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Wyobraźnia 17-5 
           

 
 
5. Teleportacja stanu kwantowego 
 
 
 
 
5.1. Własności fotonów  
 W poprzednim rozdziale staraliśmy się wykazać, że światło składa się z porcji, czyli 
kwantów zwanych fotonami. Poznaliśmy dziwną własność fotonów: nie mogliśmy określić 
toru ich ruchu. Pojedynczy foton zachowuje się tak, jak gdyby równocześnie znajdował się na 
wielu drogach i w wielu miejscach. Mimo, że zawsze wykrywamy go jako jedną niepodzielną 
całość przebiega równocześnie przez dwie szczeliny. Teoria pozwala określić tylko Rozkład 
prawdopodobieństwa jego znalezienia w określonym wycinku przestrzeni. 
Prawdopodobieństwo to zamienia się w pewność, czyli przyjmuje wartość 1, w miejscu, w 
którym foton zarejestrujemy. Jednak rejestracja kończy istnienie fotonu, zostaje on 
pochłonięty. Zjawisko fotoelektryczne uświadomiło nam, że foton niesie pewną energię 
wyrażoną wzorem  E = h f , w którym  f  oznacza częstość fali elektromagnetycznej tworzącej 
foton, a  h  jest stałą Plancka równą w przybliżeniu  h = 6,6 10-34 Js.   
 Foton zawsze porusza się z prędkością światła i nie ma masy spoczynkowej. Jednak 
zgodnie z teorią względności Einsteina (E = m c2) jego energia jest równoważna masie  m = 
h/λc  Nie jest to tylko równoważność w znaczeniu matematycznym, bo foton rzeczywiście w 
pewnych warunkach zamienia się w cząstki materialne. Tak się dzieje, kiedy foton o 
wystarczająco dużej energii przebiega w sinym pobliżu elektromagnetycznym jądra atomu i 
zamienia się w parę cząstek: powszechnie znany elektron i jego antycząstkę pozyton, czyli 
elektron o dodatnim ładunku elektrycznym (rys. 5.1). W zjawisku tym zwanym kreacją pary 
spełnione są wszystkie zasady zachowania znane z mechaniki klasycznej. Energia fotonu 
zamienia się na masę obydwu cząstek i ich energię kinetyczną. Pęd fotonu zdefiniowany jako 
iloczyn masy i prędkości  (p = m c) wyraża się wzorem  p = h/λ  a pędy elektronu i pozytonu 
wzorami:  pe- = me- ve-,  oraz   pe+ - me+ ve+.  Musimy jednak pamiętać, że pęd jest wielkością 
wektorową, więc obowiązuje dodawanie wektorowe jak to pokazano na rysunku 5.1b.   
 Elektron i pozyton mają również momenty pędu. W naszym świecie znamy moment 
pędu związany z obrotem brył. Każdy drobny element bryły o masie Δm obracający się po 
torze kolistym o promieniu  r  wokół osi obrotu wnosi przyczynek Δm r2 do całkowitego 
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momentu pędu bryły.Moment pędu jest wektorem skierowanym wzdłuż osi obrotu i ma zwrot 
zgodny z regułą śruby prawoskrętnej. Na rysunku 5.2 pokazano klasyczne wyobrażenie 
momentu pędu elektronu i tancerki wykonującej piruet. Takie wyobrażenia o momencie pędu 
ciał makroskopowych wiążą się rozciągłością przestrzenną bryły. Tak jest w przypadku 
piruetu lub koła zamachowego różnych maszyn  Ale klasyczne wyobrażenie momentu pędu 
nie  odpowiada rzeczywistości świata elektronów i fotonów.  
 
  
   
 
 
 
 
 
Rys. 5.1. a) Kreacja pary elektron i pozyton, oraz b) bilans ich pędów (wektory oznaczają 
pędy tych cząstek)  
 
 

                                                                     
 
Rys. 5.2, Klasyczne wyobrażenie momentu pędu. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys 5.3. a) Ilustracja dodatniego i ujemnego spinu fotonu. Strzałki wskazują chwilowe 
położenia płaszczyzny polaryzacji płaskiej. b) Polaryzacja liniowa fotonu jako superpozycja  
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 Odpowiednikiem mechanicznego momentu pędu w fizyce cząstek elementarnych 
nazywamy spinem. Elektron ma spin mimo, że jego rozmiary są znikomo małe, mniejsze od 
10-18m. Foton ma również spin, mimo, że nie ma masy. Spin fotonu może przyjmować 
wartości  +h  lub  -h,  gdzie  h  jest stałą Plancka. Wartość  +h  odpowiada polaryzacji 
kołowej prawoskrętnej (rys.5.3a), w której płaszczyzna polaryzacji fali elektromagnetycznej 
fotonu wiruje wokół kierunku ruchu fotonu zgodnie z regułą śruby prawoskrętnej. Wartości -h  
odpowiada obrót płaszczyzny w lewo, jak w śrubie lewoskrętnej. Polaryzacja płaska fotonu 
jest wynikiem superpozycji obydwu tych stanów spinowych (rys. 5.3b). 
 
 Podsumowanie: 

Fotony nie mają masy spoczynkowej, ale mają spin:  +h  lub  -h 
Polaryzacja liniowa fotonu jest wynikiem superpozycji obydwu wartości spinu. 

 
 
2. Splątanie kwantowe 

Splątanie kwantowe nie występuje w fizyce klasycznej1. Splatane są pary cząstek 
powstających w wyniku kreacji (rys. 5.1), a także pary fotonów (rys. 5.4). Prześledzimy 
własności par fotonów spłatanych polaryzacyjnie. Mogą one być splątane polaryzacyjnie na 
dwa sposoby: równolegle albo prostopadle. Fotony splątane równolegle mają zawsze 
równoległe płaszczyzny polaryzacji liniowej, a w fotonach spolaryzowanych prostopadle 
płaszczyzny polaryzacji liniowej tworzą kąt prosty.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5.4. Wytwarzanie splątanych fotonów w krysztale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
Rys. 5.5. Zestaw do badania polaryzacji splątanych fotonów. Strzałki oznaczają polaryzację w 
płaszczyźnie rysunku, kropki polaryzację pionową, a strzałki ukośne polaryzację ukośną. 

                                                 
1 W mechanice kwantowej stanem splątanym nazywamy stan kwantowy dwóch lub więcej cząstek 
skorelowanych w taki sposób, że  stan całego układu jest lepiej określony niż stan jego części. Oznacza to, że 
funkcja falowa układu składającego się z dwóch podukładów nie da się rozdzielić, czyli zapisać w postaci 
iloczynu funkcji falowych każdego z podukładów. 
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 . Do badania stosuje się układ pokazany na rysunku 5.5. źródło wysyła pary fotonów 
splątanych polaryzacyjnie równolegle. Obydwa fotony każdej pary są kierowane na takie 
same rozdzielacze (por rozdz. 4.6). Załóżmy, że splątane pary fotonów od chwili emisji mają 
już określoną polaryzację. Padają równocześnie na dwa rozdzielacze fotonów, które 
przepuszczają tylko fotony „prostopadłe” (do powierzchni rysunku) oznaczone czerwonym 
punktem, a odbijają „równoległe” oznaczone strzałkami. Każda para emitowanych splątanych  
fotonów może być spolaryzowana pod dowolnym kątem; również ukośnie względem 
powierzchni rysunku. Fotony o polaryzacji równoległej odbiją się i trafiają do wiązek 
skierowanych w dół, a prostopadłe przejdą po linii prostej. Te spolaryzowane ukośnie albo 
przejdą albo zostaną odbite. Nie ma żadnych powodów, żeby zawsze obydwa fotony albo 
przeszły albo zostały odbite. Tymczasem w doświadczeniu otrzymujemy 100% korelację 
wyników. Obydwa fotony każdej kolejnej pary albo przechodzą albo zostają odbite.   
 W kolejnych doświadczeniach na drodze fotonów ustawiono polaroidy. Jeżeli tylko 
płaszczyzny polaryzacji obydwu polaroidów były takie same, to w dalszym ciągu istniała 
pełna korelacja rejestrowanych fotonów. Albo obydwa trafiały do wiązek przechodzących 
przez rozdzielacze, albo obydwa do wiązek odbitych. 
 Takie wyniki zupełnie nie zgadzają się z naszymi wyobrażeniami. Rozważmy 
szczególny przypadek, w którym foton tworzy kat 450  z osiami polaryzacji rozdzielacza. 
Wtedy prawdopodobieństwo wyboru wiązki w rozdzielaczu, do której trafi foton wynosi 
50%. Wybór wiązki do której trafi foton jest zupełnie losowy. Możemy to zilustrować 
przykładem rzutu monetą, która ma tylko dwie możliwości: orzeł lub reszka. W jednej 
monecie obydwie możliwości  występują tylko raz i odpowiadają prawdopodobieństwu 50%. 
Przy bardzo wielu rzutach liczby wyników dla każdego z przypadków też są bardzo bliskie 
50%. Na przykład na 100 rzutów otrzymuje się  48 razy orła a 52 razy reszkę. Podobnego 
wyniku oczekujemy dla fotonów rejestrowanych każdym rozdzielaczu oddzielnie. Natomiast 
nasze rozumowanie nie przewiduje żadnej korelacji pomiędzy wynikami dwóch fotonów 
każdej z par. Tymczasem, jak powiedzieliśmy, otrzymuje się 100% korelacji między fotonami 
spłątanych par. 
 Fakty te świadczą, że splątane fotony przed detekcją nie mają określonej polaryzacji, 
że „podejmują decyzję” o wyborze polaryzacji w chwili detekcji (kolaps). Czyli istnieje 
między nimi jakieś oddziaływanie, które Einstein nazwał „upiornym oddziaływaniem na 
odległość”, które „podpowiada” im jak mają zachować się przy detekcji. A ponieważ Einstein 
nie wierzył, źe „Pan Bóg gra w kości”, czyli, że zachowanie się materii jest przypadkowe i 
jest sprzeczne z prawami fizyki klasycznej (nie obowiązuje zasada przyczynowości),   
założył, że splątane fotony niosą ze sobą ukrytą informację, czyli istnieją tak zwane zmienne 
ukryte, które wymuszają takie samo zachowanie obydwu splątanych fotonów. Ideę 
zmiennych ukrytych porównuje się do działania genów bliźniaków jednojajowych, które 
decydują o identycznych cechach obydwu bliźniąt. Na przykład o wzroście, kolorze oczu lub 
kolorze włosów (ale nie tylko o tych trzech cechach). Dalsze badania trwające przez niemal 
cały wiek miały na celu zweryfikować hipotezę Einsteina: albo ją odrzucić, albo  potwierdzić 
i poznać istotę zmiennych ukrytych.  
 Podejmowano wiele prób eliminacji innych czynników, które mogłyby wyjaśnić 
przyczynę identycznego zachowania obydwu fotonów. Jak wspominaliśmy na drodze 
każdego z fotonów umieszczano polaroidy. Jeżeli tylko ich płaszczyzny polaryzacji były takie 
same, to zawsze uzyskiwano 100% zgodności. Postawiono hipotezę komunikacji między 
fotonami. W celu wyeliminowania takiej możliwości zwiększano odległość rozdzielaczy i 
detektorów od źródła, tak by żaden nośnik informacja biegnący nawet z prędkością światła 
nie zdążył przenieść informacji pomiędzy detektorami w czasie krótszym od czasu przelotu 
fotonów od źródła do detektorów. Dobierano losowo ustawienia polaryzatorów w czasie, gdy 
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fotony były już w drodze. Zawsze w momencie, gdy zmierzono płaszczyznę polaryzacji 
jednego z fotonów, można było bez cienia wątpliwości powiedzieć jaki wynik uzyska się dla 
jego „bliźniaka”.  
 
Podsumowanie 

Fotony splątanych par nie mają określonej polaryzacji do chwili dokonania pomiaru 
stanu jednego z nich. W momencie pomiaru drugi foton pary natychmiast uzyskuje 

polaryzację odpowiadającą typowi splątania, niezależnie od odległości dzielącej obydwa 
fotony. 

 
 

 
5.3. Nierówność Bella 
 
 John Bell zaproponował pewną nierówność, która dotyczy logicznych reguł 
obowiązujących w każdym procesie pomiaru. Popróbujemy wyjaśnić nierówność Bella na 
przykładzie wybranych cech bliźniąt jednojajowych. Cechą charakterystyczną takich bliźniąt 
jest bardzo duże podobieństwo cech fizycznych co powoduje ich nierozróżnialność. 
Rozważanie to ma nam ułatwić zrozumienie zachowania  splątanych fotonów. Ograniczymy 
nasze rozważania do trzech wybranych cech, z których każda może mieć dwie wartości. 
Będzie to wzrost (zmienna x), który może przyjmować wartości: W –wysoki lub M  -mały, 
kolor oczu (zmienna y) o „wartościach” N -niebieski lub B -brązowy, oraz kolor włosów 
(zmienna z): C -ciemny lub J -jasny. Cechy te zestawiono tabeli 5.1. W przypadku trzech cech 
mamy 8 różnych możliwych kombinacji zestawu wszystkich trzech cech bliźniąt, co 
odpowiada liczbie wierszy tabeli 5.1. Pod tabelami wypisano równość, która wydaje się 
oczywistością. Po lewej stronie mamy łączną liczbę przypadków, w których dwie (pierwsze) 
cechy – zmienne przyjmują wartości: x=W, y=N, a po prawej sumę liczby przypadków, w 
których wszystkie trzy cechy – zmienne przyjmują następujące wartości: w pierwszym 
składniku x=W, y=N, z=C, a w drugim  x=W, y=N, z=J.  
 
Tabela 5.1. Równość Bella dla bliźniąt w przypadku, gdy możemy mierzyć trzy cechy 
(zmienne) bliźniąt. .     

JasnyBrązMały

CiemnyBrązMały

JasnyNiebMały

CiemnyNiebMały

JasnyBrązWys

CiemnyBrązWys

JasnyNiebWys

CiemnyNiebWys

zyx

JasnyBrązMały

CiemnyBrązMały

JasnyNiebMały

CiemnyNiebMały

JasnyBrązWys

CiemnyBrązWys

JasnyNiebWys

CiemnyNiebWys

zyx

JasnyBrązMały

CiemnyBrązMały

JasnyNiebMały

CiemnyNiebMały

JasnyBrązWys

CiemnyBrązWys

JasnyNiebWys

CiemnyNiebWys

zyx

= +

2  1 1 ( )  ( )  ( )

      

     

 
   n(x, y)  =   n(x, y, z)     +   n(x, y, z) 
 n(x=W, y=N)   =   n(x=W, y=N, z=C)      +         n(x=W, y=N, z=J) 
          2    =   1      +   1 
 
 W przypadku, gdy nie możemy badać wszystkich trzech zmiennych, równość 
zamienia się w nierówność zwaną nierównością Bella. Rzut oka na tabelę 5.2 pozwala 
zrozumieć przyczyny zamiany równości w nierówność.  Identyfikacja trzech cech pozwala 
jednoznacznie określić osobę (1 z 8 bliźniąt, tab. 5,1), a identyfikacja tylko dwóch pozostawia 
możliwość wybory pomiędzy dwoma osobami (tab. 5.2). 
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Tab. 5.2. Nierówność Bella dla przypadku, gdy możemy zbadać tylko po dwie cechy 
(zmienne) bliźniąt. 
 

    

JasnyBrązMały

CiemnyBrązMały

JasnyNiebMały

CiemnyNiebMały

JasnyBrązWys

CiemnyBrązWys

JasnyNiebWys

CiemnyNiebWys

zyx

JasnyBrązMały

CiemnyBrązMały

JasnyNiebMały

CiemnyNiebMały

JasnyBrązWys

CiemnyBrązWys

JasnyNiebWys

CiemnyNiebWys

zyx

JasnyBrązMały

CiemnyBrązMały

JasnyNiebMały

CiemnyNiebMały

JasnyBrązWys

CiemnyBrązWys

JasnyNiebWys

CiemnyNiebWys

zyx

≤
+

       

      

     

 
   n(x, y)  ≤   n(x, z)   +   n(y, z) 
 n(x=W, y=N)   ≤   n(x=W, z=C)   +   n(, y=N, z=J) 
          2   ≤  2      +   2 
 
 Doświadczalnie nierówność powinno się sprawdzać statystycznie, czyli na próbie 
bardzo wielu bliźniąt. Nie jest to możliwe z powodu bardzo małej liczby takich bliźniąt. Ale 
wystarczy nam, by przykład bliźniąt pozwolił zrozumieć istotę nierówności Bella. Prawdziwe 
badania przeprowadzono na parach splątanych kwantowo fotonów.  
 Zastanówmy się więc w jaki sposób sprawdzić nierówność Bella dla splątanych 
fotonów. W tym celu zmodyfikujemy omówiony już zestaw (rys. 5.5), by służył do badania 
spłatanych fotonów w sposób pokazany na rysunku 5.6. Trzem różnym cechom bliźniąt 
odpowiadają trzy ustawienia płaszczyzny polaryzatorów: x, y, z,  co uwzgledniono w tabeli 
5.3. Natomiast dwom możliwościom każdej z tych cech przypiszemy znaki "+" lub "-", które 
odpowiadają dwom możliwym polaryzacjom wykrywanym przez rozdzielacze: (H-horisontal 
"+" – pozioma, oraz V-vertical "-" – pionowa). W omawianym doświadczeniu zmienne  x, y. z  
mogą przyjmować wartości, które wystarczy oznaczać znakami "+"  lub "-", a które dla 
bliźniąt w poszczególnych przypadkach oznaczają: zmienna  x:  "+" – wysoki, "-" – mały; 
zmienna  y:  "+" niebieski lub "-" – brązowy; a zmienna  z:  "+" - ciemny, lub "-" - jasny 
(porównaj tabela 5.3). Tak więc trzy cechy odpowiadają trzem ustawieniom polaryzatorów, a 
rozdzielacze fotonów pozwalają praktycznie mierzyć (rozróżniać) tylko dwa możliwe stany 
polaryzacji, czyli wykrywać dwa stany każdej spośród trzech cech dla każdej pary bliźniąt, 
lub polaryzacji fotonów (przypomnijmy, że każdy pomiar niszczy -pochłania  mierzony 
foton). Zatem nasza nierówność Bella w nowej symbolice przyjmie postać pokazaną w tabeli 
5.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 5.6. Zestaw do sprawdzania nierówności Bella 
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 Pomiary polegają na rejestracji wskazań stanu polaryzacji na dwóch wyjściach 
obydwu rozdzielaczy fotonów dla każdej kolejnej pary splatanych fotonów. W kolejnych 
pomiarach wybiera się w sposób przypadkowy ustawienia polaryzatorów A i B  (por. tab. 5.3). 
Do wykonania badań służy aparatura, w której odległości źródła splątanych fotonów od 
detektorów A i B jest bardzo duża lecz są one dokładnie równe, a ustawienie polaryzatorów 
jest losowo wybierane w czasie jaki upływa pomiędzy generacją a rejestracją par fotonów. W 
wyniku pomiarów otrzymuje się pary wyników zarejestrowanych równocześnie w A i B, które 
na pierwszy rzut oka wydają się zupełnie nie uporządkowane.  Można z nich wysegregować 
grupy odpowiadające różnym ustawieniom polaryzatorów, które jest równoważne różnym 
zmiennym  x, y, z. Dla bardzo dużej liczby pomiarów splątanych fotonów otrzymuje się 
wyniki zebrane w poniższej tabeli (5.4) 
 
Tab. 5.3. Oznakowania stosowane przy transformacji nierówności Bella, oraz wyniki. 
Wiersze pod tabelą: 1 - nierówność Bella oryginalna, 2 - : nierówność Bella dla ustawień 
polaryzatorów,  3 - wyniki dla splątanych fotonów,  4 - wyniki liczbowe 
 

 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
n(x,y)    ≤   n(x,z)   +   n(y,z)   

 n(+ +)    ≤   n(+ +)  +   n(+ -)      
 2    ≤   2   +   2 
 
 
Tabela 5.4. Wyniki badań splatanych fotonów 
  
Ustawienie   Kat między   Rodzaj  Wynik 
polaryzatorów polaryzatorami  wyniku zaokrąglony 
xx,  yy,  zz   00   ++  100% 
xy,  yz    300   ++   75% 
xz    600   ++   25% 
yz    300   + -   25% 

Ustawienia te odpowiadają różnym kątom pomiędzy płaszczyznami polaryzacji analizatorów  
A i B, które wynoszą odpowiednio: dla  xx,  yy,  zz  - 00, dla  xy lub yz  - 300,  a dla xz  - 600.  
Wyniki statystyki dla bardzo dużej liczby pomiarów podano również w tabeli 5.4: 
 Wyniki prognozowane w  oparciu o przykład bliźniąt  zebrano w tabeli 5.3. Zwróćmy 
uwagę, że w ostatnim składniku nierówności - tabeli bierzemy pod uwagę wynik  z = "-" (y = 
"+",  z = "-") a nie  z = "+", który jest już uwzględniony składniku pierwszym prawej strony 
nierówności.  

x     y       z        

W+ N  + C  + 

W+ N  + J  - 

W + B - C + 

W + B  -’ J  - 

M  - N  + C  + 

M    N  + J  - 

M  - B  -  C  + 

M  - B  - J  - 

x   y   z   

W  + N   + C  + 

W   + N   + J   - 

W  + B   - C  + 

W  + B   - J   - 

M  - N   + C  + 

M  - N   + J   - 

M  - B  - C  + 

M  - B   - J   - 

x   y   z   

W   + N   + C  + 

W   + N   + J   - 

W  + B   - C  + 

W  + B   - J   V’’ 

M  - N   + C  + 

M  - N   + J   - 

M  - B  - C  + 

M  - B   - J   - 

≤ + 
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Wstawiamy te wyniki do nierówności Bella (1) i otrzymujemy:  
 

75% ≤ 25% + 25%         To nie prawda !! 
 
Oczywiście taka nierówność nie jest spełniona i ro właśnie dowodzi braku realizmu lokalnego 
dla par polaryzacyjnie splątanych fotonów. 
 
 Dodajmy, że uzyskane wyniki dla polaryzacji fotonów są zgodne z przewidywaniami 
prawa Malusa (rodz 3.4, rys. 3.10) co ilustruje rysunek 5.7. Wykres (lewa strona) pokazuje 
zależność ilości (natężenia) światła przechodzącego przez układ dwóch polaroidów w 
zależności od kąta jaki tworzą ze sobą ich płaszczyzny polaryzacji. Jeżeli są ustawione 
równolegle to w pełni przepuszczają światło (1.00 lub 100%). W naszym doświadczeniu ze 
splątanymi fotonami sytuację taką mamy w przypadku gdy polaroidy ustawione są w pozycji 
xx, yy, lub zz. Wtedy korelacja pomiędzy fotonami z równolegle ustawionymi płaszczyznami 
polaryzacji (++ lub --) jest zupełna (100%).  Ilość światła przechodzącego w takiej sytuacji 
pokazuje skrajna prawa strzałka po prawej stronie wykresu oznakowana xx, yy. zz. Dzieje się 
tak, ponieważ fotony sprzężone przyjmują właśnie taką płaszczyznę polaryzacji jaką wykryje 
choć jeden z detektorów. Gdy polaroidy są w pozycjach xy lub yz, wtedy ich płaszczyzny 
polaryzacji tworzą kąt 300, splątane fotony przechodzą wszystkie, bo każdy z nich przechodzi 
tylko przez jeden polaroid, ale ich płaszczyzny polaryzacji rozdzielają się na dwie części. 
75% przechodzących przez obydwa polaryzatory jest spolaryzowana równolegle względem 
siebie, a 25% ma wzajemnie prostopadłe płaszczyzny polaryzacji. Wreszcie w pozycji xz 
odpowiadającej kątowi 600 między płaszczyznami polaryzatorów rejestruje się tylko 25% 
fotonów o polaryzacji wzajemnie równoległej, a 75% o polaryzacji prostopadłej. Wyniki 
odpowiadające parom splątanych fotonów o równoległych płaszczyznach polaryzacji (++ lub 
--) odpowiadają dokładnie sytuacji jaką mielibyśmy, gdyby pojedyncze fotony przychodziły 
kolejno przez dwa polaryzatory tworzące takie same kąty. A ponieważ każdy ze splątanych 
fotonów przechodzi tylko przez jeden polaryzator, w detektorach rejestrujemy wszystkie 
fotony ale rozdzielone ze względu na płaszczyznę polaryzacji (por. rozdz. 3.4). Sytuację taką 
obrazują strzałki po prawej stronie wykresu 5.7 oznaczone tymi właśnie symbolami (xy, yz). 
Takie właśnie wyniki dowodzą, że obydwa splątane fotony w momencie pomiaru chociażby 
jednego z nich muszą mieć taką samą płaszczyznę polaryzacji.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 5.7. Wynik przewidywań w oparciu o prawo Mallusa dla różnych ustawień 
polaryzatorów w badaniach splatanych kwantowo fotonów. 
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Podsumowanie 
Nierówność Bella wynika z prostych rozważań logicznych dotyczących układów 

makroskopowych, Nie jest ona zachowana w zjawiskach kwantowych, co stanowi 
argument za nierealnością i nielokalnością. 

 
 
 

 
 
5.3. Teleportacja fotonów [1] 
 
 Teleportacją kwantową nazywamy proces przenoszenia obiektów kwantowych z 
jednego miejsca w inne, bez zachowania ciągłości istnienia obiektu w przestrzeni (jego 
ruchu). Nasze rozważania ograniczymy do pojedynczych fotonów, które jako pierwsze udało 
się teleportować. Teleportacja obiektów makroskopowych na razie jest przedmiotem czystej 
fantastyki.  
 Schemat aparatury, za pomocą której umowna Ala teleportuje foton pokazano na 
rysunku  5.8. Odbiorcą teleportowanego fotonu jest Bolek, którego stanowisko znajduje się w 
odległym laboratorium, do którego światłowodem jest doprowadzony foton  B. W skład 
zestawu Ali wchodzą następujące elementy. impulsowy laser ultrafioletowy (nie pokazany na 
rysunku), który wysyła impulsy światła laserowego, kryształ, w którym postają pary 
splątanych fotonów, lustro, polaryzator, sprzęgacz światłowodowy i dwa polaryzacyjne 
rozdzielacze wiązki. W doświadczeniu korzysta się z ultraszybkiej aparatury cyfrowej 
rejestrującej i przetwarzającej mierzone sygnały. Kryształ ma kształt płytki płasko-
równoległej. Fotony biorące udział w doświadczeniu są prowadzone światłowodami.  
 Impuls światła laserowego przechodząc przez kryształ generacja parę fotonów A i B 
splątanych polaryzacyjnie prostopadle (ich płaszczyzny polaryzacji są prostopadłe). Światło 
impulsu odbija się od zwierciadła i biegnie powtórnie przez kryształ wytwarzając drugą parę 
splątanych fotonów  X i Y.  foton  Y jest absorbowany w rejestratorze i jest wykorzystany 
jako sygnał informujący o rozpoczęciu pomiaru. X  jest fotonem, którego stan Ala będzie 
teleportować do Bolka. Splatane kwantowo fotony pierwszej pary A i B utworzą drogę 
teleportacji kwantowej. Przypomnijmy, że splątane fotony nie mają określonego stanu 
polaryzacji. Dopiero w chwili pomiaru jednego z nich, drugi przyjmuje polaryzację w 
płaszczyźniei prostopadłą do polaryzacji pierwszego. Ostatecznym celem doświadczenia jest 
teleportowanie stanu fotonu  X  na foton  B.  Cel ten osiąga się przez dokonanie splątania 
kwantowego fotonów  X  i A.   
 Splątania fotonów  X  i A  dokonuje się za pomocą sprzęgacza światłowodowego. W 
sprzęgaczu takim (rys.5.7)  rdzenie dwóch światłowodów stykają się tak dokładnie, że światło 
może przenikać z jednego z nich do drugiego. W miejscu zetknięcia następuje mieszanie 
obydwu fotonów, co prowadzi do ich splątania kwantowego.  
 Doświadczenie rozpoczynamy od narzucenia fotonowi  X  określonego stanu 
kwantowego, w naszym przypadku jest to płaszczyzna polaryzacji wymuszona przez 
polaryzator. Jego splątanie z fotonem  A  następuje w sprzęgaczu światłowodowym. Jednak 
sam fakt splątania nie wystarczy. Nie można przewidzieć jakie splątanie nastąpi; prostopadłe 
czy też równoległe. Trzeba więc poznać jaki rodzaj splątania udało się osiągnąć. Czy jest to 
splątanie równoległe (gdy płaszczyzny polaryzacji są takie same w fotonach X i A, czy też 
prostopadłe. Zauważmy, że splątanie fotonu  A  z określonym już stanem kwantowym fotonu  
X  natychmiast określa stan fotonów A  i  B,  ale ani Ala ani Bolek w dalszym ciągu tych 
stanów nie znają. Wszystko zależy od typu splątania powstałego w sprzęgaczu. Zadaniem Ali 
jest wykrycie typu splątania tych dwóch fotonów  
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Rys. 5.8. Zestaw do wytwarzania dwóch par splątanych fotonów; Pary Ai B, oraz pary X i Y. 
 
Tab 5.5.  Zestaw wyników uzyskanych przez Alicję w kolejnych pomiarach. 
 
Wy-
nik 

Lewy 
rozdzielacz 

 Prawy 
rozdzielacz 

Splatanie płaszczyzn 
polaryzacji 

Wynik teleportacji 
stanu X do stanu  B 

        
I V   H  X  prostopadłe do A X  równoległe do B 
II  H   V X  prostopadłe do A X  równoległe do B 
III    H V X  równoległe  do  A X  prostopadłe do B 
IV V H    X  równoległe  do  A X  prostopadłe do B 

 
 Oczywiście po splątaniu fotony  X i A  biegną dalej, ale stan polaryzacji zależy od 
typu splątania które ma miejsce w sprzęgaczu światłowodowym.  
- Może to być splątanie „prostopadłe”, w którym fotony  X i A  w dalszym ciągu nie mają 
jeszcze określonej polaryzacji, ale wyniki pomiarów wykażą, że płaszczyzny polaryzacji 
obydwu fotonów będą prostopadłe. Wtedy każdy z fotonów wychodzi innym światłowodem i 
do każdego z rozdzielaczy dociera jeden z nich (to pierwsze dwa przypadki w tabeli 5.5 
wiersze I i II).    
- Druga możliwość to splatanie „równoległe”, w którym pomiary wykażą, że płaszczyzny 
polaryzacji fotonów  X i A są równoległe. W tym przypadku obydwa fotony wybiegną z 
sprzęgacza tym samym (jednym z dwóch) światłowodem i trafią do jednego z dwóch 
rozdzielacza (w tabeli 5.5 wiersze III i IV).  
W tabeli 5.3 przedstawiono wszystkie kombinacje wyników rejestracji fotonów przez Alę.    
 Przypomnijmy, że celem eksperymentu jest przesłanie kwantowego stanu fotonu X do 
Bolka, czyli ostatecznie chodzi o to, żeby płaszczyzna polaryzacji fotonu  B  była równoległa 
do płaszczyzny polaryzacji fotonu X. Jak widzimy wyniki I i II upewniają nas, że foton  B  

ALA 
 

BOLEK 
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jest już w stanie, w którym był foton  X. Dwukrotne prostopadłe splatanie jest równoważne 
dwom obrotom o 900 i prowadzi do równoległości płaszczyzn polaryzacji fotonów  X i B.  
Wyniki III i IV  z tabeli 5.3 warunku tego nie spełniają. Po to by Bolek otrzymał zawsze foton  
A  w takim samym stanie kwantowym w jakim był foton  X, w przypadkach  III i IV  trzeba 
obrócić płaszczyznę polaryzacji fotonu  B  o 900. Ale tego nie da się dokonać bez 
Powiadomienia Bolka o konieczności obrócenia płaszczyzny polaryzacji. Zatem, w celu 
dokonania teleportacji, poza kanałem kwantowym realizowanym przez światłowód 
przenoszący kwant A, konieczny jest kanał klasyczny, którym Ala powiadomi Bolka jaki typ 
splątania uzyskała.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 5.8. Stanowisko pomiarowe Boba 
 
 Stanowisko Bolka pokazano na rysunku  5.9. Docierający do niego światłowodem 
foton  B  przechodzi przez modulator elektrooptyczny, który może obrócić płaszczyznę 
polaryzacji fotonu  B. Dokonanie obrotu jest uzależnione od informacji, która dociera 
kanałem klasycznym. Ostatecznie w wyniku pomiarów wykonanych rozdzielaczem 
polaryzacyjnym Bolek udowodni, że foton B jest w takim samym stanie kwantowym w jakim 
był foton  X.  
 
 Reasumując możemy stwierdzić, że stan kwantowy fotonu  X  został teleportowany od 
Ali do Bolka. Ale nie oznacza to, że foton  X  został tam przetransportowany. On został 
zniszczony w pomiarach wykonanych przez Alę, ale w zamian za to Bolek otrzymał inny 
foton w takim samym stanie kwantowym. A ponieważ fotony są nierozróżnialne możemy 
powiedzieć, że foton X został teleportowany do Bolka.  
 W naszym opisie pominęliśmy omówienie szczegółów konstrukcyjnych i 
zastosowanych rozwiązań technicznych. Podkreślmy tylko, że wszystkie pomiary Ali i 
przesłanie sygnału klasycznego o stanie splątania muszą być wykonane w czasie jaki foton A 
zużywa na przelot od chwili jego generacji do przylotu do Bolka. W doświadczeniu jest to 
możliwe tylko dzięki temu, że światło w falowodzie biegnie z prędkością około 200 000 
km/s, a w fala radiowe wykorzystane do przesłania informacji kanałem klasyczny rozchodzą 
się z prędkością 300 000 km/s. Odległość między Alą i Bolkiem w doświadczeniach wynosiła 
600 m, stąd łatwo obliczyć, że sygnał radiowy biegnie około 2 μs (mikrosekundy) a sygnał w 
światłowodzie ok. 3 μs. Zatem na pomiary Ali i modulację fotonu u Bolka pozostaje  1 μs. 
Wykonanie takiego doświadczenia jest to możliwe tylko dla tego, że wszystkie pomiary są 
wykonywane automatycznie, a wyniki są przetwarzane za pomocą super szybkich układów 
cyfrowych.  
 
Podsumowanie: 

Teleportacja polega na przeniesieniu stanu kwantowego fotonu na inny foton należący 
do pary splątanych fotonów znajdujący się aktualnie w dowolnie dużej odległości. 
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Teleportacji nie da się dokonać korzystając wyłącznie z splątanych fotonów. Trzeba 
przesłać dodatkową informację o typie splątania powstałego między fotonem 

teleportowanym a jednym z fotonów ze splątanej pary. 
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