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1.

Aktualne trendy

Prawo Moore’a: predkość
˛
/ pojemność rośnie jak t 1 7 (t - czas w
latach).
Dzisiejszy komputer z procesorem 1,6GHz, 1GB pamieci
˛ RAM, 100GB
HDD to 0,01% kosztu superkomputera z 1990.
W tym tempie za 300 lat bedziemy
˛
mogli rozwiazywa
˛
ć problemy rozważajace
˛ wszystkie 1080 czastek
˛
wszechświata.
Czy aby na pewno?
2.

Ograniczenia pojemności

2.1. Fizyczna reprezentacja informacji
Entropia - rodzaj fizycznej informacji. Każda informacja, która˛ możemy manipulować jest fizyczna z natury.
Termin wprowadzony w 1850 przez Rudopha Clausiusa.
Później Ludwig Boltzman określił maksymalna˛ entropie˛ S dowolnego
układu fizycznego jako logarytm z ilości wszystkich rozróżnialnych stanów. Logarytm o podstawie 2
bity, logarytm naturalny
naty (1nat
log2 e 1 44b). Nat jest znany inaczej jako stała Boltzmana kB lub stała
gazu idealnego R.
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Znana informacja - fizyczna informacja w cz˛eści systemu, którego
stan jest znany.
Entropia - informacja w nieznanej cz˛eści.
Możemy zmienić entropie˛ w informacje˛ poprzez pomiar, zaś informacje˛ w entropie˛ poprzez zapomnienie lub wymazanie jej.
Ich suma w danym systemie jest zawsze stała, chyba że zmieni sie˛
maksymalna ilość możliwych rozróżnialnych stanów systemu, poprzez
np. zmiane˛ jego rozmiaru, dodania lub odjecia
˛
energii, itp.
2.2. Granice entropii
Warren Smith postuluje górna˛ granice˛ entropii S w układzie o obje˛
tości V w sposób nastepuj
˛ acy:
˛
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Gdzie: q - ilość rozróżnialnych typów czastek,
˛
c - predko
˛
ść światła, stała Plancka, M - całkowita energia masy.
Przykład: 1m3 zawierajacy
˛ 1000kg światła (fotony o dwóch stanach
polaryzacji) może pomieścić maksymalnie 6  1034 bitów, czyli 60kb w
˛
gdyż światło o takiej
1A3 . Prawdopodobnie granica ta jest nieosiagalna,
gestości
˛
(t.j. wody) miało by temperature˛ ok. miliarda stopni i ciśnienie
rz˛edu ok. 1016 funtów na cal kwadratowy.
Seth Lloyd zaprezentował granice˛ niemal identyczna˛ na podstawie
podobnych przesłanek różniac
˛ a˛ sie˛ o mały współczynnik 2  2. Przykładowy 1kg 1l „laptop” (o gestości
˛
wody) składajacy
˛ sie˛ z dwustanowych
fotonów miałby maksymalna˛ entropie˛ 2 13  1031 bitów.
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Granice te nie biora˛ pod uwage˛ efektów grawitacyjnych i relatywistycznych. Jacob Bekenstein pokazuje dużo luźniejszy limit entropii:


2πER

c
Gdzie: E - całkowita energia układu, R - promień układu.
S

Aktualnie jedynym znanym układem osiagaj
˛ acym
˛
takie ilości entropii sa˛ czarne dziury. Entropia czarnej dziury jest proporcjonalna do jej
powierzchni (a nie objetości!).
˛
Czarna dziura ma dokładnie 1 4 nata
entropii w kwadracie o boku długości Plancka (1 6  10 35). Innymi
słowy absolutnym fizycznym minimum dla 1 nata jest kwadrat o boku
równym 2 długości Plancka. Granica wyznaczona przez Bekensteina
jest duża: hipotetyczna „maszyna” o promieniu 1m posiadała by ge˛
stość entropii 1039b/A3. Musiałaby być jednak czarna˛ dziura˛ o masie
Saturna.






2.3. Ile bitów można przechować w atomie?






Jadra
˛
moga˛ przechowywać 1 bit informacji. Wzbudzone jadra
˛
nie
sa˛ jednak stabilne - staja˛ sie˛ radioaktywne i szybko sie˛ rozpadaja˛
emitujac
˛ wysokoenergetyczne szkodliwe promieniowanie.
Konfiguracja elektronów.
Atom w ciele stałym ma 6 stopni swobody.

Zwiekszaj
˛
ac
˛ odległości miedzy
˛
atomami zwieksza
˛
sie˛ ilość entropii
dla atomu, lecz nie zwieksza
˛
sie˛ gesto
˛ ść dla obszaru
lepiej pozostać
przy stałych materiałach.


Przykład: czysta miedź posiada gesto
˛ ść entropii w granicach 0,5–1,5
bita na A3 (w zależności od temperatury).
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Można zwiekszyć
˛
gestość
˛
entropii stosujac
˛ wieksze
˛
ciśnienie. Aktualnie maksymalne wartości możliwe do utrzymania w stabilnych strukturach nie sa˛ jasne. Jedynym jasnym limitem jest ciśnienie w jadrze
˛
gwiazdy neutronowej, tuż poniżej masy krytycznej powodujacej
˛ zapadniecie
˛
sie˛ gwiazdy w czarna˛ dziure˛ - ok. 1030 atmosfer.
Z powyższych obserwacji wynika, że wysoce nieprawdopodobne be˛
dzie przekroczenie gestości
˛
informacji wiekszej
˛
niż 10 bitów / A3 w ciagu
˛
najbliższych 100 lat.
Nawet jeśli bedzie
˛
to tylko 1 bit /A3 , to 1cm3 takiego materiału mógłby
teoretycznie przechowywać 1024 bitów = 100 miliardów terabajtów dużo wiecej
˛
niż całkowita ilość cyfrowych danych przechowywanych
obecnie na świecie.
2.4. Minimalna energia potrzebna do przechowywania informacji
Minimalizacja zużycia energii przez układ wymaga minimalizacji całkowitej entropii generowanej przez system.
Załóżmy, że posiadamy pewna˛ informacje˛ i chcemy ja˛ zapisać na
stałe w stanie pewnego układu. Jaka ilość entropii musi być wytworzona w tym procesie?
Trzeba założyć, że układ zawiera już jakaś
˛ informacje fizyczna,
˛ która
może być zarówno znana˛ informacja˛ jak i entropia.
˛ Nie może ona być
po prostu zniszczona, ponieważ na najniższym poziomie fizyka jest odwracalna, to znaczy w zamknietym
˛
układzie przejście z jednego stanu
do drugiego w pewnym czasie nastepuje
˛
w sposób matematycznie odwracalny. Odwracalność nie wymaga symetrii czasowej.
Jak wiec
˛ poradzić sobie z niechciana˛ informacja?
˛ Jedna˛ z możliwości jest po prostu przeniesienie jej do innego układu.
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Wzrost entropii w układzie o ∆S 1bit kB ln 2 wymaga zainwestowania co najmniej kBT ln 2 energii w postaci ciepła. Pierwszy uszczegółowił to Rolf Landauer łacz
˛ ac
˛ utrate˛ znanej informacji z utrata˛ energii.




W dzisiejszych komputerach każdy zapis operacji, tzn. każda z operacji na bitach dokonana przez każda˛ z dziesiatek
˛
milionów bramek logicznych w każdej nanosekundzie wykorzystuje ta˛ metode˛ pozbywania
sie˛ informacji. Zakłada sie,
˛ że poprzednie informacje sa˛ nieznane, powoduje to generacje˛ nowej entropii, wykorzystujac
˛ nieefektywnie energie.
˛
Istnieje pewna alternatywa: przestrzeń i energia zajmowana przez
stara,
˛ niechciana˛ (lecz znana)
˛ informacje˛ może być ponownie użyta.
Wykorzystujac
˛ informacje˛ o poprzednim stanie dokonuje sie˛ przekształcenia starego stanu w nowy w termodynamicznie odwracalny sposób w procesie, który nie generuje entropii.
Dzisiejsza technologia stosujaca
˛ nieodwracalne zapisywanie informacji jest stosunkowo blisko siegni
˛ ecia
˛
podstawowych ogranicze ń w
zakresie rozpraszania energii. W obecnym tempie limit kBT ln 2 zostanie osiagni
˛ ety
˛ za 35 lat. W tym czasie wydajność jednostki obliczeniowej wykorzystujacej
˛
zwykłe i nieodwracalne (produkujace
˛ entropie)
˛
operacje zapisu informacji bedzie
˛
wynosić maksymalnie 3 5  1022 nieodwracalnych bitowych operacji na sekunde˛ w 100W komputerze.


Jakiekolwiek możliwe dalsze udoskonalenia wydajności poza ten punkt
wymagaja˛ odwracalnego obliczania.
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3.

Ograniczenia komunikacji

Przesyłanie informacji ograniczone jest w sposób podobny do przechowywania informacji. Komunikacja z punktu A do punktu B jest przesyłaniem bitów, pewnym rodzajem ich „przechowywania” lecz w stanie
ruchu. Podobnie przechowywanie informacji jest forma˛ „komunikacji”
na zerowym dystansie, ale za to w czasie.
Majac
˛ ograniczenie gestości
˛
informacji ρ oraz predkość
˛
rozchodzenia sie˛ informacji v; otrzymujemy limit gesto
˛ ści strumienia informacji ρv
- ilość informacji przesyłanej w pewnym czasie dla pewnego obszaru.
Oczywiście istnieje limit predkości
˛
rozchodzenia sie˛ informacji - pred˛
kość światła c.
Smith pokazuje, że maksymalny strumień entropii FS z użyciem fotonów dla danego strumienia energii FE wynosi:

4 14 3
σ F
3 SB E

FS
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gdzie σSB to stała Stefana-Boltzmana π2 kB2 60c2 3 .
Przykład: kwadratowa płytka o boku 10cm transmitujaca
˛ bezprzewodowo z moca˛ 1W nie może komunikować sie˛ z szybkościa˛ wieksz
˛
a˛
niż 6 8  1020bps, niezależnie od rozkładów cz˛estotliwości czy użytego schematu kodowania, nawet w przypadku całkowitej nieobecno ści
szumu.
Wyglada
˛
to na dużo, lecz to tylko 68kbps/nm2. Dla komunikacji
pomiedzy
˛
sasiednimi
˛
elementami gesto
˛
upakowanego nanoskalowego
urzadzenia
˛
chcielibyśmy uzyskać dużo wieksze
˛
przepustowości, być
11
2
6
może rz˛edu 10 bps/nm . Ten 10 razy wiekszy
˛
strumień informacji
wymaga jednak 106 4 3
108 razy wiecej
˛
mocy (wg Smitha), czyli
2
rz˛edu 1MW/cm . Odpowiada to temperaturze rz˛edu 14000K.
Warto zauważyć, że przy zakodowaniu bitu w bardziej złożonych
czastkach,
˛
przy gestości
˛
informacji 1b/nm3, możemy otrzymać wymagana˛ przepustowość 1011 bps/nm2 poprzez ruch atomów badź
˛ elektronów ze stosunkowo niewielka˛ predko
˛
ścia˛ 100m/s.












6

4.

Ograniczenia szybkości obliczeń

Jaka˛ minimalna˛ cene,
˛ w sensie podstawowych zasobów fizycznych,
musimy zapłacić za wykonywanie operacji obliczeniowych?
Istnieje termodynamiczny limit wydajności obliczeniowej nieodwracalnych operacji jako funkcja rozpraszania mocy, spowodowanej koniecznościa˛ usuwania niechcianej informacji. Jednak limit ten nie musi
sie˛ odnosić do odwracalnych operacji. Czy sa˛ jakieś inne ograniczenia
odnoszace
˛ sie˛ do jakiegokolwiek typu obliczeń, nawet odwracalnych?
Przy użyciu teorii kwantowej możemy określić maksymalna˛ cz˛estotliwość przy której moga˛ zachodzić przejścia pomiedzy
˛
rozróżnialnymi
 górnej granicy zależy od całkowitej energii
stanami. Jedna z form tej
układu E i wynosi 4E 2π . „Laptop” Lloyd’a posiada całkowita˛ energie˛
9  1016J, wiec
˛ maksymalna cz˛estotliwość pracy wynosi 5  1050 zmian
stanów na sekunde.
˛


Jeśli całkowita energia układu nie bierze udziału w obliczniach, otrzymujemy mniejszy limit. Przykładowo hipotetyczne urzadzenie
˛
opierajace
˛ sie˛ na pojedynczych elektronach pracujacych
˛
na poziomie 1eV
mogłoby pracować z cz˛estotliwościa˛ 1PHz (1015 Hz).
Zmieniajac
˛ wykorzystywany zbiór rozróżnialnych stanów w czasie
komputer kwantowy może drastycznie skrócić czas obliczeń pewnych
problemów. Jednakże cz˛estotliwość ortogonalnych przejść oraz ilość
oddzielnych stanów zawsze bed
˛ a˛ poniżej omówionych tu limitów.
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5.

Konkluzje

Zgodnie z prawem Moore’a za ok. 40 lat zostanie osiagni
˛ ety
˛ limit
˛
górna˛ granica.
˛
1b/A3, który prawdopodobnie bedzie
Ok. roku 2035 osiagni
˛ ety
˛ zostanie termodynamiczny limit 0.7kT generacji ciepła wynikajacego
˛
z zapisywania bitu informacji w pamieci
˛ w
sposób niszczacy
˛ poprzednia˛ informacje˛ tam znajdujac
˛ a˛ sie.
˛
Limity te moga˛ zostać przekroczone jeśli zostana˛ opracowane techniki zapisywania informacji nie niszczace
˛ poprzedniej informacji.
Cz˛estotliwość pracy procesora nie przekroczy limitów ustalonych przez
maksymalna˛ cz˛estotliwość przejść atomowych. Realistyczna˛ granica˛
jest wartość 1015Hz - około 106 razy wiecej
˛
niż dzisiejsze cz˛estotliwości, która bedzie
˛
osiagni
˛ eta
˛ za 30 lat.
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