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Comunicacions òptiques

Avui dia, podem comunicar-nos amb l’altra
punta del món en pocs instants gràcies al fet
que els nostres dispositius estan connectats a
la mateixa xarxa, l’internet.

La informació que volem obtenir (sigui un text, 
un vídeo, una imatge) es codifica en polsos de 
llum que viatgen a màxima velocitat a través 
de fibres òptiques.

Criptografia quàntica en 
comunicacions crítiques

Enviar informació a la velocitat 
de la llum...

La xarxa de fibres òptiques que connecta les ciutats d’arreu del 
món és l’esquelet físic de la xarxa que coneixem com a internet. 

… mantenint les nostres dades 
al segur
Moltes de les informacions que compartim a 
les xarxes o al núvol són personals i 
delicades, com les relatives a la nostra salut 
o finances. Per això és fonamental activar 
protocols criptogràfics que les protegeixin 
d’atacs informàtics cada cop més freqüents.

Tecnologies quàntiques per les comunicacions

Els objectes microscòpics (àtoms, 
molècules, fotons, …) segueixen regles una 
mica diferents de les que observem a la 
escala nostra (física quàntica). Per exemple, 
poden estar en una superposició d’estats: no 
han de tenir només un estat determinat com 
els objectes grans! 

Utilitzar les propietats 
quàntiques…

… per millorar eficiència i 
seguretat de les comunicacions

Els avenços tecnològics dels darrers anys ens 
permeten emprar les propietats quàntiques 
d’àtoms i fotons per generar tecnologies noves 
que podrien augmentar la seguretat de les 
comunicacions, o fins i tot compartir informació 
quàntica entre ciutats llunyanes.

Podem llegir sovint notícies sobre ciberatacs als diaris.

El resultat és una
superposició de les dues
possibilitats.

Quan tractem d'observar en
quina de les dues està,
només podem veure'n una
(la superposició col·lapsa).

Un fotó (partícula de llum) que arribi a un mirall semireflectant
pot anar cap a dues direccions

Superposició

Entrellaçament

Les partícules entrellaçades són tan
íntimament correlades que no les podem
descriure individualment.

Dona igual la distància que les separa: si
no les observem, es comporten com un
únic element, encara que siguin dues.

Tot i que en mesurem només una,
l’efecte de la mesura es reflecteix
instantàniament sobre l’altra.



Criptografia quàntica

Actualment, protegim les informacions sensibles amb protocols criptogràfics que es basen en
problemes que són massa complexos perquè un ordinador d’avui en dia pugui resoldre’ls.
Això significa que les dades estan segures ara, però podrien no ser-ho en un futur.

Gràcies a la superposició i a l’entrellaçament (propietats que només s’observen al món quàntic)
podem dissenyar protocols criptogràfics que siguin segurs ara i en el futur, ja que la seva
seguretat depèn de les regles de la física i no de la capacitat tecnològica del possible espia.
A més, amb la criptografia quàntica podem detectar la presència d’espies que podrien
interceptar la informació.

Repetidors quàntics

Les fibres òptiques són transparents, però molt 
llargues, així que després de molts quilòmetres 
la llum que hi viatja es perd. Per a poder cobrir 
llargues distàncies, es necessiten amplificadors. 

A l’ICFO dissenyem tècniques per a compartir 
entrellaçament a distàncies cada dia més grans.

El problema és que els amplificadors actuals no serveixen per distribuir informació quàntica a
llarga distància: no es pot copiar un estat quàntic sense generar errors. La solució és tan
estranya com la física quàntica: teletransportar els fotons d’una punta a l’altra de les fibres
òptiques, permetent-los d’arribar a ciutats llunyanes conservant-ne les propietats quàntiques.

Enviar missatges de forma ultrasegura

Compartir informació quàntica a llarga distancia

A l’ICFO treballem per a 
establir una de les 

primeres connexions 
entre ciutats amb 

seguretat garantida per 
tecnologies 
quàntiques.

El nostre circuit fotònic integrat està
connectat a fibres òptiques perquè
sigui fàcil d’integrar a la xarxa de
comunicacions actuals.

Per a les aplicacions comercials, és important
també reduir les dimensions dels components. En
el nostre circuit integrat hi ha dos dels elements
grans (modulador Mach Zehnder) de la foto.

ALICE

La clau transforma 
completament el 
missatge: si no la tens, 
no pots llegir el seu 
contingut. 
El problema és doncs 
com distribuir la clau 
de manera segura.
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Cristall dopat amb elements de 
terres rares (Praseodimi) que 
fem servir com a memòria 
quàntica, un element necessari 
per a construir repetidors 
quàntics.



Més tecnologies quàntiques

Molts grups de recerca de l’ICFO treballen per avançar el coneixement i desenvolupar noves tecnologies quàntiques. Sovint, els 
resultats d'aquests esforços es tradueixen en la creació de noves empreses, com Quside i LuxQuanta, dues de les spin-offs
de l'ICFO dedicades a tecnologies quàntiques.

Cap a un internet quàntic
Compartir informació de manera segura 
és només un dels avantatges que porta 
la creació d’una xarxa on es conserven 
les propietats quàntiques: també 
podem aprofitar la connexió entre 
diferents nodes d’una xarxa per 
augmentar les nostres possibilitats de 
càlcul i resoldre problemes que ara 
resulten massa complicats.

Per això hi ha iniciatives internacionals 
(com la Quantum Flagship) i regionals 
(com la QuantumCAT) que impulsen el 
desenvolupament d’una xarxa de 
comunicacions quàntiques, una internet 
quàntica.

Fibres òptiques 
per a connectar 
ciutats properes

Cobrir llargues 
distàncies 
amb satèl·lits

Sensors quàntics
Amb sensors quàntics podem estudiar i 
aprendre sobre els sistemes més petits a 
escala d’àtoms fins als més grans incloent 
l’univers, ajudant-nos en camps tan 
diversos com la neurologia, els nous 
materials i l’astronomia o les tecnologies 
subjacents al GPS.

Simuladors quàntics
Els simuladors quàntics són ordinadors quàntics amb un 
propòsit específic: són sistemes experimentals senzills, 
controlats i comprensibles que imiten fenòmens 
interessants, però complexos. Ens poden ajudar per 
exemple a desenvolupar nous materials per a generar, 
distribuir o emmagatzemar millor l’energia.

Ordinadors quàntics
Un ordinador quàntic podria resoldre en poc minuts problemes pel quals un ordinador clàssic trigaria anys, tenint un 
potencial disruptiu en camps com la seguretat de dades i la simulació. Tanmateix, la seva implementació està lluny 
de ser fàcil i podrien passar molts anys abans de convertir-se en una tecnologia comercial.

Per a saber-ne més:

Quantum Tour Còmic: Quside Materials per a docents
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