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КВАНТОВА ТЕЛЕПОРТАЦІЯ І РЕЗОНАНСНА ПЕРЕДАЧА 

КВАНТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ДАЛЕКІ ВІДСТАНІ 
ВІД ОДНОГО ДВОРІВНЕВОГО АТОМА ДО ІНШОГО

Серед основних фізичних проблем, пов’язаних з реалізацією ідеї квантових 

комп’ютерів і квантових обчислень, слід виділити пошук конкретних процесів, 

що виконують логічні операції [1]. Як показано в [1], при фізичній реалізації 

операції заперечення НЕ (логічний оператор NOT) необхідно впливати на носій 

квантової інформації (кубіт) зовнішнім імпульсом, який переводить кубіт з 

основного стану в збуджений і навпаки, із збудженого стану в основний. В працях 

[24] був запропонований принцип дії квантового комп’ютера на основі електричних 

дипольних переходів у спектрі дворівневих атомів, що селективно взаємодіють з 

короткими інтенсивними оптичними імпульсами.

При описі резонансної взаємодії атомів, що знаходяться на досить великих (але 

скінчених) відстанях R > 
0
 (де 

0
 – характерна довжина хвилі в спектрах 

взаємодіючих атомів) поряд з миттєвою кулонівською взаємодією слід враховувати 

також запізнюючу взаємодію, яка залежить від швидкості світла с і зникає при 

c . Методами квантової електродинаміки (КЕД) взаємодія двох нейтральних 

атомів розглядалася в працях [35]. У праці [3] з урахуванням тільки орбітальних 

степеней вільності електрона було отримано оператор електричної дипольдипольної 

взаємодії двох атомних електронів. У працях [2,4], а потім в [56] проведено більш 

загальний у порівнянні з [3] розгляд і на основі ефектів другого та третього порядків 

КЕД було отримано в електричному дипольному наближенні оператор взаємодії двох 

нейтральних атомів на довільній відстані один від одного.

Систему двох тотожних дворівневих атомів можна описати симетричним і 

антисиметричним станами, які характеризуються тим, що в кожному з них енергія 

збудження у будьякий момент часу з однаковою імовірністю розподілена між обома 

атомами. Врахування дипольдипольної взаємодії атомів приводить до додаткового (у 

порівнянні з радіаційним) розширення енергетичних рівнів атомів, величина якого 

сильно залежить від дипольних моментів переходу атомів, їх взаємної орієнтації, а 

також міжатомної відстані.
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