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Za posledních několik desetiletí technolo-
gický pokrok dramaticky zlepšil rychlost 
i spolehlivost počítačů. Moderní počíta-

čové čipy v sobě obsahují téměř miliardu tran-
sistorů na pouhý čtvereční palec křemíku a  
v budoucnosti se počítačové prvky ještě více 
zmenší, až se budou velikostí blížit molekulám. 
Na tomto nebo menší měřítku nejspíše začnou 
počítače vypadat zásadně jinak, protože se jejich 
činnost bude řídit zákony kvantové mechaniky, 
fyzikou, která vysvětluje chování atomů a sub-
atomárních částic. Kvantové počítače slibují, že 
by mohly provádět některé klíčové úkoly výraz-
ně rychleji, než to umí konvenční počítače. 

Snad nejznámější z těchto úkolů je rozklad 
velkého čísla, které je násobkem dvou prvočísel. 
Vynásobit dvě prvočísla je pro počítače snadné, 
i když jsou čísla stovky číslic dlouhá, ale obrá-

cený proces – odvodit prvočíselné součinitele – 
je tak obrovsky obtížné, že se to stalo základem 
pro téměř všechny dnešní formy šifrování dat, 
od obchodování po internetu po předávání 
státních tajemství. V roce 1994 ukázal Peter 
Shor, tehdy pracující v Bellových laboratořích, 
že by teoreticky mohl kvantový počítač tyto šif-
rovací kódy snadno prolomit, protože dokáže 
čísla rozkládat na součinitele exponenciálně 
rychleji, než jakýkoliv známý klasický algorit-
mus. A v roce 1997 ukázal Lov K. Grover, také 
z Bellových laboratoří, že by mohl kvantový 
počítač podstatně zvýšit rychlost hledání  
v neutříděné databázi – například hledání jmé-
na v telefonním seznamu, pokud máte k dispo-
zici jen telefonní číslo osoby.

Doopravdy postavit kvantový počítač ovšem 
není snadné. Kvantový hardware – atomy, foto-

Hlavní myšlenky

■   Kvantové počítače dokáží ucho-
vávat a zpracovávat data pomo-
cí atomů, fotonů nebo vyrobe-
ných mikrostruktur. Takové 
stroje by jednou mohly provádět 
výpočty, které dnes považujeme 
za nemožné.

■   Manipulace se zachycenými ion-
ty stojí na popředí výzkumu kvan- 
tových počítačů. Vědci dokáží 
pomocí iontů uchovávat data a 
přenášet informace mezi ionty.

■   Vědci nevidí žádnou zásadní 
překážku ve vývoji kvantových 
počítačů s uvězněnými ionty.

 —Redakce

 kvantová fyzika

Christopher R. Monroe a David J. Wineland

Vědci podnikají první kroky směrem k sestavení 

supervýkonných počítačů, které budou provádět 

výpočty pomocí jednotlivých atomů.

Výpočty
pomocí iontů 

KVantoVé
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ny nebo sestrojené mikrostruktury, které ucho-
vávají data v kvantových bitech, neboli qubitech 
– musí splňovat protichůdné požadavky. Qubity 
musí být dostatečně izolované od svého okolí, 
jinak by nahodilé externí interakce zastavily 
jejich výpočty. Tento destruktivní proces se 
jmenuje dekoherence a je postrachem všech 
kvantových počítačů. Qubity ale také musí 
navzájem silně interagovat a nakonec se musí 
nechat přesně změřit, abychom zobrazili výsle-
dek jejich výpočtů.

Vědci po celém světě zkoumají několik cest 
k sestavení prvního prototypu kvantového 
počítače. Náš vlastní výzkum se zaměřuje na 
zpracování informací pomocí nabitých klad-
ných iontů, atomů, kterým byl odebrán jeden 
elektron. Uvěznili jsme krátké řetězce iontů – 
zadržením částic ve vakuu pomocí elektrických 

polí vytvářených nedaleko umístěnými elek-
trodami –  tak, aby mohly přijímat signály  
z laseru a sdílet navzájem svá data. Naším cílem 
je vyvinout kvantový počítač, který bude šká-
lovatelný, neboli takový systém, kde bude mož-
né navýšit počet qubitů na stovky nebo tisíce. 
Takové systémy by naplnily příslib technolo-
gie schopné tak složitých výpočetních úkolů,  
že se jim běžné počítače nebudou schopné 
vyrovnat.

Zachycování iontů
Kvantová mechanika je teorie založená na 
vlnách. Stejně jako se mohou spojit zvukové 
vlny od dvou nebo více strun klavíru do akordu, 
různé kvantové stavy lze kombinovat do super-
pozicí. Atom může být například zároveň na 
dvou místech nebo ve dvou různých excitačních 

Počítače s uvězněnými ionty  

by mohly šifrovat a zpracovávat 
data pomocí řetězce iontů, 
které se chovají trochu podob-
ně jako kovové kuličky visící  
v newtonově kolébce (jako na 
tomto ilustračním obrázku). 
ionty interagují prostřednic-
tvím svých oscilací. vědci 
mohou těmito částicemi mani-
pulovat pomocí laserových 
paprsků. 
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Tyto velké kvantové superpozice jsou obvyk-
le provázané – to znamená, že výsledky měření 
jednotlivých qubitů budou korelované. Kvanto-
vé provázání si můžeme představit jako nevidi-
telné dráty mezi částicemi, které ale nedokáže-
me replikovat klasickou fyzikou – dráty, které 
Einstein nazval „strašidelným působením na 
dálku“. V našich experimentech s uvězněnými 
ionty se například každý elektricky levitovaný 
iont chová jako miniaturní tyčový magnet: sta-
vy qubitu 1 a 0 mohou odpovídat možným dvě-
ma orientacím každého atomárního magnetu 
(řekněme nahoru a dolů). Chlazení laserem, 
které atomům ubírá kinetickou energii díky 
rozptylu fotonů, přivede atomu v pasti téměř do 
klidu. Protože jsou ionty ve vakuové komoře,  

stavech. Když měříme kvantovou částici v su- 
perponovaném stavu, podle konvenční inter-
pretace zkolabuje stav do jednoho výsledku, při-
čemž pravděpodobnost každého možného 
výsledku je daná relativní poměry vln v super-
pozici (viz rámeček dole). Potenciál kvantových 
počítačů je odvozený od těchto superpozic: na 
rozdíl od konvenčního digitálního bitu, který 
může mít hodnotu 0 nebo 1, může mít qubit 
hodnoty 0 i 1 zároveň. Systém s dvěma qubity 
může zároveň uchovávat čtyři stavy – 00, 01, 10 
a 11. Všeobecně může kvantový počítač s N 
qubity zároveň manipulovat s 2N čísly; sbírka 
jen 300 atomů, z nich každý přechovává kvan-
tový bit, by pojala více hodnot, než počet částic 
ve vesmíru!  

[autoři]

Christopher R. monroe (vlevo 
je držitelem profesury fyziky Bice 
sechi-zorn na marylandské univer-
sitě a vědeckým pracovníkem v Joint  
Quantum institute v marylandu a  
v národním institutu pro standardy 
a technologii (nist). monroe se 
specializuje na elektromagnetické 
pasti, ochlazování laserem a kvan-
tové ovládání atomů a iontů. 
David J. Wineland (vpravo), 
obdržel B.a. na Kalifornské univer-
sitě v Berkeley v roce 1965 a Ph.D. 
na Harvardské universitě  v roce 
1970 a je vedoucím skupiny pro 
uchovávání iontů v Divizi nist pro 
čas a frekvence v Boulderu v Colo-
radu. skupina se zaměřuje na chla-
zení laserem a spektroskopii uvěz-
něných atomárních iontů.

exPeRimenty na DesCe stolu  prokázaly provedi-
telnost zpracování kvantové informace. vědci 
pomocí laserů (modré zařízení na fotografii vle-
vo) generují svazky, které zrcadla po stole odvá-
dí do přístroje obsahujícího uvězněné ionty 
(nahoře). laser ionty ochladí – odebere jim kine-
tickou energii, aby s nimi mohli vědci snadněji 
manipulovat. 

0 + 1

0
1

0 0 + 1 1

0 0
1 1

Strašidelné půSobení na dálku
[vázaný stav]

„Nejednoznačná krychle“ (a) je 
jako iont v superponovaném sta-
vu – měřením iont zamkneme  
v jednom ze dvou definovaných 
stavů (0 nebo 1). Pokud jsou dva 
ionty ve vázané superpozici (b), 
měřením donutíme přejít oba ion-
ty do stejného stavu (buď 0 nebo 
1), dokonce i když mezi nimi není 
žádné fyzikální spojení.

a b
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sousedy. Tento problém můžeme ovšem vyřešit 
tak, že na dotyčný qubit (nebo qubity) zaostří-
me laserové paprsky.

Třetím základním požadavkem je schopnost 
vyvinout alespoň jeden typ logického hradla 
mezi qubity. Může mít stejnou formu, jako kla-
sická hradla – hradla AND a OR, která jsou 
stavebními kameny konvenčních procesorů – 
ale musí také působit na superponované stavy 
typické pro qubity. Oblíbenou volbou pro dvou

-qubitové logické hradlo je hradlo CNOT (con-
trolled not, řízená negace). Nazvěme si vstupní 
qubity A a B. A je řídící bit. Pokud je hodnota 
A rovna 0, hradlo CNOT stav B nezmění; 
pokud je hodnota A rovna 1, hradlo přetočí B, 
čímž změní jeho hodnotu 0 na 1 nebo obráceně 
(viz rámeček nahoře). Tomuto hradlu se také 
říká podmíněné logické hradlo, protože akce 
provedená na vstupní qubit B (ať už bit je nebo 
není přetočený) závisí na stavu vstupního qubi-
tu A.

Pro výrobu podmíněného logického hradla 
mezi dvěma iontovými qubity potřebujeme 
jejich propojení – jinými slovy potřebujeme, aby 
si navzájem povídaly. Protože jsou oba ionty 
kladně nabité, je jejich pohyb silně elektricky 
propojený pomocí jevu známého jako vzájemné 
coulombické odpuzování. V roce 1995 navrhli 
Juan Ignacio Cirac a Peter Zoller, tehdy oba na 

jsou izolované od prostředí, ale přitom mezi 
nimi elektrické odpuzování vytváří silnou 
interakci způsobující provázání. Laserový pa-
prsek tenčí než lidský vlas můžeme zamířit  
na jednotlivé atomy a změřit data uložená  
v qubitech.

Za posledních několik let vědci provedli 
mnoho důkazů různých principů kvantových 
počítačů pomocí uvězněných iontů. Vědci 
vytvořili vázané stavy až 8 qubitů a ukázali, že 
tyto hrubé kvantové počítače umí provádět jed-
noduché algoritmy. Zdá se přímočaré (i když 
technicky velmi obtížné) rozšířit přístup pomo-
cí uvězněných iontů na mnohem větší počet 
qubitů. Toto úsilí, dříve věnované klasickým 
počítačům, by zahrnovalo vývoj sekvencí něko-
lika typů logických hradel, každé jen z několika 
uvězněných iontů. Vědci by mohli přizpůsobit 
konvenční techniky na opravu chyb kvantové-
mu světu tak, že by použili více iontů k zakódo-
vání každého qubitu. Přebytečná kódovací 
informace umožňuje systému tolerovat chyby, 
dokud se vyskytují v dostatečně malé míře. 
Nakonec by použitelný kvantový počítač s uvěz-
něnými ionty nejspíše znamenal přechovávání 
a manipulaci s alespoň tisíci ionty, uvězněnými 
v složitém systému elektrod na mikroskopic-
kých čipech.

První požadavek na výrobu „universálního“ 
kvantového počítače – který bude umět prová-
dět všechny možné výpočty – je spolehlivá 
paměť. Pokud umístíme qubit do superpozic 
stavů 0 a 1, kdy magnetická orientace iontu 
ukazuje zároveň nahoru i dolů, musí v tom sta-
vu zůstat, dokud se data nezpracují nebo nezmě-
ří. Vědci dlouho vědí, že ionty uvězněné v elek-
tromagnetických pastech mohou sloužit jako 
velmi dobré qubitové paměťové registry, neboť 
doby života (též známé jako koherentní časy) 
přesahují 10 minut. Tyto relativně dlouhé doby 
života plynou z extrémně slabých interakcí mezi 
ionty a jejich okolím.

Druhou zásadní přísadou pro kvantové výpo-
čty je schopnost manipulovat s jediným qubi-
tem. Pokud jsou qubity založené na magnetické 
orientaci uvězněného iontu, mohou vědci pou-
žít oscilující magnetická pole, působící po pře-
dem určenou dobu, a převrátit qubit (změnit 
stav 0 na 1 nebo obráceně), nebo jej umístit do 
superponovaného stavu. Vzhledem k malým 
vzdálenostem mezi uvězněnými ionty – typicky 
jen několik miliontin metru – je obtížné lokali-
zovat oscilující pole na jednotlivý iont. To je ale 
důležité, protože budeme často chtít změnit 
orientaci qubitu, aniž bychom změnili i jeho 

A B A’ B’

0

0

0

0 0 0

0

0
1

11

11

1

1 1

0

0 + 1 0 0 + 1 1

pravdivoStní tabulka
[záKlaDy]

Počítač na principu uvěz-
něných iontů by stavěl na 
logických hradlech, jako 
je hradlo CNOT (control-
led not – řízená negace), 
které se skládá ze dvou 
iontů: A a B. Tato pravdi-
vostní tabulka ukazuje, 
že pokud A (řídící bit) má 
hodnotu 0, hradlo iont B 
nezmění. Pokud má A 
hodnotu 1, hradlo iont B 
převrátí, neboli změní 
hodnotu 0 na 1 nebo ob-
ráceně. Pokud je navíc A 
v superponovaném stavu 
(0 a 1 zároveň), hradlo 
uvede oba ionty do váza-
né superpozice. (Jejich 
stav je nyní identický 
jako stav v rámečku dole 
na protější straně.)

Mocniny dvou
enormní potenciál počítačů na 
principu uvězněných iontů spočí-
vá ve skutečnosti, že systém s n 
ionty může uchovávat  2N čísel 
najednou. Jak se n zvyšuje, roste 
hodnota2N exponenciálně.

25 = 32 

210 = 1024

250 =  
1 125 899 906 842 624  

2100 =  
1 267 650 600 228 229  
401 496 703 205 376 
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zují se. Obě kuličky se chtějí uvelebit na dně 
misky, ale coulombické odpuzování způsobuje, 
že se ustálí na protilehlých stranách, každá kou-
sek na svahu. V tomto stavu mají kuličky ten-
denci se pohybovat v tandemu: mohly by napří-
klad v misce oscilovat sem a tam podél osy, na 
které leží, přičemž by se uchovávala jejich vzá-

universitě v Innsbrucku v Rakousku, způsob, 
jak tuto coulombickou interakci použít a nepří-
mo propojit vnitřní stavy dvou iontových qubi-
tů a realizovat hradlo CNOT. Uvedeme struč-
né vysvětlení jedné z variant jejich hradla.

Nejprve si představte dvě kuličky v misce. 
Předpokládejme, že jsou kuličky nabité a odpu-

Řetězce iontů 
[JeDen PřístuP]

Jednou metodou, jak postavit počítač na principu uvězněných iontů, je propojit 
ionty přes jejich společný pohyb. Řetězec iontů se elektricky nadnáší mezi dvěma 
póly elektrod. Protože se kladně nabité částice vzájemně odpuzují, jakýkoliv osci-
lující pohyb vybuzený u jedné částice (například laserem) rozhýbá celý řetězec. 
Lasery také dokáží převrátit magnetické orientace iontů, které kódují data nesená 
řetězcem – orientace nahoru odpovídá 1, dolů může představovat 0. 

BuDouCnost
Rozšířit systém na velký počet iontů ovšem představuje 
problém. Zdá se, že delší řetězce – obsahující více než asi 
20 iontů – by bylo téměř nemožné ovládat, protože jejich 
kolektivní módy společného pohybu by vzájemně inter-
ferovaly. Vědci tedy začali vyvíjet pasti podobné mřížím,  
ve kterých se mohou ionty pohybovat například z řetězce  
v paměti systému do dalšího řetězce, kde se data zpraco-
vávají. Kvantový vázaný stav iontů umožní, aby se data 
přemisťovala z jedné zóny pasti do druhé.  

●1   Pokud je iont nejvíc 
vlevo ve stavu 
nahoru, laser jej 
přetočí a rozhýbe, 
čímž rozkmitá 
celý řetězec.

Elektrody

Odpuzování mezi kladně 
nabitými ionty

Iont v superpozici 
stavů nahoru a dolů

Elektrody
Laserový 
svazek

●2   Další laser převrátí 
iont nejvíce vpravo 
jen tehdy, pokud  
se hýbe.

Superpozice 
stacionárních  
a pohybujících  
se řetězců  
iontů

●3   A další laser převrátí 
iont nejvíce vlevo (a 
zastaví jeho pohyb), 
pokud je v pohybu.

●4   Ionty nejvíce vlevo  
a vpravo jsou nyní  
ve vázaném stavu a 
mohou sloužit jako 
logické hradlo  
pro kvantové 
výpočty.

Procesor

Paměť

Procesor

Paměť

Elektrody

Iontová past s více zónami byla vyvinutá  
v Národním institutu pro standardy a technologii.
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souvat z místa na místo na čipu kvantového 
počítače. Elektrickými silami je možné posu-
novat řetězce iontů, aniž by se narušily jejich 
vnitřní stavy, takže se zachovají data v nich 
obsažená. Vědci by také mohli provázat jeden 
řetězec s druhým a přenášet data a provádět 
výpočetní úkoly, které vyžadují činnost mnoha 
logických hradel. Výsledná architektura bude 
trochu připomínat známé CCD (nábojově 
vázané) zařízení v digitálních kamerách; stejně 
jako CCD dokáže přesunout elektrický náboj 
přes pole kondensátorů, kvantový čip by mohl 
popohnat řetězec jednotlivých iontů přes mříž 
lineárních pastí.

Mnoho experimentů s uvězněnými ionty  
v NIST se týká přesunování iontů v  lineární 
pasti s více zónami. Rozšířit tento nápad na 
mnohem větší systémy ale vyžaduje mnohem 
komplikovanější struktury s mnoha elektroda-
mi, které budou schopné navádět ionty do jaké-
hokoliv směru. Elektrody budou muset být vel-
mi malé – řádově 10 až 100 miliontin metru – 
aby přesně omezily a uřídily pohyb iontů. 
Naštěstí mohou tvůrci kvantových počítačů na 
bázi uvězněných iontů využívat mikrovýrob-
ních technik, jako jsou mikroelektromechanic-
ké systémy (MEMS) a polovodičová litografie, 
které se již používají při výrobě konvenčních 
počítačových čipů. V průběhu posledních let 
předvedlo několik výzkumných skupin první 
integrované iontové pasti. Vědci na universitě  
v Michiganu a v Laboratoři fyzikálních věd na 
universitě v Marylandu použili pro své kvanto-
vé čipy polovodičové struktury z gallium arse-
nidu. Výzkumníci v NIST vyvinuli novou geo-
metrii iontové pasti, ve které se ionty vznáší nad 
povrchem čipu. Skupiny z Alcatel-Lucent a 
Sandia National Laboratories vyrobily ještě 
„luxusnější“ iontové pasti na křemíkových 
čipech. Na všech těchto pastech ještě zbývá 
udělat pořádný kus práce. Atomární šum vychá-
zející z blízkých povrchů se musí snížit, možná 
ochlazením elektrod kapalným dusíkem nebo 
kapalným héliem. Vědci také musí umně sladit 

levituJíCí řetězeC osmi iontů vápníku je uvězněný ve vakuové komoře a laserem ochla-
zený do téměř absolutního klidu. takový řetězec může provádět kvantové výpočty.

jemná vzdálenost. Pár qubitů v iontové pasti by 
také zažíval tento společný pohyb a pohupoval 
se sem a tam jako dvě kyvadla spojená pružinou. 
Vědci mohou společný pohyb vybudit aplikací 
tlaku fotonů z laserového paprsku modulované-
ho přirozenou oscilační frekvencí pasti (viz 
rámeček na protější straně).

Důležitější je, že laserový paprsek lze uzpů-
sobit tak, že bude ovlivňovat iont, jen pokud je 
jeho magnetická orientace nahoru, což odpoví-
dá hodnotě qubitu 1. Navíc tyto mikroskopic-
ké tyčové magnety během oscilací v prostoru 
otáčí svou orientaci a velikost otáčení závisí na 
tom, zda je jeden nebo oba ionty ve stavu 1. 
Čistý výsledek je takový, že pokud aplikujeme 
konkrétní sílu laseru na ionty po pečlivě nasta-
venou dobu, můžeme realizovat hradlo CNOT. 
Když se qubity inicializují do superponovaných 
stavů, působením tohoto hradla se ionty prová-
ží. Proto jde o základní operaci pro provádění 
libovolných kvantových výpočtů mezi mnoha 
ionty.

Vědci v několika laboratořích – včetně sku-
pin na univerzitách v Innsbrucku, v Ann Arbor 
v Michiganu, v Národním institutu pro stan-
dardy a technologie (NIST) a v Oxfordu – pro-
kázali činnost hradel CNOT. Žádné z hradel 
samozřejmě nepracovalo dokonale, protože jsou 
omezené např. f luktuacemi intensity laseru a 
rušivými okolními elektrickými poli, která 
kompromitují a narušují laserem vybuzený 
pohyb iontů. V současnosti vědci umí vytvořit 
dvou-qubitové hradlo, které pracuje s „věrohod-
ností“ lehce nad 99 procent, což znamená, že 
pravděpodobnost chybného působení hradla je 
menší než 1 procento. Ale použitelný kvantový 
počítač musí dosahovat „věrohodnosti“ alespoň 
99,99 procent, aby techniky na korekci chyb 
řádně fungovaly. Jedním z hlavních cílů  všech 
skupin věnujících se uvězněným iontům je 
dostatečně snižovat šum pozadí a, i když se jed-
ná o obrovsky náročný úkol, nestojí tomu v ces-
tě žádná principiální překážka. 

Iontové dálnice
Jak ale mohou vědci skutečně vyrobit dospělý 
kvantový počítač na bázi uvězněných iontů? 
Naneštěstí se zdá, že delší řetězce iontů (tako-
vé, které se skládají z 20 a více qubitů) – bude 
téměř nemožné řídit, protože budou jejich čet-
né kolektivní módy společného pohybu navzá-
jem interferovat. Vědci tedy začali prozkoumá-
vat myšlenku rozdělit kvantový hardware na 
ještě ovladatelné části a provádět výpočty  
s krátkými řetězci iontů, které by se mohly pře-

Kvantová 
informatika 
nabízí 
příležitost 
radikálně 
změnit svět 
počítačů.  
Vědci by mohli 
konečně 
uskutečnit svůj 
sen vytvořit 
kvantový stroj 
schopný 
zvládnout dříve 
nemyslitelné 
úlohy. 
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cestují optickými vlákny do děliče svazku, zaří-
zení obvykle používaného pro rozdvojení svě-
telného svazku. V tomto uspořádání ale pracuje 
dělič obráceně: fotony se k blíží z opačných 
stran do přístroje, a pokud mají stejnou pola- 
rizaci a barvu, navzájem spolu interferují a 
mohou vystoupit jen podél té samé dráhy. 
Pokud ale mají fotony odlišnou polarizaci nebo 
barvu – neboli emitující ionty jsou v jiných 
qubitových stavech – mohou částice sledovat 
oddělené dráhy vedoucí k páru detektorů (viz 
rámeček nahoře). To důležité je, že poté, co byly 
fotony detegované, není možné říci, který iont 
emitoval který foton, a tento kvantový jev 
vytváří mezi ionty vázaný stav.

Emitované fotony se ale nepodaří vždy 
úspěšně zachytit nebo detegovat. Ve skutečnos-
ti se většinou fotony ztratí a ionty tak nejsou 
vázané. Stále je ale možné tento typ chyby 
napravit opakováním procesu a prostým čeká-
ním, než detektory fotony oba zároveň zaregis-

pohyb iontů po čipu, aby předešli ohřívá-
ní částic a narušení jejich poloh. Přesun 
iontů podél rohu v jednoduchém spoji 
tvaru T už například vyžaduje opatrnou 

synchronizaci elektrických sil.

Fotonové spoje
Ostatní vědci zatím zkoumají alternativní ces-
tu, jak vyrobit kvantové počítače na bázi uvěz-
něných iontů, a tento druhý přístup by mohl 
obcházet některé obtíže plynoucí z ovládání 
pohybu iontů. Místo propojení iontů přes jejich 
oscilující pohyby tito vědci používají k pro- 
pojení qubitů fotony. Ve schématu popsaném  
v roce 2001 Ciracem, Zollerem a jejich kolegy 
Lumingem Duanem z Michiganské university 
a Mikhailem Lukinem z Harvardu jsou z kaž-
dého uvězněného iontu emitované fotony tak, 
aby vlastnosti fotonů – jejich polarizace a barva 
– byly vázané s vnitřními, magnetickými qubi-
tovými stavy emitujícího iontu. Fotony pak 

[DRuHý PřístuP]

Alternativní počítače na bázi 
uvězněných iontů propojují ion-
ty prostřednictvím fotonů, které 
emitují. Dva vzdálené uvězněné 
ionty (purpurově), každý izolo-
vaný v elektronce (fotografie 
dole), se excitují laserovými pul-
sy a emitují fotony do optických 
vláken. Frekvence fotonů závisí 
na magnetické orientaci iontů; 
foton emitovaný iontem v super-
ponovaném stavu 50-50 (půlka 
nahoru, půlka dolů) by byl na su-
perpozici frekvencí (v tomto pří-
kladu napůl červený a napůl 
modrý). Pokud jsou fotony ze 
dvou iontů v tom samém stavu, 
dělič svazku odkloní oba do jedi-
ného fotodetektoru. Pokud jsou 
ale fotony v jiných stavech, pole-
tí do oddělených detektorů.  
Jakmile se to stane, ionty jsou 
ve vázaném stavu, protože vědci 
nemohou rozlišit, který iont emi-
toval který foton.

Elektronka

Elektroda Emitované fotony

Iont v superpozici 
stavů nahoru  
a dolů

Laserový paprsek

Optické 
vlákno

or nebo

Stav fotonu:

50 procent

50 procent

Dělič svazku

Fotodetektor

výsleDeK 1 
25-ti procentní 
šance

výsleDeK 2  
25-ti procentní 
šance

výsleDeK 3 
50-ti procentní 
šance

propojení iontů fotony 
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vání kvantové informace. (Postup je srovnatel-
ný s instalováním kabelové TV do nového 
domu: i když může trvat mnoho telefonátů 
poskytovateli, než systém nainstaluje, nakonec 
je kabel připojený a vy se můžete dívat na 
televizi.)

Vědci navíc mohou rozšířit operace s kvan-
tovými hradly na velký počet qubitů tak, že 
propojí optickými vlákny další emitující ionty 
a budou postup opakovat, než vzniknou další 
vázané stavy. Mělo by být také možné použít 
jak propojení fotonem, tak propojení pohybem, 
jak jsme probírali dříve, a spojit  tak několik 
malých skupinek uvězněných iontů na velké, 
dokonce globální vzdálenosti. To je přesně 
myšlenka „kvantového opakovače“, který pro-
pojuje malé kvantové počítače do sítě v pravi-
delných vzdálenostech, aby se qubit zachoval  
i při transportu přes stovky kilometrů. Bez 
takového systému by byla data obvykle navždy 
ztracená.

Kvantová budoucnost
Vědci musí stále ještě urazit velký kus cesty, než 
vyrobí kvantový počítač schopný vypořádat se  
s oněmi hrůzu nahánějícími úkoly – jako je roz-
klad velmi velkých čísel – na kterých si lámou 
zuby konvenční stroje. Přesto se ale již některé 
rysy zpracování kvantových informací uplatňují 
v reálném světě. Několik jednoduchých logic-
kých operací vyžadovaných pro dvou-qubitová 
hradla se například může uplatnit v atomových 
hodinách, které měří čas na základě záření 
vydávaného, když atomy přechází mezi dvěma 
kvantovými stavy. Vědci také mohou aplikovat 
techniky pro provázání uvězněných iontů ke 
zvýšení citlivosti spektroskopických měření, 
neboli analýzy světla vydávaného excitovanými 
atomy.

Pole kvantové informatiky slibuje radikální 
změnu v pravidlech počítačových výpočtů. 
Sbírky uvězněných iontů jsou na popředí těchto 
snah, protože nabízí takovou míru izolace od 
prostředí, jakou v současnosti nedosáhneme  
v téměř žádných jiných fyzikálních systémech. 
Zároveň mohou vědci pomocí laserů snadno 
připravovat a měřit vázané kvantové superpozi-
ce na malém počtu iontů. V nadcházejících 
letech se těšíme na novou generaci čipů s ionto-
vými pastmi, které by mohly vydláždit cestu pro 
kvantové počítače s mnohem větším počtem 
qubitů. Pak budou moci vědci konečně realizo-
vat svůj sen o stvoření strojů, které zvládnou 
héraklovské úkoly, jejichž splnění bylo dříve 
nemyslitelné.  ■

trují. Jakmile k tomu dojde, ovlivní manipulace 
s jedním qubitem i ten druhý, i když jsou vzá-
jemně daleko od sebe. To umožňuje konstrukci 
logického hradla CNOT. 

Vědci na Michiganské universitě a Mary-
landské universitě úspěšně provázali dva uvěz-
něné qubity vzdálené asi jeden metr, pomocí 
interference jimi emitovaných fotonů. Hlavní 
překážkou v takových experimentech je nízká 
četnost vytvoření vázaného stavu. Pravděpo-
dobnost zachycení těchto jednotlivých fotonů 
do vlákna je tak malá, že dojde k provázání 
iontů jen několikrát za minutu. Tuto četnost 
bychom mohli dramaticky zvýšit obklopením 
každého iontu vysoce odrazivými zrcadly – tak 
zvanou optickou dutinou, čímž by se výrazně 
zlepšilo spojení mezi emisí iontů a optickými 
vlákny, ale takové zlepšení je v současnosti 
velice těžko experimentálně proveditelné. 
Dokud nicméně k interferenci nakonec dojde, 
vědci stále mohou systém používat pro zpraco-

➥  chcete-li 
vědět více

Christopher R. monroe,  
Nature, svazek 416, č. 6877,  
strany 238–246; 14. března 2002.

michael a. nielsen,  
Scientific American, svazek 287, č. 5, 
strany 66–75; listopad 2002.

scott aaronson, 
Scientific American, České vydání, 
březen 2008, strany 84–91.

Více informací o počítačích na bázi 
uvězněných iontů naleznete na  
tf.nist.gov/timefreq/ion, www.jqi.
umd.edu a www.iontrap.umd.edu

BuDouCnost
Vědce nadchnul přístup propojení pomocí fotonů, protože 
nabízí relativně jednoduchý způsob, jak spojit velké množ-
ství iontů. Laserové paprsky by se mohly namířit na pole 
zachycených iontů a emitované fotony by pak putovaly do 
uskupení děličů svazku. CCD kamera by mohla snadno  
detegovat okamžiky, kdy došlo k uvedení nějakých dvou 
iontů do vázaného stavu, přičemž každý vázaný 
stav by zvyšoval výpočetní schopnosti  
počítače s uvězněnými ionty.

Malé obzory
Postavit počítač s paměťovými 
prvky tvořenými jednotlivými 
atomy je svým způsobem přiroze-
nou hranicí miniaturizace počíta-
čů. Fyzik Richard Feynman ale 
roce 1959 ve své přednášce zva-
né „na dně je ještě spousta mís-
ta“ řekl:

„Pokud přejdeme do velmi, velmi 
malého světa – řekněme obvody 

ze sedmi atomů – objeví se 
spousta nových věcí, které, jak se 

zdá, představují zbrusu nové 
konstrukční příležitosti. Atomy se 
na malém měřítku nechovají jako 

nic jiného na velkém měřítku, 
protože se řídí zákony kvantové 

mechaniky.“

Uvězněné 
ionty

Laserový 
paprsek

Pole 
mikrozrcadel

Pole 
mikrozrcadel

Cesta 
emitovaného 
fotonu

Dělič svazku CCD kamera

Vázaný stav iontů 
se označuje akti-
vováním pixelu

propojení iontů fotony 
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