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Màster en Física________________________________________________ 
 

DESCRIPTOR DE L’ASSIGNATURA 
 

Fitxa tècnica 
Assignatura: 

Nom de l’assignatura: Sistemes quàntics correlacionats 
Codi: 10114 
Tipus: optativa 
Nivell: postgrau 
Curs: 1, 2 
Semestre: 2 
Idioma: català/castellà. Es requereix capacitat de comprensió lectora en anglès. Es podrà impartir 
en anglès depenent de l’alumnat. 
 

Professorat: 
Professor/a responsable 
Nom: Antoni Puente Ferrà    Contacte: toni.puente@uib.es 
 
Col·laboradors /es 
Nom: Josep Batle Vallespir    Contacte: vdfsjbv4@uib.es 
 

Prerequisits: Llicenciat en Ciències 
 

Nombre de crèdits ECTS: 5 
Hores de treball presencial: 30 
Hores de treball autònom: 95 
 

Descriptors: 
Estats quànticament correlacionats: entrellaçament. Aplicacions. Producció i mesura del grau 
d’entrellaçament i decoherència. Portes quàntiques. 
Càlcul de correlacions en sistemes quàntics de molts cossos. Introducció i elements formals. 
Mètodes de Montecarlo en sistemes quàntics. Mètodes variacionals. Interacció de configuracions. 
Mètode de les correlacions exponencials. 

 
Objectius 

Específics: 
1. Domini del llenguatge matemàtic bàsic propi de la mecànica quàntica. 
2. Aprofundiment en alguns aspectes formals de la mecànica quàntica de molts cossos. 

Coneixement de les aplicacions dels sistemes quàntics a noves tecnologies (nanociència, 
computació quàntica, criptografia quàntica). 

3.  Aplicació dels conceptes generals a sistemes físics concrets. 
Resolució de problemes. 

4. Implementació numèrica dels coneixements teòrics adquirits en sistemes simples. 
 
Genèrics: 

1. Comprensió i expressió de significats en llenguatge físic, matemàtic i programació. 
2. Aplicar coneixements teòrics i pràctics per a la resolució de problemes. 
3. Aplicació de tecnologies informàtiques. 
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4. Iniciació a la recerca pròpia del camp. 
5. Coneixement de tècniques de redacció i presentació en públic del treball personal i de recerca. 

 
Continguts 

 
• Entrellaçament quàntic d’estats purs i mixtos. Sistemes de dos qubits i de dos qudits. Relació entre 

entrellaçament i grau de mescla. Criteris de separabilitat per a estats de dos qudits (entropies 
condicionals, mesures de q-informació, majorització, reducció i parcial traslladada definida positiva 
–PPT–). Destil·lació d’entrellaçament. 

• Producció d’entrellaçament. Portes quàntiques. Propietats estadístiques dels canvis d’entrellaçament 
associats a les portes quàntiques. Aplicació de portes quàntiques a sistemes d’N-qubits. 
Semiconductors de silici i punts quàntics com a possibles portes quàntiques. 

• Evolució temporal d’estats quàntics entrellaçats. Sistemes de partícules distingibles i indistingibles 
amb simetria bosònica i fermiònica. Decoherència. 

• Aplicacions: teleportació, computació quàntica, criptografia quàntica. 
• Revisió d’alguns conceptes simples en mecànica quàntica. Notació de bras i kets. Bases i 

representacions. Funcions d’ona de partícula simple i de sistemes en interacció. Evolució temporal. 
Imatges de Schrödinger, Heisenberg i interacció. Formalisme de segona quantificació. Operadors de 
camp. Formulació d’integrals de camí. 

• Fórmula de Dyson. Ordenació temporal i normal de productes. Propagador. Funcions de Green. 
• Simetries en teoria quàntica de molts cossos. Ruptura espontània de simetries i teorema de 

Goldstone. 
• Mètodes aproximats per a estats fonamentals. Teoria de pertorbacions de molts cossos. Mètodes no 

pertorbadors: mètodes variacionals. Mètodes de Monte Carlo: variacional (VMC), Difusion (DMC), 
Green Function (GFMC). Mètode de les correlacions exponencials, Coupled Cluster Method (CCM). 

 
Metodologia d’ensenyament i aprenentatge 

 
Competències de 

la matèria 
Metodologia 

d’aprenentatge 
Tipus 

d’agrupació 
Hores per a 
l’estudiant 

1, 2 Classe presencial Mitjana 15 
3 Classe pràctica Mitjana   5 
4 Laboratori de 

càlcul 
Mitjana   5 

3, 4 Tutoria Petita   2 
3, 4 
 

Presentació 
treball en grup 

Mitjana   2 

3,4 Seminari Mitjana   1 
1, 2 Estudi teòric    45 
3, 4 Estudi pràctic    25 
1, 2 Treball teòric    10 
3, 4 Treball pràctic    10 
1, 2, 3, 4 Activitats 

complementàries 
     5 

 
En aquesta assignatura el 10% de les activitats presencials es realitzen en la modalitat d’aprenentatge a 
distància (e-learning). 
 

Criteris i procediments d’avaluació 
 
Criteris d’avaluació: 

1. Adquisició i compliment de les competències específiques de l’assignatura. 
2. Interès demostrat per l’alumne al llarg del curs. 

 
Instruments d’avaluació: 
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1. Presentació per part de l’alumne d’algun desenvolupament seleccionat (ex.: demostració d’algun 
teorema, realització d’algun càlcul detallat seleccionat entre el material del curs). 

2.  Avaluació continuada partint de participació en les classes pràctiques, exposició del treball en 
grup, etc. 

 
Criteris de qualificació: 

1. 50% de la qualificació: presentació de desenvolupaments seleccionats. 
2. 50% de la qualificació: exposició treballs en grup, resolució de problemes en les classes 

pràctiques. 
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