود ،در بخش 3

مطالعه قرار گرفته است .اگر حالت هدف تابع وابسته به زمان باشد ،آنگاه

توضيح مختصری در مورد  QGAداده شده است .بخش  4به مدلسازی

مساله کنترل يک مساله رديابي خواهد بود .البته مساله کنترل رديابي مسير

مساله کنترلي ميپردازد و در بخش  5دو مثال عددی حل شده و نتايج

بدليل پيچيدگي تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است .يک رديابي

شبيهسازی آورده شده است .در پايان بحث و نتيجهگيری در بخش  6انجام

مسير سيستمهای کوانتومي در [ ]4توسط ليو و همكارانش انجام شده است

شده است.

که در آن با استفاده از نظريه پايداری لياپانوف قانون کنترلي برای رديابي
تطبيقي مسير )ATT( 3بدست آوردهاند .در [ ]5نيز يک تكنيک رديابي
تطبيقي برای رفع مشكل تكينهايي که در امتداد مسير با آن مواجه ميشوند
توسعه داده شده است .در [ ]6يک کنترل کننده سوئيچينگ بهينه کوانتومي
برای رديابي تطبيقي مسير )SOAQTT( 4معرفي شده است که تعداد نقاط
تكيني را مديريت نموده و خطا و هزينه کنترل که به صورت نرم کنترل
است ،کاهش داده است.
در واقع معموال هنگام مديريت يک سيستم کوانتومي درهمتنيده،
تشخيص پارامترهای هميلتونين ،کنترل واکنشهای شيميايي و رديابي
حالتهای کوانتومي ،کنترل بهينه با ساير روشها مثل کنترل يادگير حلقه
بسته مورد ترکيب واقع ميشود[ .]7اين کنترل شامل عمليات حلقه بسته

1

Quantum Genetic Algorithm
State-Transfer
3 Adaptive Trajectory Tracking
2

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،1بهار 1399

 -2مفاهیم اولیه مکانیک کوانتومی

هر سيستم کوانتومي در فضای هيلبرت 

قرار دارد که اين فضا پايه

رياضي برای مفاهيمي که در مكانيک کوانتومي موردنياز هستند را فراهم
ميکند[.]11
 2-1کيوبيت
بيت پايهای ترين مفهوم محاسبات کالسيكي است که ميتواند يكي از دو
مقدار "درست" يا "غلط" ( 1يا  )0را به خود اختصاص دهد .کيوبيت معادل
کوانتومي بيت است و يک سيستم کوانتومي دارای دو حالت پايه
 0 = 1 و  1 = 0 ميباشد.
1 
0 
 
 
4

Switching Optimal Adaptive of Quantum Trajectory
Tracking
Quantum Genetic Algorithm Trajectory Tracking
Journal of Control, Vol. 14, No. 1, Spring 2020

5
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 2-2حالت سيستم کوانتومي

ژنتيكي طبيعت هستند .در الگوريتم ژنتيک کوانتومي هر فرد از جمعيت به

حالت سيستم کوانتومي اطالعاتي است که وضعيت سيستم را به طور کامل

صورت يک کروموزوم از حاالت کوانتمي معرفي ميشود .کروموزومها

بيان ميکند .هر حالت  از يک سيستم کوانتومي دوسطحي به صورت

در طول چندين نسل بر اساس عملگرها و تابع برازندگي بهبود مي يابند.

برهمنهشي از دو حالت پايه فوق به صورت ( )1نوشته مي شود.

يک دسته از نقاط فضای جستجو ،در هر مرحله از اجرای الگوريتم ژنتيک
کوانتومي مورد پردازشهای تصادفي قرار ميگيرند .به اين صورت که به

 = 0 +  1 ,

2
2
که در آن  و  اعداد مختلط هستند و در رابطه  +  = 1
صدق ميکنند [ .]12حالت فيزيكي هر سيستم کوانتومي با يک بردار نشان

داده ميشود که از مبدا شروع ميشود و انتهای آن روی کره بالخ واقع
است .بنابراين نمايش ديگر يک حالت کوانتومي به صورت فرمول





 = cos( ) 0 + e i  sin( ) 1
2
2

()2

است که اعداد  و 

هدف در هر يک از نقاط چه مقدار باشد ،بر روی اين دنبالهها ،عملگرهای
ژنتيكي کوانتومي اعمال ميشود به طوری که هر کيوبيت از هر کروموزوم
به سمت کيوبيت متناظر بهترين پاسخ دوران ميکند .سپس دنبالههای
بدست آمده رمزگشايي ميگردد تا نقاط جديدی در فضای جستجو بدست
آيد .اين فرايند تا برقراری شرط توقف ادامه مييابد.
 3-1کروموزوم کوانتومي:

مختصات کروی آن هستند .شكل  1حالت

- jامين کروموزوم از - pامين نسل از جمعيت به صورت
()5

کوانتومي بر روی کره بالخ را نشان ميدهد.

p
 p 12p ... 1pk  21p  22p ...  2pk ...  mp 1  mp 2 ...  mk

q jp =  11p
p
p
p
p
p
p
p
p 
 11 12 ... 1k  21  22 ...  2 k ...  m 1  m 2 ...  mk 

نوشته ميشود که در آن  kنمايانگر تعداد کيوبيتهای هر ژن و m
معرف تعداد ژنهای هر کروموزوم است [ .]13معموال برای توليد جمعيت
اوليه به هر حالت )  ( , مقدار )  ( 1 , 1را اختصاص ميدهيم
2 2
که باعث ميشود هر حالت با احتمال برابر به حالتهای پايه شكسته شود.
 3-2گيتهای دوران:
گيتهای دوران به صورت
()6
شکل :1نمايش حالت خالص يک سيستم کوانتومي روی کره بالخ
فضای هيلبرت سيستمهای مرکب از ضرب تانسوری فضاهای سيستمهای

کوچكتر به دست ميآيد .در واقع اگر } , 1 A

A

}  { 0 B , 1 Bپايههای فضاهای هيلبرت   Aو  B
کيوبيت

A

و

B

 {0و
معادل دو

باشند ،فضای هيلبرت متناظر با سيستم ترکيبي اين دو

کيوبيت براير است با:

 AB =  A   B

()3
} ,1 A  1 B

()4

B

 1 B ,1 A  0
AB

, 11

AB

, 10

تعريف ميشوند که در آن  Uعملگر دوران و



زاويه دوران است.

فرايند بروزرساني يک کيوبيت   i با گيت دوران
 
 i

U

صورت()7است [.]7
()7

 i 
cos(i ) − sin(i )   i 
    = U (i ) =  sin( ) cos( )    
 i

i
i  i 



  i دوران يافتهی يک کيوبيت   i به اندازه زاويه   iبه
  
 
 i
 i
وسيله گيت دوران  Uاست .در الگوريتم ژنتيک کوانتومي مقدار و

,0
AB

B

0

, 01

AB

{0

در جهتي انجام ميشود که حالت جواب کنوني را به سمت حالت جواب

= 00

بهينه حرکت دهد که در جدول  1ارائه شده است [ .]14در جدول x i 1

A

- i ،امين بيت کروموزوم جمعيت حاضر است؛ best i

 -3الگوریتم ژنتیک کوانتومی
کيوبيتها و حالت برهمنهش کوانتومي ،پايهای ترين مفاهيم الگوريتم
ژنتيک کوانتومي هستند .الگوريتمهای ژنتيک ( )GAsروشهای عددی

- i ،امين بيت

از کروموزوم بهينه جمعيت حاضر است؛ )  f (xتابع برازندگي است؛

)  s ( i , iجهت چرخش زاويه دوران را نشان ميدهد؛ i
زاويه چرخش است و معموال حدود  0.01انتخاب ميشود [.]13

اندازه

هستند که بر پايه تكرار و جستجو بنا نهاده شدهاند و الهام گرفته از قوانين
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،1بهار 1399

به

عالمت  iبا استراتژی تنظيم مشخص ميشود و چرخش کيوبيتها

که با پايه متعامد يكهی ذيل مشخص مي شود.
A

cos( ) − sin( ) 
U ( ) = 

 sin( ) cos( ) 
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Downloaded from joc.kntu.ac.ir at 16:21 +0330 on Friday November 27th 2020

()1

هر نقطه دنبالهای از کاراکترها نسبت داده ميشود و براساس اين که تابع
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جدول  :1استراتژی تنظيم زاويه چرخش کيوبيتها

best i

xi

i

) f (x )  f (best

) s ( i , i

 i i  0

 i i  0

i = 0

i = 0

0

0

غلط

0

0

0

0

0

0

0

درست

0

0

0

0

0

0

1

غلط

+1

-1

0

0

1

درست

1

0

غلط

1

0

درست

1

1

1

1

i
i
i

-1

+1

±1

0

-1

+1

±1

0

+1

-1

±1

0

غلط

0

0

0

0

0

درست

0

0

0

0

0

قرار دارد ،مقدار چشمداشتي عملگر اندازهپذير )  P (tبه صورت زير

 -4مدلسازی و روش حل

نشان داده ميشود [:]4
()11

هدف اصلي اين مقاله رديابي مسير حالت خالص سيستمهای کوانتومي بسته

است .يک سيستم کوانتومي با تابع موج )  (t

با معادله شرودينگر ()8

H0

.

) i  (t ) = H  (t

که در آن  iعدد واحد موهومي و = 6.626068*10−34 js

ثابت پالنک است و معموال در محاسبات زير اتمي = 1

فرض ميشود

 H = H 0 + هميلتونين کنترل سيستم است،
[u (t )H m .]12
m =x , y m

H0

معادله ( )11متغير کنترلشده است که خروجي سيستم کنترل شده ( )8نيز

j

ميباشد .فرض کنيد

تعريف ميشود:
()8

) Y (t ) =  j  j  (t ) Pj  (t ) =  (t ) P (t )  (t

(هميلتونين آزاد سيستم) و ( H m , m = x , yهميلتونين کنترل

نمايانگر - jامين ويژه حالت هميلتونين آزاد

باشد .عملگر تصوير ويژه حالت اول

پذير )  P (tدر نظر گرفته ميشود يعني . P = 1 1
مساله مورد نظر ،کنترل مقدار چشمداشتي عملگر مشاهده پذير توسط ميدان

خارجي u x

uy

و

است:

) Min s (t ) −  (t ) P (t )  (t
()12

.

) s .t . i  (t ) = H  (t

خارجي سيستم) مستقل از زمان فرض شدهاند .هدف کنترلي در اين مقاله
هدايت مسير ديناميكي سيستم است به طوريكه مسير مطلوب )  s (tرا
دنبال کند .يعني

)  (t ) P (t )  (t ) = s (t

()9

در واقع برای يک سيستم کوانتومي بسته ،کميتها يا مشاهدهپذيرها در
فضای هيلبرت با عملگر خطي خودالحاق )  P (tنشان داده ميشوند .اگر

)  P (tاندازهگيری شود ،خروجي آن يک بردارويژه از ) P (t
خواهد بود .فرض کنيد )  S (tمجموعهای از طيف )  P (tاست اگر

حالت در لحظه اندازهگيری 
 S
()10

باشد ،احتمال بدست آوردن يک مقدار

بعنوان نتيجه اندازهگيری به صورت زير است:

P (  S ) =  Pj 

که در آن  Pjتصوير کنندهی  P (t ) =   j Pjروی بردار ويژه
j

 jام در حالت طيف گسسته است .لذا زماني که سيستم در حالت 

مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،1بهار 1399

1

بعنوان عملگر مشاهده-

اگر  u m (t ) = u m , m = x , yکه u m

يک ثابت است ،از

معادله شرودينگر و عملگر تحول زماني ،فرمول
()13

) (0

 m =x ,y u m H m ) t

−i ( H 0 +

 (t ) = e

حاصل ميشود .لذا چون در عمل يافتن کنترل به صورت يک تابع پيوسته

وابسته به زمان مشكل است [ ]15با فرض ثابت بودن u x

و  u yمساله

( )12را ميتوان به صورت ( )14نوشت:
(14

) (0

 m =x ,y u m H m ) t

−i ( H 0 +

P (t )e

 m =x ,y u m H m ) t

−i ( H 0 +

Min s (t ) −  (0) e

)

اما در تابع هدف پارامتر t

هم وجود دارد برای حذف پارامتر

t

بايستي

طول زيربازههای  [t (k − 1), t (k )] , k = 1, 2,...,Qبه قدری
کوچک

انتخاب

شود

که

بتوان

يک

 ، t  [t (k − 1), t (k )], k = 1, 2,...,Qبه عنوان نماينده کل

زير بازه در نظر گرفت .بنابراين بازه ]  [0,Tرا به  Qزير بازه به طول
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 t = Tتقسيم ميکنيم و در هر زيربازه u x

و  u yرا ثابت فرض

Q

مي-کنيم .همچنين ]) t k = t (k )  [t (k − 1), t (k

را به

عنوان نماينده هر زيربازه [t (k − 1), t (k )], k = 1, 2,...,Q

- kام )) (0) =  (t (k − 1

در نظر ميگيريم .در زيربازه

الگوريتمهای ژنتيک روشهای مبتني بر تكرار هستند و اين تكرار تا
برقراری شرط توقف انجام ميشود .در اين مقاله شرط توقف اين است که
مقدار تابع هدف که همان خطای رديابي ميباشد از  کمتر باشد ،يعني
()16

()15

)  (t k −1

 m = x , y u m ( t k ) H m ) t

−i ( H 0 +

s .t .  (t k ) = e

است که در آن )   (t kانتقال يافته )   (t k −1توسط کنترل بهينه

است .در مساله ( )15هدف يافتن کنترل u x
مقدار تابع هدف از  کمتر باشد .با جايگزيني قيد مساله در تابع هدف و
و  u yاست به طوريكه

به کارگيری  QGAجوابهای بهينه )  u x* (t kو

) u y* (t k

برای هر

زيربازه يافت ميشود .الگوريتم فرايند موردنظر در زير آورده شده است.
 .1قرار دهيد( j = 1 :شمارنده زيربازهها)

 -کنترلهای آغازين دلخواه u x0 j

و

0j

 u yرا انتخاب کنيد

 مسأله) (0

j −1



P( t )e

 m=x ,y um H m )t

− i ( H0 +

(0 ) e

را با  QGAحل نموده و جواب بهينه  u x* jو u y* j
 -قرار دهيد:

) j −1 (0

) t

u* j H m
m =x , y m



های کنترلي مورد استفاده قرار ميگيرد تابع نمايي

−i ( H 0 +

,t  0

()17

است که در آن 

2

2

2

s (t ) = 1 − e −t

نمايانگر نرخ تغيير خروجي هدف است .هدف کنترلي

رديابي خروجي سيستم هدف ( )17در هر لحظه است .برای اين مثال يک
سيستم کوانتومي چهارسطحي در نظر بگيريد با هميلتونين کنترلي آزاد
 H 0 =  4 E j jکه در آن
j =1

، E 1 = 0.4948

)H 0 = diag (0.4948,1.4529, 2.3691,3.2434

()18

 .3تا زماني که  ، j  Qمراحل ذيل را تكرار کنيد:

 m=x ,y um H m )t

آن را تحقيق کنيم .يكي از توابعي که اغلب برای آزمايش اجرای سيستم-

 E 3 = 2.3691 ، E 2 = 1.4529و  E 4 = 3.2434و لذا:

) j −1 (0) =  (0

− i( H0 +

در اين بخش دو مثال عددی به روش مذکور حل ميشود تا تاثيرگذاری

j

الگوريتم  QGAبرای رديابي مسير

 .2قرار دهيد:

 -5نتایج شبیه سازی

j −1

Min s( t ) − 

را به دست آوريد

 j (0) = e

 j  j +1 .4جواب بهينه عبارت است از:

u m* = {u m* j , j = 1, 2,...,Q }, m = x , y
همچنين در شكل  2دياگرام فرايند روش مذکور نشان داده شده است.

برای اين سيستم ،برای راحتي يک هميلتونين کنترلي کامال متصل در نظر
گرفته شده است که نشان ميدهد برهمكنش (تعامل) ميان هر دو سطح
مجاز است .بنابراين هميلتونين کنترلي به صورت
1
1 
1

0

()19

1
1
0
1

1
0
1
1

0
1
Hc = 
1

1

است و دو هميلتونين کنترلي به صورت زير انتخاب ميشوند:
1
0 
1

0

()20

0
1
0
1

1
0
1
0

0
,
1 
0

0

0
1
Hy =
0

1

1
0
1
1

1
0
1
1

0
1
Hx = 
0

0

هميلتونين کلي سيستم عبارت است از

H = H 0 + u x (t )H x + u y (t )H y

()21

مقادير ويژه ماتريس  H 0با )i (i = 1, 2,3, 4

که

4 = 3.2434 ، 3 = 2.3691 ، 2 = 1.4529 ، 1 = 0.4948

نشان داده ميشوند و بردار ويژههای متناظر عبارتند از:

2 =  0,1, 0, 0

T

T

,
شکل :2نمايش حالت خالص يک سيستم کوانتومي روی کره بالخ

()22

4 =  0, 0, 0,1

1 = 1, 0, 0, 0

,

3 =  0, 0,1, 0

T

T

,

در اين آزمايش عملگر مشاهده پذير به صورت زير است:
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حالت اوليه سيستم خواهد بود .مساله مورد نظر به صورت :

) Min s (t k ) −  (t k ) P (t k )  (t k

e (t ) = s (t ) −Y (t )  
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0
0 
0

0

()23

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
1 = 
0

0

p = 1

حالت اوليه برای سيستم کنترل شده ( )8برهمنهش بردار ويژههای

, i = 1, 2,3, 4

 0 = 0.5 1 + 0.5 2 + 0.5 3 + 0.5 4

()24
مقدار

 برابر 0.01

بازه زماني 0,100

انتخاب شده است و

 = 20

است .مسير در

رديابي ميشود که به  2000زير بازه با طول

مثال فوق در منبع [ ]4با استفاده از روش لياپانوف در رديابي تطبيقي مسير

حل شده و دقت کنترل 0.99

حاصل شده است يعني رديابي با خطای

 0.01انجام شده است .مقايسه نتايج روش ارائه شده در اين مقاله با روش

مساوی  t = T = 0.05ثانيه تقسيم شده است همچنين فرض ميشود

 ATTو  SOAQTTدر جدول  2آورده شده است [ .]6در همه اين روش ها

که در هر قطعه زماني مقادير کنترل ثابت است .تعداد جمعيت  50و طول

بعد از  40ثانيه خطا به صفر ميل مي کند .خروجي سيستم در  ATTمسير

Q

هر کروموزوم کوانتومي  16کيوبيت در نظر گرفته شده است .مقادير کنترل
محدود به حدود پايين و باالی

 −0.9و +0.9

فرض شده است .بعد

از  10ثانيه مقادير سيگنال کنترل به بازه   −0.1, 0.1و بعد از  20ثانيه

به بازه   −0.06, 0.06محدود شده است .زاويه چرخش کيوبيتها برابر

با 0.01

در نظر گرفته شده است .همانطور که از تصاوير پيداست روش

موردنظر را نسبتا خوب رديابي مي کند اما در  QGATTبا تنظيم پارامترهای
مساله مي توان با هر دقت مورد نظر رديابي مسير را انجام داد.
جدول  :2مقايسه نتايج رديابي مسير در روش های  QGATTو ATT
ATT
0.0182
702
39.7493
18.9577

شاخص عملكرد /روش
IAE
تعداد نقاط تكيني

ux
uy

پيشنهادی نتايج خوبي به دست ميدهد .شكل  3و شكل  4قوانين کنترلي را

SOAQTT
0.0175
372
33.3815
18.7795

2

100

QGATT
0.02
0
5.2813
5.2245

 IAE = در نظر گرفته

نشان ميدهند که با استفاده از  QGAبه دست آمدهاند و شكلهای  5و 6

شاخص خطای کنترل به صورت e (t ) dt

رديابي مسير تابع و خطای رديابي به روش مذکور را نشان ميدهند.

شده است .تعداد  702نقطه تكيني در روش  ATTو تعداد  372نقطه تكيني

0

در  SOAQTTوجود دارد در حالي که در روش ارائه شده نقطه تكيني
وجود

ندارد.

شاخص

u m (t ) dt , m = x , y
2

انرژی
100



0

کنترل

به

صورت

=  u mتعريف شده [ ]6و مقايسه

نرم کنترل کننده نيز نشان مي دهد که روش  AGATTدارای هزينه کنترل
کمتری نسبت به بقيه روش هاست.

شكل 3کنترل u x

برای رديابي تابع

شكل 4کنترل u y

برای رديابي تابع

 -6نتیجه گیری
در اين مقاله مبتني بر رويكرد کنترل يادگير و بهينهسازی يک کنترل کننده
کوانتومي در رديابي مسير برای سيستمهای کوانتومي بسته ارائه شده است.
در روش مزبور يک مساله بهينهسازی مدلسازی شده و سپس مبتني بر
الگوريتم ژنتيک کوانتومي با هدف حداقل سازی خطای رديابي مسير به
کار گرفته شده با توجه به دقت و سرعت همگرايي در الگوريتم ژنتيک
کوانتومي و سازگاری اين ساختار با مدل سيستم کوانتومي تحت بررسي
نتايج خوبي در مثالهای شبيهسازی مشاهده شد .مقدار خطای مطلوب در
روش ارائه شده ،قابل تنظيم است و مي توان با تغيير پارامترهای الگوريتم
ژنتيک و ساير پارامترهای مساله ،با هر دقت دلخواهي مسير را رديابي نمود.
از مزيتهای روش ارائه شده ،عدم مواجهه با تكيني است .در مقايسه با
روش های بكار برده شده در ساير منابع که قوانين کنترلي توابع کسری
هستند ،در اين روش عبارات کنترلي به صورت توابع غيرکسری بوده و

شكل 5رديابي مسير با استفاده از QGA
مجله کنترل ،جلد  ،14شماره  ،1بهار 1399
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 iبه صورت زير است:

شكل 6خطای رديابي در هر لحظه
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 راهبرد گفته شده را ميتوان.سيگنال کنترلي معرف هزينه کمتر کنترل است
 جداسازی کوانتومي و متعاقبا طبقه.در کاربردهای مختلفي به کار بست
.بندی آنسامبلهای کوانتومي يكي از اين کاربردهاست
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