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Περίληψη 

 

Με την κβαντική τηλεμεταφορά μπορούμε να μεταφέρουμε την κατάσταση 

ενός ή περισσοτέρων qubits από τον αποστολέα στον παραλήπτη, οι οποίοι 

μπορούν να βρίσκονται σε οποιαδήποτε χωρική απόσταση μεταξύ τους. Η 

διαδικασία αυτή ονομάζεται τηλεμεταφορά γιατί δεν απαιτείται η ύπαρξη 

ενός κβαντικού καναλιού που να συνδέει τον αποστολέα με τον παραλήπτη. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής υπάρχει μεταφορά πληροφορίας, όχι 

ύλης, καθώς δεν μπορούμε να κλονοποίησουμε την αυθαίρετη κατάσταση 

ενός qubit. Άρα η διαδικασία αυτή καταστρέφει την κατάσταση από το 

αρχικό qubit(χάνεται η κβαντική του υπόσταση) αλλά η ακριβώς ίδια 

κατάσταση ακόμα και με τη φάση που δεν είναι μετρήσιμη, περνάει σε ένα 

δεύτερο qubit.  

Αυτή είναι μια περίληψη του πρώτου μέρους της εργασίας μας που αφορά 

την κατανόηση του φαινομένου της κβαντικής τηλεμεταφοράς και 

συνοδεύεται από μια φιλοσοφική ανησυχία. Στο δεύτερο μισό της εργασίας, 

πέρα  από την περιγραφή της διαδικασίας της τηλεμεταφοράς, παρατίθενται 

τα κορυφαία επιτεύγματα των επιστημών στον κλάδο αυτό.         

                



Φιλοσοφική πλευρά της τηλεμεταφοράς 

 

Υπάρχουν πολλές φιλοσοφικές ανησυχίες με την κλασσική τηλεμεταφορά, ας 
πούμε ότι όταν ο τηλεμεταφορέας αποσυναρμολογεί τα άτομα στο σώμα σου 
και επανασυνθέτει την ολόιδια διάταξη των ατόμων κάπου αλλού ίσως ο 
αποσυναρμολογιμένος εσύ στην πραγματικότητα πεθαίνει και ο 
επανασυντεθημένος εσύ είναι στην πραγματικότητα ένα νέο όν το οποίο 
απλά νομίζει ότι είναι εσύ. Και αν απλά δεν είχε αποσυντεθεί ο πρωτότυπος 
εαυτός σου, τότε θα υπήρχαν τώρα δύο "εαυτοί σου" στο σύμπαν και ποιος 
είναι στα αλήθεια εσύ; Εσύ, ή ο τηλεμεταφερόμενος εσύ; Η κβαντική 
τηλεμεταφορά είναι το μόνο είδος πραγματικής τεχνολογίας τηλεμεταφοράς, 
στο οποίο έχουμε προς το παρόν πρόσβαση, όπου μπορείς να πάρεις κάποια 
σωματίδια σε μια συγκεκριμένη διάταξη, και να μεταφέρεις την ακριβή 
κβαντική κατάσταση σε άλλα σωματίδια αυθαιρέτως πολύ μακριά. Μοιάζει 
κάπως σαν "θλιβερή τηλεμεταφορά" επειδή τα σωματίδια δεν κινούνται, 
αλλά μόνο η κατάστασή τους - αλλά αυτό είναι που μπορούμε να πετύχουμε 
στον πραγματικό κόσμο. Η κβαντική τηλεμεταφορά επιτυγχάνει να στείλει 
αρκετές πληροφορίες και ενέργεια σε μια νέα τοποθεσία για να φτιάξει την 
ακριβής διάταξη, ή κατάσταση, των σωματιδίων που αντιστοιχούν σε 
"εσένα", με μια βασική ιδιότητα: είναι αδύνατο να φτιάξεις ένα απαράλλακτο 
αντίγραφο της κβαντικής κατάστασης χωρίς να καταστρέψεις το αρχικό - στην 
πραγματικότητα , ΠΡΈΠΕΙ να καταστρέψεις την αρχική διάταξη ώστε να 
εξάγεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από αυτό για να κατασκευάσεις 
την νέα, τηλεμεταφερόμενη, κατάσταση. Δεν ξέρουμε ακριβώς πως δουλεύει 
το μυαλό για να δημιουργήσει συνείδηση , αλλά εάν η κβαντική κατάσταση 
κάποιων ηλεκτρονίων κάπου στον εγκέφαλο είναι καίρια για την ύπαρξη "του 
εαυτού σου",  τότε ένας τηλεμεταφορέας θα έπρεπε απαραίτητα να 
ακολουθεί τους κανόνες της κβαντικής τηλεμεταφοράς όταν στέλνονται 
πληροφορίες για τη διάταξη των σωματιδίων που είναι "εσύ" στην νέα θέση. 



Ορισμός 

 
Κβαντική τηλεμεταφορά είναι μια διαδικασία στην οποία η κβαντική 
πληροφορία(π.χ. η ακριβής κατάσταση ενός ατόμου ή φωτονίου) μπορεί να 
μεταδοθεί(με ακρίβεια) από μια τοποθεσία σε μια άλλη, με την βοήθεια 
κλασσικής επικοινωνίας και ήδη γνωστής κβαντικής διεμπλοκής  μεταξύ της 
θέσης του πομπού και αυτής του δέκτη. Επειδή εξαρτάται από την κλασσική 
επικοινωνία, που δεν μπορεί να επιτευχθεί σε ταχύτητα μεγαλύτερη από 
αυτή του φωτός, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά ή 
επικοινωνία κλασσικών Bits πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός. Ενώ 
έχει αποδειχθεί εφικτό να τηλεμεταφερθεί ένα ή περισσότερα qubit 
πληροφορίας μεταξύ δύο(διεμπλεκώμενων) κβάντων, αυτό δεν έχει 
επιτευχθεί ακόμα σε κάτι μεγαλύτερο από μόρια. Αν και το όνομα έχει 
εμπνευσθεί από την τηλεμεταφορά που χρησιμοποιείται ευρέως στην 
επιστημονική φαντασία, η κβαντική τηλεμεταφορά οριοθετείται στην 
μεταφορά πληροφορίας και όχι ύλης. Η κβαντική τηλεμεταφορά δεν είναι 
μορφή μεταφοράς αλλά επικοινωνίας: Παρέχει έναν τρόπο άμεσης 
μεταφοράς ενός Qubit από μια τοποθεσία σε άλλη χωρίς να χρειάζεται η 
μετακίνηση ενός μορίου ύλης μαζί με αυτό. Ο όρος επινοήθηκε από τον 
φυσικό Charles Bennett. Η καινοτόμα εργασία  που παρουσίασε πρώτη την 
ιδέα της κβαντικής τηλεμεταφοράς, δημοσιεύτηκε από τους C. H. Bennett, G. 
Brassard, C. Crépeau, R. Jozsa, A. Peres, και W. K. Wootters το 1993. Η 
κβαντική τηλεμεταφορά παρατηρήθηκε αρχικά σε μεμονωμένα φωτόνια και 
αργότερα σε διάφορα υλικά συστήματα όπως άτομα, ιόντα, ηλεκτρόνια και 
υπεραγώγιμα κυκλώματα.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Gilles_Brassard
https://en.wikipedia.org/wiki/Gilles_Brassard
https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Cr%C3%A9peau
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Jozsa
https://en.wikipedia.org/wiki/Asher_Peres
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Wootters


Τεχνική προσέγγιση 

Σε θέματα που αφορούν την κβαντική ή κλασσική θεωρία πληροφορίας, είναι 
πολύ βολικό να δουλεύεις με τις πιο απλές μονάδες πληροφορίας, το 
σύστημα δύο καταστάσεων. Στην κλασσική θεωρία πληροφορίας, αυτό είναι 
το bit, που μπορεί να πάρει τις γνωστές δύο καταστάσεις, μηδέν και ένα(ή 
σωστό-λάθος). Το κβαντικό αντίστοιχο του bit είναι το κβαντικό bit, ή αλλιώς 
το qubit. Το qubit κωδικοποιεί ένα είδος πληροφορίας, που ονομάζεται 
κβαντική πληροφορία, η οποία διαφέρει εμφανώς από την ‘κλασσική’ 
πληροφορία που ξέρουμε. Για παράδειγμα, η κβαντική πληροφορία δεν 
μπορεί ούτε να αντιγραφεί (no-cloning theorem), ούτε να καταστραφεί(no-
deleting theorem). 

Η κβαντική τηλεμεταφορά παρέχει έναν μηχανισμό μεταφοράς ενός qubit 

από μια τοποθεσία σε άλλη, χωρίς την φυσική μεταφορά του υποκείμενου 

μορίου στο οποία είναι προσκολλημένο κανονικά το qubit. Όπως και η 

εφεύρεση του τηλέγραφου επέτρεπε να μεταφερθούν κλασσικά bit σε 

μεγάλη ταχύτητα μεταξύ ηπείρων, η κβαντική τηλεμεταφορά φέρει την 

υπόσχεση ότι κάποια μέρα τα qubit θα μπορούν να μεταφερθούν με τον ίδιο 

τρόπο. Μέχρι το 2015, η κβαντική κατάσταση μεμονωμένων φωτονίων , 

μεμονωμένων ατόμων, ατομικών συνόλων, ατελών πυρήνων στερεών, 

μεμονωμένων ηλεκτρονίων και υπεραγώγιμων κυκλωμάτων έχουν 

χρησιμοποιηθεί ως φορείς πληροφορίας. 

Η κινητικότητα των qubit απαιτεί την κίνηση “πράγματων” όσο και η 

επικοινωνία μέσω διαδικτύου: κανένα κβαντικό αντικείμενο δεν χρειάζεται 

να μεταφερθεί, αλλά είναι αναγκαίο να επικοινωνεί δυο κλασσικά bit ανά 

τηλεμεταφερόμενο qubit από τον πομπό στον δέκτη. Το πραγματικό 

πρωτόκολλο τηλεμεταφοράς απαιτεί τη δημιουργία μιας κατάστασης 

διεμπλοκής κβάντων(ή κατάσταση Bell) και τα δυο κομμάτια της να 

μοιραστούν σε δυο τοποθεσίες(στον πομπό και τον δέκτη, ή αλλιώς Alice και 

Bob). Στην ουσία, πρέπει πρώτα να καθιερωθεί ένα συγκεκριμένο είδος 

κβαντικού καναλιού μεταξύ των δυο τοποθεσιών, πριν να είναι εφικτή η 

μεταφορά ενός qubit. Η τηλεμεταφορά επίσης απαιτεί την καθιέρωση ενός 

καναλιού κλασσικής πληροφορίας, καθώς πρέπει να μεταδοθούν δύο 

κλασσικά bit μαζί με το κάθε qubit. Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι τα 

αποτελέσματα από τις μετρήσεις πρέπει να επικοινωνούνται μεταξύ της 

πηγής και του προορισμού για την αναδημιουργία του qubit, αλλιώς η 

κατάσταση του qubit προορισμού δεν θα ήταν γνωστή στην πηγή και κάθε 

προσπάθεια αναδημιουργίας της κατάστασης θα ήταν τυχαία: αυτό πρέπει 

να γίνει μέσω απλών κλασσικών καναλιών επικοινωνίας. Η ανάγκη για τέτοια 

https://en.wikipedia.org/wiki/No-cloning_theorem
https://en.wikipedia.org/wiki/No-deleting_theorem
https://en.wikipedia.org/wiki/No-deleting_theorem


κλασσικά κανάλια μπορεί αρχικά να φαίνεται απογοητευτική, και αυτό εξηγεί 

γιατί η τηλεμεταφορά είναι οριοθετημένη ως προς την ταχύτητα μεταφοράς 

πληροφορίας, ίση με την ταχύτητα του φωτός. Το κύριο πλεονέκτημα είναι 

ότι οι καταστάσεις Bell μπορούν να κοινοποιηθούν με τη χρήση φωτονίων 

από λέιζερ, και έτσι η τηλεμεταφορα μπορεί να επιτευχθεί μέσω ανοιχτού 

χώρου, δηλαδή χωρίς την ανάγκη να στείλουμε πληροφορίες μέσω καλωδίων 

η οπτικών ινών. 

 

 

Οι κβαντικές καταστάσεις των μεμονωμένων ατόμων έχουν τηλεμεταφερθεί. 
Οι κβαντικές καταστάσεις μπορούν να κωδικοποιηθούν σε ποικίλους 
βαθμούς ελευθερίας των ατόμων. Για παράδειγμα, qubits μπορούν να 
κωδικοποιηθούν σε βαθμούς ελευθερίας των ηλεκτρονίων που περιβάλλουν 
τον πυρήνα του ατόμου ή του ίδιου του πυρήνα. Είναι άστοχο να πει κάποιος 
ότι ‘ένα άτομο έχει τηλεμεταφερθεί’. Είναι η κβαντική κατάσταση του ατόμου 
που έχει τηλεμεταφερθεί. Έτσι, για να πραγματοποιηθεί αυτού του είδους η 
τηλεμεταφορά απαιτείται πλεόνασμα ατόμων στην τοποθεσία του δέκτη, 
διαθέσιμα για να έχουν qubits αποτυπωμένα πάνω τους.  

Μια σημαντική παράμετρος της κβαντικής θεωρίας πληροφορίας είναι η 
περιπλοκή, η οποία προκαλεί στατιστική συσχέτιση μεταξύ ξεχωριστών 
φυσικών συστημάτων μέσω της δημιουργίας ή τοποθέτησης δύο ή 
περισσοτέρων διαφορετικών σωματιδίων σε μια, κοινή κβαντική κατάσταση. 
Αυτές οι συσχετίσεις διατηρούνται ακόμα και όταν μετρήσεις επιλέγονται και 
διεξάγονται ανεξάρτητα, εξαιτίας της επαφής του ενός με το άλλο, όπως 
επιβεβαιώθηκε στα πειράματα του Bell( Bell test experiments). Με αυτό τον 
τρόπο, μια παρατήρηση που απορρέει από μια μέτρηση που έγινε σε μια 
περιοχή του χωροχρόνου, δείχνει ότι επηρεάζει ακαριαία τα αποτελέσματα 
σε μια άλλη περιοχή του, ακόμα και αν το φως δεν έχει προλάβει να 



ταξιδέψει ως εκεί. Το συμπέρασμα αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με 
την ειδική θεωρία της σχετικότητας(παράδοξο EPR). Ωστόσο, τέτοιες 
συνδέσεις δεν θα μπορούσαν ποτέ να χρησιμοποιηθούν για να μεταδώσουν 
πληροφορίες γρηγορότερα από την ταχύτητα του φωτός, δήλωση που 
περιλαμβάνεται στο θεώρημα μη-επικοινωνίας(no-communication theorem). 
Έτσι, η τηλεμεταφορά, δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει σε ταχύτητες 
μεγαλύτερες του φωτός, αφού ένα qubit δεν μπορεί να ανακατασκευαστεί 
μέχρι να φτάσει η κλασσική πληροφορία που το συνοδεύει.  

Η κατανόηση της κβαντικής τηλεμεταφοράς απαιτεί καλή γνώση σε 

πεπερασμένων διαστάσεων γραμμική άλγεβρα, σε χώρους Hilbert και 

πίνακες προβολής. Ένα qubit περιγράφεται χρησιμοποιώντας έναν 

δισδιάστατο χώρο διανύσματος με τιμές μιγαδικούς αριθμούς (ένας χώρος 

Hilbert), οι οποίοι αποτελούν την κύρια βάση για τους χειρισμούς που 

δίνονται παρακάτω. Δεν απαιτείται απόλυτη γνώση της κβαντικής μηχανικής 

για την κατανόηση των μαθηματικών της κβαντικής τηλεμεταφοράς, αν και 

χωρίς τέτοια γνώση, η βαθύτερη έννοια των εξισώσεων μπορεί να παραμείνει 

αρκετά μυστηριώδης. Οι προϋποθέσεις για την κβαντική τηλεμεταφορά είναι 

ένα qubit που πρόκειται να τηλεμεταφερθεί, ένα συμβατικό κανάλι 

επικοινωνίας που μπορεί να μεταδώσει δύο κλασσικά bits (δηλαδή μία από 

τις τέσσερις καταστάσεις) και μέσα για τη δημιουργία ενός εμπλεγμένου 

ζεύγους qubits EPR, μεταφέροντας καθένα από αυτά σε δύο διαφορετικές 

τοποθεσίες, Α και Β, πραγματοποιώντας μετρήσεις Bell σε ένα από τα ζεύγη 

qubit EPR και κάνοντας χειρισμό της κβαντικής κατάστασης του άλλου 

ζεύγους.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/No-communication_theorem


 

Η διαδικασία είναι η εξής: έστω το qubit qt που θέλουμε να 

τηλεμεταφέρουμε. Έχουμε μια πηγή η οποία δημιουργεί δύο συζευγμένα 

qubits. Το ένα το παίρνει ο πομπός(qa), το άλλο ο δέκτης(qb).Ο πομπός 

κωδικοποιεί την κατάσταση του qubit μας μαζί με το qa και στη συνέχεια η 

έξοδος δεν είναι ένα qubit αλλά κλασσική πληροφορία(στέλνουμε 2 bits 

πληροφορίας). Ουσιαστικά στέλνουμε τον αριθμό 0,1,2 ή 3.Τα 2 bits 

πληροφορίας αυτά μαζί με το qb είναι ικανά να συνδυαστούν στην έξοδο και 

να μας δώσουν την ίδια αρχική κατάσταση qt. 

 

 

 

Διακρίνουμε 4 περιπτώσεις: 

1. Η Alice «εκτελεί μετρήσεις» προσδιορίζοντας το σπιν των σωματιδίων #1 

και #2. Αν προκύψει ότι η κατάσταση των σωματιδίων #1 και #2 είναι η |00>, 

τότε το τρίτο σωματίδιο -σύμφωνα με την τελευταία εξίσωση – θα βρίσκεται 

στην κατάσταση που επιθυμούμε: 

α |0> + β |1> 

Στην περίπτωση αυτή η Alice τηλεφωνεί στον Bob και του λέει ότι η 

κατάσταση του σωματιδίου #1 τηλεμεταφέρθηκε στο σωματίδιο #3 και δεν 



χρειάζεται να κάνει τίποτε! 

2. Η Alice βρίσκει ότι η κατάσταση των δυο πρώτων σωματιδίων είναι |01>, 

τότε η κατάσταση του τρίτου είναι διαφορετική από αυτή που επιθυμούμε: 

β |0> + α |1> 

Τώρα o Bob, αφού λάβει το τηλεφώνημα της Alice, για να μετασχηματίσει την 

κατάσταση του σωματιδίου #3 στην επιθυμητή, πρέπει να δράσει σ’ αυτήν με 

την κβαντική πύλη Χ  

Χ(β |0> + α |1>) = α |0> + β |1> 

3. Αν η Alice διαπιστώσει ότι η κατάσταση των δυο πρώτων σωματιδίων 

βρίσκεται στην κατάσταση |10>, η κατάσταση του σωματιδίου #3 θα είναι η: 

α |0> – β |1> 

Ο Bob τώρα αφού μάθει τα μαντάτα από την Alice, για να πάρει την 

ζητούμενη κατάσταση αρκεί να δράσει με την κβαντική πύλη Ζ 

Ζ(α |0> – β |1>) = α |0> + β |1> 

4. Kαι τέλος, αν τα σωματίδια της Alice βρίσκονται στην κατάσταση |11>, τότε 

το σωματίδιο #3 θα βρίσκεται στην κατάσταση 

– β |0> + α |1> 

και στην περίπτωση αυτή ο Bob δρώντας διαδοχικά με τις πύλες Ζ και Χ, 

παίρνει το σωματίδιο #3 στη ζητούμενη κατάσταση. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το παραπάνω πρωτόκολλο προϋποθέτει ότι τα qubits 

μπορούν να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα, αυτό σημαίνει ότι τα qubits είναι 

διακριτά και φυσικά επισημασμένα. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν 

καταστάσεις όπου δύο πανομοιότυπα qubits δεν μπορούν να διακριθούν 

λόγω της χωρικής αλληλεπικάλυψης των κυματομορφών τους. Κάτω από 

αυτήν την κατάσταση, τα qubits δεν μπορούν να ελεγχθούν ή να μετρηθούν 

ξεχωριστά. Παρ 'όλα αυτά, ένα πρωτόκολλο τηλεμεταφοράς ανάλογο με αυτό 

που περιγράφηκε παραπάνω μπορεί ακόμα (υπό όρους) να εφαρμοστεί 

εκμεταλλευόμενο δύο ανεξάρτητα προετοιμασμένα qubits, χωρίς να 

χρειάζεται ένα αρχικό ζεύγος EPR. Αυτό μπορεί να γίνει με την αντιμετώπιση 

των εσωτερικών βαθμών ελευθερίας των qubits (π.χ. περιστροφές ή πόλωση) 

με χωρικά τοπικές μετρήσεις που πραγματοποιούνται σε χωριστές περιοχές Α 

και Β που μοιράζονται από τις κυματοσυναρτήσεις των δύο μη διακριτών 

qubit. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_gate#Pauli-X_gate
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_gate#Pauli-X_gate


Πειραματικά αποτελέσματα και εγγραφές 

Εργασίες του 1998 επαλήθευσαν τις αρχικές προβλέψεις, και η απόσταση της 

τηλεμεταφοράς αυξήθηκε τον Αύγουστο του 2004 στα 600 μέτρα, 

χρησιμοποιώντας οπτικές ίνες. Στη συνέχεια, η απόσταση ρεκόρ για την 

κβαντική τηλεμεταφορά αυξήθηκε σταδιακά στα 16 χιλιόμετρα (9,9 μίλια), 

στη συνέχεια στα 97 χιλιόμετρα (60 μίλια), και τώρα είναι 143 χιλιόμετρα (89 

μίλια), που έχει επιτευχθεί σε υπαίθρια πειράματα στις Καναρίους Νήσους, 

που έγιναν μεταξύ των δύο αστρονομικών παρατηρητηρίων του Ινστιτούτου 

Αστροφυσικής των Καναρίων. Για υλικά συστήματα, η απόσταση ρεκόρ είναι 

21 μέτρα. Μια παραλλαγή τηλεμεταφοράς που ονομάζεται τηλεμεταφορά 

ανοιχτού προορισμού, με δέκτες σε πολλές τοποθεσίες, επιδείχθηκε το 2004 

χρησιμοποιώντας διεμπλοκή πέντε φωτονίων. Έχει πραγματοποιηθεί επίσης 

τηλεμεταφορά μιας σύνθετης κατάστασης δύο μεμονωμένων qubit. Τον 

Απρίλιο του 2011, οι πειραματιστές ανέφεραν ότι είχαν επιδείξει 

τηλεμεταφορά πακέτων κυμάτων φωτός έως εύρος ζώνης 10MHz 

διατηρώντας παράλληλα έντονες μη κλασικές καταστάσεις υπέρθεσης. Τον 

Αύγουστο του 2013, αναφέρθηκε το επίτευγμα της «πλήρως 

ντετερμινιστικής» κβαντικής τηλεμεταφοράς, χρησιμοποιώντας μια υβριδική 

τεχνική. Στις 29 Μαΐου 2014, οι επιστήμονες ανακοίνωσαν έναν αξιόπιστο 

τρόπο μεταφοράς δεδομένων μέσω κβαντικής τηλεμεταφοράς. Η κβαντική 

τηλεμεταφορά δεδομένων είχε γίνει πριν αλλά με εξαιρετικά αναξιόπιστες 

μεθόδους. Στις 26 Φεβρουαρίου 2015, επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο 

Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας στην πόλη Hefei, με επικεφαλής τον 

Chao-yang Lu και τον Jian-Wei Pancar έκαναν το πρώτο πείραμα με τη 

μεταφορά πολλαπλών βαθμών ελευθερίας ενός κβαντικού σωματιδίου. 

Κατάφεραν να τηλεμεταφέρουν τις κβαντικές πληροφορίες από το σύνολο 

των ατόμων ρουβιδίου σε ένα άλλο σύνολο ατόμων ρουβιδίου σε απόσταση 

150 μέτρων (490ft) χρησιμοποιώντας διεμπλεγμένα φωτόνια. Το 2016, οι 

ερευνητές έδειξαν κβαντική τηλεμεταφορά με δύο ανεξάρτητες πηγές που 

χωρίζονται από 6,5 χλμ στο δίκτυο οπτικών ινών στην πόλη Hefei. Τον 

Σεπτέμβριο του 2016, ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι έδειξαν 

κβαντική τηλεμεταφορά μέσω του μητροπολιτικού δικτύου ινών του 

Κάλγκαρι σε απόσταση 6,2 χλμ. Οι ερευνητές έχουν επίσης χρησιμοποιήσει 

επιτυχώς την κβαντική τηλεμεταφορά για τη μετάδοση πληροφοριών μεταξύ 

σύννεφων ατόμων αερίου, αξιοσημείωτο επειδή τα σύννεφα αερίου είναι 

μακροσκοπικά ατομικά σύνολα. 

 



Παράδειγμα 1:Qutrit 

 

Αυστριακοί και Κινέζοι επιστήμονες πέτυχαν για πρώτη φορά την 

τηλεμεταφορά τρισδιάστατων κβαντικών καταστάσεων. Η πολλών 

διαστάσεων τηλεμεταφορά θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στους 

μελλοντικούς κβαντικούς υπολογιστές.  

Ερευνητές από την Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών και το Πανεπιστήμιο της 

Βιέννης επέδειξαν πειραματικά κάτι που ήταν προηγουμένως μόνο 

θεωρητική πιθανότητα. Μαζί με κβαντικούς φυσικούς από το Πανεπιστήμιο 

Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας, πέτυχαν την τηλεμεταφορά σύνθετων 

πολλών διαστάσεων κβαντικών καταστάσεων. Οι ερευνητικές ομάδες 

ανέφεραν αυτή τη διεθνώς πρώτη επίδειξη στο περιοδικό Physical Review 

Letters.  

Στη μελέτη τους, οι ερευνητές τηλεμετέφεραν την κβαντική κατάσταση ενός 

φωτονίου σε ένα άλλο απομακρυσμένο φωτόνιο. Προηγουμένως, μόνο δύο 

επιπέδων καταστάσεις («qubits») είχαν τηλεμεταφερθεί, δηλαδή, 

πληροφορία με τιμές 0 ή 1. Ωστόσο, οι επιστήμονες πέτυχαν στην 

τηλεμεταφορά μιας τριών επιπέδων κατάστασης, αποκαλούμενη «qutrit».Η 

Αυστρο-Κινεζική ομάδα έχει τώρα επιδείξει στην πράξη με ένα τρίτο 

ενδεχόμενο που προκύπτει από την ταυτόχρονη ύπαρξη των καταστάσεων 0 

και 1, τη 2.  

Νέα πειραματική μέθοδος: Για να τηλεμεταφερθεί η κβαντική κατάσταση 

κωδικοποιείται στις πιθανές διαδρομές που ένα φωτόνιο μπορεί να πάρει. 

Μπορεί κάποιος να απεικονίσει τις διαδρομές αυτές σαν τρεις οπτικές ίνες. 



Το πιο ενδιαφέρον, στην κβαντική φυσική ένα μεμονωμένο φωτόνιο μπορεί 

επίσης να εντοπιστεί και στις τρεις οπτικές ίνες την ίδια στιγμή. Για να 

τηλεμεταφέρουν αυτή την τρισδιάστατη κβαντική κατάσταση, οι ερευνητές 

χρησιμοποίησαν μια νέα πειραματική μέθοδο. Ο πυρήνας της κβαντικής 

τηλεμεταφοράς είναι η αποκαλούμενη μέτρηση Bell. Βασίζεται σε έναν 

πολυθυρικό διανεμητή δέσμης, ο οποίος κατευθύνει τα φωτόνια μέσω 

πολλών εισροών και εκροών και συνδέει όλες τις οπτικές ίνες μαζί. 

Επιπροσθέτως, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν βοηθητικά φωτόνια – αυτά 

στέλνονται επίσης στον πολυθυρικό διανεμητή δέσμης και μπορούν να 

συμβάλλουν με τα άλλα φωτόνια.  

 

 

Μέσω έξυπνων επιλογών ορισμένων μοτίβων συμβολής, η κβαντική 

πληροφορία μπορεί να μεταφερθεί σε ένα άλλο φωτόνιο μακριά από το 

αρχικό, χωρίς τα δύο να αλληλεπιδράσουν φυσικά. Η πειραματική ιδέα δεν 

περιορίζεται σε τρεις διαστάσεις, αλλά κατ’ αρχήν επεκτείνεται σε 

οποιοδήποτε αριθμό διαστάσεων.  

Με αυτό, η διεθνής ερευνητική ομάδα έχει επίσης κάνει ένα σημαντικό βήμα 

προς την κατεύθυνση πρακτικών εφαρμογών όπως ένα μελλοντικό κβαντικό 

internet, καθώς πολλών διαστάσεων κβαντικά συστήματα μπορούν να 

μεταφέρουν μεγαλύτερα ποσά πληροφορίας από ότι τα qubits.  

Σε μελλοντική εργασία, οι κβαντικοί φυσικοί θα εστιάσουν στο πώς να 

επεκτείνουν τη νεοαποκτηθείσα γνώση για να ενεργοποιήσουν 

τηλεμεταφορά της όλης κβαντικής κατάστασης ενός μεμονωμένου φωτονίου 

ή ατόμου.  



Παράδειγμα 2: Κινέζοι και ρεκόρ 1200 χλμ 

 

Τη δορυφορική μετάδοση των κβαντικά «διαπλεκόμενων» 

φωτονίων (σωματιδίων του φωτός) μεταξύ   

της Γης και διαστήματος πέτυχαν Κινέζοι επιστήμονες, σημειώνοντας μάλιστα 

νέο ρεκόρ αφού η επίτευξη του κβαντικού εναγκαλισμού των δύο φωτονίων 

επετεύχθη για την απόσταση 1.203 χιλιομέτρων, αντί για την απόσταση των 

100 χιλιομέτρων που ήταν το προηγούμενο ρεκόρ. Το κατόρθωμα αυτό 

επιτρέπει τη δημιουργία κρυπτογραφημένων κβαντικών δικτύων 

τηλεπικοινωνιών , τα οποία θεωρείται αδύνατο να υποστούν επιθέσεις 

από χάκερς. Η υλοποίηση σε τεράστιες αποστάσεις της κβαντικής διεμπλοκής 

(στην οποία δύο υποατομικά σωματίδια συνδέονται μεταξύ τους και 

συμπεριφέρονται παρόμοια, παρά την μεγάλη απόσταση που τα 

χωρίζει), μέσω οπτικών ινών ή ασύρματα μέσω του διαστήματος, ανοίγει το 

δρόμο για τη δημιουργία κβαντικών δικτύων τηλεπικοινωνιών και μεταφοράς 

δεδομένων. Η δυνατότητα των σωματιδίων να συνδέονται κβαντικά μπορεί 

να επιτρέψει τη μετάδοση κρυπτογραφημένων πληροφοριών από το ένα 

μέρος της Γης στο άλλο μέσω ασφαλών κβαντικών «καναλιών», χωρίς 

κάποιος τρίτος να είναι σε θέση να τις υποκλέψει, εν αντιθέσει με ό,τι 

συμβαίνει σήμερα στο ίντερνετ. Ο κινεζικός δορυφόρος Micius είναι ο 

πρώτος διεθνώς που έχει εφοδιασθεί με τον κατάλληλο εξοπλισμό 

για κβαντικά πειράματα. Χρησιμοποιήθηκε για την κβαντική επικοινωνία με 

τρεις επίγειους κινεζικούς σταθμούς που απείχαν μεταξύ τους απόσταση 

περίπου 1.200 χλμ., ενώ η απόσταση του δορυφόρου από τους σταθμούς 

ποικίλει από 500 έως 2.000 χλμ. Η δυνατότητα των σωματιδίων να 



συνδέονται κβαντικά με «μαγικό» τρόπο (κάτι που δημιουργούσε πρόβλημα 

κατανόησης ακόμη και στον Αϊνστάιν), μπορεί να επιτρέψει την μετάδοση 

κρυπτογραφημένων πληροφοριών από το ένα μέρος της Γης στο άλλο μέσω 

ασφαλών κβαντικών «καναλιών», χωρίς κάποιος «ωτακουστής» να είναι σε 

θέση να τις υποκλέψει, αντίθετα με το σημερινό διάτρητο Ίντερνετ, που 

εκμεταλλεύονται μυστικές υπηρεσίες και χάκερ. Είναι ένα πρώτο βήμα -και 

ένα σημαντικό βήμα- για τη δημιουργία ενός πραγματικά παγκόσμιου 

κβαντικού δικτύου. Όλες οι προηγούμενες μέθοδοι περιορίζονταν σε 

απόσταση περίπου 100 χλμ, συνεπώς μπορούσαν να δουλέψουν μόνο σε μια 

πόλη. Σε ένα μελλοντικό κβαντικό δίκτυο η ασφάλεια θα προστατεύεται από 

τους ίδιους τους νόμους της φυσικής, οι οποίοι είναι ασφαλείς χωρίς 

περιορισμούς. Αυτό θα είναι ωφέλιμο για όλους τους ανθρώπους. Ήδη οι 

Ευρωπαίοι φυσικοί προωθούν τη δημιουργία του Qapital, ενός κβαντικού 

δικτύου που θα συνδέει πολλές πρωτεύουσες της Ευρώπης, το οποίο θα 

βασίζεται κυρίως στις οπτικές ίνες αλλά και στους δορυφόρους. 

Παράδειγμα 3: Φυσικοί πέτυχαν την πρώτη 
κβαντική τηλεμεταφορά μεταξύ τσιπ υπολογιστή 

 

 
Καθώς το 2019 τελείωνε, οι φυσικοί μπόρεσαν να αποδείξουν την κβαντική 

τηλεμεταφορά μεταξύ δύο τσιπ υπολογιστή για πρώτη φορά. Με απλά λόγια, 

αυτή η σημαντική ανακάλυψη σημαίνει ότι οι πληροφορίες μεταβιβάστηκαν 

μεταξύ των τσιπ όχι μέσω φυσικών ηλεκτρονικών συνδέσεων, αλλά μέσω της 

κβαντικής διεμπλοκής - συνδέοντας δύο σωματίδια μεταξύ ενός κενού 



χρησιμοποιώντας τις αρχές της κβαντικής φυσικής. Οι επιστήμονες μπόρεσαν 

να αποδείξουν έναν υψηλής ποιότητας σύνδεσμο διεμπλοκής σε δύο τσιπ 

στο εργαστήριο, όπου τα φωτόνια σε κάθε τσιπ μοιράζονται μια μεμονωμένη 

κβαντική κατάσταση. Κάθε τσιπ στη συνέχεια προγραμματίστηκε πλήρως για 

να εκτελέσει μια σειρά από επιδείξεις που χρησιμοποιούν την διεμπλοκή. 

Υποθετικά, η κβαντική διεμπλοκή μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε 

απόσταση. Δύο σωματίδια συνδέονται αναπόσπαστα μεταξύ τους, πράγμα 

που σημαίνει ότι κοιτάζοντας το ένα γνωρίζουμε κάτι για το άλλο, όπου κι αν 

είναι (σε αυτήν την περίπτωση, σε ξεχωριστό τσιπ υπολογιστή). Για να 

επιτύχει το αποτέλεσμά της, η ομάδα δημιούργησε ζεύγη διεμπλεγμένων 

φωτονίων, κωδικοποιώντας κβαντικές πληροφορίες με τρόπο που 

εξασφάλιζε χαμηλά επίπεδα παρεμβολών και υψηλά επίπεδα ακρίβειας. Έως 

τέσσερα qubits - το κβαντικό ισοδύναμο των κλασικών bits υπολογιστών - 

συνδέθηκαν μεταξύ τους. Η βασική επίδειξη ήταν ένα πείραμα 

τηλεμεταφοράς που χρησιμοποιούσε δύο τσιπ, σύμφωνα με το οποίο η 

μεμονωμένη κβαντική κατάσταση ενός σωματιδίου μεταδίδεται μεταξύ των 

δύο τσιπ μετά την πραγματοποίηση μιας κβαντικής μέτρησης. Οι ερευνητές 

κατάφεραν τότε να εκτελέσουν πειράματα στα οποία η πιστότητα έφτασε το 

91 τοις εκατό - δηλαδή σχεδόν όλες οι πληροφορίες μεταδόθηκαν και 

καταγράφηκαν με ακρίβεια. Οι επιστήμονες μαθαίνουν όλο και περισσότερα 

για το πως λειτουργεί η κβαντική διεμπλοκή, αλλά προς το παρόν είναι πολύ 

δύσκολο να ελεγχθεί. Δεν είναι κάτι που μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα 

φορητό υπολογιστή: χρειάζεται πολύς ογκώδης, ακριβός επιστημονικός 

εξοπλισμός για να λειτουργήσει. Αλλά η ελπίδα είναι ότι εξελίξεις στο 

εργαστήριο, όπως αυτή, θα μπορούσαν κάποια μέρα να οδηγήσουν σε 

πρόοδο στην υπολογιστική από τις οποίες όλοι μπορούν να επωφεληθούν - 

εξαιρετικά ισχυρή επεξεργαστική ισχύς και ένα επόμενου επιπέδου διαδίκτυο 

με ενσωματωμένες προστασίες από χάκερς. Η χαμηλή απώλεια δεδομένων 

και η υψηλή σταθερότητα της τηλεμεταφοράς, καθώς και το υψηλό επίπεδο 

ελέγχου που οι επιστήμονες μπόρεσαν να επιτύχουν στα πειράματά τους, 

είναι πολλά υποσχόμενα σημάδια όσον αφορά μελλοντικές έρευνες. Είναι 

επίσης μια χρήσιμη μελέτη για τις προσπάθειες να χρησιμοποιηθεί η 

κβαντική φυσική με την τεχνολογία τσιπ σιλικόνης (Si-chip) που 

χρησιμοποιείται στους σημερινούς υπολογιστές και τις συμπληρωματικές 

τεχνικές μεταλλικού οξειδίου-ημιαγωγού (CMOS) που χρησιμοποιούνται για 

την κατασκευή αυτών των τσιπ. Στο μέλλον, μια ενιαία ενσωμάτωση Si-chip 

των κβαντικών φωτονικών συσκευών και των κλασικών ηλεκτρονικών 

χειριστηρίων θα ανοίξει την πόρτα για δίκτυα κβαντικής επικοινωνίας και 

επεξεργασίας πληροφοριών συμβατά με CMOS που βασίζονται σε τσιπ. 
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https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/EE742/Open%20Courses/26.QuantumTeleportation.pdf
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