
A l’ICFO – Institut 

de Ciències 

Fotòniques – 

investiguem què és 

la llum i per a 

quantes coses ens 

pot servir, és a dir, 

la ciència i la 

tecnologia de la 

llum, la fotònica.  

 

En les últimes 

dècades, la 

fotònica s’ha 

desenvolupat fins 

a tal punt que avui 

en dia està present 

en molts aspectes 

de la nostra vida 

diària.  

 

 

La Fotònica 

El làser, una font de llum versàtil amb múltiples aplicacions. 

El món en què vivim depèn de la fotònica 

La llum és un pilar fonamental per a la 

Salut, l’Energia i la Informació. Gràcies a la 

llum podem: veure, tallar, soldar, escalfar, 

refredar, marcar, codificar, comunicar, 

mesurar, emmagatzemar, encriptar, 

escriure, pintar, esborrar, atrapar, subjectar, 

moure, deformar, diagnosticar, monitoritzar, 

detectar, tractar, etc. 

 
 

La llum, una eina de  

comunicació ultrasegura 

Grup de Teoria de la Informació Quàntica  
i grup d’Optoelectrònica 
Institut de Ciències Fotòniques 

La llum, l’eina que fa 

possible la comunicació  

en el segle XXI  
 

La llum viatja per fibra òptica i 

gràcies a això ens podem 

comunicar de manera molt ràpida. 

Durant un segon, milions de 

correus electrònics, cerques a la 

web i desenes de milers de 

Embolcall de fibra òptica submarina. 

Nicolas Rapp per Fortune Magazine. 

 

canals de TV viatgen 

per l’interior d’una 

fibra òptica, de la  

mida d’un cabell.  

Però... viatgen 

de manera 

segura? 

Organitza: Amb el suport de: 



Comunicar-se de manera secreta: 

el camp de la criptografia 

Com intercanviar dades de manera segura? 

La importància de la clau! 

Fem servir les propietats de la física quàntica 

La criptografia clàssica no és 100% segura 

perquè l’enemic pot fer una còpia de la clau 

(física) o descobrir el codi (clau) que encripta 

el missatge. 

I tot sense que Alice ni Bob se n’adonin! 

Per això, actualment utilitzem la física 

quàntica, una branca de la física que estudia 

el comportament de la llum i de la matèria a 

escales microscòpiques. Aquesta ens permet 

codificar la clau en sistemes quàntics (fotons, 

electrons, etc.), els quals tenen les següents 

particularitats:  

1. Si no són mesurats, estan en un estat indefinit (el

gat de Schrödinger està viu i mort alhora).

2. En ser mesurats, la mesura els pertorba.

3. Els estats quàntics no es poden copiar.

Sovint cal comunicar-se amb algú que està lluny i fer-ho amb la 

garantia de què ningú més pugui descobrir el contingut del 

missatge que ens estem enviant, com ara amb les compres a 

internet, per missatges estratègics d’empreses, d’estats, etc.  

La criptografia estudia algoritmes, protocols i sistemes per tal de 

protegir la informació i garantir la seguretat en aquestes 

comunicacions. 

L’Alice vol enviar un missatge secret a en 

Bob. Com fer-ho? 

 

Opció 1: 

Opció 2: 

1. L’Alice escriu el seu missatge i l’encripta, és a dir,

canvia cada lletra d’acord amb un codi (clau). 

2. El missatge encriptat és enviat a en Bob.

3. En Bob desxifra el missatge amb la seva clau, la qual

comparteix amb l’Alice des de ben a l’inici. 

És fonamental que l’Alice i en Bob comparteixin una clau i la sàpiguen fer servir per a 

encriptar i desencriptar el missatge. 

Quan compreu per internet esteu completament segurs que ningú 

pot espiar el número de la vostra targeta de crèdit? 

1. L’Alice amaga el missatge dins d’una caixa tancada

amb clau. 

2. En  Bob té una còpia de la clau i quan rebi la caixa,

podrà llegir el missatge. 

Per tant, la criptografia quàntica permet que 

Alice i Bob generin una clau en la distància, la 

qual si és espiada, queda pertorbada i això 

els alerta de què ja no la poden fer servir. 

I fins i tot si el sistema quàntic que permet 

generar la clau fos fabricat per l’enemic, les 

lleis de la física quàntica ens permetrien 

garantir la seguretat. 

Clau: 

A 001 

B  010 

… 

Clau: 

A 001 

B  010 

… 

Opció 1 

Opció 2 



Enviament de la clau des de l’Estació Espacial Internacional fins a la Terra. 

 

Repte!  

Tria la base 

adequada i 

troba la clau: 

La criptografia quàntica amb fotons 

- Distribució de la clau quàntica mitjançant 

satèl·lits i enviar la clau a grans 

distàncies. 

- Desenvolupament tecnològic per a 

controlar i manipular estats quàntics. 

- Hackers quàntics: com evitar-los. 

- Protocols segurs, fins i tot quan 

desconfiem dels fabricants dels 

dispositius [Device independent QKD]. 

 

 

 

La criptografia quàntica a la pràctica 

Un dels mètodes més usats és fer 

servir els diferents estats de 

polarització de la llum. 

La llum polaritzada és llum que 

oscil·la en un determinat pla.  

Reptes de futur de la criptografia quàntica 

 

El protocol (la metodologia) més usat a la 

pràctica és l’anomenat BB84.  

 

Fem servir dues bases de polarització, rotades 

45º entre elles. 

 

-  H/V o base horitzontal – vertical. 

-  D/A o base diagonal – antidiagonal. 

 

 

 

H
/V

 
D

/A
 

1 0 

1 0 

H/V D/A D/A D/A H/V 

Els fotons, les partícules de la llum, són partícules quàntiques que ens permeten 

codificar la clau de manera segura. Per a fer-ho, hi ha diferents maneres. 

 

Si mesurem en una base equivocada, podem 

cometre un error descodificant la informació. 


