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Въведение: ОБЩ ПОГЛЕД КЪМ КВАНТОВАТА ИНФОРМАЦИЯ 
 

В 90-те години на двадесети век се обособи област от физиката, тясно 

свързана с квантовата механика и същевременно преосмисляща я по нов начин – 

квантова информация. В нейния обхват влизат подобластите: квантов компютър 

(Баргатин, Гришанин, Задков 2001: 625-646; Валиев 2005: 1-395; Карлсон 1999: 

212-225; Килин 1999: 507-527; Менский 2000: 631-647; Пенчев 2005: 59-71) 

квантова комуникация: криптография и телепортация (Баргатин, Гришанин, Задков 

2001: 625-646; Килин 1999: 507-527;  Менский 2000: 631-647) Бяха получени 

фундаментални теоретични и експериментални резултати: неравенствата на Бел  

(Bell 1966: 447-452; Белинский, Клышко 1993: 1-45), еквивалентни и сродни на тях 

(Clauser, Horne, Shimony, Holt 1969: 880-884; Kochen, Specker 1967: 59-87; Benett, 

DiVincenzo, Fuchs, Mor, Rains, Shor, Smolin, Wooters 1999: 1070-1091; Greenberger, 

Horne,  Shimony, Zelinger 1990: 1131-1143) експерименталното потвърждаване на 

тяхното нарушаване (Клоузър и Хорн през 1974 г.  - Clauser, Horne 1974: 526-534); 

Аспе, Роже и Гранжие през 1981 г. (Aspect, Grangier,  Roger 1981: 460-463) и 1982 г. 

(Aspect, Grangier, Roger 1982: 91-94), обосноваването на квантовия компютър като 

нетюрингова машина (Фейнман 1986: 671-688; Feinman 1982: 467-488), теоремата 

за неклониране (Wooters, Zurek 1982: 802-803) на квантови състояния, предвиждане 

(Benett, Brassard, Crepéau, Jozsa, Peres, Wooters 1993: 1895-1899) и експериментално 

потвърждаване на явленията на телепортация (Shih 2001: 19-34). Обособиха се 

водещи понятия: сдвоеност, или вплитане (entanglement), нелокалност, 

декохеренция, сепарабелност и несепарабелност. Паралелно се работи за 

философско и математическо осмисляне на новата област (Менский 2000; 631-647; 

Менский 2001: 459-462; Менский 2005: 413-435; Пенчев 2005: 59-71; Пилан 2001: 

444-447; Adami, Cerf 1999; Bohm, Hiley 1993; Greenberg (ed.) 1999; Landauer 1996: 

188-193; Omnès, 1999; Post 1995). 

Историческият поглед ни отвежда до “парадокса” на Айнщайн-

Подолски-Розен  (Эйнштейн, Подолски, Розен 1966) на Шрьодингер (Шредингер 

1971 - т.нар. жива и мъртва котка на Шрьодингер) и до дискусията между Айнщайн 



 
 

и Бор по основите на квантовата механика. Неравенствата на Бел представляват 

експериментално проверим количествен израз на Айнщайновата хипотеза за 

локалния реализъм или за “скритите параметри”, респ. тяхното нарушаване 

означава нейното отхвърляне и препотвърждаване на пълнота на квантовата 

механика. Действително основната идея на хипотезата за “скритите параметри” е 

да представи вероятностите на квантовите събития като статистика на засега 

неизвестни параметри, затова наричани скрити. Многократно експериментално 

потвърждаваното нарушаване на неравенствата на Бел, всички явления на 

“сдвояване” (entanglement) и изучаващата ги дисциплина “квантова информация” 

опровергават стастистическия характер на квантовите вероятности на следното 

основание: статистическите корелации имат горната граница, която при 

взаимодействието на квантови вероятности може и се надвишава (т. нар. 

нарушаване на неравенствата на Бел).  

От съвременна гледна точка квантовомеханичните нелокални корелации  

(Cabello 1999: 113-115),  - които само привидно противоречат на постулата за 

ненадвишаване скоростта на светлината във вакуум - могат да се тълкуват като 

информационна връзка (Adami, Cerf 1999) и като топологични неотделимости. Така 

постулатът за ненадвишване скоростта на светлината се отнася само за всяка 

отделима топология. За неотделимите топологии, той не се нарушава, а е по 

принцип неприложим, тъй като не съществува метрика, или по друг начин казано, 

неотделимото топологично пространство се описва от безкрайно множество от 

метрики, валидни едновременно. Айнщановото неприемане на квантовата 

механика се преинтерпретира в тези термини като неправомерно отъждествяване 

на физическото пространство с отделима топология. 

Неотделимостта – за разлика от отделимостта – е несиметрична релация: 

ако точката А е неотделима от точката В, то от това не следва, че точката В е 

неотделима от точката А (т.е. т може и да е отделима, т.нар. полуотделимост или 

изпълнение на най-слабата, Колмогоровата аксиома за отделимост, означава като 

Т0). Ето защо физическата величина в квантовата механика, стандартно 

представяна като ермитов (самоспрегнат) оператор (автоморфизъм) върху 



 
 

хилбертовото пространство (Нейман 1964),  от новата гледна точка на квантовата 

информация ще се осмисля като несиметрия на полуотделимостите на едно 

неотделимо топологично пространство. Самото хилбертово пространство вече 

получава статут на инструмент за формализиране на топологическата структура на 

неотделимост. 

Това незабавно рефлектира върху понятието за физическа реалност: 

мисли се не посредством метричен (в частност геометричен модел, какъвто е този 

на хилбертовото пространство), а чрез топологичен модел (следователно, в общия 

случай, неметризиуем). Това, което съответствува в качеството на “елемент на 

реалността” на измерваната физическа величина, е някаква метрично представима 

топологична несиметричност, а именно между полуотделимостите на 

неотделимите точки на някое изобщо неотделимо топологично пространство, 

евентуално съдържащо отделими подпространства. 

Всяка величана се представя като деформации на неотделимостта. 

Множеството от разнообразни физически величини следва да се представят като 

измерения между прекъсвания (т.нар. прегради) на континуума (Александров,  

Пасынков 1973), т.е. като многоизмерност, съответствуваща на качествената 

хетерогенност на физическата реалност. На многоизмерния модел на някакво 

множество от физически величини, характеризиращи обект или система, се поставя 

в съответствие хетерогенно топологично пространство, в което има както 

“прегради” (прекъсвания), така и неотделимости. Самите физически обекти следва 

да се преобразуват чрез някакви “накъсвания” и “слепвания” на общото 

топологично пространство, на което те се явяват подпространства. Според 

сегашните представи декохеренцията (Omnès 1997: 3383-3394) – едно своеобразно 

“напукване” на квантовата цялостност – настъпва както спонтанно, така и под 

въздействие на околната среда на физическия обект. 

Ако разгледаме една затворена физическа система, т.е. такава в която – 

според закона за запазване на енергията – последната остава постоянна, то всяко 

нейно изменение ще се представя чрез някакво преобразование на хетерогенното 

топологично пространство, съответствуващо на цялата система, върху себе си. 



 
 

Физическото понятие за информация в достатъчно общ вид може да се въведе като: 

1) самото това преобразуване на някакво хетерогенно топологично пространство, 

представляващо затворена физическа система; 2) като число, стойност на 

своеобразен “функционал”, съпоставяно на всяко такова преобразование. От 

математическа гледна точка преобразованието ще представлява един вид 

“супероператор”, който преобразува един вектор с компоненти обичайни 

оператори в друг такъв, а числото, което ще се съпостави по правило, избрано по 

физически съображения, ще представлява мярката на количеството информация, 

съдържаща се в дадена физическа система. 

Унитарната симетрия установява еквивалентност само между енергията 

на различните обекти, докато една предполагема информационна симетрия ще 

установи по-обща връзка между вида и енергията на взаимодействуващите обекти. 

Осмислянето на постулата за ненадвишаване на скоростта на светлината 

от гледна точка на новия модел на топологичната неотделимост, може да се 

онагледи с експериментите за телепортация на квантови обекти. Телепортирането 

на обекта предполага предаване на две части информация: на квантова, при което 

предаването се осъществява по квантов канал “мигновено” за сметка на 

топологичната неотделимост (нелолокалността, сдвояването) на две точки в 

пространството; и класическа, предавана по класически канал със скорост, 

ненадвишаваща скоростта на светлината във вакуум, по континуална траектория от 

топологично отделими точки между тези две точки в пространството. 

Голям интерес – по-скоро от технологична, отколкото от фундаментална 

гледна точка – представлява другото основно направление във физическата 

дисциплина квантова информация: квантов компютър (Валиев 2005, 1-39; Карлсон 

1999: 212-225; Пенчев 2005: 59-71). Ако класическата машина на Тюринг, чрез 

който модел могат да се представят всички днешни компютри, е представима като 

общорекурсивна функция и следователно като алгоритъм, чрез който цяло число се 

преобразува в друго цяло число чрез крайна последователност от фиксиран брой 

елементарни операции (Коэн 1969) то квантовият алгоритъм преобразува една 

общорекурсивна функция в друга. Грубо казано, квантовият алгоритъм 



 
 

преобразува една класическа машина на Тюринг в друга такава (принцип на 

“квантовия паралелизъм”), при което каквото и число cii да е било подадено на 

входа на класическата тюрингова машина T1, преобразувана от квантовия 

алгоритъм Q, то на изхода на вече преобразуваната класическа тюрингова машина 

T2=Q(T1) ще се появи резултатът от изчислението на T2 върху  cij (забележете, не 

върху cii), а именно cjj (Williams, Springer 1998). И в теоретичен план засега не е 

известно как би могло изходът от Q в крайна сметка да представлява не едно 

конкретно число (в смисъл, j фиксирано), а цялото множество от числа 

преработвано от машината Т2. 

Технологична пречка за създаване на квантов компютър е времето на 

декохеренция на квантовите системи. Квантовият компютър може да се изчислява 

само в кохерентно състояние, чиято продължителност според днешните 

възможности не превишава микросекунди.     

Вече са създадени конкретни квантови алгоритми, които решават за 

полиномиално време задачи с експоненциална сложност за класически тюрингови 

машини, а в други случаи за редуцирано полиномиално време (т.е. с понижена 

степен на полинома) - задачи с полиномиална сложност за класически тюрингови 

машини. Към първите спада квантовият алгоритъм на Шор (Williams, Springer 

1998), който решава задачата за факторизиране на произволно цяло число, а към 

вторите – този на Гровър (Grover 1998). 

Теоремата за неклонирането, според която всеки квантов обект е 

уникален в смисъл, че е невъзможно да му се създаде точно копие, “клонинг”, има 

важни фундаментални, така и приложни – в областта на квантовата криптография – 

импликации. Следствие от теоремата за неклониране или еквивалентна на нея е 

теоремата за неизчистване, т.е. квантовият обект не може да бъде унищожен, 

“изчистен”, точно както не може да бъде и дублиран: при унищожаването му тук, 

той само се премества някъде другаде.  

Квантовата криптография също така е основана на теоремата за 

неклониране на квантов обект. Подслушването, за чието затрудняване или 

осуетяване, се въвежда криптографирането, т.е. зашифроването на едно съобщение, 



 
 

в крайна сметка се базира на факта, че класическата информация може да бъде 

дублирана: подслушаната информация е тъкмо такова точно копие на предаваната 

по тайни канали информация. Следователно, ако в качеството на таен канал се 

използва квантов (т.е. основаващ се на явленията сдвояване, на топологичната 

неотделимост), то, поради теоремата за неклонирането, той не може да бъде 

подслушван, или по-точно, всяко подслушване има за следствие изкривяване на 

предаваното съобщение, поради което детектирането на такива изкривявания води 

до разкриване на подслушването. Квантова криптография е единствената област от 

квантовата информация, за която се твърди, че е достигнала степен на практическо 

приложение. 

Самата дисциплина “квантова информация” същевременно обещава да 

революционизира компютърната и комуникационната техника (Blatter 2000: 25-26; 

Zurek 2000: 130-131). 

Новата физическа дисциплина “Квантова информация” 

I. Предистория и възникване: 

Основните етапи могат да се разграничат посредством  изключително 

добре известни понастоящем публикации, позволили постепенно да се изясни 

проблемното поле и чрез това предметът на тази дисциплина. 

1.Статията на Айнщайн, Подолски и Розен (1935) “Може ли 

квантовомеханичното описание на физическата реалност да се сметне за пълно?” 

(Эйнштейн, Подолски, Розен. 1966) предлага мислен експеримент, чиято цел е да 

покаже чрез метода на довеждане до абсурд, че приемането на пълнотата на 

квантовата механика води до поява на корелации между произволно отдалечени 

физически събития. Днес обаче е ясно, че по този своебразен начин е открит 

принципно нов клас физически явления, разкриващи се посредством корелации 

(Шредингер 1971) между настъпването на физически явления. 

2. Теоремата на фон Нойман за отсъствие на скрити параметри при 

формализма на квантовата механика (Нейман 1964) помага да се насочи 

вниманието към факта, че все пак предпоставката в горния мислен експеримент, 



 
 

предложен от Айнщайн, Подолски и Розен, е необходимо истинна и следователно 

привидно абсурдното заключение също така е истинно.  

3. Статията на Джон Бел (1964) “За парадокса на Айнщайн, Подолски, 

Розен” (www.drchinese.com/David/Bell_Compact.pdf), обсъждайки един слаб пункт в 

подхода на фон Нойман (Bell 1966: 447-452), успява да покаже, че така нареченият 

парадокс може да се подложи на експериментална проверка за съблюдаването на 

изведените от него неравенства (понастоящем наричани неравенства на Бел – 

Белинский, Клышко 1993: 1-45). Ако хипотезата на Айнщайн, Подолски и Розен за 

непълнота на квантовата механика (в наше време по-известна като “локален 

реализъм”) е истинна, то корелацията между отдалечени физически събития по 

принцип не може да надвиши определена числова стойност. Напротив, ако 

стандартната интерпретация на квантовата механика е валидна и  пълна, то 

корелационните неравенства на Бел следва в някои случаи да се нарушават.  

4. Статията на Кохън и Шпекър (1967) “Проблемът за скритите 

параметри в квантовата механика” (Kochen, Specker 1967: 59-87) може да се 

разглежда като разширение и допълнение или като обобщение на неравенствата на 

Бел в собствено логически план, разкривайки неизбежната контекстуалност на 

измервания микрообект и уреда. Теоремата доказва, че има противоречие между 

две основни допускания на теориите със скрити променливи (т.е. придържащи се 

към хипотезата на локалния реализъм): че всички наблюдаеми имат определени 

стойности във всеки даден момент и че те са независими от измервателното 

устройство.  

5. Статията на Клоузър, Хорн, Шимони и Холт (1969) “Предложен 

експеримент да се проверяват теории със скрити параметри” (Clauser, Horne, 

Shimony, Holt 1969: 880-884) извежда от неравенствата на Бел неравенства, които 

лесно могат да бъдат подложени на реален експеримент и така опитно да се 

установи дали е пълна или не стандартната интерпретация на квантовата механика. 

6. Експериментът на Клоузър и Хорн (1974) “Експериментални 

следствия от обективните локални теории” (Clauser, Horne 1974: 526-535) докладва 

осъществяването на експеримент според вече изведените от тях неравенства, както 



 
 

и за нарушаване на неравенствата на Бел, т.е. в полза на стандартната 

интерпретация на квантовата механика и срещу нейната непълнота, локалния 

реализъм и скритите променливи.  

7. Експериментите на Аспе, Роже и Гранжие (1981, 1982) “Експери-

ментални проверки на реалистичните локални теории чрез теоремата на Бел” 

(Aspect, Grangier, Roger. 1981: 460-463) “Експериментално осъществен ЕПР 

Gedankenexperiment. Ново нарушаване на неравенствата на Бел” (Aspect, Grangier, 

Roger 1982: 91-94) потвърждават по различен начин и по-прецизно нарушаването 

на неравенствата на Бел. 

Следват огромен брой експерименти, които продължават и понастоящем 

и които постепенно затварят всички “вратички”, колко и невероятни да изглеждат 

на пръв поглед те, за да бъде доказано абсолютно необоримо нарушаването на 

неравенствата на Бел (Greenberger, Horne, Shimony, Zelinger 1990 1131-1143) и 

съществуването на необозрима и неподозирана област от физическата реалност: 

нелокалните, квантово-информационни взаимодействия.   

II. Съвременно състояние: 

1. Наред с физиката на кондензатите, квантовата информация е бурно 

развиваща се нова физическа дисциплина от началото на 90-те. Може да се даде 

пример с едно от най-авторитетните физически списания в света “Physical Review”, 

издавано от Американското физическо общество. Във “Physical review A” е 

обособена рубрика “Квантова информация” непосредствено след водещата 

“Фундаментални теории” и съдържаща във всеки брой 50-100 статии. Основният 

термин “сдвояване” се среща в 2364 статии.  

Квантовата информация играе роля на концептуален център за предния 

фронт на съвременните физически изследвания. Например, споменатият основен 

термин “сдвояване” се среща в част “В” – “Кондензирана материя” на същото 

списание в 317 статии, в част “D” “Частици, полета, гравитация и космология” в 62 

статии, в част “Е” “Статистика и нелинейна физика” в 118. 

Терминът практически отсъства (3 статии) само в част “С”, “Ядрена 

физика”. Това в известен смисъл е предимство, тъй като причината за отсъствието 



 
 

е, че явлението засега не може да се наблюдава във физиката на високите енергии 

(свърхскъпо струващата физическа дисциплина), тъй като е нискоенергетичен 

феномен. Експериментите са сред най-евтините. 

Дисциплината е водеща и в надпреварата на предния фронт на физиката. 

В най-авторитетното физическо списание за експресни съобщения “Physical Review 

Letters” ето броят статии, в които се срещат някои основни термини: “сдвояване” – 

в 2270 статии, “квантова информация” –  в 225, “кюбит” – в 515, “ЕПР” – в 108, 

“квантов компютър” – в 228, “телепортация” – в 77, “квантова криптография” – в 

56. 

Някои водещи световни центрове са:  три едноименни “Център за 

квантови изчисления” – в Кембридж, в Оксфорд, във Ватерло, Канада; 

Съвместният проект по квантови изчисления  на три университета и една 

корпорация: Станфорд, Бъркли, МТИ, IBM; Факултетът по информатика на 

Университета в Каляри; Мрежата на Ландауер (Landauer 1996: 188-193) по 

квантови изчисления и информационна физика от Йорктаун, научното градче на 

IBM; Международната конференция по квантова информация (2008 г. е III-та, 13-

16 юли 2008, Бостън, нейната тема е “Квантово сдвояване и декохеренция”); и 

разбира се още множество други. 

Някои интернет ресурси са: Енциклопедията по квантова информация 

(на свободен достъп): Quantiki.org; Виртуално списание по квантова информация: : 

vjquantuminfo.org, в което, макар и на платен достъп, се съдържат практически 

всички що-годе значими статии в областта на квантовата информация. 

III. Поднаправления и основни резултати в основните направления 

Поднаправленията са “Квантов компютър”, “Квантова комуникация”, 

“Квантова криптография”. Те могат да се охарактеризира чрез основните си 

резултати по следния начин: 

1. Квантовият компютър (Feinman 1982: 467-488; Фейнман 1986: 671-

688; Williams, Springer 1998; Пенчев 2005: 59-71) като математически модел не е 

машина на Тюринг. Съществуват алгоритми специално за квантов компютър, напр. 

на Шор (Williams, Springer 1998), на Гровър (Grover 1998) и редица други. 



 
 

Създадени са работещи модели на квантов компютър, върху йони, атоми и др. 

микрообекти (Валиев 2005: 1-39). 

2. В областта на квантовата комуникация могат да се посочат: явленията 

на квантова телепортация (Benett, Brassard, Crepéau, Jozsa, Peres, Wooters 1993: 

1895-1899; Shih 2001: 19-34); методи за предаване на сигнал по квантов канал; 

методи за коригиране на грешки при предаване на сигнал по квантов канал. 

3. Сред “Квантова криптографията” - с уговорката, че разделянето по 

направления, както и на резултатите между тях е до голяма степен условно - 

изпъкват: теорема за неклонирането (Wooters, Zurek 1982: 802-803) методи за 

квантово шифриране на сигнал по квантов канал; методи за детектиране на 

подслушване по квантов канал.  

4. Основно явление, изучавано от квантовата информация 

4.1. Това е “сдвояването” [entanglement, verschränkten Zustände (10)]. 

Неговото теоретично определение е: една система е сдвоена, когато нейното 

хилбертово пространство не може да се разложи, в това число и на хилбертовите 

пространства на нейните части. В практиката е подходящо следното опростено 

определение: матрицата на плътността на системата не е ермитова, т.е. не може да 

сведе до единствено не-нулев диагонал от реални числа 

4.2. Основен практически проблем пред квантовата информация е 

декохеренцията (Omnès 1997: 3383-3394) и съответно времето за декохеренция. 

Всички явления на квантовата информация протичат по време на т.н. колапс на 

вълновата функция, който всъщност се оказва, че не е собствено колапс, а процес 

във времето. Декохеренцията се дължи на неизбежното взаимодействие на 

квантовата система с околната среда, при което престава да бъде кохерентна 

суперпозиция. Измерването като реален физически процес също е явление на 

декохеренция. 

Експериментите за създаване на специални условия за  максимално 

бавна декохеренция на квантовата система вече са постигнали времена над 10 

секунди. Създадени са и макрообекти, намиращи се в кохерентно състояние (Blatter 



 
 

2000: 25-26; Zurek 2000: 130-131). Това означава че техника, основана на явленията 

на сдвояване  предстои да се появи. 

5. Перспективи и състоянието в България: 

5.1. Изглежда много вероятно понастоящем с увеличаване времето, през 

което една система е в кохерентно състояние, да се създадат най-малкото отделни 

компютърни елементи, основани на явлението сдвояване. 

5.2. Твърде е вероятно да се създадат множество нови специфични 

алгоритми за квантов компютър, както и една обща теория за тях. 

5.3. В областта на комуникациите в едно по-отдалечено бъдеще е 

възможно да се появят устройства, които да възпроизвеждат с известна неточност 

даден предмет на разстояние, да създават приблизително копие от него. 

5.4. Твърде е възможно вече да са създадени шифриращи и 

дешифриращи устройства, основани на явленията на сдвояване; също така за 

детекция на подслушване. 

5.5. По отношение на концептуалната основа на физиката в ход е 

“Нежна революция” (Менский 2000: 631-647; Менский 2005: 413-435; Баргатин, 

Гришанин, Задков 2001: 625-646; Килин 1999: 507-527), осъществявана от 

квантовата информация, сравнима с онази, извършена от квантовата механика в 

началото на XX век. 

 5.6. Къде в България се работи в областта на квантовата информация? 

- Групата по квантова оптика и квантова информация към катедра 

“Теоретична физика” на СУ “Св. Климент Охридски” с ръководител доц. Николай 

Витанов с множество публикации в цитираните водещи научни списания. 

Подготвят се докторанти, постдокторски специализанти, реализират се 

международни проекти. 

- В Института за философски изследвания на Българската академия на 

науките (секция “Онтология и епистемология” и секция “Логика”).  

Заключение 

Новата физическа дисциплина “Квантова информация” дава реален 

пример за процесите на диференциация и интеграция в съвременната наука. 



 
 

Същевременно показва появата на напълно нова и неподозирана предна линия и 

открито поле за експерименти и теории, нова област от реалността и човешкото 

знание, която също така обещава и поразителни технически приложения. 
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