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Resum 

 

El tema s’inscriu en la interessant controvèrsia científica en què les teories de la física 
clàssica prediuen resultats diferents a la mecànica quàntica. L’objectiu és investigar 
sobre com es pot millorar la probabilitat de guanyar en un joc cooperatiu usant 
l’entrellaçament quàntic, que es pot mesurar mitjançant unes desigualtats 
probabilístiques, conegudes com a desigualtats de Bell. Es plantegen diverses 
estratègies de joc i se'n fa un estudi comparatiu: es calcula de forma teòrica la 
probabilitat de guanyar el joc en cada cas, i es simulen per ordinador. S'ha construït un 
prototip d'un nou artefacte “pseudo-quàntic”, que augmenta la probabilitat de 
guanyar el joc. Finalment, es presenten aplicacions en Criptografia de les desigualtats 
de Bell. Les conclusions més rellevants són que hem pogut inventar un artefacte i una 
estratègia d’aprenentatge automàtic per a usar durant el joc que tenen un efecte 
semblant a l’entrellaçament quàntic, i que l’entrellaçament quàntic té repercussions 
en aparells i processos tecnològics del nostre entorn. 

 

Paraules clau: joc cooperatiu, distribucions de probabilitat, entrellaçament quàntic, 
desigualtats de Bell, criptografia  
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Prefaci 

Al principi, quan ens preguntaven què pensàvem fer en el nostre treball de 

recerca, mai no hauríem pensat que acabaríem on som ara. Tot va començar amb 

l’encoratjament d’alguns professors del centre perquè presentéssim un projecte de 

treball de recerca a un concurs solidari organitzat per la fundació Richi Talent. La 

fundació Richi Talent ens van proposar diversos temes a escollir i la possibilitat de 

relacionar-nos amb diferents centres d’investigació importants. D’aquests temes 

proposats, el que més ens va cridar l’atenció va ser un tema de física quàntica 

proposat per l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO). Ens va interessar de seguida, ja 

que la física quàntica és una àrea de recerca actual i no en sabíem gaire. 

Malauradament, no vam aconseguir passar la fase del Richi Talent de selecció de 

propostes de projectes, però la fundació Richi Talent ens van permetre que 

continuéssim mantenint contacte amb el centre d’investigació ICFO. Els investigadors 

de l’ICFO,  Antonio Acín i Marta García-Matos, van proposar que ens endinséssim dins 

d’una branca de la física quàntica anomenada desigualtats de Bell.  

En aquest tema de les desigualtats de Bell, després de buscar en moltes fonts, 

hem aprés moltes noves eines matemàtiques i conceptes de física quàntica necessaris 

per poder entendre i dur a terme el nostre treball de recerca. Durant aquesta recerca 

d’informació hem fet algunes entrevistes amb investigadors experts en física quàntica i 

hem rebut el suport de l’ICFO a través d’intercanvi de correus electrònics. 

Especialment, volem agrair indicacions valuoses que hem seguit a l’hora de 

desenvolupar aquest treball a l’Antonio Acín i a la Marta García-Matos de l’ICFO, al 

Jordi Sama de la Universitat de Barcelona, i al  Jordi Tura Brugués del Max Planck 

Institute of Quantum Optics.  

Per part del centre volem agrair a la nostra tutora del treball de recerca 

l’atenció que ens ha dedicat, els ànims que ens ha donat, les propostes que ens ha fet i 

l’ajuda que ens ha ofert per a solucionar els problemes matemàtics que ens han anat 

sorgint. A l’hora de formalitzar els desenvolupaments matemàtics i d’explorar les 
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implementacions de les simulacions dels artefactes quàntics i de l’estratègia 

d’aprenentatge automàtic, també hem rebut suport per part de la Maria Alberich de la 

Universitat Politècnica de Catalunya, i li expressem el nostre agraïment. 

El treball proposat per l’ICFO va ser aproximar-se a l’estudi de les desigualtats 

de Bell a partir d’un joc cooperatiu de dos jugadors, conegut com joc CHSH, en honor 

als físics Clauser, Horne, Shimony i Holt que el van proposar en forma d’experiment. Els 

investigadors de l’ICFO ens van proposar iniciar-nos en el tema a partir de la lectura 

dels treballs de Mermin [17] i [18], Scarani [20], Steane-Van Dam [21], Greenberger-

Horner-Shimony-Zeilinger [14], i Brunner-Linden [8]. Per altra banda, nosaltres vam 

buscar webs, vídeos i blocs d’instituts de recerca en física quàntica per iniciar-nos en el 

tema i vam consultar [3], [19] , [22], [24] i [26]. La resta de bibliografia l’hem 

incorporat a mesura que hem necessitat aprofundir en algun aspecte del treball. 

Algunes de les referències que citem són aportacions de resultats pioners, que han 

estat clau en el desenvolupament històric de les investigacions sobre el tema, com ara 

[4] de Bell, [9] dels mateixos Clauser, Horne, Shimony i Holt, [12] de Dirac, [13] 

d’Einstein, Podolski i Rosen, [17] de Mermin, i [23] de Tsirelson. El treball de Bójic [6] 

ens va animar a plantejar-nos entendre com opera el producte tensorial. Destaquem 

els llibres divulgatius Hey-Walters [16], capítol 8, i Hernández-Encinas [15], que han 

estat referències bàsiques per a nosaltres. D’entre els llibres més especialitzats, 

destaquem la referència Wilde [25], on hem après de l’existència de la fita de Tsirelson 

al capítol 3. Finalment, ens va fer il·lusió consultar el llibre [5] escrit pel mateix Bell, 

d’on també hem extret una imatge divertida que hem inclòs en el treball. 

L’elaboració d’aquest treball ha estat anar resolent repte rere repte. Al principi 

el repte era entendre els conceptes teòrics que formalitzen l’entrellaçament quàntic. 

Després volíem simular un artefacte quàntic i no sabíem com fer-ho. Gràcies a la 

nostra tossuderia, quan estàvem capficats en resoldre-ho, se’ns va acudir la idea 

d’inventar un artefacte pseudo-quàntic, del qual estem molt satisfets, perquè no hem 

trobat res de semblant a la literatura. Finalment, ha estat reconfortant poder simular 

per ordinador totes les estratègies i descobrir com l’ordinador amb l’estratègia 

d’aprenentatge automàtic “aprèn ell sol” una estratègia semblant a la quàntica. 
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1. Introducció i hipòtesis de partida 

 

L’objectiu d’aquest treball és investigar sobre com es poden millorar les 

probabilitats de guanyar en un joc cooperatiu de dos jugadors usant resultats de la 

física quàntica. El joc objecte d’aquest treball és una reformulació d’un experiment 

conegut com experiment CHSH, en honor als físics Clauser, Horne, Shimony i Holt que 

el van idear. D’aquí que el joc cooperatiu s’anomeni joc CHSH. Aquest joc ha 

esdevingut una de les maneres més directes d’il·lustrar el fenomen físic de 

l’entrellaçament quàntic. La formulació del joc es basa en una variant de les 

anomenades desigualtats de Bell, que permeten posar a prova les prediccions de la 

mecànica quàntica i saber si la natura segueix les seves lleis. Els experiments inspirats 

en les desigualtats de Bell s’anomenen tests de Bell: plantegen un test per a saber si el 

comportament de la natura és descrit més fidelment per les lleis de la física clàssica o 

bé per la teoria de l’entrellaçament quàntic de la mecànica quàntica. Així, doncs, la 

temàtica d’aquest treball s’inscriu en la interessant controvèrsia científica en què les 

teories de la física clàssica prediuen resultats diferents a la mecànica quàntica. 

A l’experiment CHSH s’emeten dues partícules entrellaçades des d’una font 

vers dos laboratoris. Cada laboratori sotmet la partícula que rep a una mesura entre 

dues a triar de forma aleatòria i comprova si és detectada. El test consisteix a 

comparar d’una manera específica les deteccions obtingudes a ambdós laboratoris 

segons les mesures efectuades, buscant coincidències inesperades. 

Al joc CHSH hi ha dos concursants, que anomenem Alícia i Bernat, que intenten 

guanyar el màxim de partides. A cada partida, l’Alícia i el Bernat reben una pregunta 𝑎  

i 𝑏, respectivament, i, sense comunicar-se entre ells, han de donar una resposta 𝐴 i 𝐵, 

respectivament. Tant les preguntes com les respostes 𝑎, 𝑏,𝐴,𝐵 són bits (és a dir 0 o 1). 

L’Alícia i el Bernat guanyen la partida si responen el mateix en el cas en què alguna 

pregunta sigui zero, o si responen diferent en el cas en què totes dues preguntes són 

no nul·les. Els jugadors poden pactar abans de començar el joc una estratègia. 
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Aquest treball planteja diverses estratègies de joc, basades en propietats de la 

física clàssica i de la física quàntica. Les estratègies clàssiques que estudiarem són: 

estratègies deterministes (la resposta de cada jugador està determinada segons la 

pregunta rebuda), estratègies probabilistes (cada jugador dona una resposta amb certa 

probabilitat segons la pregunta rebuda), estratègies pseudo-quàntiques (els jugadors 

usen un nou artefacte inventat, semblant a una ruleta trucada, que els indica la 

resposta que donaran) i estratègies “tramposes” (que simulen les objeccions que 

històricament han tingut els experiments tipus test de Bell). A les estratègies 

quàntiques els jugadors usen un hipotètic artefacte quàntic, basat en les propietats de 

l’entrellaçament quàntic. 

Dintre d’aquest marc i amb els nostres coneixements inicials ens hem plantejat 

diferents hipòtesis de partida que pretenem validar o refutar: 

H1. Les estratègies deterministes tenen probabilitat més alta de guanyar el joc 

que les estratègies probabilistes sense correlacions.  

H2. Les estratègies quàntiques tenen probabilitat més alta de guanyar el joc 

que la resta d’estratègies. 

H3. Les objeccions, errors o problemes en els experiments test de Bell poden 

explicar, per ells mateixos i dintre de la teoria de la física clàssica, les 

correlacions predites per la física quàntica. Per tant, a partir dels resultats 

experimentals no es podria acabar de concloure que la natura segueixi les lleis 

de la física quàntica. 

H4. Es pot inventar un artefacte o una estratègia d’aprenentatge per a usar 

durant el joc que tingui un efecte semblant a l’entrellaçament quàntic. 

H5. L’entrellaçament quàntic té repercussions en aparells i processos 

tecnològics del nostre entorn. 

Al llarg del treball s’ha vist que aquestes hipòtesis inicials havien estat enunciades 

d’una manera un xic naïf. El motiu és que a l’inici del treball no has desenvolupat prou 

coneixement sobre el tema per poder afinar i plantejar la pregunta correcta. No 

obstant això, hem volgut mantenir-les, perquè el lector es pot trobar en la mateixa 

situació de nosaltres a l’inici del treball, i perquè formular correctament les hipòtesis 

requereix introduir conceptes i formulacions, i això ja constitueix el treball pròpiament. 
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Així, doncs, a mesura que avança el treball, les hipòtesis de partida estan 

formulades de nou amb un enunciat més precís, que ha fet possible la seva 

demostració i validació. Al llarg del treball han sorgit noves preguntes. Hem enunciat 

aquestes preguntes en forma d’hipòtesis de treball (ordenades segons les lletres de 

l’alfabet per a distingir-les de les hipòtesis inicials). La resposta raonada a totes 

aquestes hipòtesis es troba als diferents capítols del treball i es recull a mode de resum 

a les conclusions finals (capítol 10).  

1.1 Objectius del treball  

La motivació del treball és fer un estudi que permeti validar o refutar les 

hipòtesis de partida. 

L’objectiu general del treball, que és estudiar com es poden millorar les 

probabilitats de guanyar el joc cooperatiu CHSH usant resultats de la física quàntica, es 

pot desglossar en els objectius específics següents: 

O1. El primer objectiu és plantejar diverses estratègies de joc i deduir, amb 

formulacions matemàtiques,  la probabilitat de victòria en cada cas. En aquest treball 

considerarem sis tipus d’estratègies: 

E1. Estratègies deterministes: l’Alícia i el Bernat pacten abans de començar 

el joc una resposta determinada a cada pregunta determinada. Per exemple, 

acorden contestar sempre 0 a qualsevulla pregunta. 

E2. Estratègies probabilistes sense correlacions: l’Alícia i el Bernat contesten 

𝐴 i 𝐵 amb una certa probabilitat fixada 𝑃1(𝐴|𝑎) i 𝑃2(𝐵|𝑏), respectivament, 

segons la pregunta que reben 𝑎 i 𝑏. A més, suposem en aquest cas que els 

resultats 𝐴 i 𝐵 són independents de la pregunta que rep l’altre. Així, la 

probabilitat conjunta de la parella de respostes 𝐴 i 𝐵 segons la parella de 

preguntes 𝑎 i 𝑏 es pot expressar com a producte de factors: 

𝑃(𝐴,𝐵|𝑎, 𝑏)  =  𝑃1(𝐴|𝑎) 𝑃2(𝐵|𝑏). 
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E3. Estratègies quàntiques: l’Alícia i el Bernat utilitzen un artefacte quàntic 

amb dues terminals  basat en l’entrellaçament quàntic. Un cop rebudes les 

preguntes, l’Alícia i el Bernat efectuen cadascun una operació al seu terminal 

quàntic, efectuen una mesura i reben un output que donen com a resposta. 

Com que no hi ha hagut transmissió de dades entre ells en el sentit de la física 

clàssica, es considera una estratègia vàlida. 

E4. Estratègies pseudo-quàntiques: l’Alícia i el Bernat utilitzen un artefacte 

pseudo-quàntic que hem inventat a propòsit d’aquest treball. Es tracta d’una 

ruleta de doble cara. Cada cara és com una terminal, incomunicada de l’altra 

(per exemple per una paret opaca), una per a l’Alícia i l’altra per al Bernat. Un 

cop rebudes les preguntes, l’Alícia i el Bernat efectuen cadascun una operació 

al seu terminal pseudo-quàntic (canvien la distribució dels resultats possibles 

de la seva cara de la ruleta). Aleshores l’àrbitre fa rodar la ruleta. En aturar-se la 

ruleta, cada cara dona un resultat o output que donen com a resposta. Com 

que ni l’Alícia ni el Bernat no saben quina resposta donaran fins a obtenir el 

resultat de la ruleta, no hi ha hagut transmissió de dades entre ells en el sentit 

de la física clàssica i es considera una estratègia vàlida. 

E5. Estratègies “tramposes” imitant les objeccions (loopholes) als resultats 

experimentals: l’Alícia i el Bernat juguen segons una estratègia probabilista 

sense correlacions (seguint les lleis de la física clàssica), però fan trampa en 

algunes partides. A cada joc, l’estratègia tramposa simula una objecció, 

problema o loophole, plantejat als experiments dissenyats per a validar les 

teories quàntiques. En aquest treball se simulen les objeccions següents: 

• l’objecció en la detecció: la possibilitat que l’aparell pugui fallar un cert 

nombre de vegades en la detecció d’un fotó és una de les objeccions als 

resultats experimentals que ha perdurat fins fa poc, ja que no hi havia 

tecnologia prou desenvolupada per a resoldre el problema de la 

detecció. Per a simular els errors de detecció en el joc CHSH, hi haurà 

partides perdudes o guanyades que no es comptabilitzaran. 
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• l’objecció en la incomunicació: la hipòtesi d’incomunicació o non-

signaling no sempre s’ha pogut garantir en tots els experiments, perquè 

la distància entre els dos laboratoris on s’efectuen les mesures no ha 

estat suficientment gran. Per a simular el defecte en la incomunicació 

en el joc CHSH, definirem una variable, que anomenarem percentatge 

de comunicació, que determinarà la probabilitat que l’Alícia pugui 

passar al Bernat la pregunta que ha rebut. 

• l’objecció del rastre o memòria, coneguda com memory loophole: en la 

majoria d’experiments les mesures es duen a terme repetidament en 

els mateixos llocs. Segons una teoria física clàssica, les partícules 

podrien deixar un rastre, que podria condicionar el resultat de les 

repeticions posteriors de l’experiment. Metafòricament, podríem 

pensar que els fotons tenen “memòria” en el sentit que recorden el que 

han fet el seus predecessors en l’experiment i aquest resultat anterior 

els influeix. Per a simular l’efecte de la memòria en el joc CHSH, 

definirem una variable, que anomenarem reforç de la memòria, que 

determinarà com varia la distribució de probabilitat dels diferents 

esdeveniment en funció de com ha anat la partida anterior. 

E6. Estratègies d’aprenentatge automàtic, condicionat a com es 

desenvolupa el joc: L’Alícia i el Bernat contesten amb una probabilitat variable 

segons la pregunta que reben. La funció probabilitat de cadascun d’ells varia en 

funció de com es desenvolupa el joc, concretament en funció d’un premi o 

reforç que s’aplica en cas de partides guanyadores. Hem ideat aquest estratègia 

com un cas particular de la simulació de l’objecció del rastre o memòria, 

inspirada en mètodes d’aprenentatge automàtic (Machine Learning). 

L’objectiu O1 és transversal a tot el treball i es desenvolupa per parts en cadascun dels 

capítols 3, 4, 5, 6, 7 i 8. 

O2. El segon objectiu és realitzar simulacions del joc amb un nombre elevat de 

partides, utilitzant cadascuna de les estratègies anteriors. Les simulacions es faran 

executant programes informàtics que s’han elaborat amb aquesta finalitat. D’aquesta 
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manera comprovarem empíricament les probabilitats de guanyar el joc que s’han 

demostrat a l’objectiu O1. A més a més, les simulacions permetran validar o refutar la 

hipòtesi de partida H3: sabrem si els errors o problemes en els experiments podrien 

explicar, per si sols, les correlacions predites per la física quàntica.  

 L’objectiu O2 s’aconsegueix al capítol 8. 

O3. El tercer objectiu és comparar les estratègies proposades, tant des del un punt 

de vista teòric com el seu comportament en les simulacions per computador. 

S’analitzaran els resultats i es presentaran les conclusions. En particular, es podran 

validar o refutar les hipòtesis de partida H1 i H2: sabrem si les estratègies 

deterministes tenen probabilitat més alta de guanyar el joc que les estratègies 

probabilistes sense correlacions, i si les estratègies quàntiques tenen probabilitat més 

alta de guanyar el joc que la resta d’estratègies. 

 Els capítols 4, 5, 6, 7 i 8 estan dedicats a la consecució de l’objectiu O3.   

O4. El quart objectiu és realitzar una cerca bibliogràfica per a recopilar informació 

científica sobre el fenomen de l’entrellaçament quàntic i sobre els teoremes de Bell, 

que constitueixen la motivació del joc proposat en aquest treball. Aquesta feina de 

documentació ha permès redactar el capítol 2 sobre antecedents històrics del 

problema i estat de l’art. 

O5. El cinquè objectiu és estudiar les possibles aplicacions de l’entrellaçament 

quàntic i els teoremes de Bell en les àrees de la computació i de la criptografia. Com a 

resultat, es podrà contrastar la hipòtesi de partida H5 i confirmarem que 

l’entrellaçament quàntic té repercussions en aparells i processos tecnològics del nostre 

entorn. Això constitueix el capítol 9. 

O6. El sisè objectiu és construir un prototip del nou artefacte pseudo-quàntic que 

s’ha inventat. Es construirà el prototip amb una impressora 3D. Com a conseqüència, 

es podrà validar la hipòtesi de partida H4, que planteja la possibilitat de si es pot 

inventar un artefacte (o una estratègia d’aprenentatge) que tingui un efecte semblant 

a l’entrellaçament quàntic. Aconseguir aquest objectiu és la motivació del capítol 6. 
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O7. El setè i darrer objectiu és buscar maneres de divulgar el contingut d’aquest 

treball. Tota investigació ha de repercutir en el bé de la societat. En el cas d’un avenç 

del coneixement, com és el resultat obtingut en aquest treball, el retorn a la societat 

es materialitza en forma de la difusió o de la divulgació dels resultats obtinguts. Dintre 

del marc d’aquest objectiu, hem usat una placa Arduino i l’hem programat per tal de 

simular el joc cooperatiu i visualitzar-lo fàcilment. 

1.2  Metodologia emprada 

Els objectius anteriors comporten diverses tasques que es poden classificar en 

tres tipus segons les característiques de la metodologia emprada: 

M1. Cerca bibliogràfica,  documentació i redacció. La cerca bibliogràfica de documents 

digitals s’ha fet bàsicament a través d’internet i també s’han aconseguit llibres i 

revistes en format paper. S’han recopilat els documents (llibres, articles en revistes 

d’investigació, articles en revistes de divulgació) i els enllaços web d’interès (blocs, 

cursos i vídeos). La redacció del treball s’ha realitzat en l’editor Word (del sistema 

operatiu Windows).Les gràfiques s’han elaborant amb Excel. 

M2. Programació, simulació per computador i robòtica. S’han realitzat diversos 

programes informàtics , que es poden classificar en tres tipus. Els primers (programats 

en C++) calculen la probabilitat de victòria de cada estratègia segons unes dades que 

introdueix l’usuari. Els segons (programats també en C++) simulen les diferents 

estratègies: l’usuari introdueix el nombre de partides que vol que es juguin; el 

programa retorna el valor d’una funció “marcador”, que visualitza el tant per cent de 

partides guanyades. El tercer tipus de programes són l’adaptació i l’ampliació dels 

programes anteriors per a simular el joc sobre una placa Arduino, i s’han programat en 

els llenguatges IDE i Bitbloq.  

M3. Disseny i impressió 3D. Hem usat el programa FreeCad de disseny 3D per a crear el 

prototip de l’artefacte pseudo-quàntic. Hem exportat els fitxers en format step, que és 

un format en què imprimeixen la majoria d’impressores 3D. Hem contactat amb 

l’empresa HP de Sant Cugat, que s’han ofert a imprimir-nos el nostre prototip. 
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M4. Desenvolupament teòric dels resultats matemàtics i de física quàntica. Hem usat 

una sèrie d’eines i mètodes matemàtics per al desenvolupament dels resultats teòrics 

d’aquest treball. Moltes d’aquestes eines han estat completament noves per a 

nosaltres i les hem après a mesura que realitzàvem el treball. Concretament, hem 

après i usat conceptes i metodologies de  

• Teoria de probabilitats: teorema de les probabilitats totals, probabilitat 

condicionada, independència de successos, successos correlacionats. 

• Teoria de conjunts: unió, intersecció, conjunt buit. 

• Lògica matemàtica: operadors d’àlgebra booleana (conjunció, disjunció 

inclusiva, negació, disjunció exclusiva). 

• Anells modulars: congruències mòdul un enter. 

• Àlgebra Lineal: matrius i determinants, formes bilineals simètriques (semi-

definides o bé definides positives/negatives), criteri de Sylvester. 

• Producte tensorial: notació bra-ket per als estats entrellaçats en física quàntica, 

transformacions d’estats entrellaçats. 

• Càlcul: funcions en diverses variables, criteri per a caracteritzar màxims i 

mínims de funcions. 

Com a eina gràfica i útil en les nostres investigacions hem usat el GeoGebra: ens 

ha servit per a intuir resultats que després hem demostrat teòricament. Hem inclòs 

algunes imatges rellevants per al treball realitzades amb GeoGebra. 

1.3 Continguts del treball i comentaris 

Aconseguir els objectius proposats en aquest treball ha involucrat feines molt 

variades: consultar fonts bibliogràfiques i documentar-se, entendre nous conceptes 

físics i formulacions matemàtiques, plantejar qüestions i hipòtesis de treball i buscar-

ne solucions i demostracions mitjançant raonaments matemàtics, programar, usar 

eines informàtiques variades, realitzar simulacions i arxivar-ne les dades generades, 

analitzar dades i trobar la manera adequada de visualitzar-les, dissenyar un prototip, 

utilitzar i programar una placa Arduino, i finalment redactar els resultats obtinguts en 

forma de memòria de recerca. 
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Aquesta memòria recull la documentació del treball de recerca que hem 

desenvolupat. Abans de descriure’n els continguts volem justificar una limitació en el 

desenvolupament teòric del nostre treball: el marc teòric de la física quàntica és un 

espai vectorial de dimensió dos sobre els complexos, i en canvi, el nostre treball es 

restringeix a treballar sobre els reals. El motiu inicial per aquesta elecció és molt clar: 

els paràmetres reals permeten una interpretació física intuïtiva de les operacions del 

producte tensorial sobre els estat entrellaçats com a rotacions dels detectors-

polaritzadors en un experiment hipotètic. Més endavant, en desenvolupar el treball i 

plantejar-nos trobar l’estratègia quàntica òptima, vam tenir el dubte si es podria 

assolir considerant  estats quàntics només amb coeficients reals  o si caldria considerar 

coeficients complexos. La resposta està al capítol 5: considerar paràmetres reals és 

suficient per a trobar una estratègia quàntica òptima. Això acaba de justificar 

plenament la nostra elecció. 

Aquest treball s’estructura en deu capítols i dos annexos. El capítol 1 està 

constituït per la introducció i s’hi presenten les hipòtesis de partida, els objectius i la 

metodologia emprada. 

El capítol 2 explica els antecedents històrics de la temàtica del treball: les 

desigualtats de Bell i la seva formulació com el joc cooperatiu CHSH. Les regles 

d’aquest joc cooperatiu s’estableixen al capítol 3. El capítol 4 recull en les seves 

diferents seccions el desenvolupament  de les estratègies deterministes (E1), 

probabilistes sense correlacions (E2) i quàntiques (E3), i compara, des d’un punt de 

vista teòric, les seves respectives probabilitats de victòria. L’estratègia quàntica que es 

presenta al capítol 4 és uniparamètrica i és l’única que hem trobat a la bibliografia 

consultada (vegeu [6], [2], [16] o [25]). De [25] vam aprendre que existeix una fita, 

anomenada fita de Tsirelson, per a la probabilitat de victòria de qualsevol estratègia 

quàntica. Així, acabem aquest capítol preguntant-nos si podem demostrar que existeix 

una estratègia quàntica òptima i quina podria ser. La resposta a aquesta pregunta 

constitueix el capítol 5. La idea de considerar quatre paràmetres ens la va donar 

l’Antonio Acín de l’ICFO, i nosaltres la vam desenvolupar. 
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Fem notar que aquest treball no cobreix el cas d’una estratègia probabilista 

amb correlacions. La probabilitat de victòria de qualsevol estratègia probabilista és la 

mateixa que la d’una estratègia probabilista sense correlacions, ja que les correlacions 

“empitjoren” la probabilitat de victòria. Entendre la demostració d’aquest resultat no 

estava a l’abast de la nostra formació. El lector interessat pot trobar-la a [25], capítol 3, 

teorema 3.6.2. De fet, aquest teorema afirma que la probabilitat de victòria de cap 

estratègia clàssica no pot superar la fita de 3
4
.   

Intentant simular un artefacte quàntic se’ns va acudir la idea de l’artefacte 

pseudo-quàntic, que s’explica al capítol 6, juntament amb els detalls del disseny d’un 

prototip. L’artefacte pseudo-quàntic està inspirat en el mecanisme d’una ruleta 

trucada i la seva manipulació segueix els mateixos passos que la d’un hipotètic 

artefacte quàntic. Com que no tenim fotons entrellaçats al nostre abast, hem ideat un 

artefacte que els dos jugadors poden manipular segons la pregunta que reben, i així 

modificar la probabilitat de guanyar el joc, sense la necessitat de comunicar-se entre 

ells: és l’atzar qui decideix quina resposta donen finalment. 

El capítol 7 estudia les distribucions de probabilitat de les estratègies (E1), (E2), 

(E3) i (E4), que són la base per a programar-ne la seva simulació, i en compara 

gràficament el resultat de diverses simulacions.  

El capítol 8 desenvolupa les estratègies tramposes (E5), que simulen les 

possibles objeccions o loopholes dels experiments test de Bell, i d’aprenentatge 

automàtic o Machine Learning (E6). S’hi presenten estudis de diverses simulacions del 

joc. Com a novetat, s’observa que l’estratègia d’aprenentatge automàtic, la qual 

funciona mitjançant un “premi” o “reforç” que fa augmentar la probabilitat de que 

ocorrin esdeveniments guanyadors, presenta una zona d’equilibri (entre el reforç fixat i 

el nombre de partides jugades) en què l’ordinador “ha après” a simular una estratègia 

quàntica. 

El capítol 9 explica les aplicacions de l’entrellaçament quàntic en criptografia, 

fent un anàlisi crític dels avantatges i els desavantatges respecte la criptografia 

clàssica. 
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Finalment el capítol 10 recull les conclusions finals del treball i planteja 

possibles perspectives de continuació en un futur. En particular, aquest capítol recull 

totes les hipòtesis de treball que s’han plantejat i validat durant el desenvolupament 

del treball de recerca. S’hi inclou, per tant, els nous enunciats, precisos i demostrats, 

de les hipòtesis de partida inicials. 

El treball de recerca inclou dos annexos. L’annex A conté el codi de tots els 

programes utilitzats a les simulacions de les estratègies del joc. En executar aquests 

programes hem generat fitxers de dades que han estat analitzades i mostrades en 

forma de gràfics a diferents capítols del treball. L’annex B conté el codi de programes 

preliminars que vam fer en estadis inicials del treball. 
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2. Antecedents històrics del problema i estat de l’art 

El 1969 els físics Clauser, Holt, Horne, i Shimony [9] van proposar un 

experiment que permetria mesurar d’una manera simple l’entrellaçament quàntic, és a 

dir, una propietat quàntica de correlació entre partícules allunyades en l’espai. 

Correlació  entre successos és el contrari d’independència, i vol dir que els successos 

estan connectats o relacionats d’alguna manera. Una correlació es pot produir en 

diversos graus. 

La correlació entre objectes distants també és un fet que ocorre en física 

clàssica. Per exemple, imagina que et trobes al carrer i tens a la butxaca un únic guant 

perquè has oblidat l’altre a casa. Abans de treure’l de la butxaca, no sabràs quin guant 

has agafat, si el dret o l’esquerre. Però, si el treus i veus que tens el guant dret, sabràs 

immediatament que a casa has deixat l’esquerre. Per tant, la propietat del guant de 

casa de ser el dret o l’esquerre està correlacionada amb la mateixa propietat del guant 

de la butxaca. 

 

Fig. 2.1: Il·lustració d’una correlació clàssica entre el color dels dos mitjons del Sr. Bertlmann. Si veiem 

que un mitjó és de color rosa, podem endevinar amb probabilitat molt alta que l’altre mitjó també 

tindrà el mateix color (Font: J.S. Bell, Speakeable and uspeakable in quantum mechanics [5]). 
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L’entrellaçament quàntic, en canvi, és un fenomen sense anàleg en física 

clàssica, que ja va ser predit per Einstein, Podolski i Rosen [13] el 1935. És un exemple 

del que es coneix per paradoxes quàntiques, és a dir, resultats derivats del formalisme 

quàntic que contradiuen la nostra intuïció acostumada a les lleis de la física clàssica. 

Considerem l’experiment següent de correlació quàntica pensat per Bohm i basat en la 

paradoxa d’Einstein, Podolski i Rosen (paradoxa EPR, a partir d’ara): es generen dues 

partícules preparades adequadament (entrellaçades) des d’una font comuna i són 

dirigides cap a dos imants molt allunyats, que estan seguits d’unes pantalles de 

detecció, com es veu a la figura 2.2. Cada vegada que l’experiment es realitza, 

cadascuna de les partícules es desvia o bé cap amunt o bé cap avall en travessar 

l’imant. Predir si una de les partícules, separadament, es desvia o cap amunt o cap 

avall en cada ocasió és del tot impredictible. Tanmateix, quan una partícula es desvia 

cap amunt, l’altra ho fa cap avall, i viceversa.   

 
 

Fig. 2.2: Experiment conegut com Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm gedankenexperiment1, que 

envia des d’una font dues partícules a dos imants de Stern-Gerlach (Font: pròpia). 

En conclusió, els objectes quàntics entrellaçats compleixen que abans d’una 

mesura les seves propietats no estan determinades; i en canvi, després aquestes 

propietats es mantenen fortament correlades. De fet, dos objectes entrellaçats es 

comporten com un objecte únic i indivisible, malgrat d’estar separats tots dos per una 

enorme distància. Clàssicament, aquest fenomen només es podria explicar a partir 

d’algun tipus d’interacció entre els dos objectes. És per aquest motiu que en la 

formulació del problema i en el plantejament dels experiments sempre es parla 
                                                           
1 L’experiment es va anomenar gedanken, que vol dir “pensat” en alemany perquè en el moment que es 
va pensar o dissenyar, la tecnologia no estava suficientment avançada per a poder-lo realitzar. 

FONT 

IMANT 1 IMANT 2 

DETECTOR 1 DETECTOR 2 
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d’objectes o partícules distants o allunyades en l’espai. És a dir, es pretén evitar que es 

produeixi cap possible intercanvi d’informació o interacció entre les partícules, que, en 

cas d’existir, s’hauria de transmetre a una velocitat com a molt alta igual a la de la 

llum, ja que no es poden contradir les lleis de la relativitat d’Einstein. 

El següent experiment amb fotons mostra un altre exemple del fenomen 

d’entrellaçament quàntic, i és una variant de l’experiment de Bohm basat també en la 

paradoxa EPR. Una font genera un parell de fotons entrellaçats i envia cadascun a una 

parella d’observadors distants, que anomenarem Alícia i Bernat. El que es mesura en 

aquest cas és la correlació entre les polaritzacions dels dos fotons. La polarització d’un 

foto és la direcció en què vibra el camp elèctric de l’ona associada al fotó. Un 

polaritzador només deixa passar ones que vibren en una direcció determinada, com es 

pot veure a la figura 2.3. L’Alícia i el Bernat poden rotar els seus polaritzadors i això els 

permet de mesurar les polaritzacions dels fotons al llarg d’una direcció escollida a 

voluntat. El resultat dels experiments és que, quan tots dos polaritzadors tenen la 

mateixa orientació, el resultat en tots dos casos és idèntic. Quan un polaritzador queda 

fix i l’altre és rotat, les discrepàncies varien en funció de l’angle de rotació.  En canvi, 

quan tots dos polaritzadors són rotats a la vegada el mateix angle en sentits oposats, 

les discrepàncies varien en funció del doble de l’angle de rotació, i superen la suma de 

les discrepàncies anteriors.  

 

 

Fig. 2.3: Llum no polaritzada arriba a un polaritzador vertical, i les ones que el travessen creen llum 

polaritzada verticalment (Font: pròpia). 

POLARITZADOR 
VERTICAL 

LLUM NO POLARITZADA LLUM POLARITZADA 
VERTICALMENT 
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L’única explicació raonable, segons la física clàssica, d’aquests fenòmens de 

correlació predits per la física quàntica, seria que les correlacions entre les parelles de 

partícules ja quedessin preestablertes a la font: les correlacions serien la conseqüència 

d’alguna informació (coneguda com a variables locals) que les partícules haurien de 

compartir abans de separar-se. El 1964, John Bell [4] va aportar un criteri que 

consisteix en la violació de certes desigualtats matemàtiques, conegudes com 

desigualtats de Bell. Aquest criteri permet descartar experimentalment la hipòtesi que 

les correlacions quàntiques estan preestablertes a la font, i demostrar la no localitat 

dels sistemes quàntics. La violació de les desigualtats de Bell va ser observada 

experimentalment per Alain Aspect i els seus col·laboradors el 1982. 

Expliquem, a continuació, els antecedents històrics amb més detall. 

2.1 La paradoxa d’Einstein, Podolski i Rosen sobre els estats 
quàntics entrellaçats 

Einstein, Podolski i Rosen [13] afirmen el 1935 que la mecànica quàntica és una 

teoria incompleta, ja que prediu estats físics amb propietats sorprenents en 

contradicció amb el que correspondria a una teoria física “raonable”. En una ocasió 

Einstein es va referir a aquests estats dient que posseïen efectes “fantasmagòrics 

d’una acció a distància” (spooky, action-at-a-distance efects), i Schrödinger els va 

batejar com a estats entrellaçats (entangled states en anglès).  Un exemple d’estat 

entrellaçat es pot crear amb dues partícules en què sempre tenen la mateixa direcció 

d’espín i sentits oposats. Si imaginem les dues partícules com si fossin dues baldufes, 

l’espín correspondria a l’eix de rotació, vegeu la figura 2.4.  

 

Fig. 2.4: Dues partícules entrellaçades, amb la mateixa direcció d’espín i sentits oposats (Font: pròpia). 
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Einstein, en particular, creia que la mecànica quàntica era una aproximació a 

una teoria determinista local i realista (local hidden variable theory)2, determinada per 

relacions entre variables ocultes encara per descobrir. Per local s’entén que, si dues 

partícules A i B estan separades a l’espai sense cap connexió entre elles, les mesures 

realitzades sobre A no haurien d’afectar a les de B. Realista vol dir que les propietats 

d’un objecte existeixen, independentment de com són mesurades. El contrari és que 

les magnituds físiques no tenen valors fins que no són mesurats. 

La teoria de la mecànica quàntica incorpora la probabilitat en la seva formulació. 

Aquesta probabilitat és el que va alimentar les reticències d’Einstein per acceptar-la 

com una teoria completa. Segons Einstein, l'ús de la probabilitat era el resultat de la 

nostra ignorància sobre les lleis de la naturalesa. Einstein es resistia a acceptar com 

una característica de la naturalesa el principi d'incertesa de Bohr. Einstein creia en una 

realitat realista i objectiva, com per exemple el llançament de la moneda a cara i creu, 

en el qual, si ets capaç de calcular totes les seves variables, sempre seràs capaç de 

determinar el seu resultat. Per tant, Einstein defensava que la mecànica quàntica 

amagava l’existència d’altres variables encara incognoscibles per a nosaltres, que 

farien que es pogués calcular qualsevol resultat de qualsevol experiment, sense haver 

de donar pas a la probabilitat.  Una mostra d’aquest debat és el cèlebre diàleg 

epistolar entre Einstein (E) i Bohr (B):  

E: "God does not play dice" (Déu no juga als daus).  

B: "It is not your business to prescribe to God how He should run the world" (No 

li diguis a Déu el que ha de fer). 

L’aportació de Bell [4] en aquesta discussió és demostrar que qualsevol teoria 

determinista local prediu resultats diferents a la mecànica quàntica, i proposa un test 

(desigualtats) que es pot implementar experimentalment per a confirmar si la natura 

segueix les lleis de la mecànica quàntica o d’una teoria determinista local encara per 

descobrir. Des d’aleshores diferents experiments fets en laboratoris han confirmat les 

lleis de la mecànica quàntica. 

 
                                                           
2 Vegeu la referència The new quantum universe [16] de Hey i Walters. 
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2.2 Introducció a les desigualtats de Bell 

Les desigualtats de Bell són unes desigualtats matemàtiques que permeten 

identificar quan un fenomen físic segueix les lleis de la física clàssica o bé les lleis de la 

mecànica quàntica. Aquestes desigualtats sempre s’apliquen en situacions en què un 

resultat predit per la mecànica quàntica és diferent del predit les teories clàssiques. Hi 

ha moltes formulacions matemàtiques equivalents de les desigualtats de Bell. A 

continuació les explicarem d’una manera no formal, però sí molt intuïtiva. Seguirem la 

idea del capítol 8 del llibre The new quantum universe de T. Hey i P. Walters [16], 

basada en una xerrada de divulgació del propi J. Bell.  

Comencem recordant la versió amb fotons de l’experiment de Bohm sobre la 

paradoxa EPR. L'experiment consisteix en estimular un àtom per tal que emeti dos 

fotons simultàniament, amb la mateixa direcció d’espín però sentits oposats, i que 

tinguin com a destí final un polaritzador cadascun d’ells, A i B (vegeu figura 2.5). 

Aquests polaritzadors tenen un instrument de mesura (detector) que permet saber si 

el fotó ha travessat aquest polaritzador o no (filtratge). A més a més, com que els 

fotons viatgen a la velocitat de la llum, caldrà col·locar aquests polaritzadors separats 

per una gran distància per tal d’assegurar que no hi ha intercanvi d’informació entre 

ells durant el temps que dura el procés de filtratge i detecció (ja que les possibles 

forces d’interacció només poden viatjar a una velocitat menor o igual que la velocitat 

de la llum). Si es duu a terme aquest experiment, s’obtenen els resultats següents: 

• Si tots dos polaritzadors estan col·locats verticalment (VV), ambdós 

polaritzadors sempre coincideixen en el resultat de mesura (filtratge i 

detecció):  els dos fotons o bé tots dos passen i són detectats, o bé cap dels 

dos no és detectat. És important destacar que idealment suposarem que els 

instruments de mesura no fallen mai en la detecció3. Per tant, s’entén que, 

si un fotó no és detectat, és perquè no ha passat el procés de filtratge. 

• Si tots dos polaritzadors estan col·locats horitzontalment (HH), ambdós 

polaritzadors sempre coincideixen el resultat de mesura. Més generalment, 

                                                           
3 La possibilitat que l’aparell pugui fallar en la detecció d’un fotó ha estat històricament una objecció als 
resultats experimentals, anomenada objecció o loophole de la detecció. 



27 
 

si les direccions de tots dos polaritzadors són paral·leles, sempre 

coincideixen. 

• Si un polaritzador està col·locat verticalment (V) i l'altre horitzontalment 

(H), mai no veiem travessar els dos fotons alhora. És a dir, pot ser que un 

fotó travessi el vertical, però l'altre mai travessarà l'horitzontal, i viceversa. 

Per tant, diem que si els polaritzadors estan en posició (VH), el seu resultat 

de mesura mai no coincidirà. 

 

Fig. 2.5: Variant de l’experiment d’Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm. Des d’una font s’emeten dos fotons 

entrellaçats vers dos polaritzadors, A i B, amb direccions de polarització rotades respecte la direcció 

vertical en angles Θ1  i Θ2 respectivament (Font: pròpia). 

Recapitulem: si tots dos polaritzadors tenen la mateixa direcció (per exemple 

VV o HH), hi ha una perfecta correlació entre els resultats de les mesures dels dos 

fotons, és a dir 100% de coincidència. Aquesta correlació és la que hem explicat fins 

ara, fruit de l’intrigant l’entrellaçament quàntic. Ara introduïm una petita novetat: 

permetrem rotar la direcció dels polaritzadors respecte l’eix vertical, amb angle Θ1  el 

primer polaritzador, que anomenem polaritzador A, i amb angle Θ2 el segon 

polaritzador, que anomenem B (vegeu figura 2.5). Ens centrarem ara en el nombre N 

de cops que els fotons no coincidiran amb el seu resultat, que dependrà clarament dels 

angles en què rotem aquests polaritzadors. Considerarem aquest nombre de 

discrepàncies N(Θ1,Θ2), és a dir, és el nombre de vegades en què l’experiment dona 

Polaritzador A Polaritzador B 

Θ1  Θ2  

V V 

H H 

Θ1  

Θ2  
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resultats diferents entre els polaritzadors A i B amb direccions de polarització d’angles 

Θ1, Θ2, respectivament. Sabem que si ambdós angles són zero, el nombre 

discrepàncies és zero:  

N(0,0)  =  0.  

Aquesta equació significa que hi ha perfecta coincidència entre els resultats de la 

mesura (vegeu figura 2.6). Convenim que repetim l’experiment dotze vegades. 

 

Fig. 2.6: Variant de l’experiment d’Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm. Des d’una font s’emeten dos fotons 

entrellaçats vers dos polaritzadors, A i B, amb direccions de polarització rotades respecte la direcció 

vertical en angles Θ1  =  0° =  Θ2 . No es produeix cap discrepància (Font: pròpia). 

Ara descriurem què esperem que ocorri quan rotem els polaritzadors. El sentit 

comú ens porta a suposar, com Einstein, el principi de localitat: esperem que la rotació 

d’un polaritzador tingui un efecte sobre el fotó que va dirigit cap a aquest polaritzador, 

i no tindrà efecte sobre el fotó que va cap a l'altre polaritzador. D’acord encara amb 

Einstein, també suposarem que la parella de fotons estan polaritzats en direccions 

paral·leles des de la font (en el nostre cas verticalment).  

En primer lloc, rotem el polaritzador B un angle de Θ2  =  30° i deixem A  igual 

vertical, Θ1  =  0°. Recordem que tots els fotons estan polaritzats en la direcció V 

vertical. Tots els fotons travessaran el polaritzador A. Acceptem la dada física (teòrica i 

experimental) que el nombre de fotons travessen el polaritzador B està determinat per 

Polaritzador A Polaritzador B 

Θ1 =  0° Θ2 =  0° 

V V 

N (0,0) =  0 
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cos2(30°) = 3
4
 del total. Això vol dir que, si repetim l’experiment dotze vegades, 

3
4

 12 = 9 fotons travessaran el polaritzador, i 3 fotons no el travessaran (vegeu figura 

2.7). Per tant, es produeixen sempre tres discrepàncies de cada dotze: 

N(0,30)  =  3. 

 

Fig. 2.7: Variant de l’experiment d’Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm. Des d’una font s’emeten dos fotons 

entrellaçats vers dos polaritzadors, A i B, amb direccions de polarització rotades respecte la direcció 

vertical en angles Θ1  =  0° i Θ2  =  30°. Es produeixen tres discrepàncies de cada dotze (Font: pròpia). 

En segon lloc rotem el polaritzador A respecte la vertical 30° en el sentit 

oposat, és a dir, un angle de Θ1  =  −30°, i deixem B  igual vertical, Θ2  =  0° (vegeu 

figura 2.8). Pel mateix raonament d’abans, com que cos2(−30°) = 3
4
, es produiran 

també tres discrepàncies de cada dotze: 

N(−30,0)  =  3. 

Què esperem que ocorri si rotem tots dos polaritzadors (A rota Θ1  =  −30° i B 

rota Θ2  = 30°)? Sabem que si girem qualsevol polaritzador 30°, 3
12

 dels fotons fallen 

en travessar-lo. Per tant, si girem tots dos polaritzadors 30° en sentits contraris, 6
12

 dels 

fotons fallaran en travessar un dels polaritzadors. Si dona la casualitat que el  3
12

  dels 

Polaritzador A Polaritzador B 

Θ1  =  0° Θ2  =  30° 

V V 
30° 

N (0,30) =  3 
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fotons que fallen un polaritzador també fallen l’altre, aleshores hi ha coincidència total 

entre els dos polaritzadors, com es veu a la figura 2.9. Es compleix en aquest cas: 

N(−30,30)  =  0. 

 
Fig. 2.8: Variant de l’experiment d’Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm. Des d’una font s’emeten dos fotons 

entrellaçats vers dos polaritzadors, A i B, amb direccions de polarització rotades respecte la direcció 

vertical en angles Θ1  =  −30° i  Θ2  =  0°. Es produeixen 3 discrepàncies de cada 12 (Font: pròpia). 

  

Fig. 2.9: Variant de l’experiment d’Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm. Des d’una font s’emeten dos fotons 

entrellaçats vers dos polaritzadors, A i B, amb direccions de polarització rotades respecte la direcció 

vertical en angles Θ1  =  −30° i  Θ2  =  30°. Cas extrem en què no es produeix cap discrepància (Font: 

pròpia). 

Polaritzador A Polaritzador B 

Θ1  =  −30° Θ2  =  0° 

V V 

30° 

N (−30,0) =  3 

Polaritzador A Polaritzador B 

Θ1  =  −30° Θ2  =  30° 

V V 

30° 30° 

N (−30,30) =  0 
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L’altre cas extrem es produeix quan no hi ha cap coincidència entre els fotons 

que han fallat un dels polaritzadors, com es veu a la figura 2.10. S’assoleix en aquest 

cas el màxim de discrepàncies: 

N(−30,30)  =  6.  

 
Fig. 2.10: Variant de l’experiment d’Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm. Des d’una font s’emeten 

dos fotons entrellaçats vers dos polaritzadors, A i B, amb direccions de polarització rotades respecte la 

direcció vertical en angles Θ1  =  −30° i Θ2  =  30°. Cas extrem en què es produeixen el màxim de 

discrepàncies (Font: pròpia). 

 

Hi pot haver situacions entre aquests dos extrems. Per tant, la predicció que 

ens dicta el sentit comú és la desigualtat següent:  

N(30,−30)  ≤    N(30,0)  +  N(0,−30). 

Aquesta és l’anomenada desigualtat de Bell. Curiosament, la mecànica quàntica viola 

aquesta desigualtat.   

Segons la mecànica quàntica es compleix 

N(Θ1,Θ2) = sin2(Θ1 − Θ2). 

Per tant, es té N(30,0) =  N(0,−30) = sin2( 30°)  =  ¼ , i  N(30,−30) =

= sin2( 60°)  =  ¾ . Clarament, ¾ no és menor que ¼ +  ¼ =  ½ . En conclusió la 

desigualtat de Bell és violada per la mecànica quàntica. Aquesta desigualtat permet 

posar a prova la mecànica quàntica i comprovar experimentalment si la natura segueix 

o no les seves lleis. 

Polaritzador A Polaritzador B 

Θ1  =  −30° Θ2  =  30° 

V V 

30° 30° 

N (−30,30) =  6 
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2.3 L’experiment de Clauser, Holt, Horne i Shimony  

El joc proposat en aquest treball és una reformulació en forma de joc 

cooperatiu d’una desigualtat o teorema “a l’estil de Bell”. No es basa exactament en la 

construcció que va proposar Bell originalment, sinó en una reformulació d’un 

experiment que va ser proposat per John Clauser, Michael Horne, Abner Shimony i 

Dick Holt [9] el 1969, i que es coneix com a desigualtat CHSH4. Molts altres físics han 

trobat altres variants de desigualtats a l’estil de Bell, com per exemple les proposades 

als treballs [17] i [18] de Mermin. La connexió del teorema de Bell amb la teoria de jocs 

és més recent, vegeu per exemple Steane-Van Dam[21] i Brunner-Linden[3]. 

Vegem en què consisteix la proposta d’experiment de Clauser, Horne, Shimony 

i Holt. Considerem el muntatge de la figura 2.11: des d’una font s’emeten dues 

partícules vers dos laboratoris. Cada laboratori sotmet la partícula que rep a un procés 

de mesura-detecció entre dues possibilitats a triar: 𝑎 serà la mesura triada pel primer 

laboratori, i 𝑏 serà la mesura triada pel segon laboratori. La tria de la parella (𝑎, 𝑏) és 

l’entrada o “input” de l’experiment, i podrà prendre un dels quatre valors (0,0), (0,1) , 

(1,0), o (1,1). Per simplificar, hem etiquetat com 0 i 1 els dos possibles valors de 𝑎, i 

de la mateixa manera, com 0 i 1, els dos possibles valors de 𝑏. A la figura 2.11 s’ha 

representat el valors de 𝑎 i de 𝑏 com la posició d’un interruptor en el detector de 

partícules de cada laboratori. L’experiment té una sortida o “output”, que és 𝑠í o 𝑛𝑛, 

depenent si la partícula és detectada o no després d’aplicar-li la mesura triada.  

 
Fig. 2.11: Experiment de Clauser, Horne, Shimony i Holt: des d’una font s’emeten dues 

partícules vers dos laboratoris A i B. Cada laboratori sotmet la partícula que rep a una mesura entre 

dues a triar segons els interruptors 𝑎 i 𝑏. Si la partícula és detectada, s’encén el llum verd 𝑽 i si no l’és, 

s’encén el llum roig 𝑹 (Font: pròpia). 

                                                           
4 Les sigles CHSH provenen de les inicials dels cognoms dels físics Clauser, Horne, Shimony i Holt. 

1 

𝒂 

A 
0 𝑹 
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𝒃 

B 
1 𝑹 

𝑽 
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Al muntatge de la figura 2.11 la resposta 𝑠í es produirà quan s’encengui el llum 

verd, i la resposta 𝑛𝑛 quan s’encengui el llum roig. Representarem per 𝐴 i 𝐵 les 

sortides, 𝑠í/𝑛𝑛, del primer i del segon laboratori, respectivament. Observem que 

l’experiment s’ha dissenyat de manera que les mesures que es fan als laboratoris són 

dicotòmiques, és a dir, que només admeten dos resultats possibles (en el nostre cas 

𝑠í/𝑛𝑛, o llum verd/roig). Establim la convenció 𝐴 = 1 quan la sortida és 𝑠í, és a dir, 

s’encén el llum verd, i 𝐴 = 0 quan la sortida és 𝑛𝑛, és a dir, s’encén el llum roig. 

Anàlogament, establim 𝐵 = 1 quan la sortida és 𝑠í, és a dir, s’encén la llum verda, i 

𝐵 = 0 en cas contrari. 

Si l’experiment CHSH es repeteix un nombre prou elevat de vegades, els 

resultats permetran estimar (fent mitjanes entre els valors obtinguts) la funció de 

probabilitat condicionada 

𝑃(𝐴,𝐵|𝑎, 𝑏)  

de les sortides 𝐴 i 𝐵 segons les entrades 𝑎 i 𝑏. Si els resultats 𝐴 i 𝐵 estan correlats (és a 

dir, no són independents), aquesta probabilitat no es podrà expressar com a producte 

de factors independents: 

𝑃(𝐴,𝐵|𝑎, 𝑏)  ≠  𝑃1(𝐴|𝑎) ∙  𝑃2(𝐵|𝑏), 

on 𝑃1(𝐴|𝑎) és la funció de probabilitat de la sortida 𝐴 segons l’entrada 𝑎 i 𝑃2(𝐵|𝑏) és 

la funció de probabilitat de la sortida 𝐵 segons l’entrada 𝑏. Observem que les funcions 

de probabilitat 𝑃1(𝐴|𝑎) i 𝑃2(𝐵|𝑏) estan formulades de manera el resultat o sortida de 

cada laboratori només es veu afectada per l’entrada o mesura escollida en el mateix 

laboratori. És a dir, no es permet comunicació entre ells (que és una hipòtesi que es 

coneix com non-signaling en anglès i l’anomenarem hipòtesi  d’incomunicació). 

Es defineix el coeficient de correlació segons cada parell d’entrades (𝑎, 𝑏) com 

𝐸(𝑎, 𝑏) = 𝑃(0,0|𝑎, 𝑏) + 𝑃(1,1|𝑎, 𝑏) −  𝑃(0,1|𝑎, 𝑏) − 𝑃(1,0|𝑎, 𝑏) = 

=  𝑃(𝐴 = 𝐵|𝑎, 𝑏) − 𝑃(𝐴 ≠ 𝐵|𝑎, 𝑏), 

que codifica la diferència entre la probabilitat d’obtenir les mateixes sortides a tots dos 

laboratoris i la probabilitat d’obtenir sortides diferents.  
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En el cas en què es produeixin correlacions entre les sortides dels experiments 

de tots dos laboratoris, seguint el raonament de Clauser, Horne, Shimony i Holt, 

suposem que aquestes correlacions s’estableixen a la font: les correlacions es poden 

explicar “localment”, és a dir, existeix un nombre de variables “amagades” (hidden 

local variables) que desconeixem i denotem per 𝜆, que “expliquen el perquè de les 

correlacions”. Això és, si coneguéssim les variables 𝜆, ens permetrien descompondre la 

funció de probabilitat com a producte de factors independents: 

𝑃(𝐴,𝐵|𝑎, 𝑏, 𝜆)  =  𝑃1(𝐴|𝑎, 𝜆)  ∙  𝑃2(𝐵|𝑏, 𝜆). 

Sota aquestes hipòtesis, el teorema CHSH (Clauser, Horne, Shimony, Holt) estableix la 

desigualtat següent: 

⎸𝐸(0,0) + 𝐸(0,1) + 𝐸(1,0) − 𝐸(1,1)⎹ ≤ 2. (CHSH) 

La teoria quàntica, per altra banda, pronostica que aquesta quantitat pot assolir 

el valor de 2√2 = 2,8284 … Això permet mesurar aquest valor experimentalment en 

un laboratori: si el valor mesurat és major que 2, es deduirà que les correlacions 

quàntiques no poden establir-se a la font. 

Si desenvolupem l’expressió de l’esquerra de la desigualtat (CHSH), 

𝐸(0,0) + 𝐸(0,1) + 𝐸(1,0) − 𝐸(1,1), 

hi apareixen els termes positius: 

𝑃(0,0|0,0) + 𝑃(0,0|0,1) + 𝑃(1,1|0,0) + 𝑃(1,1|0,1) + 𝑃(0,0|1,0) + 𝑃(1,1|1,0) + 

+𝑃(0,1|1,1) + 𝑃(1,0|1,1) = 

= 𝑃(𝐴 = 𝐵|𝑎𝑏 ≡ 0 (2)) + 𝑃(𝐴 ≠ 𝐵|𝑎𝑏 ≡ 1 (2)),   

és a dir, la probabilitat que les sortides siguin iguals en el cas en què alguna entrada 

sigui zero, 𝑎 = 0  o 𝑏 = 0, més la probabilitat que les sortides siguin diferents en el cas 

en què totes dues entrades són no nul·les, 𝑎 = 1 = 𝑏. La condició 𝑎 = 0  o 𝑏 = 0 s’ha 

expressat de manera equivalent com  𝑎𝑏 ≡ 0 (2), és a dir, que el producte de 𝑎 i 𝑏 
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sigui congruent a zero mòdul5 2. També la condició 𝑎 = 1 = 𝑏 s’ha expressat de 

manera equivalent com  𝑎𝑏 ≡ 1 (2), és a dir, que el producte de 𝑎 i 𝑏 sigui congruent 

a  1 mòdul 2. 

La reformulació de l’experiment CHSH en forma de joc cooperatiu consisteix a 

substituir els dos laboratoris per dos concursants, que anomenem Alícia i Bernat al 

llarg de tot el treball. La font que emet les partícules se substitueix per un àrbitre o 

presentador del concurs (si ens imaginem el joc en forma d’un concurs televisiu) que 

envia preguntes (les entrades), els bits6 𝑎  i 𝑏, a l’Alícia i el Bernat, els quals no es 

poden comunicar entre ells (satisfan la hipòtesi d’incomunicació). L’Alícia i el Bernat 

han de donar els bits 𝐴 i 𝐵 en forma de respostes (les sortides). Precisament les 

condicions 𝐴 = 𝐵 en el cas que 𝑎𝑏 ≡ 0 (2) i 𝐴 ≠ 𝐵 en el cas que 𝑎𝑏 ≡ 1 (2) seran les 

condicions que determinaran quan es guanya el joc cooperatiu (vegeu la figura 2.12).  

 

 
Fig. 2.12: Reformulació de l’experiment de Clauser, Horne, Shimony i Holt en forma de joc cooperatiu, el 

qual es coneix com a joc CHSH i és l’objecte d’estudi d’aquest treball (Font: pròpia a partir d’imatges 

extretes d’internet; inspirat en un diagrama de Wilde, From classical to quantum Shannon theory [25]).  

                                                           
5 Fer mòdul un enter 𝑑 és prendre el residu de la divisió entera per 𝑑. 
6 Un bit és una xifra en el sistema binari de computació, és a dir, és un zero o bé un u. 

Àrbitre 

Alícia Bernat 

𝐴 𝐵 

𝑏 𝑎 
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3. Regles del joc cooperatiu CHSH 

  

 En aquest capítol presentem en detall les regles del joc cooperatiu CHSH. Hi ha 

dos jugadors o concursants, l’Alícia i el Bernat, que juguen diverses partides del joc, i 

no es poden comunicar entre ells des que comença el joc fins que acaba (compleixen la 

hipòtesi d’incomunicació). Hi ha un àrbitre o presentador del concurs (si ens imaginem 

el joc en forma d’un concurs televisiu, vegeu la figura 2.12) que tria una parella de bits7 

aleatòriament, 𝑎  i 𝑏, i els envia a l’Alícia i al Bernat, respectivament, en forma de 

pregunta. L’Alícia i el Bernat han d’enviar també un bit, 𝐴 i 𝐵 respectivament, en forma 

de resposta a l’àrbitre. A causa de la incomunicació entre els jugadors, el bit 𝐴 de la 

resposta de l’Alícia no pot dependre del bit 𝑏 de la pregunta del Bernat, i 

recíprocament, el bit 𝐵 de la resposta del Bernat no pot dependre del bit 𝑎 de la 

pregunta de l’Alícia. Després de rebre els bits de les respostes d’ambdós jugadors, 

l’àrbitre determina si es compleix la condició guanyadora: 

{𝐴 = 𝐵 en el cas en què  𝑎 = 0  o  𝑏 = 0}, i  {𝐴 ≠ 𝐵 en el cas en què 𝑎 = 1 = 𝑏}. 

Si l’escrivim en forma de taula (veure taula 3.2), veiem que la condició guanyadora és 

equivalent a la condició de congruència mòdul 2: 

𝑎 ∙ 𝑏 ≡ 𝐴 + 𝐵 (2), 

és a dir, el producte de les preguntes mòdul 2 ha de coincidir amb la suma de les 

respostes també mòdul 2. 

𝒂 𝒃 𝒂.𝒃 (𝟐) Combinació guanyadora 𝑨 + 𝑩 (𝟐) 

0 0 0 𝐴 = 𝐵 0 

0 1 0 𝐴 = 𝐵 0 

1 0 0 𝐴 = 𝐵 0 

1 1 1 𝐴 ≠ 𝐵 1 
 

Taula 3.2: Expressió de la condició guanyadora del joc. 

                                                           
7 Un bit és una xifra en el sistema binari de computació, és a dir, és un zero o bé un u. 
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La condició guanyadora es pot expressar també de forma compacta com 

𝑎 ∧ 𝑏 = 𝐴⊕𝐵, 

que és una expressió en àlgebra booleana, comuna en teoria de la computació. 

L’expressió usa en la seva formulació els operadors booleans de conjunció ∧ i de 

disjunció exclusiva ⊕, que operen segons les regles de la taula 3.1. 

𝑥 𝑦 𝑥 ∧ 𝑦 𝑥 ∨ 𝑦 ¬(𝑥 ∧ 𝑦) 𝑥 ⊕ 𝑦 

0 0 0 0 1 0 

1 0 0 1 1 1 

0 1 0 1 1 1 

1 1 1 1 0 0 
 

Taula 3.1: Operacions booleanes sobre dos bits 𝑥 i 𝑦. 

La taula 3.1 es pot deduir segons les regles de la lògica matemàtica interpretant 

0 com “fals” i 1 com “cert”. L’operador de conjunció 𝑥 ∧ 𝑦 = min(𝑥,𝑦) determina 

quan 𝑥 i 𝑦 són certs a la vegada. Observem que 𝑥 ∧ 𝑦 és el resultat de fer el producte 

𝑥𝑦 i prendre el resultat, 0 o 1. L’operador de disjunció inclusiva 𝑥 ∨ 𝑦= max(𝑥,𝑦)  

determina quan 𝑥 és cert o 𝑦 és cert, o són certs tots dos a la vegada. L’operador 

negació ¬𝑥 = 1 − 𝑥 determina el contrari de 𝑥. L’operador de disjunció exclusiva 

𝑥 ⊕ 𝑦 = (𝑥 ∨ 𝑦) ∧ ¬( 𝑥 ∧ 𝑦) determina quan o bé 𝑥 és cert o bé 𝑦 és cert, però no 

són certs tots dos a la vegada. Observem que 𝑥 ⊕ 𝑦 és el resultat de fer la suma 𝑥 + 𝑦  

i prendre el resultat, 0 o 1, de fer congruència mòdul 2. 

 L’objectiu dels jugadors és guanyar el major nombre de partides possibles. Els 

jugadors poden pactar qualsevol estratègia per al joc abans de començar.   

Una de les condicions del joc és que l’àrbitre genera parelles de preguntes 

(𝑎, 𝑏) aleatòries. Per tant, cadascuna de les possibles parelles de preguntes 

(𝑎, 𝑏) = (0,0), (0,1), (1,0) o bé (1,1) té probabilitat 1
4
 de succeir. Ho resumim en la 

taula 3.3 següent. 
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𝑷(𝒂,𝒃) 

 

𝑎 = 0 

 

𝑎 = 1 

 

𝑏 = 0 

 

1
4

 

 

1
4

 

 

𝑏 = 1 

 

1
4

 

 

1
4

 
 

Taula 3.3: Probabilitat 𝑃(𝑎, 𝑏) que es formuli la parella de preguntes (𝑎, 𝑏). 

A cada partida pot succeir un esdeveniment (𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) del total de 16 

possibilitats per a les preguntes (𝑎, 𝑏) i les respostes (𝐴,𝐵). Expressem en la taula 3.4 

aquestes 16 possibilitats. A més s’hi han marcant els successos que fan guanyar la 

partida als jugadors; els successos sense marcar fan perdre la partida. 

 

(𝑨,𝑩;𝒂,𝒃) 

Alícia 

(𝐴,𝑎) = (0, 0) 

 

(𝐴,𝑎) = (1, 0)  

 

(𝐴,𝑎) = (0, 1) 

 

(𝐴,𝑎) = (1, 1) 

Bernat 

(𝐵, 𝑏) = (0, 0) 

 

guanyen 
  

guanyen 
 

 

(𝐵, 𝑏) = (1, 0) 

  

guanyen 
  

guanyen 

 

(𝐵, 𝑏) = (0, 1) 

 

guanyen 
   

guanyen 

 

(𝐵, 𝑏) = (1, 1) 

  

guanyen 

 

guanyen 
 

 

Taula 3.4: A cada partida del joc, l’espai mostral (𝐴,𝐵; 𝑎, 𝑏) té 16 possibles esdeveniments, segons les 
combinacions de respostes (𝐴,𝐵) i preguntes (𝑎, 𝑏). S’hi han marcat només els successos que fan 
guanyar la partida. 
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4. Desenvolupament de cada estratègia per al joc 

 

Abans d’explicar les estratègies que estudiarem, fem una petita introducció de 

les eines de teoria de probabilitat que utilitzarem, adaptades al nostre problema.  

A cada partida del joc, l’espai mostral (𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) té setze resultats possibles 

depenent de la combinació de possibles respostes (𝐴,𝐵) i possibles preguntes (𝑎, 𝑏), 

on 𝐴,𝐵,𝑎, 𝑏 són bits (és a dir 0 o 1). 

L’esdeveniment 𝑉 que dona la victòria als jugadors ve determinat per la 

condició per a guanyar la partida:  𝑉 = {𝑎 ∧ 𝑏 = 𝐴⊕ 𝐵}. Per tant, l’objectiu és donar 

una fórmula de la probabilitat que ocorri aquest succés: 

𝑃(𝑉) = 𝑃(𝑎 ∧ 𝑏 = 𝐴⊕𝐵). 

Ara bé, els quatre successos 𝐼1, 𝐼2, 𝐼3, 𝐼4 de les diferents preguntes possibles, 

𝐼1 = {(𝑎, 𝑏) = (0, 0)}, 𝐼2 = {(𝑎, 𝑏) = (0, 1)}, 

𝐼3 = {(𝑎, 𝑏) = (1, 0)}, 𝐼4 = {(𝑎, 𝑏) = (1, 1)}, 

són una partició de l’espai mostral, és a dir, tot l’espai mostral és la unió d’aquests 

quatre successos 𝐼1 ∪  𝐼2 ∪ 𝐼3 ∪ 𝐼4 i els successos són disjunts dos a dos (no hi ha cap 

resultat comú a cada parella de successos i per tant la seva intersecció és el conjunt 

buit):  𝐼1 ∩  𝐼2 = ∅, 𝐼1 ∩  𝐼3 = ∅, 𝐼1 ∩  𝐼4 = ∅, 𝐼2 ∩  𝐼3 = ∅, 𝐼2 ∩  𝐼4 = ∅, 𝐼3 ∩  𝐼4 = ∅.  

Així, doncs, es compleixen les hipòtesis per a poder aplicar la llei de les 

probabilitats totals, que en aquest cas diu: 

𝑃(𝑉) = 𝑃(𝑉 ∩ 𝐼1) + 𝑃(𝑉 ∩ 𝐼2) + 𝑃(𝑉 ∩ 𝐼3) + 𝑃(𝑉 ∩ 𝐼4) = 

= 𝑃(𝑉|𝐼1) ∙ 𝑃(𝐼1) +  𝑃(𝑉|𝐼2) ∙ 𝑃(𝐼2) + 𝑃(𝑉|𝐼3) ∙ 𝑃(𝐼3) + 𝑃(𝑉|𝐼4) ∙ 𝑃(𝐼4), 

on l’expressió 𝑃(𝑉|𝐼𝑖) denota la probabilitat condicionada de l’esdeveniment 𝑉 sabent 

que ha succeït l’esdeveniment 𝐼𝑖, i obeeix a la fórmula 

𝑃(𝑉|𝐼𝑖) =
𝑃(𝑉 ∩ 𝐼𝑖)
𝑃(𝐼𝑖)

. 
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Segons les regles del nostre joc cooperatiu, cada possible pregunta té 

probabilitat 1
4
 de succeir, és a dir, 𝑃(𝐼𝑖) = 1

4
, per a tot 1 ≤ 𝑖 ≤ 4. Així, la probabilitat de 

guanyar el joc 𝑃(𝑉) es pot descompondre com la combinació lineal de les probabilitats 

condicionades a què hagin succeït les diferents preguntes possibles: 

𝑃(𝑉) =  
1
4
�𝑃(𝑉|𝐼1) +  𝑃(𝑉|𝐼2) + 𝑃(𝑉|𝐼3) + 𝑃(𝑉|𝐼4)� .                   (1) 

D’altra banda podem considerar la partició alternativa de l’espai mostral: 

{ 𝑎 ∧ 𝑏 = 0} = 𝐼1 ∪ 𝐼2 ∪ 𝐼3 ,   { 𝑎 ∧ 𝑏 = 1} = 𝐼4.   

La seva unió és tot l’espai mostral  

{ 𝑎 ∧ 𝑏 = 0} ∪ { 𝑎 ∧ 𝑏 = 1} = 𝐼1 ∪ 𝐼2 ∪ 𝐼3 ∪ 𝐼4 , 

i els dos esdeveniments són disjunts 

{ 𝑎 ∧ 𝑏 = 0} ∩ { 𝑎 ∧ 𝑏 = 1} = (𝐼1 ∪ 𝐼2 ∪ 𝐼3) ∩ 𝐼4 = 

= (𝐼1 ∩ 𝐼4) ∪ (𝐼2 ∩ 𝐼4) ∪ (𝐼3 ∩ 𝐼4) = ∅ ∪ ∅ ∪ ∅ = ∅ . 

Aleshores, invocant la llei de les probabilitats totals, obtenim les igualtats següents: 

𝑃(𝑎 ∧ 𝑏 = 0) = 𝑃({𝑎 ∧ 𝑏 = 0} ∩ 𝐼1) + 𝑃({𝑎 ∧ 𝑏 = 0} ∩ 𝐼2) + 𝑃({𝑎 ∧ 𝑏 = 0} ∩ 𝐼3)

+ 𝑃({𝑎 ∧ 𝑏 = 0} ∩ 𝐼4) = 𝑃(𝐼1) + 𝑃(𝐼2) + 𝑃(𝐼3)  + 𝑃(∅) = 

=
1
4

+
1
4

+
1
4

+ 0 =
3
4

 , 

𝑃(𝑎 ∧ 𝑏 = 1) = 𝑃({𝑎 ∧ 𝑏 = 1} ∩ 𝐼1) + 𝑃({𝑎 ∧ 𝑏 = 1} ∩ 𝐼2) + 𝑃({𝑎 ∧ 𝑏 = 1} ∩ 𝐼3)

+ 𝑃({𝑎 ∧ 𝑏 = 1} ∩ 𝐼4) = 𝑃(∅) + 𝑃(∅) + 𝑃(∅)  + 𝑃(𝐼4) = 

= 0 + 0 + 0 +
1
4

=
1
4

 , 

  𝑃(𝑉) = 𝑃(𝑉 ∩ {𝑎 ∧ 𝑏 = 0}) + 𝑃(𝑉 ∩ {𝑎 ∧ 𝑏 = 1}) = 

 = 𝑃(𝑉|𝑎 ∧ 𝑏 = 0) · 𝑃(𝑎 ∧ 𝑏 = 0) + 𝑃(𝑉|𝑎 ∧ 𝑏 = 1) · 𝑃(𝑎 ∧ 𝑏 = 1) = 

=  
3
4
𝑃(𝑉|𝑎 ∧ 𝑏 = 0) +  

1
4
𝑃(𝑉|𝑎 ∧ 𝑏 = 1).                                             (2) 
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Aquestes equacions (1) i  (2) seran les fórmules de partida que usarem per a 

calcular la probabilitat de victòria de cadascuna de les estratègies. Abans, però, 

presentem formalment un concepte que és central en aquest treball. 

Definició: Es diu que dos successos 𝑆1 i 𝑆2 són independents o sense correlacions si cap 

d’ells no condiciona la probabilitat de l’altre, és a dir, si 

𝑃(𝑆1|𝑆2) = 𝑃(𝑆1), 

o dit de manera equivalent, si 

𝑃( 𝑆1 ∩  𝑆2) = 𝑃(𝑆1) ∙ 𝑃( 𝑆2), 

que, per simetria és el mateix que 

𝑃(𝑆2|𝑆1) = 𝑃(𝑆2). 
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4.1 Estratègia determinista 

 L’estratègia determinista consisteix que l’Alícia i el Bernat pacten abans d’iniciar 

el joc i deixen determinades quines respostes 𝐴(𝑎),𝐵(𝑏) donaran en funció de les 

preguntes rebudes 𝑎 i 𝑏. Observem que hi ha 16 estratègies deterministes possibles en 

funció del valor, 0 o 1, dels quatre bits 𝐴(0),𝐴(1),𝐵(0),𝐵(1). 

Per exemple, pacten que responen sempre 0 a qualsevol pregunta:  𝐴(0) =

𝐴(1) = 𝐵(0) = 𝐵(1) = 0.  En aquest cas sempre  𝐴⊕ 𝐵 = 0 ⊕ 0 = 0. Per tant 

𝑃(𝐴⊕ 𝐵 = 0) = 1, 𝑃(𝐴⊕ 𝐵 = 1) = 0. Recordem que 𝑉 = {𝑎 ∧ 𝑏 = 𝐴⊕ 𝐵}. 

Aleshores  𝑃(𝑉|𝑎 ∧ 𝑏 = 0) = 1 i 𝑃(𝑉|𝑎 ∧ 𝑏 = 1) = 0. Si ho substituïm a la fórmula 

𝑃(𝑉) =  3
4
𝑃(𝑉|𝑎 ∧ 𝑏 = 0) +  1

4
𝑃(𝑉|𝑎 ∧ 𝑏 = 1) = 3

4
· 1 + 1

4
· 0, obtenim que el joc es 

guanya amb una probabilitat de 𝑃(𝑉) =  3
4
. 

L’exemple anterior és un cas particular de l’estratègia de respondre un bit fixat 

independentment de la pregunta. Aquesta situació s’expressa amb les fórmules: 

𝐴(0) = 𝐴(1)  i  𝐵(0) = 𝐵(1). 

És a dir, les funcions 𝐴(𝑎) = 𝐴 i 𝐵(𝑏) = 𝐵 són constants i no depenen de les 

preguntes (𝑎, 𝑏). Per tant, qualsevol esdeveniment que relacioni 𝐴 i 𝐵 és independent 

de qualsevol altre esdeveniment que relacioni 𝑎 i 𝑏. Així, doncs, 

3
4
𝑃(𝑉|𝑎 ∧ 𝑏 = 0) = 𝑃({𝐴⊕𝐵 = 𝑎 ∧ 𝑏} ∩ {𝑎 ∧ 𝑏 = 0}) = 𝑃(𝐴⊕ 𝐵 = 𝑎 ∧ 𝑏 = 0) =

=
3
4
𝑃(𝐴⊕ 𝐵 = 0|𝑎 ∧ 𝑏 = 0) =

3
4
𝑃(𝐴⊕ 𝐵 = 0), 

1
4
𝑃(𝑉|𝑎 ∧ 𝑏 = 1) = 𝑃({𝐴⊕ 𝐵 = 𝑎 ∧ 𝑏} ∩ {𝑎 ∧ 𝑏 = 1}) = 𝑃(𝐴⊕ 𝐵 = 𝑎 ∧ 𝑏 = 1)

=
1
4
𝑃(𝐴⊕ 𝐵 = 1|𝑎 ∧ 𝑏 = 1) =

1
4
𝑃(𝐴⊕ 𝐵 = 1). 

Aleshores, si ho substituïm a la fórmula (2), obtenim  

𝑃(𝑉) =
3
4
𝑃(𝑉|𝑎 ∧ 𝑏 = 0) +  

1
4
𝑃(𝑉|𝑎 ∧ 𝑏 = 1) = 
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     =  
3
4
𝑃(𝐴⊕ 𝐵 = 0) +  

1
4
𝑃(𝐴⊕ 𝐵 = 1). 

Ara, com que 𝐴 i 𝐵 estan fixats, o bé 𝐴⊕𝐵 = 0 o bé  𝐴⊕ 𝐵 = 1. En el primer cas, 

𝑃(𝐴⊕ 𝐵 = 0) = 1, i 𝑃(𝐴⊕ 𝐵 = 1) = 0 i per tant 𝑃(𝑉) = 3
4
. En el segon cas, 

𝑃(𝐴⊕ 𝐵 = 0) = 0, i 𝑃(𝐴⊕ 𝐵 = 1) = 1 i, per tant, 𝑃(𝑉) = 1
4
. 

 Observem que no és convenient per a guanyar el joc l’estratègia en què 

𝐴⊕𝐵 = 1, és a dir, en què l’Alícia i el Bernat responen un bit fixat independentment 

de la pregunta, però aquests bits són diferents. 

 Ara ens queda raonar el cas, encara més general i que engloba tots els casos 

anteriors, d’estratègia determinista de respondre un bit fixat depenent de la pregunta. 

Demostrarem que mai no es pot superar la probabilitat  3
4
 de guanyar: 

𝑃(𝑉) ≤
3
4

 . 

Considerem la partició de l’espai mostral en els quatre successos 𝐼1, 𝐼2, 𝐼3, 𝐼4 de les 

diferents preguntes possibles i escrivim les respostes en cada cas en forma de taula 

(vegeu taula 4.1). 

𝑎 𝑏 𝑎 ∧ 𝑏 𝐴⊕ 𝐵 

0 0 0 𝐴(0) ⊕𝐵(0) 

1 0 0 𝐴(1) ⊕𝐵(0) 

0 1 0 𝐴(0) ⊕𝐵(1) 

1 1 1 𝐴(1) ⊕𝐵(1) 
 

Taula 4.1: Estratègia determinista amb les respostes donades segons les quatre preguntes possibles. 

Aplicarem la fórmula (1) 

𝑃(𝑉) =  
1
4
�𝑃(𝑉|𝐼1) +  𝑃(𝑉|𝐼2) + 𝑃(𝑉|𝐼3) + 𝑃(𝑉|𝐼4)� =                   

=
1
4
𝑃(𝐴(0) ⊕𝐵(0) = 0) +

1
4
𝑃(𝐴(1) ⊕𝐵(0) = 0) + 

+
1
4
𝑃(𝐴(0) ⊕𝐵(1) = 0) +

1
4
𝑃(𝐴(1) ⊕𝐵(1) = 1).  
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D’aquí, 𝑃(𝑉) només pot prendre un dels cinc valors 0, 1
4

, 1
2

, 3
4

, 1 , depenent de 

si les entrades de les columnes tercera i quarta de la taula 4.1 coincideixen en 0, 1, 2, 3 

o 4 llocs respectivament. 

Per provar 𝑃(𝑉) ≤ 3
4
, només caldrà raonar que les entrades de la tercera 

columna no poden coincidir totes a la vegada amb les entrades corresponents de la 

quarta columna de la taula 4.1. Calculem la suma mòdul 2 de tots els valors de la 

tercera columna: aquesta suma és 0 + 0 + 0 + 1 = 1 ≡ 1 (2). Calculem ara la suma 

mòdul 2 de tots els valors de la quarta columna: 

𝐴(0) ⊕𝐵(0) +  𝐴(1) ⊕𝐵(0) + 𝐴(0) ⊕𝐵(1) + 𝐴(1) ⊕𝐵(1) = 

= 𝐴(0) + 𝐵(0) +  𝐴(1) + 𝐵(0) + 𝐴(0) + 𝐵(1) + 𝐴(1) + 𝐵(1) = 

= 2�𝐴(0) + 𝐵(0) +  𝐴(1) + 𝐵(1)� ≡ 0 (2). 

Com que donen valors diferents mòdul 2, deduïm que mai no es podrà donar la 

igualtat 𝐴⊕ 𝐵 = 𝑎 ∧ 𝑏 en les quatre files a la vegada, i es pot donar la igualtat com a 

molt en tres files. Per tant8, 𝑃(𝑉) ≤ 3
4
. 

 Al principi de la secció hem vist una estratègia determinista en què la fita 

superior 3
4
 s’assoleix. També hem vist una estratègia determinista en què la 

probabilitat de victòria era 1
4
. Veient aquests resultats en plantegem investigar la 

hipòtesi següent. 

Hipòtesi A: Una estratègia determinista no pot tenir una probabilitat de victòria 

diferent a algun d’aquests valors 3
4
 o 1

4
. 

La validació d’aquesta hipòtesi es raonarà a la secció 4.2. 

  

                                                           
8 Podríem haver raonat per casos, però hem preferit raonar com proposa Wilde [25], pàgs. 105-106. A 
més, hem adaptat la idea per demostrar altres resultats, com la validació de la hipòtesi que segueix. 
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4.1.1 Conclusions de l’estratègia determinista 

Una estratègia determinista mai no superarà la probabilitat de victòria 

𝑃(𝑉) ≤ 3
4
. Hem vist que hi ha estratègies deterministes en què la fita 𝑃(𝑉) = 3

4
 

s’assoleix i d’altres en què no.  
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4.2 Estratègia probabilista sense correlacions 

L’Alícia i el Bernat contesten 𝐴 i 𝐵 amb una certa probabilitat fixada 𝑃1(𝐴|𝑎) i 

𝑃2(𝐵|𝑏), respectivament, segons la pregunta que reben 𝑎 i 𝑏. A més, suposem que es 

compleix la hipòtesi d’incomunicació, que en aquest cas vol dir que les respostes 𝐴 i 𝐵 

són independents de la pregunta que rep l’altre. Així, la probabilitat conjunta  de les 

sortides 𝐴 i 𝐵 segons les entrades 𝑎 i 𝑏 es pot expressar com a producte de factors: 

𝑃(𝐴,𝐵|𝑎, 𝑏)  =  𝑃1(𝐴|𝑎)  ∙ 𝑃2(𝐵|𝑏). 

Concretament, es determinen les probabilitats 𝑎0 i  1 − 𝑎0, 0 ≤  𝑎0 ≤ 1, que l’Alícia 

respongui el bit 𝐴 = 0 o bé el bit 𝐴 = 1, respectivament, en el cas en què rebi el bit 

𝑎 = 0  com a pregunta: 

𝑃1(𝐴 = 0|𝑎 = 0) = 𝑎0,   𝑃1(𝐴 = 1|𝑎 = 0) = 1 − 𝑎0. 

En el cas que la pregunta fos el bit 𝑎 = 1, aquestes probabilitats serien uns altres 

valors determinats, per exemple 𝑎1 i  1 − 𝑎1, respectivament, amb  0 ≤  𝑎1 ≤ 1: 

𝑃1(𝐴 = 0|𝑎 = 1) = 𝑎1,   𝑃1(𝐴 = 1|𝑎 = 1) = 1 − 𝑎1. 

També es fixen de manera anàloga uns valors de probabilitat per a les respostes del 

Bernat: 

𝑃2(𝐵 = 0|𝑏 = 0) = 𝑏0,   𝑃2(𝐵 = 1|𝑏 = 0) = 1 − 𝑏0, 

𝑃2(𝐵 = 0|𝑏 = 1) = 𝑏1,   𝑃2(𝐵 = 1|𝑏 = 1) = 1 − 𝑏1. 

Donat un resultat de la partida (𝑋,𝑌; 𝑥,𝑦), la probabilitat que succeeixi és 

             𝑃�(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) = (𝑋,𝑌; 𝑥,𝑦)� = 

              = 𝑃�(𝐴,𝐵) = (𝑋,𝑌)�(𝑎, 𝑏) = (𝑥,𝑦)�  ∙  𝑃�(𝑎, 𝑏) = (𝑥,𝑦)� = 

            =
1
4
𝑃1(𝐴 = 𝑋|𝑎 = 𝑥) ∙ 𝑃2(𝐵 = 𝑌|𝑏 = 𝑦). 

Usant aquesta fórmula hem calculat la probabilitat dels resultats que fan guanyar la 

partida i els hem escrit a la taula 4.2. 
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𝑷(𝑨,𝑩;𝒂,𝒃) 

Alícia 
(𝐴,𝑎) = (0, 0) 

𝑃 =
𝑎0
2

 

 

(𝐴,𝑎) = (1, 0) 

𝑃 =
(1 − 𝑎0)

2
 

 

(𝐴,𝑎) = (0, 1) 

𝑃 =
𝑎1
2

 

 

(𝐴,𝑎) = (1, 1) 

𝑃 =
(1 − 𝑎1)

2
 

Bernat 
(𝐵, 𝑏) = (0, 0) 

𝑃 =
𝑏0
2

 

 
1
4
𝑎0𝑏0 

  

1
4
𝑎1𝑏0 

 

 

(𝐵, 𝑏) = (1, 0) 

𝑃 =
(1 − 𝑏0)

2
 

  

1
4

(1 − 𝑎0) ∙ 

∙ (1 − 𝑏0) 

  

1
4

(1 − 𝑎1) ∙ 

∙ (1 − 𝑏0) 

 

(𝐵, 𝑏) = (0, 1) 

𝑃 =
𝑏1
2

 

 

1
4
𝑎0𝑏1 

   

1
4
𝑏1(1− 𝑎1) 

 

(𝐵, 𝑏) = (1, 1) 

𝑃 =
(1 − 𝑏1)

2
 

  

1
4

(1 − 𝑎0) ∙ 

∙ (1 − 𝑏1) 

 

1
4
𝑎1(1− 𝑏1) 

 

 

Taula 4.2: Probabilitat de cadascun dels resultats que donen la victòria en una estratègia probabilista 
sense correlacions. 

Mirem amb més detall la primera fila i la primera columna de la taula 4.2.  

 
(𝑿,𝒙) 

 
(0, 0) 

 
(0, 1) 

 
(1, 0) 

 
(1, 1) 

 
𝑷((𝑨,𝒂) = (𝑿,𝒙)) 

 
𝑎0
2

 

 
1 − 𝑎0

2
 

 
𝑎1
2

 

 
1 − 𝑎1

2
 

 

Taula 4.3: Detall de la primera fila de la taula 4.2 

 
(𝑿,𝒙) 

 
(0, 0) 

 
(0, 1) 

 
(1, 0) 

 
(1, 1) 

 
𝑷((𝑨,𝒂) = (𝑿,𝒙)) 

 
𝑎0
2

 

 
1 − 𝑎0

2
 

 
𝑎1
2

 

 
1 − 𝑎1

2
 

 

Taula 4.4: Detall de la primera columna de la taula 4.2 
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Aquestes probabilitats de les capçaleres de les files i columnes s’han calculat com es 

detalla a continuació. 

Observem que multiplicant les probabilitats de les capçaleres de la fila i 

columna corresponents s’obté la probabilitat d’obtenir un resultat concret. Això és així 

perquè es compleix la igualtat: 

    𝑃�(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) = (𝑋,𝑌; 𝑥,𝑦)� = 

              =  𝑃�(𝑎, 𝑏) = (𝑥,𝑦)� ∙ 𝑃�(𝐴,𝐵) = (𝑋,𝑌)�(𝑎, 𝑏) = (𝑥, 𝑦)� =     

              =
1
4
𝑃1(𝐴 = 𝑋|𝑎 = 𝑥) ∙ 𝑃2(𝐵 = 𝑌|𝑏 = 𝑦) =     

               =
1
2
𝑃(𝐴 = 𝑋|𝑎 = 𝑥) ∙

1
2
𝑃(𝐵 = 𝑌|𝑏 = 𝑦) =       

 = 𝑃(𝑎 = 𝑥) ∙ 𝑃(𝐴 = 𝑋|𝑎 = 𝑥) ∙ 𝑃(𝑏 = 𝑦) ∙ 𝑃(𝐵 = 𝑌|𝑏 = 𝑦) = 

      = 𝑃�(𝐴,𝑎) = (𝑋, 𝑥)� ∙ 𝑃�(𝐵, 𝑏) = (𝑌,𝑦)�. 

Per a deduir les igualtats anteriors hem usat la definició de probabilitat condicionada 

dos cops, i les igualtats 

𝑃1(𝐴 = 𝑋|𝑎 = 𝑥) = 𝑃(𝐴 = 𝑋|𝑎 = 𝑥),  𝑃2(𝐵 = 𝑌|𝑏 = 𝑦) = 𝑃(𝐵 = 𝑌|𝑏 = 𝑦), 

i  𝑃(𝑎 = 𝑥) =  𝑃(𝑏 = 𝑦) = 1
2
 . 

Les igualtats de l’última línia es justifiquen a continuació. L’espai mostral de la parella 

de preguntes (𝑎, 𝑏) té quatre possibles resultats (0,0), (0,1), (1,0) o bé (1,1). Segons 

les regles del joc, cada resultat té probabilitat 1
4
 de succeir. Ara, l’esdeveniment 

{𝑎 = 𝑥} està format pels dos resultats {(𝑥, 0), (𝑥, 1)}. Aplicant la llei de les 

probabilitats totals a la partició en successos iguals als resultats individuals, s’obté 

𝑃(𝑎 = 𝑥) = 𝑃�(𝑎, 𝑏) = (𝑥, 0)� + 𝑃�(𝑎, 𝑏) = (𝑥, 1)� =
1
4

+
1
4

=
1
2

 . 

Anàlogament, es pot raonar 𝑃(𝑏 = 𝑦) = 1
2
. En conclusió: 𝑃(𝑎 = 0) = 𝑃(𝑎 = 1) =

 𝑃(𝑏 = 0) = 𝑃(𝑏 = 1) = 1
2
 . 
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Ara tornem a la taula 4.1. Si sumem totes les probabilitats de cada resultat 

guanyador obtenim la probabilitat de guanyar la partida del joc. Això és  

𝑃(𝑉) =
1
4

(𝑎0𝑏0 + 𝑎1𝑏0 + 1 − 𝑏0 − 𝑎0 + 𝑎0𝑏0 + 1 − 𝑏0 − 𝑎1 + 𝑎1𝑏0 + 𝑎0𝑏1 + 𝑏1
− 𝑎1𝑏1 + 1 − 𝑏1 − 𝑎0 + 𝑎0𝑏1 + 𝑎1 − 𝑎1𝑏1). 

Si agrupem els termes: 

𝑃(𝑉) = 𝑃(𝑎0,𝑎1, 𝑏0, 𝑏1)

=
3
4

+
1
4

(2𝑎0𝑏0 + 2𝑎1𝑏0 + 2𝑎0𝑏1 − 2𝑏0 − 2𝑎0 − 2𝑎1𝑏1).             (3) 

La fórmula (3) s’ha implementat en forma de programa d’ordinador: a partir dels 

inputs  𝑎0,𝑎1, 𝑏0, 𝑏1 dona com a output 𝑃(𝑉) = 𝑃(𝑎0,𝑎1, 𝑏0, 𝑏1). A l’annex B es mostra 

el codi d’aquest programa. 

En el cas particular que 𝑎0 = 𝑎1 = 𝑏0 = 𝑏1 = 1
2
 , la probabilitat és 

𝑃(𝑎0,𝑎1, 𝑏0, 𝑏1) =
3
4

+
1
4
�2

1
2

·
1
2

+ 2
1
2

·
1
2

+ 2
1
2

·
1
2
− 2

1
2
− 2

1
2
− 2

1
2

·
1
2
� = 

=
3
4

+
1
4
�

1
2

+
1
2

+
1
2
− 2 −

1
2
� =

3
4

+
1
4
�

3
2
−

5
2
� =

3
4

+
1
4

(−1) =
2
4

=
1
2

 . 

Això ens porta a preguntar-nos quina és l’estratègia probabilista òptima i quin és el 

valor de la seva probabilitat de victòria. 
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4.2.1 Estratègies probabilistes òptimes 

 La motivació d’aquesta subsecció és estudiar les estratègies probabilistes sense 

correlacions que siguin òptimes, és a dir, que assoleixen el màxim valor en la seva 

probabilitat de victòria. Comencem a abordar el problema plantejant la següent: 

Hipòtesi B: La probabilitat de guanyar d’una estratègia probabilista sense correlacions 

no pot superar 3
4
. Segons la fórmula (3) això equival a 

𝑃(𝑎0,𝑎1, 𝑏0, 𝑏1) =
3
4

+
1
4

(2𝑎0𝑏0 + 2𝑎1𝑏0 + 2𝑎0𝑏1 − 2𝑏0 − 2𝑎0 − 2𝑎1𝑏1) ≤
3
4

 . 

Validació de la hipòtesi (demostració de l’enunciat de la hipòtesi): 

Observem l’expressió de la funció 𝑃(𝑎0,𝑎1, 𝑏0, 𝑏1): té dos sumands, i el primer és igual 

a 3
4
. Per tant, si demostrem que la funció 𝑃(𝑎0,𝑎1,𝑏0, 𝑏1) − 3

4
  dona sempre 0 o més 

petit, haurem provat que amb aquesta estratègia la probabilitat de victòria no pot 

superar la fita de 3
4
  (i, com veurem més endavant, no es pot igualar la probabilitat de 

victòria que permeten les lleis de la física quàntica).  

Ara demostrarem utilitzant el criteri de Sylvester que aquesta forma quadràtica 

𝐹(𝑎0,𝑎1,𝑏0, 𝑏1) = 2𝑎0𝑏0 + 2𝑎1𝑏0 + 2𝑎0𝑏1 − 2𝑏0 − 2𝑎0 − 2𝑎1𝑏1 

és semi-definida negativa, és a dir, que sempre el seu resultat serà 0 o més petit: 

𝐹(𝑎0,𝑎1,𝑏0, 𝑏1) = 2𝑎0𝑏0 + 2𝑎1𝑏0 + 2𝑎0𝑏1 − 2𝑏0 − 2𝑎0 − 2𝑎1𝑏1 ≤ 0 

La funció 𝐹 = 𝐹(𝑎0,𝑎1, 𝑏0, 𝑏1) és quadràtica perquè nomes hi apareixen termes de 

grau com a màxim dos en les variables 𝑎0,𝑎1,𝑏0, 𝑏1. Per tant, la podem escriure com 

una forma quadràtica, és a dir, com una matriu 𝐌 d’ordre de 5x5 que multiplica el 

vector 𝐯 contenint les variables de la següent manera: 

𝐹 = 2𝑎0𝑏0 + 2𝑎1𝑏0 + 2𝑎0𝑏1 − 2𝑏0 − 2𝑎0 − 2𝑎1𝑏1 = 𝐯𝐌𝐯t, 

on 

𝐯 = (𝑎0,𝑎1, 𝑏0, 𝑏1, 1), 
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𝐯t  =

⎝

⎜
⎛

𝑎0
𝑎1
𝑏0
𝑏1
1 ⎠

⎟
⎞

 , 

𝐌 = 























−−
−

−
−

−

00101
00011
10011

01100
11100

 . 

Vegem-ho. Per una banda, 

𝐯𝐌 = (𝑎0,𝑎1, 𝑏0, 𝑏1, 1)























−−
−

−
−

−

00101
00011
10011

01100
11100

 = 

= (𝑏0 + 𝑏1 − 1, 𝑏0 − 𝑏1,𝑎0 + 𝑎1 − 1,𝑎0 − 𝑎1,−𝑎0 − 𝑏0). 

Aquest vector resultant el multipliquem pel vector de les variables en columna: 

𝐯𝐌𝐯t = (𝑏0 + 𝑏1 − 1, 𝑏0 − 𝑏1,𝑎0 + 𝑎1 − 1,𝑎0 − 𝑎1,−𝑎0 − 𝑏0)

⎝

⎜
⎛

𝑎0
𝑎1
𝑏0
𝑏1
1 ⎠

⎟
⎞

=  

= 𝑎0𝑏0 + 𝑎0𝑏1 − 𝑎0 + 𝑎1𝑏0 − 𝑎1𝑏1 + 𝑎0𝑏0 + 𝑎1𝑏0 − 𝑏0 + 𝑎0𝑏1 − 𝑎1𝑏1 − 𝑎0 − 𝑏0 = 

= 2𝑎0𝑏0 + 2𝑎1𝑏0 + 2𝑎0𝑏1 − 2𝑏0 − 2𝑎0 − 2𝑎1𝑏1. 

El criteri de Sylvester consisteix a determinar si una forma quadràtica és definida 

positiva, negativa, semi-positiva o semi-negativa. Per aplicar-lo a una matriu 𝐀, 

𝐀 = 























5554535251

4544434241

3534333231

2524232221

1514131211

aaaaa
aaaaa
aaaaa
aaaaa
aaaaa

,  cal calcular els determinats de les submatrius 

diagonals principals de cada ordre que es formen a partir de l’original, començant per 
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la posició 𝑎11. És a dir, en aquest cas hauríem de calcular el det ( )11a , det 








2221

1211

aa
aa

, 

det
















333231

322221

312111

aaa
aaa
aaa

, det



















44434241

34333231

24232221

14131211

aaaa
aaaa
aaaa
aaaa

 i det























5554535251

4544434241

3534333231

2524232221

1514131211

aaaaa
aaaaa
aaaaa
aaaaa
aaaaa

.  

El criteri de Sylvester distingeix quatre casos: 

- Definida positiva: El valor de cada determinant ha de ser positiu (estrictament  

superior a 0). Aleshores 𝐯𝐀𝐯t > 0 per qualsevol vector 𝐯 no nul. 

- Definida negativa: El valor de cada determinant d’ordre senar ha de negatiu  

(estrictament menor que 0), i el dels d’ordre parell ha de ser positiu. Aleshores 

𝐯𝐀𝐯t < 0 per qualsevol vector 𝐯 no nul. 

- Semi-definida positiva: El resultat de cada determinant ha de ser positiu o 0. 

Aleshores 𝐯𝐀𝐯t ≥ 0 per qualsevol vector 𝐯. 

- Semi-definida negativa: El valor de cada determinant d’ordre senar ha de ser 

negatiu o 0, i el dels d’ordre parell ha de ser positiu o zero. Aleshores 

𝐯𝐀𝐯t ≤ 0 per qualsevol vector 𝐯. 

 

Apliquem el criteri de Sylvester a la matriu 𝐌, i calculem els següents determinants: 

det ( )0 =  0, 

det 







00
00

=  0, 

det
















011
100
100

=  0, 

det



















−

−

0011
0011
1100

1100

=  4, 
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det























−−
−−

−
−

00101
10011

00011
01100
11100

=  −4. 

A partir dels valors d’aquests determinants, apliquem el teorema de Sylvester, que ens 

diu que la forma quadràtica associada a funció quadràtica 𝐹 = 𝐹(𝑎0,𝑎1,𝑏0, 𝑏1) és 

semi-definida negativa. Això vol dir que mai no pot arribar a prendre valors positius: 

𝐹(𝑎0,𝑎1, 𝑏0, 𝑏1) = 2𝑎0𝑏0 + 2𝑎1𝑏0 + 2𝑎0𝑏1 − 2𝑏0 − 2𝑎0 − 2𝑎1𝑏1 ≤ 0. 

Per tant, una estratègia probabilista sense correlacions no pot superar mai la 

probabilitat  3
4
  de guanyar, és a dir, 

𝑃(𝑎0,𝑎1, 𝑏0, 𝑏1) =
3
4

+
1
4

(2𝑎0𝑏0 + 2𝑎1𝑏0 + 2𝑎0𝑏1 − 2𝑏0 − 2𝑎0 − 2𝑎1𝑏1) ≤
3
4

 , 

I, així, doncs, la hipòtesi B, plantejada en aquesta secció, queda validada. 

Observem que una estratègia determinista és un cas particular d’una estratègia 

probabilista amb la restricció que les probabilitats de les respostes 𝑎0,𝑎1, 𝑏0, 𝑏1només 

poden prendre el valor 0 o 1. Així, doncs, la fórmula (3) expressa tant la probabilitat 

de victòria en una estratègia probabilista sense correlacions, com en una estratègia 

determinista:  

𝑃(𝑉) = 𝑃(𝑎0,𝑎1, 𝑏0, 𝑏1) =
3
4

+
1
4

(2𝑎0𝑏0 + 2𝑎1𝑏0 + 2𝑎0𝑏1 − 2𝑏0 − 2𝑎0 − 2𝑎1𝑏1). 

Ara calculem la probabilitat de victòria de les 16 estratègies deterministes i obtenim: 

𝑃(0,0,0,0) =
3
4

= 𝑃(0,0,0, 𝑏1) = 𝑃(0,1, 𝑏0, 0) = 𝑃(1,0, 𝑏0, 1) = 𝑃(1,1,1, 𝑏1), 

𝑃(0,0,1, 𝑏1) =
1
4

=  𝑃(0,1, 𝑏0, 1) = 𝑃(1,0, 𝑏0, 0) = 𝑃(1,1,0, 𝑏1), 

on 𝑏0 i 𝑏1 només poden prendre el valor 0 o 1.  
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Això demostra l’afirmació de la hipòtesi A, plantejada a la secció anterior, que diu que 

qualsevol estratègia determinista o bé té probabilitat de victòria 𝑃(𝑉) = 3
4
 o bé 

𝑃(𝑉) = 1
4
. 

Cal remarcar que, a partir de la fórmula (3), es compleix 

𝑃(𝑉) = 𝑃(0,0,0, 𝑏1) =
3
4

 +
1
4
∙ 0 =

3
4

, 

per a qualsevol valor de 𝑏1, amb  0 ≤  𝑏1 ≤ 1. Això ens diu que hi ha estratègies 

probabilistes sense correlacions i no deterministes que també tenen probabilitat de 

victòria màxima. 

 Ara estem en situació de contestar la pregunta proposada a la hipòtesi de 

partida H1, i ho farem a les conclusions d’aquesta secció. 
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4.2.2 Conclusions de l’estratègia probabilista sense correlacions 

En aquesta secció s’han estudiat totes les possibles estratègies probabilistes 

sense correlacions. Hem vist que aquestes estratègies estan determinades per quatre 

paràmetres  𝑎0,𝑎1, 𝑏0, 𝑏1, que prenen valors reals entre 0 i 1. Aquests paràmetres 

representen valors del probabilitats condicionades fixats a l’inici del joc: 𝑎0 és la 

probabilitat condicionada que l’Alícia respongui el bit 𝐴 = 0 havent rebut bit 𝑎 = 0 

com a pregunta, 𝑎1 és la probabilitat condicionada que l’Alícia respongui el bit 𝐴 = 1 

havent rebut el bit 𝑎 = 0 com a pregunta, 𝑏0 és la probabilitat condicionada que el 

Bernat respongui el bit 𝐵 = 0 havent rebut el bit 𝑏 = 0 com a pregunta, 𝑏1 és la 

probabilitat condicionada que el Bernat respongui el bit 𝐵 = 1 havent rebut el bit 

𝑏 = 0 com a pregunta. En tots els casos la probabilitat de victòria ve donada per  

𝑃(𝑉) = 𝑃(𝑎0,𝑎1, 𝑏0, 𝑏1) =
3
4

+
1
4

(2𝑎0𝑏0 + 2𝑎1𝑏0 + 2𝑎0𝑏1 − 2𝑏0 − 2𝑎0 − 2𝑎1𝑏1). 

Hem demostrat que una estratègia probabilista sense correlacions mai no superarà la 

probabilitat de victòria 𝑃(𝑉) ≤ 3
4
.  Hem vist que tota estratègia determinista és un cas 

particular d’estratègia probabilista sense correlacions i, per tant, la fórmula anterior 

permet calcular també la probabilitat de victòria en cadascuna de les 16 estratègies 

deterministes. Hem demostrat que qualsevol estratègia determinista o bé té 

probabilitat de victòria 𝑃(𝑉) = 3
4
 o bé 𝑃(𝑉) = 1

4
. Hem trobat una estratègia 

probabilista sense correlacions que és no determinista, la qual també té probabilitat 

de victòria màxima 𝑃(𝑉) = 3
4
.  

Remarca: És conegut el fet que 3
4
 és la màxima probabilitat de victòria que es pot 

aconseguir seguint una estratègia basada en la física clàssica (vegeu [25] 3.6.2). 

Tanmateix, el raonament que hem seguit nosaltres per al cas d’una estratègia 

probabilista sense correlacions és original i no l’hem trobat enlloc més. Observem que 

segons el que acabem de veure, desmenteix la falsa “creença” (relacionada amb la 

nostra hipòtesi inicial H1) que la màxima probabilitat de victòria d’una estratègia 

probabilista clàssica s’ha d’assolir només en estratègies deterministes. 
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Pel que respecta a la hipòtesi de partida H1: 

H1. Les estratègies deterministes tenen probabilitat més alta de guanyar el joc que les 

estratègies probabilistes sense correlacions.  

Resposta a la hipòtesi de partida H1: 

La hipòtesi de partida H1 tal i com està formulada és falsa. Malgrat això, certament la 

meitat de les estratègies deterministes (vuit de les setze) assoleixen el màxim valor de 

probabilitat de victòria 𝑃(𝑉) = 3
4
. A més, no hi ha cap estratègia probabilista sense 

correlacions que la seva probabilitat de victòria superi aquesta fita.  
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4.3 Estratègia quàntica 

 

L’estratègia quàntica consisteix en què l’Alícia i el Bernat utilitzen un artefacte 

quàntic amb dues terminals  basat en l’entrellaçament quàntic.  Abans de començar el 

joc pacten compartir un estat quàntic entrellaçat fixat. Un cop rebudes les preguntes, 

l’Alícia i el Bernat efectuen, cadascun d’ells per la seva banda, una operació al seu 

terminal quàntic que modifica una part de l’estat quàntic inicial. Aleshores cadascú 

efectua una mesura de l’estat quàntic modificat que comparteixen. El resultat de la 

mesura és la resposta o output que donen. Com que no hi ha hagut transmissió de 

dades entre ells en el sentit de la física clàssica, es considera una estratègia vàlida. 

Per explicar amb rigor què és un estat quàntic entrellaçat, les modificacions i les 

mesures de les quals hem parlat, necessitarem introduir tot un seguit de formalisme 

matemàtic. Al final, el mètode consistirà a distingir els quatre successos 𝐼1, 𝐼2, 𝐼3, 𝐼4 de 

les diferents preguntes possibles, 

𝐼1 = {(𝑎, 𝑏) = (0, 0)}, 𝐼2 = {(𝑎, 𝑏) = (0, 1)}, 

𝐼3 = {(𝑎, 𝑏) = (1, 0)}, 𝐼4 = {(𝑎, 𝑏) = (1, 1)}, 

i calcular cada probabilitat de victòria condicionada a la pregunta rebuda per obtenir 

una expressió per a la probabilitat de victòria total usant la fórmula (1):  

𝑃(𝑉) =  
1
4
�𝑃(𝑉|𝐼1) +  𝑃(𝑉|𝐼2) + 𝑃(𝑉|𝐼3) + 𝑃(𝑉|𝐼4)� .                    

Veurem que si l’Alícia i el Bernat escullen una estratègia quàntica adequada 

aconseguiran una probabilitat de victòria 𝑃(𝑉) major que 0.81, que supera el llindar 
3
4

= 0.75 de probabilitat de victòria de qualsevol estratègia basada en la física clàssica. 
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4.3.1 Fonamentació geomètrica dels estats quàntics entrellaçats 

 
Com veiem al capítol 20 de Quantum Computation [2], a la pàgina 410 ens 

introdueix la idea d’expressar els estats quàntics com vectors en un espai vectorial. 

Enlloc d’escriure els vectors segons la notació matemàtica (en negreta) 𝐯, o segons la 

notació de física clàssica (amb una fletxa a sobre) �⃗�, en física quàntica els vectors 

s’escriuen amb la notació “ket”: |𝑣⟩. Aquesta notació s’anomena notació de Dirac, que 

és el nom del matemàtic que la va introduir en 1939, vegeu [12]. 

Un estat quàntic individual (també anomenat qubit o bit quàntic) s’expressa 

com un vector unitari, és a dir,  de mòdul 1, en un espai vectorial bidimensional amb 

base els vectors |0⟩ i |1⟩. Podem interpretar els vectors |0⟩ =  (1,0)t i |1⟩ =  (0,1)t 

com la base d’un espai vectorial sobre els reals9 de dimensió dos.  Aleshores, tot estat 

quàntic individual és de la forma  

|𝑣⟩ = cos 𝜃 |0⟩ + sin𝜃 |1⟩ = (cos𝜃 , sin𝜃), 

és a dir, un vector sobre la circumferència de radi 1, com en el dibuix, ja que 

cos2 𝜃   + sin2 𝜃   =  1.  

 

Fig. 4.1: Representació d’un estat quàntic individual (qubit o bit quàntic) com un vector unitari sobre la 
circumferència centrada a l’origen i de radi 1 (Font: pròpia). 

                                                           
9 El marc teòric de la física quàntica és un espai vectorial de dimensió dos sobre els complexos. En el 
nostre treball només necessitarem treballar sobre els reals. 

|1⟩ 

|0⟩ 

|𝑣⟩  =  𝑐𝑛𝑠 𝜃 |0⟩ +  𝑠𝑖𝑛 𝜃 |1⟩ 

𝜃 
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El símbol ⨂ expressa el producte tensorial entre dos vectors. L’utilitzarem per 

formar estats quàntics dobles a partir d’estats individuals. Vegem com funciona.  

Un estat individual bàsic és aquell que s’expressa (entre símbols “| ” a 

l’esquerra i “ ⟩” a la dreta) només amb un número 𝑥, |𝑥⟩, on 𝑥, pot ser 0 o 1.  Un estat 

individual és una combinació lineal dels dos estats bàsics individuals, |0⟩ i |1⟩, i de 

mòdul 1. Un estat doble bàsic és aquell que s’expressa (entre símbols “| ” a l’esquerra i 

“ ⟩” a la dreta) amb dos números 𝑥 i 𝑦, |𝑥𝑦⟩ = |𝑥⟩⨂|𝑦⟩, on 𝑥 i 𝑦 poden ser 0 o 1, i s’ha 

obtingut fent el producte tesorial, ⨂, de dos estats bàsics individuals.  Així hi ha quatre 

estats bàsics dobles |00⟩, |01⟩, |10⟩ i |11⟩, que s’han generat com 

|0⟩⨂|0⟩= |00⟩, 

|0⟩⨂|1⟩ = |01⟩, 

|1⟩⨂|0⟩= |10⟩, 

|1⟩⨂|1⟩= |11⟩. 

Un estat doble és una combinació lineal d’aquests quatre estats dobles individuals i 

que té mòdul 1. L’operació producte tensorial, ⨂,  permet obtenir directament un 

estat doble a partir del producte de dos estats individuals, i té bones propietats amb el 

producte per escalars: si 𝑎, 𝑏 són números reals 

𝑎|𝑥⟩⨂𝑏|𝑦⟩ = 𝑎𝑏|𝑥𝑦⟩, 

i amb la suma: 

(|𝑥⟩ + |𝑦⟩)⨂|𝑧⟩ = |𝑥⟩⨂|𝑧⟩ + |𝑦⟩⨂|𝑧⟩ = |𝑥𝑧⟩ + |𝑦𝑧⟩. 

En general, 

(𝑎|0⟩ + 𝑏|1⟩)⨂(𝑐|0⟩ +  d|1⟩ ) = 𝑎𝑐|00⟩ + 𝑎𝑑|01⟩ + 𝑏𝑐|10⟩ + 𝑏𝑑|11⟩. 

Observem que l’estat doble anterior té mòdul 1, si els estats individuals del producte 

tenen mòdul 1: 

si 𝑎2 + 𝑏2 = 1 i  𝑐2 + 𝑑2 = 1, aleshores 
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(𝑎𝑐)2 + (𝑎𝑑)2 + (𝑏𝑐)2 + (𝑏𝑑)2 = 𝑎2(𝑐2 + 𝑑2) + 𝑏2(𝑐2 + 𝑑2) = 𝑎2(1) + 𝑏2(1)  = 1. 

 Aquesta construcció ens fa plantejar la pregunta següent: 

Hipòtesi C: Existeixen estats dobles que no es poden expressar com el producte 

tensorial de dos estats individuals. 

Validació de la hipòtesi C (demostració de l’enunciat de la hipòtesi): 

Observem que hi ha estats dobles (generats a partir dels bàsics) que no es poden 

expressar com el producte tensorial, ⨂, de dos estats individuals. N’és un exemple 

1
√2

 (|00⟩ + |11⟩). 

Vegem-ho. Si existissin dos estats individuals 𝑎|0⟩ + 𝑏|1⟩ i 𝑐|0⟩ + 𝑑|1⟩, tals que 

(𝑎|0⟩ + 𝑏|1⟩)⨂(𝑐|0⟩ + 𝑑|1⟩) =
1
√2

 (|00⟩ + |11⟩) 

aleshores sabent que 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑  són nombres reals i que 

(𝑎|0⟩ + 𝑏|1⟩)⨂(𝑐|0⟩ + 𝑑|1⟩) =  𝑎𝑐|00⟩ + 𝑎𝑑|01⟩ + 𝑏𝑐|10⟩ + 𝑏𝑑|11⟩ =            

     =
1
√2

 (|00⟩ + |11⟩), 

com que les coordenades en una base són úniques, s’obté 

𝑎𝑐 =
1
√2

, 𝑏𝑑 = 0,𝑎𝑑 = 0, 𝑏𝑐 =
1
√2

. 

Per tant, si 𝑎𝑑 = 0, 

⎩
⎨

⎧o bé 𝑎 = 0 → 𝑎𝑐 = 0 ≠
1
√2

 que és absurd.

o bé 𝑑 = 0 → 𝑏𝑑 = 0 ≠
1
√2

 que és absurd.
 

Acabem de demostrar que 1
√2

 (|00⟩ + |11⟩) no es pot expressar com a 

producte tensorial de dos estats individuals. Els estats amb aquesta propietat 

s’anomenen estats entrellaçats. 
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Recapitulem: els estats quàntics dobles s’expressen com a vectors de mòdul 1 

en un espai vectorial de 4 dimensions sobre els reals. Així, un estat quàntic doble està 

representat per un vector |𝑤⟩, que és una combinació lineal de la base 

{|00⟩, |01⟩, |10⟩, |11⟩} 

|𝑤⟩  = 𝑎|00⟩ + 𝑏|01⟩ + 𝑐|10⟩ + 𝑑|11⟩ 

 A més, sabem que el mòdul d’aquest vector |𝑣⟩ serà 1, per tant, es compleix 

�𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 + 𝑑2 = 1, 

i això equival a 

𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 + 𝑑2 = 1. 

Donat un estat quàntic doble representat pel vector |𝑤⟩, segons la mecànica quàntica, 

en mesurar aquest estat la probabilitat de veure l’estat |00⟩ és 𝑎2, de veure l’estat 

|01⟩ és 𝑏2, de veure l’estat |10⟩ és 𝑐2, de veure l’estat |11⟩ és 𝑑2. 

Bell va considerar quatre tipus d’estats dobles entrellaçats, que són els 

següents: 

𝛽00 =
1
√2

 (|00⟩ + |11⟩), 

𝛽01 =
1
√2

 (|01⟩ + |10⟩), 

𝛽10 =
1
√2

 (|00⟩ − |11⟩), 

𝛽11 =
1
√2

 (|01⟩ − |10⟩). 
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4.3.2 Funcionament de l’artefacte quàntic 

Ara tornem al nostre joc, i expliquem en què consisteix l’estratègia quàntica 

que permetrà guanyar el joc a l’Alícia i al Bernat amb una probabilitat més alta.  

L’Alícia i el Bernat tenen un aparell quàntic amb dos terminals: un terminal és al 

laboratori de l’Alícia i l’altre és al laboratori del Bernat. Aquest terminal els permet 

mesurar si passa o no una partícula-ona (per exemple a través d’un filtre polaritzador). 

En un punt entremig dels dos laboratoris hi ha un emissor de partícules, que emet 

dues partícules “entrellaçades”, per exemple dos fotons, cadascun dels quals arriba a 

cada laboratori al mateix temps. El procés consta de tres etapes: 

1. L’Alícia i el Bernat calibren els seus terminals segons un estat inicial que 

acorden per a tot el joc. Per exemple fixen l’orientació inicial del polaritzador 

segons un cert angle respecte la posició vertical. 

2. Segons la pregunta rebuda, 0 o 1, l’Alícia i el Bernat modifiquen el seu 

instrument de mesura segons un procediment acordat. Per exemple roten el 

seu polaritzador un cert angle o el deixen en la posició inicial. 

3. S’emeten les dues partícules i són mesurades en els dos laboratoris per l’Alícia i 

el Bernat respectivament. Segons la mesura, segons si la partícula ha estat 

detectada o no, perquè ha passat el filtre o no, donen la resposta 1 o 0, 

respectivament. 

Explicarem el mateix procediment, usant la formulació matemàtica. Necessitem primer 

un petit preàmbul. D’acord amb el nostre joc podem interpretar la notació d’un estat 

doble bàsic |𝑥𝑦⟩ de la manera següent: el qubit de l’esquerra |𝑥⟩ representa la mesura 

que veu l’Alícia, i el qubit de la dreta |𝑦⟩ representa la mesura que veu el Bernat. 

Concretament, 

|00⟩ = l’Alícia mesura |0⟩ i el Bernat mesura |0⟩, 

|01⟩ = l’Alícia mesura |0⟩ i el Bernat mesura |1⟩, 

|10⟩ = l’Alícia mesura |1⟩ i el Bernat mesura |0⟩, 

|11⟩ = l’Alícia mesura |1⟩ i el Bernat mesura |1⟩. 
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Expliquem les tres etapes del procediment: 

1. L’Alícia i el Bernat trien compartir un estat doble entrellaçat inicial 𝛽00, que és 

un dels estats de Bell. 

2. Segons la pregunta rebuda, 0 o 1, l’Alícia i el Bernat modifiquen l’estat 

entrellaçat que comparteixen. Cadascú aplica a l’estat entrellaçat una 

transformació matemàtica i en resulta un nou estat doble |𝑤⟩ compartit. Per tal 

de preservar la hipòtesi d’incomunicació, donat un estat doble bàsic, l’Alícia 

només pot modificar-ne el qubit de l’esquerra |𝑥⟩, i el Bernat només pot 

modificar-ne el qubit de la dreta |𝑦⟩. 

3. Tant l’Alícia com en Bernat mesuren  

|𝑤⟩  = 𝑎|00⟩ + 𝑏|01⟩ + 𝑐|10⟩ + 𝑑|11⟩. 

A partir de l’estat |𝑤⟩ i segons les lleis de la mecànica quàntica, la probabilitat 

de mesurar l’estat |00⟩ (és a dir, que l’Alícia mesuri |0⟩ i el Bernat mesuri |0⟩) 

és 𝑎2, de mesurar l’estat |01⟩ (és a dir, que l’Alícia mesuri |0⟩  i el Bernat 

mesuri |1⟩) és 𝑏2, de mesurar l’estat |10⟩ (és a dir, que l’Alícia mesuri |1⟩ i el 

Bernat mesuri |0⟩) és 𝑐2, i finalment de mesurar l’estat |11⟩ (és a dir, que 

l’Alícia mesuri |1⟩ i el Bernat mesuri |1⟩) és 𝑑2. L’Alícia i el Bernat donen la 

resposta 0 o 1, igual al valor del qubit de  la mesura que obtenen. 

 

Ara centrem-nos en els detalls del procés quàntic. Primer cal triar un estat 

entrellaçat inicial. En aquest cas triem  

𝛽00 =
1
√2

 (|00⟩ + |11⟩). 

Fem un petit incís i interpretem ara els quatre estats entrellaçats de Bell segons 

el nostre joc. En els estats de Bell  𝛽00 = 1
√2

 (|00⟩ + |11⟩) i 𝛽10 = 1
√2

 (|00⟩ − |11⟩) 

l’Alícia i el Bernat mesuren el mateix, tots dos 0 o bé tots dos 1,  amb probabilitat 

� 1
√2
�
2

+ �± 1
√2
�
2

=  1
2

+  1
2
 = 1. 
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Anàlogament, en els estats de Bell  𝛽01 = 1
√2

 (|01⟩ + |10⟩) i 𝛽11 = 1
√2

 (|01⟩ − |10⟩) 

l’Alícia i el Bernat mesuren el contrari amb probabilitat 1. 

 Ara explicarem quines són les modificacions que efectuen l’Alícia i el Bernat a 

l’estat inicial que comparteixen segons les preguntes rebudes. Els angles Θ1 i Θ2 són 

els angles en què l’Alícia i el Bernat (respectivament) giren el seu polaritzador (i 

detector de llum polaritzada) respecte l’orientació vertical. En fer aquestes operacions 

es modifica l’estat inicial: és com fer un canvi de base. Se suposa que l’Alícia pot 

modificar la component esquerra, |𝛼⟩, d’un estat doble |𝛼𝛽⟩ = |𝛼⟩⨂|𝛽⟩, i se suposa 

que el Bernat pot modificar-ne la component dreta, |𝛽⟩, on 𝛼 i 𝛽 són o bé 0, o bé 1. 

 

 

 

Fig. 4.2: Esquema que il·lustra com l’Alícia i el Bernat usen l’artefacte quàntic que els permetrà guanyar 
el joc cooperatiu amb probabilitat més alta que amb qualsevol altra estratègia anterior (Font:  extret del 
llibre Schrödinger’s rabbits de Colin Bruce [7]). 
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L’Alícia i el Bernat acorden l’estratègia següent segons les preguntes que reben:  

• Si l’Alícia rep 0, deixa el seu detector polaritzador en posició Θ1 =  0. 

• Si l’Alícia rep 1, gira el seu detector polaritzador amb un angle Θ1  =  𝛼. 

• Si ell Bernat rep 0, deixa el seu detector polaritzador en posició Θ2 = 0. 

• Si el Bernat rep 1, gira el seu detector polaritzador un angle de Θ1  =  −𝛼. 

Observem que  l’acció que emprèn tant l’Alícia com el Bernat depèn només de la 

pregunta que rep, independentment de la que rep l’altra persona. Aquest tret és 

indispensable perquè es compleixi la hipòtesi d’incomunicació, que és una de les regles 

del joc. 

Ara que sabem l’estratègia que acorden l’Alícia i el Bernat per fer girar el seu 

detector polaritzador, interpretem aquestes modificacions com a operacions en el 

qubit que comparteixen.  

Quan l’Alícia rep 1, sabem que aplica al seu polaritzador una rotació 𝐑A d’angle  

Θ1  =  𝛼. Aquesta rotació es pot expressar en la base ��10�, �01�� de ℝ2 com la matriu  

𝐑A = �cos𝛼 − sin𝛼
sin𝛼 cos𝛼 �. 

L’Alícia aplicarà la rotació a la component esquerra |0⟩ o |1⟩ de l’estat doble 

corresponent de la següent manera:  

𝐑A · |0⟩  =  𝐑A · �
1
0
� = cos(𝛼) · �

1
0
� +  sin(𝛼) · �

0
1
� =  cos(𝛼) |0⟩  +  sin(𝛼) |1⟩ ,    

𝐑A · |1⟩ = 𝐑A · �
0
1
� = −  sin(𝛼) · �

1
0
� + cos(𝛼) · �

0
1
� = − sin(𝛼) |0⟩  + cos(𝛼) |1⟩. 
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Quan el Bernat rep 1, aplica al seu polaritzador una rotació  𝐑B d’angle  
Θ2  =  −𝛼. Aquesta rotació s’expressa en la base ��10�, �01�� de ℝ2 com la matriu 

𝐑B = �
cos(−𝛼) − sin(−𝛼)
sin(−𝛼) cos(−𝛼) � = � cos𝛼 sin𝛼

− sin𝛼 cos𝛼�, 

ja que cos (𝛼) = cos(−𝛼) i sin (−𝛼) = −sin (𝛼). El Bernat aplicarà la rotació a la 

component dreta |0⟩ o |1⟩ de l’estat doble corresponent de la següent manera: 

𝐑B · |0⟩ = 𝐑B · �
1
0
� = cos(𝛼) · �

1
0
� − sin(𝛼) · �

0
1
� = cos(𝛼) |0⟩ − sin(𝛼) |1⟩, 

𝐑B · |1⟩ = 𝐑B · �
0
1
� = sin(𝛼) · �

1
0
� + cos(𝛼) · �

0
1
� = sin(𝛼) |0⟩ + cos(𝛼) |1⟩. 

 Ara efectuem aquestes transformacions segons la parella de preguntes que 

reben per saber com queda transformat l’estat inicial que comparteixen. A partir de 

l’expressió de l’estat resultant per les transformacions deduirem la probabilitat de 

victòria. Recordem les diferents preguntes possibles, 𝐼1 = {(𝑎, 𝑏) = (0, 0)}, 

𝐼2 = {(𝑎, 𝑏) = (0, 1)}, 𝐼3 = {(𝑎, 𝑏) = (1, 0)}, 𝐼4 = {(𝑎, 𝑏) = (1, 1)}. Calcularem la 

probabilitat de victòria condicionada a la pregunta rebuda per obtenir una expressió 

per a la probabilitat de victòria total usant la fórmula (1):  

𝑃(𝑉) =  
1
4
�𝑃(𝑉|𝐼1) +  𝑃(𝑉|𝐼2) + 𝑃(𝑉|𝐼3) + 𝑃(𝑉|𝐼4)� .                    

 Comencem calculant 𝑃(𝑉|𝐼1). En el cas de la parella de preguntes (𝑎, 𝑏) =

(0, 0), l’estat entrellaçat inicial queda invariant 

𝛽00 =
1
√2

 (|00⟩ + |11⟩). 

Per tant, l’Alícia i el Bernat mesuren el mateix, tots dos 0 o bé tots dos 1,  amb 

probabilitat (sumem els quadrats del coeficients dels estats |00⟩ i |11⟩) 

�
1
√2
�
2

+ �
1
√2
�
2

=  
1
2

+
1
2

= 1. 

Així, doncs, 𝑃(𝑉|𝐼1) = 1. 
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Fig. 4.3: Càlcul de 𝑃(𝑉|𝐼1) = 1, la probabilitat de victòria condicionada a la parella de preguntes 

𝐼1 = {(𝑎, 𝑏) = (0, 0)}. Correspon a l’estat quàntic 𝛽00 = 1
√2

 (|00⟩ + |11⟩). El fet que l’Alícia i el Bernat 

mesurin el mateix es representa amb tots dos polaritzadors orientats segons la direcció vertical (Font: 
pròpia). 

Calculem, en segon lloc, 𝑃(𝑉|𝐼3), en el cas de la parella de preguntes és  

(𝑎, 𝑏) = (1, 0). Recordem que l’estat triat inicialment és 

𝛽00 = 1
√2

 (|00⟩  + |11⟩) =  1
√2

 (|0⟩ ⨂|0⟩  + |1⟩⨂|1⟩). 

Per tant, si posem 𝐑A · |0⟩  quan la component esquerra és |0⟩ i posem 𝐑A · |1⟩ quan 

la component esquerra és |1⟩, l’estat inicial queda transformat en 

1
√2

 �(cos(𝛼) |0⟩  + sin(𝛼) |1⟩)⨂|0⟩ + (− sin(𝛼) |0⟩  + cos(𝛼) |1⟩)⨂|1⟩�. 

Si l’arreglem, l’estat transformat queda com 

1
√2

 (cos(𝛼) |00⟩  + sin(𝛼) |10⟩ − sin(𝛼) |01⟩  + cos(𝛼) |11⟩). 

Sense perdre de vista que l’objectiu és calcular la probabilitat que l’Alícia i el Bernat 

responguin el mateix, és a dir, la suma dels coeficients de |00⟩ i |11⟩ al quadrat, en 

aquest estat aquesta probabilitat és: 

�
1
√2

cos𝛼�
2

+ �
1
√2

cos𝛼�
2

=
1
2

cos2 𝛼 +
1
2

cos2 𝛼 = cos2 𝛼 . 

Així, doncs, 𝑃(𝑉|𝐼3) = cos2 𝛼. 

Detector de l’Alícia Detector del Bernat 

Θ1  =  0  Θ2  =  0 
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Fig. 4.4: Càlcul de 𝑃(𝑉|𝐼3) = cos2 𝛼, la probabilitat de victòria condicionada a la parella de preguntes 
𝐼3 = {(𝑎, 𝑏) = (1, 0)}. L’Alícia gira el seu detector polaritzador amb un angle Θ1  =  𝛼. L’estat quàntic 

inicial es transforma en  1
√2

 (cos(𝛼) |00⟩  + sin(𝛼) |10⟩ − sin(𝛼) |01⟩  + cos(𝛼) |11⟩) (Font: pròpia). 

Calculem, en tercer lloc, 𝑃(𝑉|𝐼2), en el cas de la parella de preguntes és  

(𝑎, 𝑏) = (0, 1). Recordem que l’estat triat inicialment és 

𝛽00 = 1
√2

 (|00⟩  + |11⟩) =  1
√2

 (|0⟩ ⨂|0⟩  + |1⟩⨂|1⟩). 

Per tant, si posem 𝐑B · |0⟩  quan la component dreta és |0⟩ i posem  𝐑B · |1⟩ quan la 

component dreta és |1⟩, l’estat inicial queda transformat en 

1
√2

 �|0⟩⨂(cos(𝛼) |0⟩ − sin(𝛼) |1⟩) + |1⟩⨂(sin(𝛼) |0⟩ + cos(𝛼) |1⟩)�. 

Si l’arreglem, l’estat transformat queda10 com 

1
√2

 (cos(𝛼) |00⟩ + sin(𝛼) |10⟩ − sin(𝛼) |01⟩ + cos(𝛼) |11⟩). 

Sense perdre de vista que l’objectiu és calcular la probabilitat que l’Alícia i el Bernat 

responguin el mateix, és a dir, la suma dels coeficients de |00⟩ i |11⟩ al quadrat, en 

aquest estat aquesta probabilitat és: 

�
1
√2

cos(𝛼)�
2

+ �
1
√2

cos(𝛼)�
2

=
1
2

cos2(𝛼) +
1
2

cos2(𝛼) = cos2(𝛼) . 

                                                           
10 Alerta: hi ha un error al Bójic [6] que diu 1

√2
 (cos(𝛼) |00⟩ − sin(𝛼) |10⟩ + sin(𝛼) |01⟩  + cos(𝛼) |11⟩). 

 

Detector de l’Alícia Detector del Bernat 

Θ1  =  𝛼 Θ2  =  0 
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Així, doncs, 𝑃(𝑉|𝐼2) = cos2 𝛼. Podem observar que s’obté la mateixa probabilitat 

condicionada quan l’Alícia gira el seu polaritzador i el Bernat el deixa igual, que quan el 

Bernat gira el seu polaritzador i l’Alícia el deixa igual. De fet, s’observa que l’estat 

transformat és el mateix. 

 

Fig. 4.5: Càlcul de 𝑃(𝑉|𝐼2) = cos2 𝛼, la probabilitat de victòria condicionada a la parella de preguntes 
𝐼2 = {(𝑎, 𝑏) = (0, 1)}. El Bernat gira el seu detector polaritzador amb un angle Θ2  =  −𝛼. L’estat 

quàntic inicial es transforma en  1
√2

 (cos(𝛼) |00⟩  + sin(𝛼) |10⟩ − sin(𝛼) |01⟩  + cos(𝛼) |11⟩).(Font: 

pròpia). 

Finalment calculem 𝑃(𝑉|𝐼4), és a dir, la probabilitat de victòria en el cas que a 

l’Alícia li pregunten 1 i al Bernat també li pregunten 1. Recordem la taula 3.4, que 

mostra la condició guanyadora del joc: quan a tots dos els preguntaven 1, havien de 

respondre diferent per guanyar la partida. Per tant, en aquest cas, en lloc de mirar els 

coeficients de |00⟩ i de |11⟩, mirarem els coeficients de |01⟩ i de |10⟩, que és quan 

responen diferent, i és el que ens interessa.  

Quan l’Alícia rep 1, sabem que aplica al seu polaritzador una rotació 𝐑A d’angle  

Θ1  =  𝛼, i quan el Bernat rep 1, aplica al seu polaritzador una rotació  𝐑B d’angle  

Θ2  =  −𝛼. Recordem l’estat triat inicialment és 

𝛽00 =
1
√2

 (|00⟩ + |11⟩) =  
1
√2

 (|0⟩⨂|0⟩ + |1⟩⨂|1⟩). 

Si substituïm en l’estat inicial  𝐑A · |0⟩ quan la component esquerra és |0⟩, i 𝐑A · |1⟩ 

quan  la component esquerra és |1⟩, i, a més, substituïm 𝐑B · |0⟩ quan la component 

dreta és |0⟩, i 𝐑B · |1⟩ quan la component dreta és |1⟩ queda: 

Detector de l’Alícia Detector del Bernat 

Θ1  =  0 Θ2  = − 𝛼 
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1
√2

 ((cos(𝛼) |0⟩ + sin(𝛼) |1⟩)⨂ (cos(𝛼) |0⟩ − sin(𝛼) |1⟩) + (− sin(𝛼) |0⟩

+ cos(𝛼) |1⟩)⨂ (sin(𝛼) |0⟩ + cos(𝛼) |1⟩)). 

Si operem el producte tensorial, obtenim  

1
√2

 (cos2(𝛼) |00⟩ − sin(𝛼) cos(𝛼) |01⟩ + sin(𝛼) cos(𝛼) |10⟩ − sin2(𝛼) |11⟩

− sin2(𝛼) |00⟩ − sin(𝛼) cos(𝛼) |01⟩ + sin(𝛼) cos(𝛼) |10⟩

+ cos2(𝛼) |11⟩), 

que, agrupant termes, queda com l’estat transformat 

1
√2

 ((cos2(𝛼) − sin2(𝛼))|00⟩ − 2 sin(𝛼) cos(𝛼) |01⟩ + 2 sin(𝛼) cos(𝛼) |10⟩

+ (cos2(𝛼) − sin2(𝛼))|11⟩). 

Ara, la probabilitat que contestin el contrari és la suma dels coeficients al quadrat dels 

qubits |01⟩ i |10⟩. En aquest cas, el coeficient de |01⟩ i de |10⟩ són el mateix, però 

canviat de signe. Ara cal elevar aquest coeficients al quadrat i sumar-los: 

𝑃(𝑉|𝐼4) =
(−2 sin(𝛼) cos(𝛼))2

2
+

(2 sin(𝛼) cos(𝛼))2

2
= 4 sin2(𝛼) cos2(𝛼).  

Podem trobar una expressió més compacta per a 𝑃(𝑉|𝐼4), usant la fórmula del sinus 

de l’angle doble, sin(2𝜃) = 2 sin𝜃 cos 𝜃. Si elevem al quadrat la fórmula anterior, 

obtenim sin2(2𝜃) = 4 sin2 𝜃 cos2 𝜃, que és la mateixa expressió que acabem 

d’obtenir per a 𝑃(𝑉|𝐼4), prenent 𝜃 =  𝛼. Així, doncs, 

𝑃(𝑉|𝐼4) = 4 sin2(𝛼) cos2(𝛼) = sin2(2𝛼). 

 

𝑃(𝑉/(𝑎, 𝑏) 

 

𝑎 = 0 

 

𝑎 = 1 

 

𝑏 = 0 

 

1 

 

cos2 𝛼 

 

𝑏 = 1 

 

cos2 𝛼 

 

sin2(2𝛼) 
 

Taula 4.5: Probabilitat de victòria condicionada a les preguntes (𝑎, 𝑏) en l’estratègia quàntica. 
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Fig. 4.6: Càlcul de 𝑃(𝑉|𝐼4) = sin2(2𝛼), la probabilitat de victòria condicionada a la parella de preguntes 

𝐼4 = {(𝑎, 𝑏) = (1, 1)}. L’Alícia gira el seu detector polaritzador amb un angle Θ1  =  𝛼, i el Bernat gira el 

seu amb un angle Θ2  =  −𝛼. L’estat quàntic inicial es transforma en 1
√2

 (cos (2𝛼)|00⟩ − sin (2𝛼)|01⟩ +

sin (2𝛼)|10⟩ + cos (2𝛼)|11⟩).(Font: pròpia). 

La taula 4.5 recull els valors de la probabilitat de victòria condicionada a les 

preguntes que hem calculat a partir de l’estratègia quàntica que hem determinat a 

l’inici d’aquesta secció. Ara, substituïm els valors de la taula en la fórmula (1):  

𝑃(𝑉) =  
1
4
�𝑃(𝑉|𝐼1) +  𝑃(𝑉|𝐼2) + 𝑃(𝑉|𝐼3) + 𝑃(𝑉|𝐼4)� = 

=
1
4

(1) +
1
4

(cos2 𝛼) +
1
4

(cos2 𝛼) +
1
4

sin2(2𝛼) = 

=
1
4

+
1
2

(cos2 𝛼) +
1
4

(sin2(2𝛼)) = 𝑃(𝛼), 

i obtenim la probabilitat 𝑃(𝛼) de guanyar el joc en funció de l’angle 𝛼. Aquesta 

fórmula ens permet calcular la probabilitat de victòria de totes les estratègies 

quàntiques considerades segons el valor del paràmetre 𝛼. 

  

Detector de l’Alícia Detector del Bernat 

Θ1  =  𝛼 Θ2  = − 𝛼 
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4.3.3 Estratègia quàntica òptima dintre de la família 
uniparamètrica 

 L’objectiu d’aquest apartat és trobar una estratègia quàntica òptima dintre de 

la família uniparamètrica anterior i determinar-ne la probabilitat de victòria. 

Hipòtesi D: Existeixen valors de l’angle 𝛼 que fan que la probabilitat de guanyar amb 

l’estratègia quàntica superi el valor  3
4
. 

Validació de la hipòtesi D (demostració de l’enunciat de la hipòtesi): 

Només ens cal buscar quin és el valor més adequat11 per a l’angle  𝛼, en el sentit que 𝛼 

dona el valor màxim a la funció 𝑃(𝛼).  

Tenim la funció 𝑃(𝛼) que calcula la probabilitat de guanyar depenent de l’angle 𝛼 amb 

què l’Alícia i el Bernat giren el seu polaritzador. Veurem dos mètodes alternatius que 

hem seguit per calcular el seu màxim. 

Per analitzar aquesta funció farem servir un programa anomenat GeoGebra que 

calcula gràficament una funció. Un cop introduïda la funció veiem: 

Fig. 4.7: Gràfic en GeoGebra de la funció 𝑃(𝛼) = 1
4

+ 1
2

(cos2 𝛼) + 1
4

(sin2(2𝛼)). 

                                                           
11 En diferents articles hem vist que han  utilitzat 𝛼 = 22,5° (vegeu [2], [6]), mentre que el llibre de 
divulgació [16] parla de girar els polaritzadors 𝛼 = 30°. 
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Com podíem esperar, per ser suma de funcions trigonomètriques,  𝑃(𝛼) té una 

gràfica que es repeteix, és a dir, periòdica. A la figura 4.8 hem ampliat el tros de la 

gràfica més proper a l’origen i hi hem marcat un interval, en el qual  el GeoGebra  ens 

permet calcular un màxim en el punt 

�𝛼,𝑃(𝛼)� = (0.5236,   0.8125). 

Si l’interpretem, vol dir que amb 𝛼 =  0.5236 radians s’obté una probabilitat de 

victòria de 𝑃(𝑉) = 0.8125 > 3
4
. Si calculem l’angle 0.5236 radians veiem que 

correspon a l’angle de 30° . Per tant, perquè l’Alícia i el Bernat puguin treure el màxim 

rendiment possible de l’estratègia quàntica i guanyar més cops el joc, hauran de girar 

el seu polaritzador un angle de 30 graus. Això dona resposta a la hipòtesi D. 

Fig. 4.8: Gràfic en GeoGebra de la funció 𝑃(𝛼) = 1
4

+ 1
2

(cos2 𝛼) + 1
4

(sin2(2𝛼)), i càlcul d’un 

màxim  i un mínim en l’interval ressaltat en vermell. 

És interessant el mínim d’aquesta funció 𝑃(𝛼), ja que seria l’angle en que Alícia 

i Bernat haurien de girar per obtenir el mínim de possibilitats de guanyar el joc amb 

l’estratègia quàntica. Com podem veure, l’angle hauria de ser de 1.5708 radians i 

aconseguirien una probabilitat de guanyar d’un 0.25 = 1
4
. Si convertim l’angle de 

1.5708 radians en graus, correspon a l’angle de 90 graus. Ara estem en situació de 

contestar la pregunta proposada a la hipòtesi de partida H2, la qual afirma que “les 
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estratègies quàntiques tenen probabilitat més alta de guanyar el joc que la resta 

d’estratègies”. 

Resposta a la hipòtesi de partida H2:  

La hipòtesi de partida H2 tal i com està formulada és falsa. Certament, hi ha estratègies 

quàntiques (amb 𝛼 = 30° ) que tenen probabilitat de victòria 𝑃(𝑉) = 0.8125 > 3
4
 i 

que superen la probabilitat de victòria que la resta d’estratègies vistes fins ara. Però no 

totes les estratègies quàntiques tenen una probabilitat més alta de guanyar el joc que 

la resta d’estratègies. El cas 𝛼 = 90°, per exemple, té una probabilitat de victòria 

𝑃(𝑉) = 0.25 = 1
4
, menor que en algunes estratègies probabilistes i deterministes. 

Una altra manera de calcular els màxims i mínims de la funció 𝑃(𝛼) és usant 

derivades. Per això necessitarem calcular fins a la segona derivada  de 𝑃(𝛼): 

𝑃(𝛼) =
1
4

+
1
2

(cos2 𝛼) +
1
4

(sin2(2𝛼)), 

𝑃′(𝛼) =
1
2
∙ 2 cos(𝛼) ∙ (− sin(𝛼)) +

1
4
∙ 2 sin(2𝛼) ∙ cos(2𝛼) ∙ 2 =

= − cos(𝛼) sin(𝛼) + sin(2𝛼) cos(2𝛼) =
1
2
�(− sin(2𝛼)) + sin(4𝛼)�. 

La darrera igualtat s’obté aplicant la fórmula del sinus de l’angle doble. Per acabar de 

simplificar podem aplicar una fórmula trigonomètrica de la resta de sinus, que 

recordem tot seguit: 

sin(𝜃) − sin(𝜑) = 2 cos �
𝜃 + 𝜑

2
� sin �

𝜃 − 𝜑
2

�. 

Aleshores substituïm 𝜃 = 4𝛼 𝑖 𝜑 = 2𝛼, i aconseguim l’expressió 

𝑃′(𝛼) =
1
2
�(− sin(2𝛼)) + sin(4𝛼)� =

1
2
�2 cos�

(4𝛼) + (2𝛼)
2

� sin�
(4𝛼) − (2𝛼)

2
��

= cos �
6𝛼
2
� sin �

2𝛼
2
� = cos(3𝛼) sin(𝛼). 

Finalment,  𝑃′′(𝛼) = 1
2

(− cos(2𝛼) · 2 + cos(4𝛼) · 4) = − cos(2𝛼) + 2 cos(4𝛼). 
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Ara buscarem els possibles màxims, mínims i punts d’inflexió de la funció 𝑃(𝛼). 

Això s’aconsegueix aplicant el criteri següent: 

Criteri de màxims i de mínims relatius, i punts d’inflexió de funcions d’una variable: 

Sigui 𝐺(𝑥) una funció real d’una variable real, i sigui 𝑥0 un zero de la primera derivada 

𝐺′(𝑥) de 𝐺(𝑥), 𝐺′(𝑥0) = 0. Considerem la segona derivada 𝐺′′(𝑥) de 𝐺(𝑥). Aleshores 

• Si 𝐺′′(𝑥0) < 0,  𝑥 = 𝑥0 és un màxim relatiu en la funció 𝐺(𝑥). 

• Si 𝐺′′(𝑥0) > 0, 𝑥 = 𝑥0 és un mínim relatiu en la funció 𝐺(𝑥). 

• Si 𝐺′′(𝑥0) = 0, hauríem de fer tercera, quarta,... derivada fins que 

obtinguéssim un resultat diferent de zero que seria  𝐺𝑛(𝑥0). Si la 𝑛 fos senar 

obtindríem un punt d’inflexió; en canvi, si 𝑛 fos parell, depenent del signe, 

negatiu o positiu, seria un màxim o un mínim relatiu, respectivament.  

En el nostre cas imposarem 𝑃′(𝛼) = cos(3𝛼) sin(𝛼) = 0, que, en ser producte 

de funcions periòdiques, ja veiem que tindrà infinites solucions. Però, com que la 

funció 𝑃(𝛼) = 1
4

+ 1
2

(cos2 𝛼) + 1
4

(sin2(2𝛼)) és simètrica respecte a l’eix de les y, és a 

dir, 𝑃(𝛼) = 𝑃(−𝛼), només caldrà fixar-nos en valors positius de 𝛼; com que també és 

𝑃(𝛼) periòdica, realment només ens interessarà mirar els zeros de la derivada en el 

període més proper a l’origen. El període de 𝑃(𝛼) és 𝜋. Efectivament, d’una banda, 

𝑃(𝛼 + 𝜋) =
1
4

+
1
2

(cos2(𝛼 + 𝜋)) +
1
4
�sin2�2(𝛼 + 𝜋)�� =                  

=
1
4

+
1
2

(− cos(𝛼))2 +
1
4

(sin2(2𝛼)) =  𝑃(𝛼). 

D’altra banda, a la figura 4.7 veiem que el període no pot ser menor que  𝜋. Així, 

trobarem els únics zeros rellevants de la derivada 𝑃′(𝛼), que seran els valors 𝛼 = 0, 

𝛼 = 𝜋
6

 i 𝛼 = 𝜋
2

, que són els mateixos que hem trobat usant la calculadora gràfica 

GeoGebra més 𝛼 = 0. Vegem-ho. 

Imposem, doncs, 

𝑃′(𝛼) = cos(3𝛼) sin(𝛼) = 0. 

Per tant, o bé cos(3𝛼) = 0, o bé sin(𝛼) = 0. En cada cas, 
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cos(3𝛼) = 0 ↔ 3𝛼 =
𝜋
2

+ 𝜋 · 𝑘 ↔ 𝛼 =
𝜋
6

+
𝜋
3

· 𝑘,   on 𝑘 ∈ ℤ, 

sin(𝛼) = 0 ↔𝛼 = 𝜋 · 𝑘′,     on 𝑘′ ∈ ℤ.                                          

D’aquestes infinites solucions ens interessen, només les que es troben dintre del 

període de 0 a 𝜋:  𝛼 = 0, 𝛼 = 𝜋
6

, 𝛼 = 𝜋
2

, i  𝛼 = 5𝜋
6

.  Per la simetria de la funció 

𝑃(𝛼) = 𝑃(−𝛼), i com que 5𝜋
6

= −𝜋
6

+ 2𝜋, tenim que 𝑃 �𝜋
6
� = 𝑃 �− 𝜋

6
� = 𝑃 �5𝜋

6
�. Així 

podem descartar en l’estudi de màxims i mínims relatius 𝛼 = 5𝜋
6

. 

Aleshores, substituïm aquests valora a 𝑃′′(𝛼): si 𝑃′′(𝛼) > 0, correspondrà a un mínim 

relatiu de la funció 𝑃(𝛼), i si 𝑃′′(𝛼) < 0, correspondrà a un màxim relatiu.  En primer 

lloc, substituïm 𝛼 = 0 en  𝑃′′(𝛼) = − cos(2𝛼) + 2 cos(4𝛼): 

𝑃′′(0) = − cos(0) + 2 cos(0) = −1 + 2 = 1. 

Com que 𝑃′′(0) > 0, sabem que 𝛼 = 0  serà un mínim relatiu de la funció 𝑃(𝛼). 

Substituïm, en segon lloc, 𝛼 = 𝜋
6

 en  𝑃′′(𝛼) = − cos(2𝛼) + 2 cos(4𝛼): 

𝑃′′ �
𝜋
6
� = − cos �2

𝜋
6
� + 2 cos �4

𝜋
6
� = − cos �

𝜋
3
� + 2 cos �

2𝜋
3
� = −

3
2

. 

Com que 𝑃′′ �𝜋
6
� < 0, sabem que 𝛼 = 𝜋

6
  serà un màxim relatiu de la funció 𝑃(𝛼).  

En tercer lloc, substituïm 𝛼 = 𝜋
2
 en  𝑃′′(𝛼) = − cos(2𝛼) + 2 cos(4𝛼): 

𝑃′′ �
𝜋
2
� = − cos �2

𝜋
2
� + 2 cos �4

𝜋
2
� = − cos(𝜋) + 2 cos(2𝜋) = 1. 

Com que 𝑃′′ �𝜋
2
� > 0, sabem que 𝛼 = 𝜋

2
  serà un mínim relatiu de la funció 𝑃(𝛼). 

Per tant, el màxim de la funció 𝑃(𝛼) s’assoleix en 𝛼 = 𝜋
6

  i el seu valor és 

𝑃 �
𝜋
6
� =

13
16

= 0.8125. 
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4.3.4 Conclusions de l’estratègia quàntica  

En aquesta secció s’ha estudiat una família d’estratègies quàntiques en funció 

d’un paràmetre 𝛼. L’Alícia i el Bernat usen un artefacte quàntic amb dues terminals, 

que els permet de compartir un estat entrellaçat. Cada terminal té un detector 

polaritzador que poden girar un cert angle segons la pregunta que reben, i així 

modificar l’estat entrellaçat compartit. Després efectuen una mesura sobre l’estat 

entrellaçat compartit, i responen segons el resultat de la mesura. A l’inici del joc l’Alícia 

i el Bernat fixen un valor de 𝛼, i acorden l’estratègia següent:  

• Si l’Alícia rep 0, deixa el seu detector polaritzador en posició Θ1 =  0. 

• Si l’Alícia rep 1, gira el seu detector polaritzador amb un angle Θ1  =  𝛼. 

• Si ell Bernat rep 0, deixa el seu detector polaritzador en posició Θ2 = 0. 

• Si el Bernat rep 1, gira el seu detector polaritzador un angle de Θ1  =  −𝛼. 

Dintre d’aquesta família d’estratègies quàntiques, n’hi ha que assoleixen el 

màxim  𝑃(𝑉) = 0.8125 = 13
16

> 3
4
  de probabilitat de victòria  (en 𝛼 = 30° = 𝜋

6
 ), i n’hi 

ha que assoleixen el mínim  𝑃(𝑉) = 0.25 = 1
4
  (en 𝛼 = 90° = 𝜋

2
). En tots els casos la 

probabilitat de victòria ve donada per l’expressió: 

𝑃(𝑉) = 𝑃(𝛼) =
1
4

+
1
2

(cos2 𝛼) +
1
4

(sin2(2𝛼)). 

Remarca: És conegut el fet que 3
4
 és la màxima probabilitat de victòria que es pot 

aconseguir seguint una estratègia basada en la física clàssica. Hem consultat diversos 

treballs a la literatura (vegeu [2], [6], [25]) que demostren que amb una estratègia 

quàntica es pot superar aquest valor 3
4
 en la probabilitat de victòria. Els treballs  [2], [6] 

il·lustren aquesta propietat usant la mateixa família uniparamètrica d’estratègies 

quàntiques que hem estudiat en aquesta secció. El que ens ha sorprès és que aquests 

dos mateixos treballs trien l’angle  𝛼 = 22.5° = 𝜋
8

  i el valor corresponent 𝑃(𝑉) ≈

0.801776695, enlloc del valor màxim, com hem fet nosaltres. Nosaltres hem buscat el 

màxim de la funció de probabilitat de victòria per aquesta família uniparamètrica amb 

eines de nivell de 2BTX.  
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A partir del que hem comentat a la remarca anterior, ens plantegem una nova 

pregunta: és òptima l’estratègia quàntica que hem trobat? Es pot trobar una estratègia 

quàntica amb probabilitat de victòria superior a 13
16

= 0.8125? Replantegem aquesta 

qüestió en forma d’hipòtesi: 

Hipòtesi E: Hi ha estratègies quàntiques òptimes amb probabilitat de victòria superior 

a 13
16

= 0.8125. 

L’estudi que permetrà donar resposta a aquesta hipòtesi constitueix la propera secció. 

 

Pel que respecta a la hipòtesi de partida H2: 

H2. Les estratègies quàntiques tenen probabilitat més alta de guanyar el joc que la 

resta d’estratègies. 

Resposta a la hipòtesi de partida H2: 

La hipòtesi de partida H2 tal i com està formulada és falsa. Malgrat això, certament hi 

ha estratègies quàntiques amb probabilitat de victòria major que 3
4
, que és la fita 

superior de la probabilitat de victòria de les estratègies vistes en subseccions anteriors. 

Però no totes les estratègies quàntiques tenen una probabilitat més alta de guanyar el 

joc que la resta d’estratègies. N’hi ha amb probabilitat de victòria menor que en 

algunes estratègies probabilistes i deterministes. 
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5. L’estratègia quàntica òptima: la fita de Tsirelson    

L’objectiu d’aquest capítol és investigar la hipòtesi E, formulada a les 

conclusions de la secció 4.4. És a dir, la motivació és esbrinar si hi ha estratègies 

quàntiques òptimes, i aquestes tenen probabilitat de victòria superior a 13
16

= 0.8125, 

que és el valor màxim de la probabilitat de victòria de les estratègies quàntiques 

uniparamètriques estudiades a la secció 4.4. 

Això ens ha portat a documentar-nos més àmpliament i hem trobat un resultat 

matemàtic, un teorema atribuït a Tsirelson (vegeu [23] i [25] capítol 3), que afirma que 

la màxima probabilitat quàntica de guanyar el joc és cos2 �𝜋
8
� ≈ 0.85355. 

 Anomenarem fita de Tsirelson aquest valor cos2 �𝜋
8
�, que correspondria a la 

probabilitat de victòria d’una estratègia quàntica òptima. Recordem que a la secció 4.4 

havíem estudiat una família d’estratègies quàntiques en funció d’un paràmetre 𝛼 (que 

és el valor d’un angle de rotació) i que la màxima probabilitat de victòria tenia era 

0,8125 assolida amb l’angle 𝛼 = 𝜋
6
.  Està clar que cap estratègia quàntica vista fins ara 

no pot assolir la fita de Tsirelson. Així el nostre objectiu és idear una altra possible 

estratègia que assoleixi la probabilitat de victòria màxima.  

En el moment d’abordar l’objectiu d’aquest capítol, teníem el dubte de si es 

podria assolir considerant  estats quàntics només amb coeficients reals (i per tant 

paràmetres reals), que és el marc de treball que hem planteja a la secció 4.4, o si 

caldria considerar coeficients (i paràmetres) complexos. El motiu per a plantejar el 

nostre estudi usant paràmetres reals és molt clar: els paràmetres reals tenen una 

interpretació física intuïtiva, ja que s’interpreten com a magnituds d’angles amb els 

quals es giren els polaritzadors.  

Seguint els consells de l’ICFO, hem ampliat  en aquest capítol el nombre de 

paràmetres reals d’un a quatre: enlloc que l’Alícia i el Bernat deixin l’estat inicial 

invariant en rebre la pregunta 0, farem que girin cadascun d’ells un angle diferent; 

enlloc que l’Alícia i el Bernat girin el mateix angle en sentit contrari en rebre la 

pregunta 1, farem  que girin altre cop cadascun d’ells un angle diferent. Com veurem al 

final del capítol, això serà suficient per a trobar una estratègia quàntica òptima que 

assoleixi la probabilitat de victòria amb el mateix valor que fita de Tsirelson. 
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5. 1 Estratègia quàntica de quatre paràmetres 

L’Alícia i el Bernat acorden l’estratègia quàntica següent segons les preguntes 

que reben:  

• Si l’Alícia rep 0, deixa el seu detector polaritzador en posició Θ1 =  𝛼0. 

• Si l’Alícia rep 1, gira el seu detector polaritzador amb un angle Θ1  =  𝛼1. 

• Si ell Bernat rep 0, deixa el seu detector polaritzador en posició Θ2 = 𝛽0. 

• Si el Bernat rep 1, gira el seu detector polaritzador un angle de Θ1  =  𝛽1. 

Observem que  l’acció que emprenen tant l’Alícia com el Bernat depèn només de la 

pregunta que rep, independentment de la que rep l’altra persona. Aquest tret és 

indispensable perquè es compleixi la hipòtesi d’incomunicació, que és una de les regles 

del joc. L’estat entrellaçat inicial que trien compartir és el mateix estat de Bell de la 

secció anterior 

𝛽00 =
1
√2

 (|00⟩ + |11⟩). 

A partir de l’estratègia que acorden l’Alícia i el Bernat per girar el seu detector 

polaritzador, caldrà interpretar aquestes modificacions com a operacions en el qubit 

que comparteixen. En cada cas, l’Alícia aplicarà la rotació a les components esquerres, 

|0⟩ o |1⟩, de l’estat doble inicial, i el Bernat aplicarà la rotació a les components dretes. 

 Com al llarg de tot el treball, el nostre mètode serà distingir els quatre casos de 

les diferents parelles preguntes possibles, 

𝐼1 = {(𝑎, 𝑏) = (0, 0)}, 𝐼2 = {(𝑎, 𝑏) = (0, 1)}, 

𝐼3 = {(𝑎, 𝑏) = (1, 0)}, 𝐼4 = {(𝑎, 𝑏) = (1, 1)}, 

i calcular cada probabilitat de victòria condicionada a la pregunta rebuda per 

determinar la probabilitat de victòria total usant la fórmula (1):  

𝑃(𝑉) =  
1
4
�𝑃(𝑉|𝐼1) +  𝑃(𝑉|𝐼2) + 𝑃(𝑉|𝐼3) + 𝑃(𝑉|𝐼4)� .                    
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Cas 1  
A l’Alícia li pregunten 0 i al Bernat li 
pregunten 0. L’Alícia aplicarà una rotació 
de  d’angle 𝛼0. I el Bernat aplicarà una 
rotació d’angle  𝛽0 
 

Cas 3  
A l’Alícia li pregunten 1, i ella haurà 
d’aplicar una rotació d’angle 𝛼1. Al Bernat 
li pregunten 0, i ell haurà d’aplicar una 
rotació d’angle  𝛽0 

Cas 2 
 A l’Alícia li pregunten 0, i haurà d’aplicar 
una rotació d’angle  𝛼0. Al Bernat li 
pregunten 1, i ell haurà d’aplicar una 
rotació d’angle  𝛽1 
 

Cas 4  
A l’Alícia li pregunten 1 i al Bernat també 
li pregunten 1. L’Alícia aplicarà la rotació 
d’angle 𝛼1, i el Bernat aplicarà la rotació 
d’angle 𝛽1 

  

Taula 5.1: Quadre resum de la família d’estratègies quàntiques de quatre paràmetres 𝛼0,𝛼1,𝛽0,𝛽1. 

 
Comencem calculant 𝑃(𝑉|𝐼1). La parella de preguntes és (𝑎, 𝑏) = (0, 0). Quan 

l’Alícia rep 0, sabem que aplica al seu polaritzador una rotació 𝐑A d’angle  𝛼0. Aquesta 

rotació es pot expressar en la base ��10�, �01�� de ℝ2 com la matriu  

𝐑A,𝛼0 = �cos𝛼0 − sin𝛼0
sin𝛼0 cos𝛼0

�. 

L’Alícia aplicarà la rotació a la component esquerra |0⟩ o |1⟩ de l’estat doble 

corresponent de la següent manera:  

𝐑A,𝛼0 · |0⟩ = 𝐑A,𝛼0 · �
1
0
� = �

cos(𝛼0)
sin(𝛼0)� = cos(𝛼0) �

1
0
� + sin(𝛼0) �

0
1
� = 

                    = cos(𝛼0) |0⟩ + sin(𝛼0) |1⟩.      

𝐑A,𝛼0 · |1⟩ = 𝐑A,𝛼0 · �
0
1
� = �

−sin(𝛼0)
cos(𝛼0) � = −sin(𝛼0) �

1
0
� + cos(𝛼0) �

0
1
� = 

                    = −sin(𝛼0) |0⟩ + cos(𝛼0) |1⟩. 

Quan el Bernat rep 0, aplica al seu polaritzador una rotació  𝐑B d’angle  𝛽0, que 

s’expressa en la mateixa base com la matriu 

𝐑B,𝛽0 = �cos𝛽0 − sin𝛽0
sin𝛽0 cos𝛽0

�. 

El Bernat aplicarà la rotació a la component dreta |0⟩ o |1⟩ de l’estat doble 

corresponent de la següent manera: 

𝐑B,𝛽0 · |0⟩ = 𝐑B,𝛽0 · �
1
0
� = �

cos(𝛽0)
sin(𝛽0)� = cos(𝛽0) �

1
0
� + sin(𝛽0) �

0
1
� = 

                     = cos(𝛽0) |0⟩ + sin(𝛽0) |1⟩. 



84 
 

𝐑B,𝛽0 · |1⟩ = 𝐑B,𝛽0 · �
0
1
� = �

−sin(𝛽0)
cos(𝛽0) � = −sin(𝛽0) �

1
0
� + cos(𝛽0) �

0
1
� = 

                    = −sin(𝛽0) |0⟩ + cos(𝛽0) |1⟩. 

Ara efectuem aquestes transformacions a l’estat de Bell inicial que comparteixen: 

 𝛽00 =
1
√2

 (|00⟩ + |11⟩) =
1
√2

(|0⟩⨂|0⟩ + |1⟩⨂|1⟩), 

i obtenim l’estat transformat 

1
√2

�(cos(𝛼0) |0⟩ + sin(𝛼0) |1⟩)⨂(cos(𝛽0) |0⟩ + sin(𝛽0) |1⟩)

+ (−sin(𝛼0) |0⟩ + cos(𝛼0) |1⟩)⨂(−sin(𝛽0) |0⟩ + cos(𝛽0) |1⟩)� = 

=
1
√2

(cos(𝛼0) cos(𝛽0) |00⟩ + cos(𝛼0) sin(𝛽0) |01⟩ + sin(𝛼0) cos(𝛽0) |10⟩

+ sin(𝛼0) sin(𝛽0) |11⟩ + sin(𝛼0) sin(𝛽0) |00⟩ − sin(𝛼0) cos(𝛽0) |01⟩

− cos(𝛼0) sin(𝛽0) |10⟩ + cos(𝛼0) cos(𝛽0) |11⟩) = 

=
1
√2

�(cos(𝛼0) cos(𝛽0) + sin(𝛼0) sin(𝛽0))|00⟩

+ (cos(𝛼0) sin(𝛽0) − sin(𝛼0) cos(𝛽0))|01⟩

+ (sin(𝛼0) cos(𝛽0) − cos(𝛼0) sin(𝛽0))|10⟩

+ (sin(𝛼0) sin(𝛽0) + cos(𝛼0) cos(𝛽0))|11⟩�. 

Usant les fórmules del sinus de la diferència d’angles 

sin(𝛼) cos(𝛽) − cos(𝛼) sin(𝛽) = sin(𝛼 − 𝛽), 

i del cosinus de la diferència d’angles  

cos(𝛼) cos(𝛽) + sin(𝛼) sin(𝛽) = cos(𝛼 − 𝛽), 

obtenim una forma més compacta de l’estat transformat: 

1
√2

(cos(𝛼0 − 𝛽0) |00⟩ − sin(𝛼0 − 𝛽0) |01⟩ + sin(𝛼0 − 𝛽0) |10⟩ + cos(𝛼0 − 𝛽0) |11⟩). 

Ara, la probabilitat que l’Alícia i el Bernat responguin el mateix és la suma dels 

coeficients de |00⟩ i |11⟩ al quadrat. Així, doncs,  

𝑃(𝑉|𝐼1) =
1
2

cos2(𝛼0 − 𝛽0) +
1
2

cos2(𝛼0 − 𝛽0) = cos2(𝛼0 − 𝛽0). 
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Considerem ara el cas 2 per a calcular 𝑃(𝑉|𝐼2). La parella de preguntes és 

(𝑎, 𝑏) = (0, 1). En aquest cas l’Alícia rep la pregunta 0 i el Bernat la pregunta 1. Per 

tant, l’Alícia aplica la rotació d’angle 𝛼0 i el Bernat la rotació d’angle 𝛽1. Les respectives 

matrius són 

𝐑A,𝛼0 = �cos𝛼0 − sin𝛼0
sin𝛼0 cos𝛼0

� i 𝐑B,𝛽0 = �cos𝛽1 − sin𝛽1
sin𝛽1 cos𝛽1

�, 

que, aplicades a les components que els pertoquen, operen de la manera següent: 

𝐑A,𝛼0 · |0⟩ = 𝐑A,𝛼0 · �
1
0
� = �

cos(𝛼0)
sin(𝛼0)� = cos(𝛼0) �

1
0
� + sin(𝛼0) �

0
1
� = cos(𝛼0) |0⟩ + sin(𝛼0) |1⟩, 

𝐑A,𝛼0 · |1⟩ = 𝐑A,𝛼0 · �
0
1
� = �

−sin(𝛼0)
cos(𝛼0) � = −sin(𝛼0) �

1
0
� + cos(𝛼0) �

0
1
� = −sin(𝛼0) |0⟩ + cos(𝛼0) |1⟩, 

𝐑B,𝛽1 · |0⟩ = 𝐑B,𝛽1 · �
1
0
� = �

cos(𝛽1)
sin(𝛽1)� = cos(𝛽1) �

1
0
� + sin(𝛽1) �

0
1
� = cos(𝛽1) |0⟩ + sin(𝛽1) |1⟩, 

𝐑B,𝛽1 · |1⟩ = 𝐑B,𝛽1 · �
0
1
� = �

−sin(𝛽1)
cos(𝛽1) � = −sin(𝛽1) �

1
0
� + cos(𝛽1) �

0
1
� = −sin(𝛽1) |0⟩ + cos(𝛽1) |1⟩. 

Ara efectuem aquestes transformacions a l’estat de Bell inicial que comparteixen: 

 𝛽00 =
1
√2

 (|00⟩ + |11⟩) =
1
√2

(|0⟩⨂|0⟩ + |1⟩⨂|1⟩), 

i obtenim l’estat transformat 

1
√2

�(cos(𝛼0) |0⟩ + sin(𝛼0) |1⟩)⨂(cos(𝛽1) |0⟩ + sin(𝛽1) |1⟩)

+ (−sin(𝛼0) |0⟩ + cos(𝛼0) |1⟩)⨂(−sin(𝛽1) |0⟩ + cos(𝛽1) |1⟩)� = 

=
1
√2

(cos(𝛼0) cos(𝛽1) |00⟩ + cos(𝛼0) sin(𝛽1) |01⟩ + sin(𝛼0) cos(𝛽1) |10⟩

+ sin(𝛼0) sin(𝛽1) |11⟩ + sin(𝛼0) sin(𝛽1) |00⟩ − sin(𝛼0) cos(𝛽1) |01⟩

− cos(𝛼0) sin(𝛽1) |10⟩ + cos(𝛼0) cos(𝛽1) |11⟩) = 

=
1
√2

�(cos(𝛼0) cos(𝛽1) + sin(𝛼0) sin(𝛽1))|00⟩

+ (cos(𝛼0) sin(𝛽1) − sin(𝛼0) cos(𝛽1))|01⟩

+ (sin(𝛼0) cos(𝛽1) − cos(𝛼0) sin(𝛽1))|10⟩

+ (sin(𝛼0) sin(𝛽1) + cos(𝛼0) cos(𝛽1))|11⟩�. 

Usant les fórmules del sinus i cosinus de la resta d’angles, l’estat transformat queda  

1
√2

(cos(𝛼0 − 𝛽1) |00⟩ − sin(𝛼0 − 𝛽1) |01⟩ + sin(𝛼0 − 𝛽1) |10⟩ + cos(𝛼0 − 𝛽1) |11⟩). 
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Ara, la probabilitat que l’Alícia i el Bernat responguin el mateix és la suma dels 

coeficients de |00⟩ i |11⟩ al quadrat. Així, doncs,  

𝑃(𝑉|𝐼2) =
1
2

cos2(𝛼0 − 𝛽1) +
1
2

cos2(𝛼0 − 𝛽1) = cos2(𝛼0 − 𝛽1). 

Considerem el cas 3 per a calcular 𝑃(𝑉|𝐼3). La parella de preguntes és 

(𝑎, 𝑏) = (1, 0). En aquest cas l’Alícia rep la pregunta 1 i el Bernat la pregunta 0. Per 

tant, l’Alícia aplica la rotació d’angle 𝛼1 i el Bernat la rotació d’angle 𝛽0. Es raona igual 

que els casos anteriors i s’obté l’estat entrellaçat transformat 

1
√2

(cos(𝛼1 − 𝛽0) |00⟩ − sin(𝛼1 − 𝛽0) |01⟩ + sin(𝛼1 − 𝛽0) |10⟩ + cos(𝛼1 − 𝛽0) |11⟩). 

Ara, la probabilitat que l’Alícia i el Bernat responguin el mateix és la suma dels 

coeficients de |00⟩ i |11⟩ al quadrat. Així, doncs,  

𝑃(𝑉|𝐼3) =
1
2

cos2(𝛼1 − 𝛽0) +
1
2

cos2(𝛼1 − 𝛽0) = cos2(𝛼1 − 𝛽0). 

Considerem finalment el cas 4 per a calcular 𝑃(𝑉|𝐼4). La parella de preguntes és 

(𝑎, 𝑏) = (1, 1). En aquest cas l’Alícia rep la pregunta 1 i el Bernat també la pregunta 1. 

Per tant, l’Alícia aplica la rotació d’angle 𝛼1 i el Bernat la rotació d’angle 𝛽1. Es raona 

igual que els casos anteriors i s’obté l’estat entrellaçat transformat 

1
√2

(cos(𝛼1 − 𝛽1) |00⟩ − sin(𝛼1 − 𝛽1) |01⟩ + sin(𝛼1 − 𝛽1) |10⟩ + cos(𝛼1 − 𝛽1) |11⟩). 

Ara, la probabilitat que l’Alícia i el Bernat responguin el contrari és la suma dels 

coeficients de |01⟩ i |10⟩ al quadrat. Així, doncs,  

𝑃(𝑉|𝐼3) =
1
2

sin2(𝛼1 − 𝛽1) +
1
2

sin2(𝛼1 − 𝛽1) = sin2(𝛼1 − 𝛽1). 

Ara, calculem la probabilitat de victòria total 𝑃(𝑉) usant la fórmula  

𝑃(𝑉) =  
1
4
�𝑃(𝑉|𝐼1) +  𝑃(𝑉|𝐼2) + 𝑃(𝑉|𝐼3) + 𝑃(𝑉|𝐼4)�, 

i obtenim 

𝑃(𝑉) = 𝑃(𝛼0,𝛼1,𝛽0,𝛽1) = 

  =
1
4

cos2(𝛼0 − 𝛽0) +
1
4

cos2(𝛼0 − 𝛽1) +
1
4

cos2(𝛼1 − 𝛽0) +
1
4

sin2(𝛼1 − 𝛽1). 



87 
 

Resumim en forma de taula les probabilitats condicionades que hem obtingut en cada 

cas: 
 

𝑃(𝑉/(𝑎, 𝑏) 
 

𝑎 = 0 
 

𝑎 = 1 
 

𝑏 = 0 
 

cos2(𝛼0 − 𝛽0) 
 

cos2(𝛼0 − 𝛽1) 
 

𝑏 = 1 
 

cos2(𝛼1 − 𝛽0) 
 

sin2(𝛼1 − 𝛽1) 
 

Taula 5.2: Probabilitat de victòria condicionada a les preguntes (𝑎, 𝑏) en l’estratègia quàntica de quatre 
paràmetres. 
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5.2 Estratègia quàntica òptima que assoleix la fita de Tsirelson 

 
L’objectiu d’aquest apartat és trobar una estratègia quàntica òptima dintre de 

la família de quatre paràmetres anterior i determinar-ne la probabilitat de victòria. El 

resultat que obtindrem validarà la hipòtesi E. 

Així, doncs, el nostre propòsit és trobar el màxim de la funció 

𝑃(𝑉) = 𝑃(𝛼0,𝛼1,𝛽0,𝛽1) = 

  =
1
4

cos2(𝛼0 − 𝛽0) +
1
4

cos2(𝛼0 − 𝛽1) +
1
4

cos2(𝛼1 − 𝛽0) +
1
4

sin2(𝛼1 − 𝛽1). 

Pel teorema de Tsirelson, sabem que 𝑃(𝑉) no pot superar la fita de Tsirelson cos2 �𝜋
8
�. 

Aleshores plantegem la igualtat  

𝑃(𝑉) = 𝑃(𝛼0,𝛼1,𝛽0,𝛽1) = cos2 �
𝜋
8
� 

i mirem si sabem trobar alguns valors dels paràmetres 𝛼0,𝛼1,𝛽0,𝛽1 pels quals es 

satisfaci la igualtat. Observem l’expressió 

1
4

cos2(𝛼0 − 𝛽0) +
1
4

cos2(𝛼0 − 𝛽1) +
1
4

cos2(𝛼1 − 𝛽0) +
1
4

sin2(𝛼1 − 𝛽1) = cos2 �
𝜋
8
� , 

i veiem que, si trobem valors dels paràmetres 𝛼0,𝛼1,𝛽0,𝛽1 de manera que 

cos2(𝛼0 − 𝛽0) = cos2(𝛼0 − 𝛽1) = cos2(𝛼1 − 𝛽0) = sin2(𝛼1 − 𝛽1) = cos2 �
𝜋
8
�, 

aconseguirem el que busquem. 

Observem que 

cos2 �
𝜋
8
� = cos2 �±

𝜋
8
� = �±cos �±

𝜋
8
��

2

= cos2 �𝜋 ±
𝜋
8
� = cos2 �±

7𝜋
8
� . 

Aleshores l’estratègia serà igualar cadascun dels angles 𝛼0 − 𝛽0,𝛼0 − 𝛽1,𝛼1 − 𝛽0 a un 

dels valors ± 𝜋
8

, ± 7𝜋
8

. Pel que respecta a la igualtat sin2(𝛼1 − 𝛽1) = cos2 �𝜋
8
�, que 

volem aconseguir, mirem en la circumferència unitat (vegeu figura 5.1) per buscar el 

sinus de quin angle seria igual a cos2 �𝜋
8
�. Trobem que 

cos2 �
𝜋
8
� = sin2 �±

3𝜋
8
� = sin2 �±

5𝜋
8
� . 
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Ara ja tenim tota la informació per a plantejar un sistema lineal no homogeni de 

quatre equacions i quatre incògnites, 𝛼0,𝛼1,𝛽0,𝛽1. 

 

Figura 5.1: Cercle trigonomètric per a cercar els angles 𝛼,𝛽 que satisfan  sin2(𝛼) = cos2 �𝜋
8
� = cos2(𝛽). 

 

Pel que acabem de veure, tenim llibertat de triar entre quatre valors per a 

cadascun dels angles 𝛼0 − 𝛽0,𝛼0 − 𝛽1,𝛼1 − 𝛽0,𝛼1 − 𝛽1. Però, depenent de quins 

valors posem, el sistema serà incompatible12 o compatible indeterminat13. Vegem un 

dels casos en què ens surt compatible indeterminat. Plantegem el sistema següent: 

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧ 𝛼0 − 𝛽0 =

𝜋
8

𝛼1 − 𝛽0 = −
𝜋
8

𝛼0 − 𝛽1 = −
𝜋
8

𝛼1 − 𝛽1 = −
3𝜋
8

 

Resolem el sistema amb el mètode de Gauss. Escrivim el sistema en forma matricial, 

on hem anomenat les files de la matriu ampliada per 𝐹𝑖: 

𝐹1
𝐹2
𝐹3
𝐹4

�
1 0
0 1

−1 0
−1 0

1 0
0 1

0 −1
0 −1

� · �

𝛼0
𝛼1
𝛽0
𝛽1

� =

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

𝜋
8
−
𝜋
8

−
𝜋
8

−
3𝜋
8 ⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

. 

                                                           
12 Un sistema lineal és incompatible quan no té cap solució possible. 
13 Un sistema lineal és compatible quan té alguna solució. Pot ser compatible determinat, que només té 
una solució possible, i compatible indeterminat, que tindrà infinites solucions. 

𝜋
4

 

3𝜋
8

 

𝜋
8

 

−
𝜋
4

 

−
3𝜋
8

 

−
𝜋
8

 

5𝜋
8

 

 
7𝜋
8

 

 

−
7𝜋
8

 

 
−

5𝜋
8
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Si calculem la matriu del sistema, té determinant zero. D’aquí que el sistema 

només pugui ser o bé incompatible o bé compatible indeterminat, depenent del vector 

dels termes independents. 

Realitzant les operacions sobre les files següents, aconseguim simplificar la matriu del 

sistema: 

𝐹3 − 𝐹1 𝑖 𝐹4 − 𝐹2 �
1 0
0 1

−1 0
−1 0

0 0
0 0

1 −1
1 −1

� · �

𝛼0
𝛼1
𝛽0
𝛽1

� =

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

𝜋
8
−
𝜋
8

−
𝜋
4

−
𝜋
4⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

, 

 

𝐹4 − 𝐹3  �
1 0
0 1

−1 0
−1 0

0 0
0 0

1 −1
0 0

� · �

𝛼0
𝛼1
𝛽0
𝛽1

� =

⎝

⎜⎜
⎜
⎛

𝜋
8
−
𝜋
8

−
𝜋
4

0 ⎠

⎟⎟
⎟
⎞

. 

 

Veiem que el rang de la matriu del sistema és igual al rang de la matriu ampliada, és a 

dir, és un sistema amb infinites solucions, és un sistema compatible indeterminat. I 

aquestes solucions infinites venen expressades en funció d’un paràmetre 𝛽1 com: 

𝛼0 =
𝜋
8

+ 𝛽0 = −
𝜋
8

+ 𝛽1

𝛼1 = −
𝜋
8

+ 𝛽0 = −
3𝜋
8

+ 𝛽1

𝛽0 = −
𝜋
4

+ 𝛽1
𝛽1 = 𝛽1

 

Nosaltres ens centrarem en una d’aquestes infinites solucions que té el sistema, 

concretament triem la més simple en considerar el paràmetre 𝛽1 = 0: 

     𝛼0 = −
𝜋
8

= −22,5°

        𝛼1 = −
3𝜋
8

= −67,5°

    𝛽0 = −
𝜋
4

= −45°

𝛽1 = 0 .
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Aquesta tria de graus dona lloc a una estratègia quàntica òptima en la qual guanyarem 

amb la màxima probabilitat, ja que substituint en la funció  

 

𝑃(𝑉) = 𝑃(𝛼0,𝛼1,𝛽0,𝛽1) = 

  =
1
4

cos2(𝛼0 − 𝛽0) +
1
4

cos2(𝛼0 − 𝛽1) +
1
4

cos2(𝛼1 − 𝛽0) +
1
4

sin2(𝛼1 − 𝛽1), 

s’obté 

𝑃(𝑉) = 𝑃 �−
𝜋
8

,−
3𝜋
8

,−
𝜋
4

, 0� = 

  =
1
4

cos2 �
𝜋
8
� +

1
4

cos2 �−
𝜋
8
� +

1
4

cos2 �−
𝜋
8
� +

1
4

sin2 �−
3𝜋
8
� = cos2 �

𝜋
8
� , 

 

que és la màxima probabilitat de victòria assolible en qualsevol estratègia quàntica. 

 

Remarca: Una altra solució particular del mateix sistema és 

(𝛼0,𝛼1,𝛽0,𝛽1) = (22,5°,−22.5°, 0°, 45°). 

Si haguéssim escollit com a terme independent �−𝜋
8

, 𝜋
8

, 𝜋
8

, 3𝜋
8
� enlloc de l’anterior 

�𝜋
8

,−𝜋
8

,−𝜋
8

,−3𝜋
8
�, podem trobar la solució particular 

(𝛼0,𝛼1,𝛽0,𝛽1) = (22,5°, 67.5°, 45°, 0°). 

En canvi, escollint el terme independent �𝜋
8

, 𝜋
8

, 𝜋
8

, 3𝜋
8
�, el sistema és incompatible i no 

té solució. 
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6. L’artefacte pseudo-quàntic 

L’artefacte pseudo-quàntic  serveix per millorar les probabilitats de guanyar en 

el joc cooperatiu plantejat pel treball de recerca. Veurem que podrà assolir 

probabilitats de victòria més altes que el valor  3
4

= 0.75 de les estratègies clàssiques, i 

fins i tot, més altes que les estratègies quàntiques òptimes.  La idea va sorgir del fet 

d'intentar simular un artefacte quàntic. La simulació per ordinador de l’artefacte 

quàntic es basa en el fet d’implementar un esdeveniment aleatori que tingui una 

distribució de probabilitat com en la taula 7.3 o 7.4. La simulació per ordinador perd 

tot l’encant del procés físic, en el qual l’Alícia i el Bernat operen en les seves 

respectives terminals (giren els seus polaritzadors)  i donen la seva resposta segons la 

lectura que fan d’una mesura. Aleshores ens va sorgir la idea de crear un artefacte 

pseudo-quàntic de veritat, un objecte físic, que funcionés de manera similar a 

l’artefacte quàntic i, alhora, maximitzés la probabilitat de victòria.  

L’artefacte pseudo-quàntic que hem inventat és una ruleta de doble cara. Cada 

cara fa el paper d’una terminal, incomunicada de l’altra, una per a l’Alícia i l’altra per al 

Bernat. Per exemple, ens podem imaginar la doble ruleta orientada verticalment, com 

un rellotge de paret, amb un eix de rotació horitzontal que travessa una paret opaca i 

uneix les dues cares de la ruleta, cada cara a cada costat de la paret.  Cada cara de la 

ruleta té distribuïts els nombres 0 i 1, que seran les respostes de l’Alícia i el Bernat. 

Aquests nombres estan distribuïts estratègicament per tal d'assolir l'objectiu de 

guanyar el joc amb la màxima probabilitat possible. 

Un cop rebudes les preguntes, l’Alícia i el Bernat efectuen, cadascun d’ells, una 

operació al seu terminal pseudo-quàntic: canvien la distribució dels nombres 0 i 1 de la 

seva cara de la ruleta. Aleshores les cares es fan girar alhora. Per exemple, per 

iniciativa de l’àrbitre, que és una mà imparcial. Quan deixa de girar la doble ruleta, es 

mira el resultat que ha sortit a cada cara i aquest resultat, el nombre 0 o 1 que hagi 

sortit, és la resposta que dona l’Alícia i el Bernat, 𝐴 i 𝐵 respectivament. Com que ni 

l’Alícia ni el Bernat no saben quina resposta donaran fins a obtenir el resultat de la 

ruleta, no hi ha hagut transmissió de dades entre ells i es considera una estratègia 

vàlida. 
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La figura 6.1 representa un esquema de la doble ruleta de l’artefacte pseudo-

quàntic. Per visualitzar la distribució dels nombres 0 i 1 de cada cara de la ruleta, 

representem la doble ruleta per dos 𝑛-àgons concèntrics amb la distribució dels bits en 

la cara de sobre, de manera que els puguem veure. El 𝑛-àgon exterior representa el 

terminal de l’Alícia, i l’interior representa el terminal del Bernat. El triangle vermell 

assenyala la combinació de respostes que ha sortit després de fer girar la doble ruleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1: Esquema que representa la doble ruleta de l’artefacte pseudo-quàntic. El 𝑛-àgon exterior 

representa el terminal de l’Alícia, i l’interior representa el terminal del Bernat. El triangle vermell 

assenyala la combinació de respostes que ha sortit després de fer girar la doble ruleta. En aquest cas és 

(𝐴,𝐵) = (0, 0). L’estrella verda representa el pes pseudo-quàntic que truca la doble ruleta. En aquest 

cas la resposta (𝐴,𝐵) = (1, 1) té una probabilitat més alta de sortir que la resta de combinacions. 

Veurem, com hem afirmat en la següent hipòtesi F, que un artefacte com el que 

hem descrit fins aquí no permetrà superar mai la probabilitat de victòria 3
4

= 0.75, que 

és el màxim valor que assoleixen les estratègies basades en la física clàssica. Hem 

solucionat aquesta limitació trucant la ruleta: afegim un pes extra, que anomenem pes 

pseudo-quàntic, en un dels costats del 𝑛-àgon que farà augmentar la probabilitat que 

surti com a resultat la parella de bits que es trobin en aquell costat.  A la figura 6.1 hem 

representat aquest trucatge com una estrella verda. 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
0 

0 

0 

0 

0 0 
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Hipòtesi F: Un artefacte de doble ruleta sense trucar no permetrà superar mai 

la probabilitat de victòria 3
4

= 0.75. 

Validació de la hipòtesi F (demostració de l’enunciat de la hipòtesi): 

Si numerem els costats del 𝑛-àgon des de 1 fins a 𝑛, podem considerar les 

seqüències ordenades de bits 𝐴𝑖 ,𝐴𝑖′ , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, que distribueix l’Alícia sobre els 

costats del seu terminal segons si ha rebut la pregunta 𝑎 = 0 o bé  𝑎 = 1; i les 

seqüències ordenades de bits 𝐵𝑖,𝐵𝑖′, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, que distribueix el Bernat sobre els 

costats segons si ha rebut la pregunta 𝑏 = 0 o bé  𝑏 = 1 : 

• Si 𝑎 = 0, l’Alícia tria la seqüència (𝐴1, … ,𝐴𝑛),𝐴𝑖 ∈ {0,1}. 

• Si 𝑎 = 1, l’Alícia tria la seqüència (𝐴1′ , … ,𝐴𝑛′ ),𝐴𝑖′ ∈ {0,1}. 

• Si 𝑏 = 0, el Bernat tria la seqüència (𝐵1, … ,𝐵𝑛),𝐵𝑖 ∈ {0,1}. 

• Si 𝑏 = 1, el Bernat tria la seqüència (𝐵1′ , … ,𝐵𝑛′ ),𝐵𝑖′ ∈ {0,1}. 

Després de girar la doble ruleta, si surt com a resultat assenyalat el costat 𝑖-

èssim, la parella de respostes que donen és (𝐴,𝐵) = (𝐴𝑖,𝐵𝑖) si 

(𝑎, 𝑏) = (0,0), (𝐴,𝐵) = (𝐴𝑖′ ,𝐵𝑖) si (𝑎, 𝑏) = (1,0), (𝐴,𝐵) = (𝐴𝑖,𝐵𝑖′) si (𝑎, 𝑏) = (0,1), o 

bé (𝐴,𝐵) = (𝐴𝑖′ ,𝐵𝑖′) si (𝑎, 𝑏) = (1,1). 

A partir de les seqüències triades, queden determinades la probabilitat de 

victòria condicionada a les preguntes rebudes de la manera següent: 

𝑃(𝑉|𝐼1) = 𝑃�𝑉�(𝑎, 𝑏) = (0, 0)� =
card{𝑖:𝐴𝑖 = 𝐵𝑖}

𝑛
 , 

𝑃(𝑉|𝐼2) = 𝑃�𝑉�(𝑎, 𝑏) = (0, 1)� =
card{𝑖:𝐴𝑖 = 𝐵𝑖′}

𝑛
 , 

𝑃(𝑉|𝐼3) = 𝑃�𝑉�(𝑎, 𝑏) = (1, 0)� =
card{𝑖:𝐴𝑖′ = 𝐵𝑖}

𝑛
 , 

𝑃(𝑉|𝐼4) = 𝑃�𝑉�(𝑎, 𝑏) = (1, 1)� =
card{𝑖:𝐴𝑖′ ≠ 𝐵𝑖′}

𝑛
 , 

on card expressa el nombre d’elements d’un conjunt, el seu cardinal. La probabilitat 

de victòria total és 
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𝑃(𝑉) =  
1
4
�𝑃(𝑉|𝐼1) +  𝑃(𝑉|𝐼2) + 𝑃(𝑉|𝐼3) + 𝑃(𝑉|𝐼4)� .                    

Ara, observem que per cada 𝑖, com a màxim, es compleixen tres de les quatre 

igualtats 𝐴𝑖 = 𝐵𝑖, 𝐴𝑖′ = 𝐵𝑖, 𝐴𝑖 = 𝐵𝑖′, 𝐴𝑖′ ≠ 𝐵𝑖′. Per tant,  

𝑃(𝑉) ≤  
1

4𝑛
(3𝑛) =

3
4

, 

i la hipòtesi F queda demostrada. 

L’artefacte pseudo-quàntic és una ruleta doble trucada que té un pes pseudo-

quàntic 𝑥 en un dels costats del 𝑛-àgon que fa augmentar la probabilitat que surti com 

a resultat la parella de bits que es trobin en aquell costat. El pes pseudo-quàntic 𝑥 

provoca que el costat trucat tingui probabilitat de sortir 1+𝑥
𝑛+𝑥

 , mentre que la resta de 

costats té probabilitat de sortir 1
𝑛+𝑥

. Suposarem que és l’Alícia la que podrà col·locar el 

pes pseudo-quàntic al costat que li plagui, segons la pregunta que rebi. Per això, a la 

figura 6.1 l’estrella verda que representa el pes pseudo-quàntic s’ha representat a la 

part de la ruleta que representa el terminal de l’Alícia. 

Mitjançant un procediment que explicarem a les properes seccions aconseguirem 

𝑃(𝑉|𝐼1) = 𝑃�𝑉�(𝑎, 𝑏) = (0, 0)� =
card{𝑖:𝐴𝑖 = 𝐵𝑖} + 𝑥

𝑛 + 𝑥
 , 

𝑃(𝑉|𝐼2) = 𝑃�𝑉�(𝑎, 𝑏) = (0, 1)� =
card{𝑖:𝐴𝑖 = 𝐵𝑖′} + 𝑥

𝑛 + 𝑥
 , 

𝑃(𝑉|𝐼3) = 𝑃�𝑉�(𝑎, 𝑏) = (1, 0)� =
card{𝑖:𝐴𝑖′ = 𝐵𝑖} + 𝑥

𝑛 + 𝑥
 , 

𝑃(𝑉|𝐼4) = 𝑃�𝑉�(𝑎, 𝑏) = (1, 1)� =
card{𝑖:𝐴𝑖′ ≠ 𝐵𝑖′} + 𝑥

𝑛 + 𝑥
 , 

i que per cada 𝑖 es compleixin exactament tres de les quatre igualtats 𝐴𝑖 = 𝐵𝑖, 𝐴𝑖′ = 𝐵𝑖, 

𝐴𝑖 = 𝐵𝑖′, 𝐴𝑖′ ≠ 𝐵𝑖′. Per tant,  

𝑃(𝑉) =  
1

4(𝑛 + 𝑥)
(3𝑛 + 4𝑥) =  

1
4(𝑛 + 𝑥)

(3𝑛 + 3𝑥 + 𝑥) =
3
4

+
𝑥

4(𝑛 + 𝑥)
. 
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A partir d’aquesta fórmula, es veu que, fent tendir 𝑥 → +∞, el sumand de la 

dreta té límit   

lim
𝑥→+∞

𝑥
4(𝑛 + 𝑥)

=
1
4

 , 

i per tant la probabilitat de victòria té límit: lim𝑥→+∞ 𝑃(𝑉) = 1. 

Així, doncs, amb un pes pseudo-quàntic prou gran es podrà sobrepassar el valor 
3
4
  de les estratègies clàssiques òptimes, i també la fita cos2 �𝜋

8
� de Tsirelson de les 

estratègies quàntiques òptimes. 
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6.1. Estratègia pseudo-quàntica 

En l’estratègia pseudo-quàntica l’Alícia i el Bernat utilitzen l’artefacte pseudo-

quàntic de doble ruleta trucat en forma d’octògon segons un procediment que 

explicarem tot seguit. Aquest artefacte té un pes pseudo-quàntic 𝑥 en un dels costats 

de l’octògon que fa augmentar la probabilitat que surti com a resultat la parella de bits 

que es trobin en aquell costat. El pes pseudo-quàntic 𝑥 provoca que el costat trucat 

tingui probabilitat de sortir 1+𝑥
8+𝑥

 , mentre que la resta de costats té probabilitat de sortir 

1
8+𝑥

. Sabem que només l’Alícia pot moure el pes pseudo-quàntic al costat que li plagui, 

segons la pregunta que rebi. 

 Abans de començar el joc pacten una estratègia sobre com distribuir els seus 

bits en cada terminal de la doble ruleta, i com quedarà col·locat el pes pseudo-quàntic, 

que només pot moure l’Alícia, sense que el Bernat no en sàpiga res. Acorden establir 

una posició inicial de la ruleta abans de cada partida on el costat trucat ocupa l’extrem 

vertical superior.  Un cop rebudes les preguntes, l’Alícia i el Bernat, efectua cadascú 

una distribució dels seus bits al seu terminal quàntic, i, si és el cas, l’Alícia modifica la 

col·locació del pes pseudo-quàntic.  Aleshores l’àrbitre fa girar la doble ruleta i surt 

com a resultat una parella de bits, un de cada terminal. El resultat és la resposta o 

output que donen.  

L’Alícia i el Bernat acorden l’estratègia següent segons les preguntes que reben. 

Suposem que les seqüències de bits de cadascú comencen en la posició vertical  

superior (la que correspondria a les 12 hores en un rellotge) de cada terminal i 

ressegueixen la resta de costats en sentit horari. Marcarem amb un asterisc el bit de 

l’Alícia que correspon al costat on ha col·locat el pes pseudo-quàntic. 

• Si l’Alícia rep 0, tria la distribució de bits (0∗, 0,0,1,1,1,1,0). 

• Si l’Alícia rep 1, tria la distribució de bits  (0,0,1,1,1,1,0, 0∗). 

• Si ell Bernat rep 0, tria la distribució de bits (0,0,0,1,1,1,1,0). 

• Si el Bernat rep 1, tria la distribució de bits (0,0,0,0,1,1,1,1). 

Observem que  l’acció que emprèn tant l’Alícia com el Bernat depèn només de 

la pregunta que rep, independentment de la que rep l’altra persona. Aquest tret és 
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indispensable perquè es compleixi la hipòtesi d’incomunicació, que és una de les regles 

del joc. 

 

 

Fig. 6.2: Esquema que il·lustra com l’Alícia i el Bernat usen l’artefacte pseudo-quàntic que els permetrà 
guanyar el joc cooperatiu amb probabilitat més alta que amb qualsevol altra estratègia anterior (Font:  
modificació d’una imatge extreta del llibre Schrödinger’s rabbits de Colin Bruce [7]). 

Ara distingirem els quatre successos 𝐼1, 𝐼2, 𝐼3, 𝐼4 de les diferents preguntes 

possibles, 

𝐼1 = {(𝑎, 𝑏) = (0, 0)}, 𝐼2 = {(𝑎, 𝑏) = (0, 1)}, 

𝐼3 = {(𝑎, 𝑏) = (1, 0)}, 𝐼4 = {(𝑎, 𝑏) = (1, 1)}, 

i calcularem cada probabilitat de victòria condicionada a la pregunta rebuda per 

obtenir una expressió per a la probabilitat de victòria total usant la fórmula (1):  

𝑃(𝑉) =  
1
4
�𝑃(𝑉|𝐼1) +  𝑃(𝑉|𝐼2) + 𝑃(𝑉|𝐼3) + 𝑃(𝑉|𝐼4)� .                    
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Cas 𝐼1 = {(𝑎, 𝑏) = (0, 0)}. Comptem quantes  coincidències (en negreta) hi ha 

en els bits de les distribucions que han triat l’Alícia i el Bernat (veure figura 6.3): 

Alícia 𝟎∗ 𝟎 𝟎 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟎 

Bernat 𝟎 𝟎 𝟎 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟎 
 

Hi ha coincidència en tots els costats. Per tant 𝑃(𝑉|𝐼1) = 8+𝑥
8+𝑥

= 1. 

Cas 𝐼2 = {(𝑎, 𝑏) = (0, 1)}. Comptem quantes  coincidències (en negreta) hi ha 

en els bits de les distribucions que han triat l’Alícia i el Bernat (veure figura 6.4): 

Alícia 𝟎∗ 𝟎 𝟎 1 𝟏 𝟏 𝟏 0 

Bernat 𝟎 𝟎 𝟎 0 𝟏 𝟏 𝟏 1 
 

Hi ha coincidència en sis costats, un d’ells el costat trucat. Per tant 𝑃(𝑉|𝐼2) = 6+𝑥
8+𝑥

. 

Cas 𝐼3 = {(𝑎, 𝑏) = (1, 0)}. Comptem quantes  coincidències (en negreta) hi ha 

en els bits de les distribucions que han triat l’Alícia i el Bernat (veure figura 6.5): 

Alícia 𝟎 𝟎 1 𝟏 𝟏 𝟏 0 𝟎∗ 

Bernat 𝟎 𝟎 0 𝟏 𝟏 𝟏 1 𝟎 
 

Hi ha coincidència en sis costats, un d’ells el costat trucat. Per tant 𝑃(𝑉|𝐼3) = 6+𝑥
8+𝑥

. 

Cas 𝐼4 = {(𝑎, 𝑏) = (1, 1)}. Comptem quantes diferències (en negreta) hi ha 

entre les bits de les distribucions que han triat l’Alícia i el Bernat (veure figura 6.6): 

Alícia 0 0 𝟏 𝟏 1 1 𝟎 𝟎∗ 

Bernat 0 0 𝟎 𝟎 1 1 𝟏 𝟏 
 

Hi ha coincidència en quatre costats, un d’ells el trucat. Per tant 𝑃(𝑉|𝐼4) = 4+𝑥
8+𝑥

. 

Per tant, la probabilitat de victòria d’aquesta estratègia pseudo-quàntica és  

𝑃(𝑉) =  
1
4
�

8 + 𝑥
8 + 𝑥

+ 
6 + 𝑥
8 + 𝑥

+
6 + 𝑥
8 + 𝑥

+
4 + 𝑥
8 + 𝑥

� =
24 + 4𝑥
4(8 + 𝑥)

=
6 + 𝑥
8 + 𝑥

. 
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Fig. 6.3: Artefacte pseudo-quàntic: distribució inicial dels bits i del pes pseudo-quàntic en el cas de la 

parella de preguntes 𝐼1 = {(𝑎, 𝑏) = (0, 0)}. L’octògon exterior representa el terminal de l’Alícia, i 

l’interior representa el terminal del Bernat. Després de girar la doble ruleta trucada la probabilitat de 

que surti un resultat guanyador és 𝑃(𝑉|𝐼1) = 8+𝑥
8+𝑥

= 1. 

 

                     

Fig. 6.4: Artefacte pseudo-quàntic: distribució inicial dels bits i del pes pseudo-quàntic en el cas de la 

parella de preguntes 𝐼2 = {(𝑎, 𝑏) = (0, 1)}. L’octògon exterior representa el terminal de l’Alícia, i 

l’interior representa el terminal del Bernat. Després de girar la doble ruleta trucada la probabilitat de 

que surti un resultat guanyador és 𝑃(𝑉|𝐼2) = 6+𝑥
8+𝑥

. 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

1 
1 

1 

1 
1 

0 0 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

0 
0 

0 

1 
1 

1 

1 
0 

0 0 



102 
 

                     

Fig. 6.5: Artefacte pseudo-quàntic: distribució inicial dels bits i del pes pseudo-quàntic en el cas de la 

parella de preguntes 𝐼3 = {(𝑎, 𝑏) = (1, 0)}. L’octògon exterior representa el terminal de l’Alícia, i 

l’interior representa el terminal del Bernat. Després de girar la doble ruleta trucada la probabilitat de 

que surti un resultat guanyador és 𝑃(𝑉|𝐼1) = 6+𝑥
8+𝑥

. 

 

                    

Fig. 6.6: Artefacte pseudo-quàntic: distribució inicial dels bits i del pes pseudo-quàntic en el cas de la 

parella de preguntes 𝐼4 = {(𝑎, 𝑏) = (1, 1)}. L’octògon exterior representa el terminal de l’Alícia, i 

l’interior representa el terminal del Bernat. Després de girar la doble ruleta trucada la probabilitat de 

que surti un resultat guanyador és 𝑃(𝑉|𝐼1) = 4+𝑥
8+𝑥
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𝑃(𝑉/(𝑎, 𝑏) 

 

𝑎 = 0 

 

𝑎 = 1 

 

𝑏 = 0 

 

1 

 

6 + 𝑥
8 + 𝑥

 

 

𝑏 = 1 

 

6 + 𝑥
8 + 𝑥

 

 

4 + 𝑥
8 + 𝑥

 
 

Taula 6.1: Probabilitat de victòria de l’estratègia pseudo-quàntica condicionada a les preguntes rebudes, 

amb pes pseudo-quàntic 𝑥. La probabilitat de victòria total és 𝑃(𝑉) = 6+𝑥
8+𝑥. 

Així, doncs, l’estratègia pseudo-quàntica té una probabilitat de victòria 

𝑃(𝑉) =  
6 + 𝑥
8 + 𝑥

 , 

amb probabilitats de victòria condicionada segons es veu a la taula 6.1. Observem que 

si el pes pseudo-quàntic és nul, 𝑥 = 0, aleshores 𝑃(𝑉) = 6+𝑥
8+𝑥

= 3
4

= 0.75, que és la 

màxima probabilitat de victòria segons les lleis de la física clàssica. Per a qualsevol pes 
pseudo-quàntic no nul, 𝑥 ≠ 0, aleshores se supera la fita de 0.75: 

𝑃(𝑉) =
6 + 𝑥
8 + 𝑥

>
3
4

 , 

ja que es compleix  4(6 + 𝑥) > 3(8 + 𝑥) ⇔ 4𝑥 > 3𝑥. Si volem que la probabilitat de 
victòria superi un llindar λ < 1, imposem 

𝑃(𝑉) =
6 + 𝑥
8 + 𝑥

> λ , 

i aïllem 𝑥 en funció de λ: 6 + 𝑥 > λ(8 + 𝑥) ⇔ 𝑥(1 − λ) > 8λ− 6 ⇔ 𝑥 > 8λ−6
1−λ

.  

Si el llindar que volem superar és la probabilitat de victòria màxima cos2 �𝜋
8
� ≈

0.85355 de les estratègies quàntiques, prenem  λ = 0.86 i obtenim que el pes 

pseudo-quàntic cal que sigui més gran que 𝑥 > 8λ−6
1−λ

= 6.29. 
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6.2. Artefacte pseudo-quàntic òptim 

 A la secció 6.1 hem considerat un artefacte pseudo-quàntic en forma 

d’octògon. El pes pseudo-quàntic 𝑥 provoca que el costat trucat tingui probabilitat de 

sortir 1+𝑥
8+𝑥

 , mentre que la resta de costats té probabilitat de sortir 1
8+𝑥

.  

A l’hora de construir el prototip del nostre artefacte pseudo-quàntic caldrà 

interpretar aquestes probabilitats en termes de pesos físics reals. Per a fer-ho 

assumirem que se satisfan el següents principis mecànics: 

Principis mecànics:   

1. Si les 𝑛 porcions triangulars d’un 𝑛-àgon regular tenen el mateix pes 

físic, aleshores tots els costats tenen la mateixa probabilitat de sortir, en 

fer rodar el 𝑛-àgon verticalment sobre un eix a mode de ruleta de paret. 

 
2. Si les 𝑛 porcions triangulars d’un 𝑛-àgon regular tenen pesos físics de 

𝑔1, … ,𝑔𝑛 grams, aleshores el costat corresponent a la porció de 𝑔𝑖 

grams té probabilitat de sortir 𝑃 = 𝑔𝑖
𝑔1+⋯+ 𝑔𝑛

. 
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El pes pseudo-quàntic 𝑥 provoca que el costat trucat tingui probabilitat de 

sortir 1+𝑥
𝑛+𝑥

 , mentre que la resta de costats té probabilitat de sortir 1
𝑛+𝑥

. Assumint els 

principis mecànics anteriors,  el pes pseudo-quàntic s’interpreta de la manera següent 

en termes de pesos físics: si cada porció triangular d’una rodeta sense trucar en forma 

de 𝑛-àgon regular té un cert pes físic de 𝑝 grams, aleshores en afegir el pes pseudo-

quàntic 𝑥 al costat trucat el pes físic de la porció triangular corresponent passa a ser de  

𝑝 + 𝑥𝑝 = (1 + 𝑥)𝑝 grams.  

Així un pes pseudo-quàntic  𝑥 = 1, 2, …, ens obliga a construir un artefacte 

pseudo-quàntic amb una porció triangular que tingui el doble de pes, o el triple de 

pes,... , respectivament, que la resta de porcions. Tal i com hem vist a la secció 6.1, si 

volem construir un artefacte pseudo-quàntic que millori la probabilitat de victòria de 

les estratègies quàntiques, és suficient considerar un pes pseudo-quàntic 𝑥 > 6.29. 

Podríem considerar la seva construcció afegint al costat trucat una boleta d’un 

material pesat com el plom. 

A l’hora de construir físicament un artefacte pseudo-quàntic, és important 

saber quin és el 𝑛-àgon més adequat (triangle, quadrat, pentàgon, hexàgon, ...) per 

assolir probabilitats de victòria altres sense necessitat d’augmentar massa el pes 

pseudo-quàntic 𝑥. Per aquest motiu és interessant preguntar-se si amb un nombre de 

costats 𝑛 més gran es pot millorar la probabilitat de victòria. Veurem que ocorre 

precisament tot el contrari: 

Hipòtesi G: Un artefacte pseudo-quàntic en forma de 𝑛-àgon amb un pes 

pseudo-quàntic 𝑥 fixat té probabilitat de victòria cada vegada menor a mesura que  𝑛 

augmenta. 

Validació de la hipòtesi G (demostració de l’enunciat de la hipòtesi): 

Numerem els costats del 𝑛-àgon trucat des de 1 fins a 𝑛, i considerem les 

seqüències ordenades de bits que distribueixen l’Alícia i el Bernat sobre els costats del 

seu terminal segons les preguntes rebudes: 

• Si 𝑎 = 0, l’Alícia tria la seqüència (𝐴1, … ,𝐴𝑛),𝐴𝑖 ∈ {0,1}. 

• Si 𝑎 = 1, l’Alícia tria la seqüència (𝐴1′ , … ,𝐴𝑛′ ),𝐴𝑖′ ∈ {0,1}. 
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• Si 𝑏 = 0, el Bernat tria la seqüència (𝐵1, … ,𝐵𝑛),𝐵𝑖 ∈ {0,1}. 

• Si 𝑏 = 1, el Bernat tria la seqüència (𝐵1′ , … ,𝐵𝑛′ ),𝐵𝑖′ ∈ {0,1}. 

Suposem que l’Alícia i el Bernat trien una estratègia astuta en la distribució dels 

seus bits i en la col·locació del pes pseudo-quàntic 𝑥, que els doni una probabilitat de 

victòria òptima. D’una banda,  cal que es compleixin sempre tres de les quatre 

igualtats 𝐴𝑖 = 𝐵𝑖, 𝐴𝑖′ = 𝐵𝑖, 𝐴𝑖 = 𝐵𝑖′, 𝐴𝑖′ ≠ 𝐵𝑖′. D’altra banda, l’Alícia s’ha d’assegurar 

que col·loca sempre el pes pseudo-quàntic sobre el costat d’una combinació de bits 

(d’ella i del Bernat) que computarà com a guanyadora.  

Suposant aquestes condicions d’una estratègia astuta, es pot calcular la 

probabilitat de victòria condicionada a les preguntes rebudes de la manera següent: 

𝑃(𝑉|𝐼1) = 𝑃�𝑉�(𝑎, 𝑏) = (0, 0)� =
card{𝑖:𝐴𝑖 = 𝐵𝑖} + 𝑥

𝑛 + 𝑥
 , 

𝑃(𝑉|𝐼2) = 𝑃�𝑉�(𝑎, 𝑏) = (0, 1)� =
card{𝑖:𝐴𝑖 = 𝐵𝑖′} + 𝑥

𝑛 + 𝑥
 , 

𝑃(𝑉|𝐼3) = 𝑃�𝑉�(𝑎, 𝑏) = (1, 0)� =
card{𝑖:𝐴𝑖′ = 𝐵𝑖} + 𝑥

𝑛 + 𝑥
 , 

𝑃(𝑉|𝐼4) = 𝑃�𝑉�(𝑎, 𝑏) = (1, 1)� =
card{𝑖:𝐴𝑖′ ≠ 𝐵𝑖′} + 𝑥

𝑛 + 𝑥
 , 

on card expressa el nombre d’elements d’un conjunt, el seu cardinal. La probabilitat 

de victòria total és 

𝑃(𝑉) =  
1
4
�𝑃(𝑉|𝐼1) +  𝑃(𝑉|𝐼2) + 𝑃(𝑉|𝐼3) + 𝑃(𝑉|𝐼4)� .                    

Com que suposem que per cada 𝑖, es compleixen sempre tres de les quatre 

igualtats 𝐴𝑖 = 𝐵𝑖, 𝐴𝑖′ = 𝐵𝑖, 𝐴𝑖 = 𝐵𝑖′, 𝐴𝑖′ ≠ 𝐵𝑖′, es té  

𝑃(𝑉) =  
3𝑛 + 4𝑥
4(𝑛 + 𝑥)

=  
3𝑛 + 3𝑥 + 𝑥

4(𝑛 + 𝑥)
=

3
4

+
𝑥

4(𝑛 + 𝑥)
. 

A partir d’aquesta fórmula, es veu que, fent tendir 𝑛 → +∞, el sumand de la 

dreta té límit   
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lim
𝑥→+∞

𝑥
4(𝑛 + 𝑥)

= 0 , 

i, per tant, la probabilitat de victòria té límit  lim𝑛→+∞ 𝑃(𝑉) = 3
4
. 

Així, doncs, amb un pes pseudo-quàntic fixat  i per a 𝑛 prou gran, la probabilitat 

de victòria s’aproxima al valor 3
4
  de les estratègies clàssiques òptimes, i queda per sota 

de la fita cos2 �𝜋
8
� de Tsirelson de les estratègies quàntiques òptimes. 

De fet, podem demostrar que, donat pes pseudo-quàntic fixat 𝑥 > 0, cada 

vegada que afegim un costat al 𝑛-àgon la probabilitat de victòria decreix. Considerem 

la probabilitat de victòria com una funció en la variable real 𝑦 que substitueix el 

nombre natural  𝑛: 

𝑃(𝑉) = 𝑃(𝑦) =  
3𝑦 + 4𝑥
4(𝑦 + 𝑥)

=  
3
4

+
𝑥

4(𝑦 + 𝑥)
 . 

La derivada de la funció respecte la variable 𝑦 és 

𝑑𝑃
𝑑𝑦

(𝑦) =  
𝑑𝑃
𝑑𝑦

 �
3
4

+
𝑥

4(𝑦 + 𝑥)
� =

−𝑥
4(𝑦 + 𝑥)2

< 0, 

i, en ser negativa per a tot valor de 𝑦, ens indica que la funció 𝑃(𝑦) =  3
4

+ 𝑥
4(𝑦+𝑥)

 és 

estrictament decreixent. Amb això queda totalment demostrada la hipòtesi G. 
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6.3. Disseny de l’artefacte pseudo-quàntic 

En aquesta secció s’explica com s’ha desenvolupat el sisè objectiu d’aquest 

treball de recerca, que consisteix a construir un prototip del nou artefacte pseudo-

quàntic que s’ha inventat. S’ha construït el prototip amb una impressora 3d. Això 

valida la hipòtesi de partida H4, que planteja si es pot inventar un artefacte que tingui 

un efecte semblant a l’entrellaçament quàntic.  

Quan estàvem pensant com dissenyar la doble ruleta, ens vam aturar a pensar 

com la voldríem fer (amb quins materials, eines, etc...). Llavors, ens vam adonar que 

dissenyar una roda amb diferents bits distribuïts d'una manera específica era massa 

difícil per fer-ho amb materials casolans, i vam tenir la idea de dur aquest projecte a 

una impressora 3D. Com que la majoria d'impressores 3D importen els arxius en un 

format step, vam buscar un programa que pogués exportar en aquest format. Vam 

escollir un programa gratuït, encara que difícil de fer servir, anomenat FreeCad. 

 L’artefacte pseudo-quàntic consta de 6 peces, tal i com es mostra a la figura 

6.7: dos suports en forma de “T” invertida, un cilindre (que és l’eix que uneix les dues 

rodetes), dues rodetes en forma d'octàgons regulars (els dos terminals, un per a l’Alícia 

i l’altre per al Bernat), i un marcador triangular per assenyalar el resultat. Una de les 

rodetes, la que correspon al terminal de l’Alícia, té una porció triangular de l’octàgon 

amb el doble de gruix que la resta, per tal de que pesi més (concretament pesa el 

doble que qualsevol altra porció triangular de l’octàgon). Per tant, el nostre prototip 

d’artefacte pseudo-quàntic té un pes pseudo-quàntic 𝑥 = 1, i l’estratègia pseudo-

quàntica té en aquest cas probabilitat de victòria 

𝑃(𝑉) =  
6 + 𝑥
8 + 𝑥

=
7
9

= 0.77� . 

S’ha escollit la forma octagonal. Ens ha semblat una solució que equilibra el 

disseny  amb unes bones propietats matemàtiques.   D’una banda, sembla plausible 

que un octàgon pugui complir els principis mecànics establerts a la secció 6.2. De l’altra 

banda, 𝑛 = 8 dona una probabilitat de victòria amb un pes pseudo-quàntic que és 

realista de construir, si es volgués superar la probabilitat de victòria de les estratègies 

quàntiques. 
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Fig. 6.7: Disseny del prototip de l’artefacte pseudo-quàntic. Consta de 6 peces: dos suports iguals per a 
l’eix (S1 i  S2), un eix en forma de cilindre (E), dues rodetes en forma d'octàgons regulars (A i B) i un 
marcador triangular (M). Una de les rodetes (A), la que correspon al terminal de l’Alícia, té una porció 
triangular de l’octàgon amb el doble de gruix que la resta, per tal de que pesi més. 
  

A 

S1  S2  

E M 

B 
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7. Comparativa de les estratègies E1, E2, E3 i E4 

Aquest capítol fa un estudi comparatiu de les estratègies estudiades fins ara: 

l’estratègia determinista (E1), la qual és un cas particular de l’estratègia probabilista 

sense correlacions (E2); l’estratègia quàntica (E3), de la qual considerarem dos casos 

segons si usa un artefacte quàntic uniparamètric o bé de quatre paràmetres; i 

finalment l’estratègia pseudo-quàntica (E4). L’estudi comparatiu es durà a terme de 

dues maneres: a nivell de simulacions i a nivell teòric. 

7.1 Simulacions de les estratègies E1, E2, E3 i E4, i comparativa 
de resultats 

 Hem implementat diversos programes que simulen cadascuna de les 

estratègies estudiades fins aquí. Són els programes A1, A2, A3 i A4  de l’annex A. Quan 

executem cada programa, se’ns demana quantes partides es volen jugar del joc 

cooperatiu CHSH, i els valors dels paràmetres relatius a l’estratègia considerada. El 

resultat de cada execució programa és mostrar els resultats de la simulació del joc, i es 

proporciona el percentatge de partides que han guanyat l’Alícia i el Bernat entre el 

total de partides jugades.  

La gràfica 7.1 mostra les dades obtingudes en executar aquest programa per a 

quatre estratègies diferents, que inclouen estratègies òptimes de cada tipus (E1), (E2), 

i dels dos casos de (E3). Després de 1000 partides, observem que en totes les quatre 

estratègies el percentatge de partides guanyades aproxima la seva probabilitat de 

victòria. 

La gràfica 7.2 compara l’estratègia pseudo-quàntica (E4) amb l’estratègia 

quàntica (E3) òptima i l’estratègia determinista-probabilista (E1-E2) òptima. S’hi 

mostren les simulacions de dos jocs amb artefactes pseudo-quàntics octogonals i de 

pesos 𝑥 = 6.29 i 𝑥 = 2, respectivament. Altra vegada, després de 1000 partides, 

observem que en totes les quatre estratègies el percentatge de partides guanyades 

aproxima la seva probabilitat de victòria. 
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Gràfica 7.1: Gràfiques de quatre simulacions del joc CHSH segons diferents estratègies. Cadascuna 

correspon a una estratègia diferent: probabilista (E2) amb paràmetres 𝑎0 = 𝑎1 = 𝑏0 = 𝑏1 = 1
2
 en groc, 

determinista-probabilista (E1-E2) òptima amb paràmetres 𝑎0 = 𝑎1 = 𝑏0 = 𝑏1 = 0 en vermell, quàntica 

(E3) uniparamètrica òptima en blau, quàntica (E3) de quatre paràmetres òptima en verd. 

 

 
Gràfica 7.2: Gràfiques de quatre simulacions del joc CHSH segons diferents estratègies. Cadascuna 

correspon a una estratègia diferent: determinista-probabilista (E1-E2) òptima en vermell, quàntica (E3) 

òptima  en verd, pseudo-quàntica (E4) octogonal de pes 𝑥 = 6.29 en groc, pseudo-quàntica (E4) 

octogonal de pes 𝑥 = 2 en blau. 
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Ara volem mostrar com varia la probabilitat de victòria de l’artefacte pseudo-

quàntic si variem, a més del pes, també el nombre de costats. La gràfica 7.3 compara 

diverses estratègies pseudo-quàntica (E4) i l’estratègia quàntica (E3) òptima. S’hi 

mostren les simulacions de dos jocs amb artefactes pseudo-quàntics octogonals i de 

pesos 𝑥 = 6.29 i 𝑥 = 2, respectivament, i de dos jocs més amb artefactes pseudo-

quàntics hexagonals i de pesos 𝑥 = 6.29 i 𝑥 = 2, respectivament. Observem que en 

disminuir el nombre de costats de l’artefacte pseudo-quàntic la probabilitat de victòria 

augmenta.  

 

Gràfica 7.3: Gràfiques de cinc simulacions del joc CHSH segons diferents estratègies. Cadascuna 

correspon a una estratègia diferent: quàntica (E3) òptima  en vermell, pseudo-quàntica (E4) octogonal 

de pes 𝑥 = 6.29 en verd fosc, pseudo-quàntica (E4) hexagonal de pes 𝑥 = 6.29 en verd clar, pseudo-

quàntica (E4) octogonal de pes 𝑥 = 2 en lila fosc, pseudo-quàntica (E4) hexagonal de pes 𝑥 = 2 en lila 

clar. 

 

 És interessant remarcar que cada vegada que executem un mateix programa 

amb els mateixos paràmetres la simulació dona un percentatge de partides guanyades 

final diferent. Aquesta variabilitat és intrínseca a totes les simulacions. Mostrem a la 

gràfica 7.4 un exemple d’aquesta variabilitat en el cas d’una estratègia determinista-

probabilista (E1-E2) òptima amb paràmetres 𝑎0 = 𝑎1 = 𝑏0 = 𝑏1 = 0 després de 1000 

partides jugades. 
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Gràfica 7.4: Gràfiques que mostren la variabilitat del percentatge de partides guanyades en funció del 

nombre de partides jugades en quatre simulacions del joc segons la mateixa determinista-probabilista 

(E1)-(E2) òptima amb paràmetres 𝑎0 = 𝑎1 = 𝑏0 = 𝑏1 = 0.  Cadascuna correspon a una simulació 

diferent amb el mateixos paràmetres i 1000 partides jugades. 
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7.2 Distribucions de probabilitat de les estratègies E1, E2, E3 i E4 

 En aquesta secció hem recollit els resultats teòrics desenvolupats fins a aquí i 

els presentem resumits en forma de taules de distribució de probabilitat de cadascuna 

de les estratègies estudiades E1, E2, E3 i E4. 

 Introduïm una nova estratègia E7, que anomenem meta-quàntica, que és una 

generalització de l’estratègia quàntica E3 de quatre paràmetres (𝛼0,𝛼1,𝛽0,𝛽1). 

L’estratègia E7 té també quatre paràmetres: (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4). Si fem el canvi 

(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (𝛼0 − 𝛽0,𝛼0 − 𝛽1,𝛼1 − 𝛽0,𝛼1 − 𝛽1), 

l’estratègia E7 es converteix en l’estratègia quàntica E3 de quatre paràmetres. 

Observem que els quatre paràmetres de l’estratègia E7 són lliures, és a dir, no hi ha 

cap relació entre ells. En canvi, podem considerar que l’estratègia quàntica és un cas 

particular d’estratègia meta-quàntica amb paràmetres (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) que satisfan la 

relació 𝑥1 − 𝑥2 − 𝑥3 + 𝑥4 = 0. La distribució de probabilitat de l’estratègia meta-

quàntica (taula 7.7) s’obté a partir de la distribució de probabilitat de l’estratègia 

quàntica (taula 7.4) fent el canvi de paràmetres indicat més amunt. Veurem al capítol 8 

que l’estratègia d’aprenentatge automàtic E6 assoleix distribucions de probabilitat que 

aproximen molt acuradament les de l’estratègia E7. 

A cada taula s’han destacat en negreta les probabilitats dels successos que fan 

guanyar el joc. Així la probabilitat de victòria 𝑃(𝑉) serà la suma de les probabilitats en 

negreta de cada taula. La fórmula 𝑃(𝑉) en funció dels paràmetres que intervenen en 

cada estratègia es mostra a continuació del nom de l’estratègia. S’han pintat el fons de 

la taula de colors diferents segons la partició de l’espai mostral relativa a les diferents 

preguntes possibles segons el conveni següent: 

𝐼1 = {(𝑎, 𝑏) = (0, 0)}, 

𝐼2 = {(𝑎, 𝑏) = (0, 1)}, 

𝐼3 = {(𝑎, 𝑏) = (1, 0)}, 

𝐼4 = {(𝑎, 𝑏) = (1, 1)}. 
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Un cas d’estratègia determinista òptima (E1) 

𝑃(𝑉) = 𝑃(1,1,1,1) =
3
4

 

 
 

𝑷(𝑨,𝑩;𝒂,𝒃) 

Alícia 
(𝐴,𝑎) = (0, 0) 

𝑃 =
1
2

 

 

(𝐴,𝑎) = (1, 0) 

𝑃 = 0 

 

(𝐴,𝑎) = (0, 1) 

𝑃 =
1
2

 

 

(𝐴,𝑎) = (1, 1) 

𝑃 = 0 

Bernat 
(𝐵, 𝑏) = (0, 0) 

𝑃 =
1
2

 

 
𝟏
𝟒

 

 

0 

 

𝟏
𝟒

 

 

0 

 

(𝐵, 𝑏) = (1, 0) 

𝑃 = 0 

 

0 

 

𝟎 

 

 

0 

 

𝟎 

 

(𝐵, 𝑏) = (0, 1) 

𝑃 =
1
2

 

 

𝟏
𝟒

 

 

0 

 

1
4

 

 

 

𝟎 

 

(𝐵, 𝑏) = (1, 1) 

𝑃 = 0 

 

0 

 

𝟎 

 

𝟎 

 

0 

 

Taula 7.1 
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Estratègia probabilista sense correlacions (E2) 
 

𝑃(𝑉) = 𝑃(𝑎0,𝑎1, 𝑏0, 𝑏1) =
3
4

+
1
4

(2𝑎0𝑏0 + 2𝑎1𝑏0 + 2𝑎0𝑏1 − 2𝑏0 − 2𝑎0 − 2𝑎1𝑏1) 

 
 

𝑷(𝑨,𝑩;𝒂,𝒃) 

Alícia 
(𝐴,𝑎) = (0, 0) 

𝑃 =
𝑎0
2

 

 

(𝐴,𝑎) = (1, 0) 

𝑃 =
(1 − 𝑎0)

2
 

 

(𝐴,𝑎) = (0, 1) 

𝑃 =
𝑎1
2

 

 

(𝐴,𝑎) = (1, 1) 

𝑃 =
(1 − 𝑎1)

2
 

Bernat 
(𝐵, 𝑏) = (0, 0) 

𝑃 =
𝑏0
2

 

 
𝟏
𝟒
𝒂𝟎𝒃𝟎 

 

1
4

(1 − 𝑎0)𝑏0 

 

𝟏
𝟒
𝒂𝟏𝒃𝟎 

 

1
4

(1 − 𝑎1)𝑏0 

 

(𝐵, 𝑏) = (1, 0) 

𝑃 =
(1 − 𝑏0)

2
 

 

1
4
𝑎0(1 − 𝑏0) 

 

𝟏
𝟒

(𝟏 − 𝒂𝟎) ∙ 

∙ (𝟏 − 𝒃𝟎) 

 

1
4
𝑎1(1− 𝑏0) 

 

𝟏
𝟒

(𝟏 − 𝒂𝟏) ∙ 

∙ (𝟏 − 𝒃𝟎) 

 

(𝐵, 𝑏) = (0, 1) 

𝑃 =
𝑏1
2

 

 

𝟏
𝟒
𝒂𝟎𝒃𝟏 

 

1
4

(1 − 𝑎0)𝑏1 

 

1
4
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𝟏
𝟒
𝒃𝟏(𝟏 − 𝒂𝟏) 
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1
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Taula 7.2 
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Estratègia quàntica uniparamètrica (E3) 

𝑃(𝑉) = 𝑃(𝛼) =
1
4

+
1
2

(cos2 𝛼) +
1
4

(sin2(2𝛼)) 

 

 

𝑷(𝑨,𝑩;𝒂,𝒃) 

Alícia 
(𝐴,𝑎) = (0, 0) 

 

 

(𝐴,𝑎) = (1, 0) 

 

 

(𝐴,𝑎) = (0, 1) 

 

 

(𝐴,𝑎) = (1, 1) 

 

Bernat 
(𝐵, 𝑏) = (0, 0) 

 

 

𝟏
𝟖
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𝟏
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𝐜𝐜𝐜𝟐(𝜶) 

 

1
8

sin2(𝛼) 

 

(𝐵, 𝑏) = (1, 0) 
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𝐜𝐜𝐜𝟐(𝜶) 

 

1
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sin2(𝛼) 

 

1
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cos2(2𝛼) 

 

𝟏
𝟖
𝐜𝐬𝐬𝟐(𝟐𝜶) 

 

(𝐵, 𝑏) = (1, 1) 
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sin2(𝛼) 
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𝐜𝐜𝐜𝟐(𝜶) 
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cos2(2𝛼) 

 

Taula 7.3 

 

𝐼1 = {(𝑎, 𝑏) = (0, 0)}: 𝛽00 = 1
√2

 (|00⟩ + |11⟩) 

𝐼2 = {(𝑎, 𝑏) = (0, 1)}:  1
√2

 (cos(𝛼) |00⟩  + sin(𝛼) |10⟩ − sin(𝛼) |01⟩  + cos(𝛼) |11⟩) 

𝐼3 = {(𝑎, 𝑏) = (1, 0)}:  1
√2

 (cos(𝛼) |00⟩  + sin(𝛼) |10⟩ − sin(𝛼) |01⟩  + cos(𝛼) |11⟩) 

𝐼4 = {(𝑎, 𝑏) = (1, 1)}:  1
√2

 (cos (2𝛼)|00⟩ − sin (2𝛼)|01⟩ + sin (2𝛼)|10⟩+ cos (2𝛼)|11⟩)  
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Estratègia quàntica de quatre paràmetres (E3) 

𝑃(𝑉) = 𝑃(𝛼0,𝛼1,𝛽0,𝛽1) = 

  =
1
4

cos2(𝛼0 − 𝛽0) +
1
4

cos2(𝛼0 − 𝛽1) +
1
4

cos2(𝛼1 − 𝛽0) +
1
4

sin2(𝛼1 − 𝛽1) 

 

 

𝑷(𝑨,𝑩;𝒂,𝒃) 

Alícia 
(𝐴,𝑎) = (0, 0) 

 

 

(𝐴,𝑎) = (1, 0) 

 

 

(𝐴,𝑎) = (0, 1) 

 

 

(𝐴,𝑎) = (1, 1) 

 

Bernat 
(𝐵, 𝑏) = (0, 0) 

 

 
𝟏
𝟖
𝐜𝐜𝐜𝟐(𝜶𝟎 − 𝜷𝟎) 

 
1
8

sin2(𝛼0 − 𝛽0) 

 

𝟏
𝟖
𝐜𝐜𝐜𝟐(𝜶𝟏 − 𝜷𝟎) 

 
1
8

sin2(𝛼1 − 𝛽0) 

 

(𝐵, 𝑏) = (1, 0) 
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sin2(𝛼0 − 𝛽0) 
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𝟖
𝐜𝐜𝐜𝟐(𝜶𝟎 − 𝜷𝟎) 
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sin2(𝛼1 − 𝛽0) 
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𝟖
𝐜𝐜𝐜𝟐(𝜶𝟏 − 𝜷𝟎) 

 

(𝐵, 𝑏) = (0, 1) 
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𝟖
𝐜𝐜𝐜𝟐(𝜶𝟎 − 𝜷𝟏) 

 
1
8

sin2(𝛼0 − 𝛽1) 

 
1
8

cos2(𝛼1 − 𝛽1) 

 

𝟏
𝟖
𝐜𝐬𝐬𝟐(𝜶𝟏 − 𝜷𝟏) 

 

(𝐵, 𝑏) = (1, 1) 

 

 
1
8

sin2(𝛼0 − 𝛽1) 

 
𝟏
𝟖
𝐜𝐜𝐜𝟐(𝜶𝟎 − 𝜷𝟏) 

 

𝟏
𝟖
𝐜𝐬𝐬𝟐(𝜶𝟏 − 𝜷𝟏) 

 
1
8

cos2(𝛼1 − 𝛽1) 

 

Taula 7.4 

𝐼1 = {(𝑎, 𝑏) = (0, 0)}:  

1
√2

(cos(𝛼0 − 𝛽0) |00⟩ − sin(𝛼0 − 𝛽0) |01⟩ + sin(𝛼0 − 𝛽0) |10⟩+ cos(𝛼0 − 𝛽0) |11⟩) 

𝐼2 = {(𝑎, 𝑏) = (0, 1)}: 

1
√2

(cos(𝛼0 − 𝛽1) |00⟩ − sin(𝛼0 − 𝛽1) |01⟩ + sin(𝛼0 − 𝛽1) |10⟩ + cos(𝛼0 − 𝛽1) |11⟩) 

𝐼3 = {(𝑎, 𝑏) = (1, 0)}: 

1
√2

(cos(𝛼1 − 𝛽0) |00⟩ − sin(𝛼1 − 𝛽0) |01⟩ + sin(𝛼1 − 𝛽0) |10⟩ + cos(𝛼1 − 𝛽0) |11⟩) 

𝐼4 = {(𝑎, 𝑏) = (1, 1)}:  

1
√2

(cos(𝛼1 − 𝛽1) |00⟩ − sin(𝛼1 − 𝛽1) |01⟩ + sin(𝛼1 − 𝛽1) |10⟩ + cos(𝛼1 − 𝛽1) |11⟩) 
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Estratègia amb l’artefacte pseudo-quàntic octogonal (E4) 

𝑃(𝑉) = 𝑃(𝑥) =  
6 + 𝑥
8 + 𝑥

 

 

 

𝑷(𝑨,𝑩;𝒂,𝒃) 

Alícia 
(𝐴,𝑎) = (0, 0) 

 

 

(𝐴,𝑎) = (1, 0) 

 

 

(𝐴,𝑎) = (0, 1) 

 

 

(𝐴,𝑎) = (1, 1) 

 

Bernat 
(𝐵, 𝑏) = (0, 0) 

 

 
𝟒 + 𝒙
𝟑𝟐 + 𝟒𝒙

 

 

0 

 

𝟑 + 𝒙
𝟑𝟐 + 𝟒𝒙

 

 

1
32 + 4𝑥

 

 

(𝐵, 𝑏) = (1, 0) 

 

 

0 

 

𝟒
𝟑𝟐 + 𝟒𝒙

 

 

1
32 + 4𝑥

 

 

𝟑
𝟑𝟐 + 𝟒𝒙

 

 

(𝐵, 𝑏) = (0, 1) 

 

 

𝟑 + 𝒙
𝟑𝟐 + 𝟒𝒙

 

 

1
32 + 4𝑥

 

 

2
32 + 4𝑥

 

 

𝟐
𝟑𝟐 + 𝟒𝒙

 

 

(𝐵, 𝑏) = (1, 1) 

 

 

1
32 + 4𝑥

 

 

𝟑
𝟑𝟐 + 𝟒𝒙

 

 

𝟐 + 𝒙
𝟑𝟐 + 𝟒𝒙

 

 

2
32 + 4𝑥

 

 

Taula 7.5 

 

 

El pes pseudo-quàntic 𝑥 provoca que el costat trucat tingui probabilitat de sortir 1+𝑥
8+𝑥

 , 

mentre que la resta de costats té probabilitat de sortir 1
8+𝑥

. 
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Estratègia amb l’artefacte pseudo-quàntic 2𝑛-agonal (E4) 

(generalització de l’anterior) 

 

𝑃(𝑉) =  
6𝑛 + 4𝑥

4(2𝑛 + 𝑥)
=

3
4

+
𝑥

4(2𝑛 + 𝑥)
 

 

 

𝑷(𝑨,𝑩;𝒂,𝒃) 

Alícia 
(𝐴,𝑎) = (0, 0) 

 

 

(𝐴,𝑎) = (1, 0) 

 

 

(𝐴,𝑎) = (0, 1) 

 

 

(𝐴,𝑎) = (1, 1) 

 

Bernat 
(𝐵, 𝑏) = (0, 0) 

 

 
𝒏 + 𝒙

𝟒(𝟐𝒏 + 𝒙)
 

 

0 

 

𝒏 − 𝟏 + 𝒙
𝟒(𝟐𝒏 + 𝒙)

 

 

1
4(2𝑛+ 𝑥) 

 

(𝐵, 𝑏) = (1, 0) 

 

 

0 

 
𝒏

𝟒(𝟐𝒏 + 𝒙)
 

 

1
4(2𝑛+ 𝑥) 

 

𝒏 − 𝟏
𝟒(𝟐𝒏 + 𝒙)

 

 

(𝐵, 𝑏) = (0, 1) 

 

 

𝒏 − 𝟏 + 𝒙
𝟒(𝟐𝒏 + 𝒙)

 

 

1
4(2𝑛+ 𝑥) 

 

𝑛 − 2
4(2𝑛+ 𝑥) 

 

𝟐
𝟒(𝟐𝒏 + 𝒙)

 

 

(𝐵, 𝑏) = (1, 1) 

 

 

1
4(2𝑛+ 𝑥) 

 

𝒏 − 𝟏
𝟒(𝟐𝒏 + 𝒙)

 

 

𝟐 + 𝒙
𝟒(𝟐𝒏 + 𝒙)

 

 

𝑛 − 2
4(2𝑛+ 𝑥) 

 

Taula 7.6 

 

El pes pseudo-quàntic 𝑥 provoca que el costat trucat tingui probabilitat de sortir 1+𝑥
2𝑛+𝑥

 , 

mentre que la resta de costats té probabilitat de sortir 1
2𝑛+𝑥

. 
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Estratègia meta-quàntica (E7) 

𝑃(𝑉) = 𝑃(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = 

  =
1
4

cos2(𝑥1) +
1
4

cos2(𝑥2) +
1
4

cos2(𝑥3) +
1
4

sin2(𝑥4) 

 

 

𝑷(𝑨,𝑩;𝒂,𝒃) 

Alícia 
(𝐴,𝑎) = (0, 0) 

 

 

(𝐴,𝑎) = (1, 0) 

 

 

(𝐴,𝑎) = (0, 1) 

 

 

(𝐴,𝑎) = (1, 1) 

 

Bernat 
(𝐵, 𝑏) = (0, 0) 

 

 
𝟏
𝟖
𝐜𝐜𝐜𝟐(𝒙𝟏) 

 
1
8

sin2(𝑥1) 

 

𝟏
𝟖
𝐜𝐜𝐜𝟐(𝒙𝟑) 

 
1
8

sin2(𝑥3) 

 

(𝐵, 𝑏) = (1, 0) 

 

 
1
8

sin2(𝑥1) 

 

𝟏
𝟖
𝐜𝐜𝐜𝟐(𝒙𝟏) 

 
1
8

sin2(𝑥3) 

 

𝟏
𝟖
𝐜𝐜𝐜𝟐(𝒙𝟑) 

 

(𝐵, 𝑏) = (0, 1) 

 

 
𝟏
𝟖
𝐜𝐜𝐜𝟐(𝒙𝟐) 

 
1
8

sin2(𝑥2) 

 
1
8

cos2(𝑥4) 

 

𝟏
𝟖
𝐜𝐬𝐬𝟐(𝒙𝟒) 

 

(𝐵, 𝑏) = (1, 1) 

 

 
1
8

sin2(𝑥2) 

 
𝟏
𝟖
𝐜𝐜𝐜𝟐(𝒙𝟐) 

 

𝟏
𝟖
𝐜𝐬𝐬𝟐(𝒙𝟒) 

 
1
8

cos2(𝑥4) 

 

Taula 7.7 

 

Remarca: Es tracta d’una generalització de l’estratègia quàntica E3 de quatre 
paràmetres (vegeu taula 7.4). L’estratègia quàntica és un cas particular d’estratègia 
meta-quàntica amb paràmetres (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) que satisfan la relació 𝑥1 − 𝑥2 − 𝑥3 +
𝑥4 = 0. 

Amb aquesta estratègia E7 es pot guanyar sempre el joc:  si es trien, per 
exemple, els paràmetres (𝑥1,𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) = (0°, 0°, 0°, 90°), aleshores 𝑃(𝑉) = 1.  
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7.2.1 Comparativa teòrica de les estratègies E1, E2, E3 i E4 

Podem pensar les distribucions de probabilitat com matrius. Cada coeficient de 

la matriu és la probabilitat que succeeixi l’esdeveniment que ocupa la mateixa posició, 

segons l’ordre dels 16 esdeveniments que es determina a la taula 7.8. 

 

(𝑨,𝑩;𝒂,𝒃) 

Alícia 

(𝐴,𝑎) = (0, 0) 

 

(𝐴,𝑎) = (1, 0) 

 

(𝐴,𝑎) = (0, 1) 

 

(𝐴,𝑎) = (1, 1) 

Bernat 

(𝐵, 𝑏) = (0, 0) 

 

(0,0; 0,0) 

 

(1,0; 0,0) 

 

(0,0; 1,0) 

 

(1,0; 1,0) 

 

(𝐵, 𝑏) = (1, 0) 

 

(0,1; 0,0) 

 

(1,1; 0,0) 

 

(0,1; 1,0) 

 

(1,1; 1,0) 

 

(𝐵, 𝑏) = (0, 1) 

 

(0,0; 0,1) 

 

(1,0; 0,1) 

 

(0,0; 1,1) 

 

(1,0; 1,1) 

 

(𝐵, 𝑏) = (1, 1) 

 

(0,1; 0,1) 

 

(1,1; 0,1) 

 

(0,1; 1,1) 

 

(1,1; 1,1) 
 

Taula 7.8: Ordenació en forma matricial dels 16 esdeveniments14 possibles en cada partida. S’usa aquest 

ordre per a codificar les distribucions de probabilitat en forma de matriu. 

Recordem els colors que corresponen a la partició de l’espai mostral segons les 

diferents preguntes possibles: 𝐼1 = {(𝑎, 𝑏) = (0, 0)}, 𝐼2 = {(𝑎, 𝑏) = (0, 1)}, 𝐼3 =

{(𝑎, 𝑏) = (1, 0)}, 𝐼4 = {(𝑎, 𝑏) = (1, 1)}. 

Ens fixem en certes propietats de simetria de les matrius que representen les 

diferents distribucions de probabilitat: 

(P1) La matriu és simètrica: la matriu i la seva transposada són iguals. La 

compleixen algunes estratègies deterministes (E1), algunes estratègies probabilistes 

sense correlacions (E2), totes les estratègies quàntiques (E3) uniparamètriques, i 

algunes estratègies quàntiques (E3) i meta-quàntiques (E7) de quatre paràmetres. 

Corresponen a les taules 7.1, 7.2, 7.3 , 7.4 i 7.7, respectivament. 
                                                           
14 Observem que els 16 vectors que codifiquen els esdeveniments possibles són els vèrtexs d’un 
hipercub en un espai de dimensió 4. 
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(P2) La matriu és simètrica per blocs: cada submatriu relativa als blocs 𝐼1, 𝐼2, 𝐼3, 

𝐼4 és simètrica. La compleixen totes les estratègies quàntiques (E3), tant les 

uniparamètriques com les de quatre paràmetres (vegeu les taules 7.3 i 7.4) i totes les 

estratègies meta-quàntiques (E7) (vegeu la taula 7.7). L’estratègia pseudo-quàntica 

(E4) compleix la propietat (P2) per tots els blocs llevat per l’𝐼4 (vegeu les taules 7.5 i 

7.6). La resta d’estratègies només compleixen (P2) per a certs valors dels paràmetres. 

La propietat permet distingir un artefacte quàntic d’un de pseudo-quàntic. 

(P3) La suma dels coeficients de cada bloc 𝐼𝑖 dona 1
4
.  La compleixen totes les 

estratègies. Això vol dir que les quatre parelles de preguntes possibles són 

equiprobables. És una de les regles del joc cooperatiu CHSH. 

(P4) La suma dels coeficients de cada columna i de cada fila dona 1
4
.  La 

compleixen totes les estratègies quàntiques (E3) i meta-quàntiques (E7), i l’estratègia 

probabilista (E2) només en el cas de paràmetres 𝑎0 = 𝑎1 = 𝑏0 = 𝑏1 = 1
2
. Aquesta 

propietat implica que les probabilitats de les respostes que donen l’Alícia i el Bernat no 

depèn de les preguntes rebudes:  com que 

𝑃(𝐴 = 0|𝑎 = 𝑥) = 𝑃(𝐴 = 1|𝑎 = 𝑥) =
1
4

= 𝑃(𝐵 = 0|𝑏 = 𝑦) = 𝑃(𝐵 = 1|𝑏 = 𝑦),   

per tota 𝑥 = 0, 𝑥 = 1 i per tota 𝑦 = 0, 𝑦 = 1, aleshores 

𝑃(𝐴 = 0) = 𝑃(𝐴 = 0|𝑎 = 0) + 𝑃(𝐴 = 0|𝑎 = 1) =
1
4

+
1
4

=
1
2

, 

i anàlogament 𝑃(𝐴 = 1) = 𝑃(𝐵 = 0) = 𝑃(𝐵 = 1) = 1
2
. 

 (P5) L’artefacte pseudo-quàntic compleix 

𝑃(𝐴 = 0|𝑎 = 0) = 𝑃(𝐴 = 0|𝑎 = 1) = 𝑃(𝐵 = 0|𝑏 = 0) =
8 + 2𝑥

32 + 4𝑥
 , 

𝑃(𝐴 = 1|𝑎 = 0) = 𝑃(𝐴 = 1|𝑎 = 1) = 𝑃(𝐵 = 1|𝑏 = 0) =
8

32 + 4𝑥
 , 

𝑃(𝐵 = 0|𝑏 = 1) = 𝑃(𝐵 = 1|𝑏 = 1) =
8 + 𝑥

32 + 4𝑥
 . 
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7.3 Conclusions de la comparativa d’estratègies probabilistes, 
quàntiques i pseudo-quàntiques 

 Hem estudiat les diferents distribucions de probabilitat de cada estratègia. 

Aquestes distribucions de probabilitat són la base de la programació de les simulacions 

de cada estratègia. Els resultats de les simulacions mostren el comportament que 

esperàvem. 

 En relació amb la hipòtesi de partida H5, que planteja si l’entrellaçament 

quàntic té repercussions en aparells i processos tecnològics del nostre entorn, ens ha 

sorgit la pregunta següent sobre la criptografia quàntica, que formulem en forma 

d’hipòtesi de treball: 

Hipòtesi J: L’entrellaçament quàntic és pot usar per a transmetre un missatge? 

La resposta a aquesta pregunta és que no. La justificació es pot deduir a partir de la 

propietat (P4) estudiada a la secció 7.2.1: les respostes de l’Alícia i del Bernat són 

aleatòries, és a dir, hi ha la mateixa probabilitat 1
2
 de cadascuna de les respostes. Les 

dades experimentals de cada laboratori per separat mostren només deteccions 

aleatòries, per qualssevol valors dels paràmetres de tots dos laboratoris. Únicament 

quan l’Alícia i el Bernat comparen els seus resultats s’adonen de l’existència de la 

correlació entre les partícules. Només amb les correlacions quàntiques dels estats 

entrellaçats no és possible comunicar-se15. 

 

 

  

                                                           
15 Observació que hem llegit en el llibre de Scarani [20]. 
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8. Estratègies “tramposes”: objeccions als experiments test de Bell 

Es coneix com experiments test de Bell els que plantegen un test per a saber si 

el comportament de la natura és descrit més fidelment per les lleis de la física clàssica 

o bé per la teoria de l’entrellaçament quàntic de la mecànica quàntica. Aquests 

experiments estan inspirats en les desigualtats de Bell i d’aquí en prové el seu nom. La 

violació de les desigualtats de Bell va ser observada experimentalment per Alain 

Aspect i els seus col·laboradors el 1982. 

Quan els físics feien experiments dissenyats per demostrar o per refutar la 

desigualtat de Bell, van sorgir una sèrie de problemes o d’objeccions degudes a 

suposats problemes de mesura o imprecisions, que podrien haver afectat la validesa 

dels resultats obtinguts. Aquestes objeccions es coneixen amb el nom de loopholes. 

Nosaltres en el treball ens centrarem en els loopholes més importants . Per a explicar-

los de manera més entenedora ens permetrem usar el recurs literari de la 

“personificació” de la parella de fotons entrellaçats que participen en l’experiment. Ens 

donarem permís per imaginar que aquests fotons entrellaçats són “astuts” i troben 

estratègies “tramposes” que els fan guanyar el joc amb probabilitat més alta del que 

esperaríem. En el nostre treball hem realitzat simulacions mitjançant programació de 

les possibles objeccions als experiments ideats per a validar les teories quàntiques 

En aquest capítol tractarem els tres loopholes següents: l’objecció en 

l’eficiència de detecció, l’objecció de la memòria o el rastre, i l’objecció de la localitat o 

de la incomunicació. Mitjançant simulacions del joc CHSH seguint estratègies 

tramposes (E5) demostrarem que aquestes objeccions poden constituir realment un 

problema per a validar els resultats experimentals. Veurem que aquestes objeccions 

plantegen defectes als experiments de Bell, que explicarien la violació de les 

desigualtats de Bell sense necessitat de recórrer a teories quàntiques. Així, doncs, 

validarem amb els resultats de les simulacions la hipòtesi de partida H3: les objeccions, 

errors o problemes en els experiments poden explicar, per ells mateixos i dintre de la 

teoria de la física clàssica, les correlacions predites per la física quàntica. 
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8.1 Objecció en l’eficiència de detecció 

El primer loophole és l'anomenat objecció en l’eficiència de detecció. Aquest 

loophole es basa en el fet que, en fer l’experiment, no tots els fotons són detectats 

quan passen pel detector-polaritzador, ja que l’eficiència dels detectors està per sota 

del 100%, i per tant, les mesures que s’obtenen no són acurades. Aquest problema va 

ser notat per primera vegada per Pearle el 1970.  

Cal remarcar que aquesta objecció, en l’eficiència de la detecció, va ser 

històricament un problema important en els experiments. Les partícules entrellaçades 

es poden crear o bé amb fotons o bé amb electrons. Si s’usen electrons, com que 

tenen massa, costa que les dues partícules arribin a un estat entrellaçat. Per tant, els 

resultats obtinguts amb electrons són poc fiables. En canvi, si s’usen fotons, sempre 

s’aconsegueix l’estat entrellaçat, però els detectors antics no eren capaços de 

detectar-los tots. Actualment, els experiments usen principalment fotons, perquè els 

polaritzadors avui en dia són molt eficients en la detecció de fotons, i superen l’eficàcia 

dels electrons entrellaçats. 

Podem pensar aquest loophole en l’eficiència de la detecció d’una altra manera, 

que ens serà útil per a la nostra simulació. Suposem que els fotons “volen guanyar” 

amb un màxim rendiment el joc CHSH proposat en aquest treball. Per aconseguir-ho 

“trien” una estratègia inicial. Suposem que consisteix en el fet que un fotó de cada 

parella sempre respongui 0 a qualsevol pregunta i que l’altre intenti “burlar” la 

detecció del polaritzador quan li pregunti 1 i no respondre. D’aquesta manera podran 

aconseguir guanyar el joc amb una probabilitat més alta.  

Amb l’objectiu de simular el defecte en la detecció hem ideat una estratègia 

tramposa (E5), que anomenem del defecte en la detecció, i hem implementat un 

programa (programa A.5 de l’annex A) que permet simular-la. Quan executem aquest 

programa ens demana el percentatge d’èxit en la detecció del nostre detector de 

fotons. Aquesta dada és usada en el programa per a simular el tant per cent de 

vegades en què el segon fotó “burla” el polaritzador i “no respon” quan rep la 

pregunta 1. Després el programa demana a l’usuari les vegades que es vol repetir 

l’experiment, és a dir, quantes partides es vol jugar el joc. A partir d’aquí, el programa 
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genera preguntes aleatòries, 0 o 1. L’estratègia tramposa consisteix en la següent: 

l’Alícia sempre respon 0 a totes dues preguntes, i en Bernat respondrà també sempre 

0, però a la pregunta 1 intentarà burlar i no respondre, d’acord amb el percentatge 

d’eficiència que haguem introduït: si el percentatge d’eficiència és 100% contestarà 

totes les preguntes, i si és 0% mai no contestarà a la pregunta 1 (i guanyaran sempre).  

Així, doncs, aquestes partides en què manca la resposta del Bernat no es 

comptabilitzaran com a jugades, perquè són incompletes. El resultat d’aquest 

programa és proporcionar el percentatge de partides completes que han guanyat 

l’Alícia i el Bernat.  

Les dades obtingudes en executar aquest programa es presenten a la gràfica 

8.1, que mostra el percentatge de partides guanyades en funció del nombre de 

partides jugades, segons diversos valors del percentatge d’eficiència. En aquesta 

gràfica es pot observar que a mesura que l’eficiència disminueix, també disminueix 

marcadament el nombre de partides guanyades, ja que augmenta el nombre de 

partides “tramposes” no comptabilitzades. 

 

Gràfica 8.1: Gràfiques de quatre simulacions del joc CHSH segons l’estratègia tramposa (E5) del defecte 

en la detecció. La gràfica mostra el percentatge de partides guanyades en funció del nombre de partides 

jugades al llarg del desenvolupament de cada joc.  Cadascuna correspon a un percentatge d’eficiència de 

detecció diferent: 100% en blau, 65% en vermell, 50% en groc, 20% en verd. 
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La gràfica 8.1 juntament amb la taula 8.1 demostren que la deficiència en la 

detecció pot constituir un problema seriós en la validació dels resultats experimentals: 

la probabilitat de victòria supera sempre la fita de 3
4
, i assoleix la fita de Tsirelson 

cos2 �π
8
� per percentatges d’eficiència de l’ordre del 50 %. 

 

%  eficiència %  partides guanyades 
 

𝟏𝟎𝟎 
 

𝟏𝟎𝟎
𝟑
𝟒

= 𝟕𝟕 

90 76 

80 78 

70 80 

 
 

𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟑
𝟏𝟏

= 𝟖𝟏.𝟐𝟕 

65 81 

60 82 

50 85 

 
 

𝟏𝟎𝟎 · 𝐜𝐜𝐜𝟐 �
𝝅
𝟖
� ≈ 𝟖𝟕 

40 87 

30 89 

20 91 

10 95 

0 100 
 

Taula 8.1: Dades experimentals de simulacions del defecte en la detecció. Donat el percentatge 

d’eficiència de la primera columna, després de 1000 partides s’ha obtingut el percentatge de victòria de 

la segona columna. S’han marcat en negreta els valors de percentatge de victòria rellevants de 

l’estratègia probabilista (75%), l’estratègia quàntica amb artefacte uniparamètric (81%) i la fita de 

Tsirelson de l’estratègia quàntica (85%). 

  Cal esmentar que els valors dels percentatges de partides guanyades que 

apareixen a la taula 8.1 són mitjanes obtingudes després d’executar el programa 10 

vegades amb el percentatge d’eficiència fixat (de la fila corresponent) i després de 
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1000 partides. Fixat el mateix percentatge d’eficiència, cada vegada que executem el 

programa la simulació dona un percentatge de partides guanyades final (després de 

1000 partides) diferent (vegeu la gràfica 8.2). Si observem les gràfiques 8.1 i 8.2, 

aquesta variabilitat no es pot disminuir ampliant el nombre de partides jugades, ja que 

les gràfiques estabilitzen clarament a un valor. Per tant, prendre 1000 partides sembla 

una mostra raonable. La variabilitat del percentatge de partides guanyades final 

semblaria estar relacionat amb els esdeveniments que ocorren en el joc durant les 300 

partides inicials. Un exemple d’aquesta variabilitat es mostra a la gràfica 8.2: fixat el 

percentatge d’eficiència del 50% es mostra el resultat d’executar el programa quatre 

vegades. 

Gràfica 8.2: Gràfiques que mostren la variabilitat del percentatge de partides guanyades en funció del 

nombre de partides jugades en quatre simulacions del joc segons l’estratègia tramposa (E5) del defecte 

en la detecció.  Cadascuna correspon a una simulació diferent amb el mateix percentatge d’eficiència 

50%  i 1000 partides (comptabilitzades i no comptabilitzades) jugades. 
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8.2 Objecció de la memòria o del rastre, i estratègia 
d’aprenentatge automàtic 

El memory loophole o objecció del rastre és un problema que també es van 

plantejar alguns físics. Aquest loophole consisteix a esbrinar si els fotons tenen 

“memòria” en el sentit que recorden el que han fet el seus predecessors en 

l’experiment i aquest resultat anterior els influeix. És a dir, quan els primers fotons són 

llançats per fer l’experiment podrien deixar un rastre, que després la següent parella 

“recordaria” o “reconeixeria” i tindria una probabilitat més alta d’imitar el camí de les 

primeres parelles de fotons.  

Hem plantejat la simulació l’efecte de la memòria en el joc CHSH, com una 

estratègia d’aprenentatge automàtic condicionat a com es desenvolupa el joc (E6), que 

anomenarem estratègia d’aprenentatge automàtic amb reforç de la memòria. L’Alícia i 

el Bernat contesten amb una probabilitat variable segons la pregunta que reben. La 

funció probabilitat de cadascun d’ells varia en funció de com es desenvolupa el joc, 

concretament en funció d’un premi o reforç, que s’aplica en cas de partides 

guanyadores. Definim una variable, 𝑋, que anomenarem reforç de la memòria, que 

determinarà com varia la distribució de probabilitat dels diferents esdeveniment en 

funció de com ha anat la partida anterior. La resposta que donen l’Alícia i el Bernat ve 

determinada segons la distribució de probabilitat 𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏), que codifica 

globalment l’esdeveniment complet de tota partida, és a dir, codifica tant les 

preguntes rebudes (𝑎, 𝑏) com les respostes donades (𝐴,𝐵).  

La distribució de probabilitat 𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) s’actualitza després de cada partida 

segons la llei que hem dissenyat, inspirada en mètodes d’aprenentatge automàtic 

(Machine Learning). Després d’una partida en què s’ha produït l’esdeveniment 

(𝐴0,𝐵0;𝑎0, 𝑏0): 

• Si la partida jugada ha resultat perdedora, és a dir, 𝑎0 · 𝑏0 ≢  𝐴0 + 𝐵0 (2), 

aleshores la distribució de probabilitat 𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) es manté igual. 

• Si la partida jugada ha resultat guanyadora, és a dir, 𝑎0 · 𝑏0 ≡  𝐴0 + 𝐵0 (2), 

aleshores la distribució de probabilitat 𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) s’actualitza segons la 

fórmula: 
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𝑃(𝐴0,𝐵0;𝑎0, 𝑏0) =
𝑃(𝐴0,𝐵0;𝑎0, 𝑏0) + 𝑋

1 + 𝑋
, 

 

i en els casos (𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) ≠ (𝐴0,𝐵0;𝑎0, 𝑏0),  

𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) =
𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏)

1 + 𝑋
. 

La distribució de probabilitat inicial (de la primera partida) és 𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) = 1
16  

, és a 

dir, tots els esdeveniments són equiprobables. 

Hem implementat un programa (programa A.6 de l’annex A) amb l’objectiu de 

simular l’efecte del rastre o memòria dels resultats en partides anteriors. Aquest 

programa comença demanant un valor per al reforç de la memòria 𝑋. Aquesta dada és 

usada en el programa per a actualitzar una nova distribució de probabilitat 

𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) en acabar la partida, segons les fórmules anteriors. Després et demana 

les vegades que vols repetir l’experiment. El resultat d’aquest programa és 

proporcionar el percentatge de partides que han guanyat l’Alícia i el Bernat. 

 

Gràfica 8.3: Gràfiques de quatre simulacions del joc CHSH segons l’estratègia d’aprenentatge automàtic 

(E6) amb reforç de la memòria. Cada gràfica mostra el percentatge de partides guanyades en funció del 

nombre de partides jugades. Cadascuna correspon a un reforç de la memòria diferent: 0.001 en blau, 

0.005 en vermell, 0.006 en groc, 0.01 en verd.  
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Un resultat d’executar aquest programa es presenta a la gràfica 8.3, que mostra 

el percentatge de partides guanyades en funció del nombre de partides, amb diversos 

valors de reforç de la memòria de magnitud. Aquesta gràfica juntament amb les taules 

8.2, 8.3 i 8.4 demostren que aquesta objecció podria constituir realment un problema 

en la validació dels experiments, ja que la probabilitat de victòria supera la fita de 3
4
 per 

valors petits de reforç de la memòria. 

  Reforç de la memòria % partides guanyades 
 

0 
 

100
1
2

= 50 

0.001 61.4 

0.0025 73.5 

 𝟏𝟎𝟎
𝟑
𝟒

= 𝟕𝟕 

0.003 79.5 

 
 

𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟑
𝟏𝟏

= 𝟖𝟏.𝟐𝟕 

0.004 83.6 

0.005 84.5 

0.0055 85.3 

 
 

𝟏𝟎𝟎 · 𝐜𝐜𝐜𝟐 �
𝝅
𝟖
� ≈ 𝟖𝟕.𝟑𝟕 

0.006 87.1 

0.008 90.9 

0.01 91.8 

0.1 99.3 

1 100 
 

Taula 8.2: Dades experimentals de percentatge de partides guanyades en funció del reforç de la 

memòria segons l’estratègia d’aprenentatge automàtic (E6) amb reforç de la memòria. Donat un reforç 

de la memòria de la primera columna, després de 1000 partides s’ha obtingut el percentatge de victòria 

de la segona columna. S’han marcat en negreta els valors de percentatge de victòria rellevants de 

l’estratègia probabilista (75%), l’estratègia quàntica amb artefacte uniparamètric (81%) i la fita de 

Tsirelson de l’estratègia quàntica (85%). 
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  Reforç de la memòria % partides guanyades 
 

0 
 

100
1
2

= 50 

0.0001 62.13 

 𝟏𝟎𝟎
𝟑
𝟒

= 𝟕𝟕 

0.00025 75.28 

0.0003 79.84 

 
 

𝟏𝟎𝟎
𝟏𝟑
𝟏𝟏

= 𝟖𝟏.𝟐𝟕 

0.0004 82.43 

 
 

𝐜𝐜𝐜𝟐 �
𝝅
𝟖
� ≈ 𝟎.𝟖𝟕𝟑𝟕𝟕 

0.0005 86.04 

0.0006 88.28 

0.001 93.16 

0.005 98.63 

0.008 99.22 

0.01 99.33 

0.1 99.92 

1 99.97 
 

Taula 8.3: Dades experimentals de percentatge de partides guanyades en funció del reforç de la 

memòria segons l’estratègia d’aprenentatge automàtic (E6) amb reforç de la memòria, després de 

10000 partides.  

És interessant remarcar diversos fets que hem observat estudiant  les dades 

recollides: 

• Donats uns valors fixats per al reforç de la memòria i per al nombre de 

partides, hi ha variabilitat en el percentatge de partides guanyades. 

Aquest fet es mostra a la gràfica 8.4. La gràfica 8.4 mostra quatre 

simulacions del joc  per al mateix reforç 0.005 de memòria durant 1000 

partides jugades. S’observa que el resultat del joc durant les 300 

primeres podria influir en la posició final de cada gràfica. 
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• Si és vol assolir un valor fixat de percentatge de victòria, després de 𝑛 

partides, el reforç de la memòria necessari és cada vegada menor, a 

mesura que 𝑛 creix. 

• Per a jocs amb nombres baixos de partides (per exemple, de l’ordre de 

100 partides), la variabilitat de la simulació és molt gran i un reforç de 

memòria més gran no assegura un percentatge de victòria major en la 

simulació. Vegeu la taula 8.3: els reforços de memòria estan ordenats 

de menor a major, però en canvi el percentatge de partides guanyades 

de cada joc no surten ordenats. 

 

Gràfica 8.4: Gràfiques que mostren la variabilitat del percentatge de partides guanyades en funció del 

nombre de partides jugades en quatre simulacions del joc segons l’estratègia d’aprenentatge automàtic 

(E6) amb reforç de la memòria. Cadascuna correspon a una simulació diferent amb el mateix valor 0.005 

de reforç de la memòria  i 1000 partides jugades. 

 

S’aconsella triar, per al reforç de memòria 𝑋, un nombre real entre 0 i 1.  

Experimentalment hem vist que valors majors de 𝑋 provoquen quasi sempre que es 

repeteixi la primera partida guanyadora del joc. 
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  Reforç de la memòria % partides guanyades 
 

0 
 

48 

0.001 45 

0.0025 63 

0.005 59 

0.01 62 

0.1 92 

1 98 
 

Taula 8.4: Dades experimentals de percentatge de partides guanyades en funció del reforç de la 

memòria segons l’estratègia d’aprenentatge automàtic (E6), després de 100 partides.  

 

És interessant observar com evoluciona la distribució de probabilitat a mesura 

que avancen les partides. Representarem les distribucions de probabilitat en forma de 

matrius. Cada coeficient de la matriu és la probabilitat que succeeixi l’esdeveniment 

que ocupa la mateixa posició, segons l’ordre dels 16 esdeveniments que es determina 

a la taula 7.7. 

Recordem que la distribució inicial de probabilitat 𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) dona a cada 

esdeveniment la mateixa probabilitat 1
16

.  Hem observat que si els valors dels 

paràmetres, 𝑛 nombre de partides i 𝑋 reforç de la memòria, no estan equilibrats, és a 

dir, compleixen 𝑛𝑋 ≥ 10, experimentalment s’arriba a distribucions de probabilitat en 

què hi ha uns pocs (entre 1 i 5) coeficients d’ordre de magnitud molt més gran que la 

resta (amb diferències de ratio de l’odre de 106 o majors). Si 𝑛𝑋 ≥ 100, hi ha un o dos 

coeficients més grans que la resta amb diferències de ratio de l’ordre d’entre 1025 fins 

a 1040. Vegem, per exemple, la distribució de probabilitat 𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) final del joc en 

una simulació segons l’estratègia d’aprenentatge automàtic després de 10000 

partides amb reforç de la memòria 𝑋 = 0.01, 𝑛𝑋 = 100, resultant d’una execució del 

programa: 

5,36E-27 7,15E-40 0.87204 7,15E-40 
7,15E-40 5,58E-31 7,15E-40 7,21E-33 
2,66E-25 7,15E-40 7,15E-40 8,52E-38 
7,15E-40 0.12796 5,51E-34 7,15E-40 
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En canvi, per a valors equilibrats dels paràmetres al voltant de 𝑛𝑋 = 1, 

s’obtenen distribucions de probabilitat amb coeficients amb ordres de magnituds 

homogenis: successos guanyadors  tenen valors semblants, clarament majors que 

successos perdedors (que també tenen valors semblants entre ells). Aquesta 

constatació ens ha fet plantejar una nova hipòtesi de treball: 

Hipòtesi H: Per valors dels paràmetres 𝑛 nombre de partides i 𝑋 reforç de la 

memòria complint 𝑛𝑋 ≤ 1, la simulació segons l’estratègia d’aprenentatge automàtic 

genera, per si mateixa, distribucions de probabilitats que aproximen molt acuradament 

les d’una estratègia meta-quàntica (E7) (vegeu taula 7.7), que és una generalització 

d’una estratègia quàntica de quatre paràmetres. 

Validació experimental de la hipòtesi H: 

Vegem la distribució de probabilitat 𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) final del joc en una simulació 

segons l’estratègia d’aprenentatge automàtic després de 10000 partides amb reforç 

de la memòria 𝑋 = 0.0001, 𝑛𝑋 = 1, resultant d’una execució del programa: 

0.0892956 0.0335789 0.0926571 0.0335789 
0.0335789 0.0916782 0.0335789 0.0868883 
0.0911808 0.0335789 0.0335789 0.0982228 
0.0335789 0.0912686 0.0901774 0.0335789 
    

S’observa una gran similitud a la distribució de probabilitat 𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) d’una 

estratègia meta-quàntica de quatre paràmetres 𝑥0 = 𝑥1 = 𝑥2 = 31.21°, 𝑥3 = 59.79° 

(vegeu taula 7.7): 

0.0914367 0.0335633 0.0914367 0.0335633 
0.0335633 0.0914367 0.0335633 0.0914367 
0.0914367 0.0335633 0.0335633 0.0914367 
0.0335633 0.0914367 0.0914367 0.0335633 

 

que és quasi igual (llevat un canvi d’ordre dels coeficients de l’últim bloc) a la 

distribució de probabilitat 𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) d’una estratègia quàntica de quatre 

paràmetres 𝛼0 = 𝛼1 = 31.21°,𝛽0 = 𝛽1 = 0°: 

0.0914367 0.0335633 0.0914367 0.0335633 
0.0335633 0.0914367 0.0335633 0.0914367 
0.0914367 0.0335633 0.0914367 0.0335633 
0.0335633 0.0914367 0.0335633 0.0914367 
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Comparem també aquestes matrius amb la distribució de probabilitat 𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) 

final del joc en una simulació segons l’estratègia d’aprenentatge automàtic després de 

1000 partides amb reforç de la memòria 𝑋 = 0.001, 𝑛𝑋 = 1: 

0.0935903 0.0338342 0.0990712 0.0338342 
0.0338342 0.0777682 0.0338342 0.0878801 
0.0779499 0.0338342 0.0338342 0.0921734 
0.0338342 0.099058 0.101835 0.0338342 
    

i amb la distribució de probabilitat 𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) final del joc en una simulació segons 

l’estratègia d’aprenentatge automàtic després de 100 partides amb reforç de la 

memòria 𝑋 = 0.01, 𝑛𝑋 = 1: 

0.0540677 0.0337252 0.136182 0.0337252 
0.0337252 0.0659536 0.0337252 0.0904997 
0.100616 0.0337252 0.0337252 0.132169 
0.0337252 0.0616902 0.08902 0.0337252 
 
    

 

Gràfica 8.5: Gràfiques de tres simulacions del joc CHSH segons estratègies diferents: estratègia meta-

quàntica amb paràmetres 𝑥0 = 𝑥1 = 𝑥2 = 31.21°, 𝑥3 = 59.79° (en blau), estratègia quàntica amb 

paràmetres 𝛼0 = 𝛼1 = 31.21°,𝛽0 = 𝛽1 = 0° (en groc), i estratègia d’aprenentatge automàtic amb 

reforç de la memòria 𝑋 = 0.0001 (en vermell). 

Finalment en la gràfica 8.5 hem comparat tres simulacions del joc: una 

simulació segons l’estratègia d’aprenentatge automàtic després de 10000 partides 
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amb reforç de la memòria 𝑋 = 0.0001, 𝑛𝑋 = 1; una altra simulació segons l’estratègia 

meta-quàntica (E7) de paràmetres 𝑥0 = 𝑥1 = 𝑥2 = 31.21°, 𝑥3 = 59.79° (vegeu taula 

7.7); i una tercera simulació segons l’estratègia quàntica  amb paràmetres 𝛼0 = 𝛼1 =

31.21°,𝛽0 = 𝛽1 = 0°. Hi observem que, tot i tenir distribucions de probabilitat 

aproximadament iguals, el percentatge de partides guanyades és clarament inferior en 

l’estratègia d’aprenentatge automàtic. Això es degut al fet que aquesta darrera 

estratègia “ha hagut d’aprendre” la distribució de probabilitat que li fa guanyar més 

partides a mesura que es desenvolupa el joc. Pensem que si afegíssim al programa un 

“reset” en el comptador de percentatge de partides guanyades obtindríem gràfiques 

quasi iguals. 

En lloc d’això hem optat per comprovar aquesta semblança mitjançant unes 

simulacions de les mateixes estratègies, però per paràmetres en què les probabilitats 

de victòria inicials fossin semblants. Vegem la distribució de probabilitat 𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) 

final del joc en una simulació segons l’estratègia d’aprenentatge automàtic després de 

10000 partides amb reforç de la memòria 𝑋 = 0.00001, 𝑛𝑋 = 0.1, resultant d’una 

execució del programa: 

0.0655258 0.0593621 0.065716 0.0593621 
0.0593621 0.0654048 0.0593621 0.0652747 
0.0654363 0.0593621 0.0593621 0.0661023 
0.0593621 0.0658538 0.0657892 0.0593621 

 

S’observa una gran similitud amb la distribució de probabilitat 𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) d’una 

estratègia meta-quàntica de paràmetres 𝑥0 = 𝑥1 = 𝑥2 = 43.56°, 𝑥3 = 46.44°: 

0.0656403 0.0593597 0.0656403 0.0593597 
0.0593597 0.0656403 0.0593597 0.0656403 
0.0656403 0.0593597 0.0593597 0.0656403 
0.0593597 0.0656403 0.0656403 0.0593597 
    

i amb la d’una estratègia quàntica de paràmetres 𝛼0 = 𝛼1 = 43.56°,𝛽0 = 𝛽1 = 0°: 

0.0656403 0.0593597 0.0656403 0.0593597 
0.0593597 0.0656403 0.0593597 0.0656403 
0.0656403 0.0593597 0.0656403 0.0593597 
0.0593597 0.0656403 0.0593597 0.0656403 
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Comparem finalment totes tres simulacions a la gràfica 8.6. S’hi observa una gran 

similitud: s’hi ha ampliat l’escala de l’eix del percentatge de partides guanyades per 

facilitar que s’hi puguin apreciar les petites diferències. 

 

Gràfica 8.6: Gràfiques de tres simulacions del joc CHSH segons estratègies diferents: estratègia meta-

quàntica amb paràmetres 𝑥0 = 𝑥1 = 𝑥2 = 43.56°, 𝑥3 = 46.44° (en blau),  estratègia quàntica amb 

paràmetres 𝛼0 = 𝛼1 = 43.56°,𝛽0 = 𝛽1 = 0° (en groc), i estratègia d’aprenentatge automàtic amb 

reforç de la memòria 𝑋 = 0.00001 (en vermell). 
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8.3 Objecció a la hipòtesi d’incomunicació 

Finalment considerem l’objecció a la hipòtesi de localitat o d’incomunicació, 

coneguda  com  non-signaling loophole. Aquest loophole consisteix a preguntar-se si 

els fotons podrien comunicar-se durant l’experiment. Això podria produir-se si els 

polaritzadors estiguessin a una distància prou curta perquè els fotons poguessin 

passar-se certa informació a una velocitat menor o igual a la de la llum. Els fotons es 

passarien la informació de quina és la pregunta que els han fet, i així cadascú sabria 

què respondre i acabar guanyar el joc amb una probabilitat més alta.  

Hem implementat un programa (programa A.7 de l’annex A) amb l’objectiu de 

simular el defecte en la incomunicació. En el joc cooperatiu caracteritzem els fotons 

com a “dimoniets” (personalitzats en l’Alícia i el Bernat) que el seu objectiu és guanyar. 

Així, si es passen la informació de les preguntes que reben, sabran què contestar i 

guanyar la partida. Però no sempre són a temps de passar-se aquesta informació. Per 

això, aquest programa comença demanant la probabilitat amb què l’Alícia podrà 

passar la seva pregunta al Bernat, que anomenarem percentatge de comunicació. La 

seva estratègia és la següent: l’Alícia sempre respondrà 0; el Bernat respondrà 0 a la 

pregunta 0 i, si li pregunten 1, mirarà si l’Alícia li ha pogut passar la informació de 

quina ha estat la seva pregunta i així saber què contestar per guanyar la partida. En cas 

contrari, respondrà aleatòriament 0 o 1. El programa també et demana el nombre de 

vegades que vols que es reprodueixi l’experiment, és a dir, el nombre de partides que 

vols que juguin l’Alícia i el Bernat.  El resultat d’aquest programa és proporcionar el 

percentatge de partides que han guanyat l’Alícia i el Bernat. 

La gràfica 8.7 mostra quatre simulacions resultants d’executar el programa A.7, 

que representen el percentatge de partides guanyades en funció del nombre de 

partides jugades. Cadascuna correspon a un percentatge de comunicació diferent.  

Aquesta gràfica juntament amb la taula 8.6 demostren que la objecció del defecte en 

la incomunicació pot constituir també un problema seriós, ja que qualsevol 

percentatge de comunicació no nul dona un probabilitat de victòria superior a 3
4
 : amb 

una percentatge de comunicació zero aquesta estratègia esdevé una estratègia 
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probabilista sense correlacions, els paràmetres de la qual són 𝑎0 = 𝑏0 = 𝑎1 = 1,  

𝑏1 = 1
2
, que, avaluats en la fórmula de la probabilitat de victòria 

𝑃(𝑉) = 𝑃(𝑎0,𝑎1, 𝑏0, 𝑏1) =
3
4

+
1
4

(2𝑎0𝑏0 + 2𝑎1𝑏0 + 2𝑎0𝑏1 − 2𝑏0 − 2𝑎0 − 2𝑎1𝑏1), 

donen el valor 

𝑃(𝑉) = 𝑃 �1,1,1,
1
2
� =

3
4

+
1
4

(2 + 2 + 1 − 2 − 2 − 1) =
3
4

. 
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100 100 
 

Taula 8.6: Dades experimentals de percentatge de partides guanyades en funció del percentatge de 

comunicació segons l’estratègia tramposa que simula el defecte en la incomunicació. Donat un 

percentatge de comunicació de la primera columna, després de 1000 partides s’ha obtingut el 

percentatge de victòria de la segona columna. S’han marcat en negreta els valors de percentatge de 

victòria rellevants de l’estratègia probabilista (75%), l’estratègia quàntica amb artefacte uniparamètric 

(81%) i la fita de Tsirelson de l’estratègia quàntica (85%). 
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Gràfica 8.7: Gràfiques de quatre simulacions del joc CHSH segons l’estratègia tramposa de l’objecció de 

la incomunicació. Cada gràfica mostra el percentatge de partides guanyades en funció del nombre de 

partides jugades. Cadascuna correspon a un percentatge de comunicació diferent: 0% en blau, 30% en 

vermell, 40% en groc, 80% en verd.  

 

Cal destacar que de les tres estratègies “tramposes” és la que presenta menys 

variabilitat en les dades obtingudes. Vegeu la gràfica 8.8, que mostra la variabilitat del 

percentatge de partides guanyades en funció del nombre de partides jugades en 

quatre simulacions del joc segons l’estratègia “tramposa” (E5) basada en l’objecció de 

la incomunicació.  Cadascuna correspon a una simulació diferent amb el mateix 

percentatge 40% de comunicació  i 1000 partides jugades. 
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Gràfica 8.8: Gràfiques que mostren la variabilitat del percentatge de partides guanyades en funció del 

nombre de partides jugades en les simulacions del defecte en la incomunicació.  Cadascuna correspon a 

una simulació diferent amb el mateix percentatge de comunicació del 40%  i 1000 partides jugades. 
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9. Aplicacions de l’entrellaçament quàntic en criptografia  

L’entrellaçament quàntic té repercussions en aparells i processos tecnològics 

del nostre entorn, i nosaltres hem escollit explicar les seves aplicacions en criptografia. 

D’aquesta manera mostrarem un exemple que confirma la hipòtesi de partida H5. 

Aquest capítol es basa en informació extreta de les referències [3], [10], [15] i [16]. 

Abans d’endinsar-nos en aspectes tècnics de la criptografia, comencem per 

definir-la.  Criptografia és la tècnica d’escriptura mitjançant uns procediments o claus 

secretes i de manera enigmàtica, de tal forma que allò escrit només sigui intel·ligible 

per qui sàpiga desxifrar-lo. El seu significat etimològic, que prové del grec, és el 

següent: “criptos”, ocult, i “grafé”, escriptura. Veiem que la traducció literal de 

criptografia és “escriptura oculta”.  

9.1 Antecedents històrics de la criptografia 

La criptografia no és una cosa moderna, ja se’n feia a l’antiguitat. Per exemple, 

els egipcis i els grecs feien servir mètodes de criptografia per enviar els seus missatges 

de manera oculta, i només el receptor del missatge coneixia la clau per desxifrar-lo. La 

figura 9.1 mostra el funcionament d’una escítala d’Esparta (Grècia). Una escítala era un 

bastó, d’una parella de bastons iguals, que guardaven els generals i els governants 

espartans. Servia per a enviar missatges secrets que només podien ser llegits si 

enrotllaven el papir en l’altre bastó. 

Fig. 9.1: Escítala d’Esparta que servia per a enviar i llegir missatges secrets. Calia que els bastons de 

l’emissor i del receptor fossin iguals (Font: Història de Grècia vol. 3, autors diversos, Atenas 1980). 
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 Segles més tard, els romans també van usar mètodes criptogràfics simples. A la 

figura 9.2 es mostra un exemple de criptografia antiga, de l’època de Cèsar. El mètode 

criptogràfic era senzill: el xifrat consistia en desplaçar les lletres de l’alfabet un nombre 

de posicions a l’esquerra, i el desxifrat en desplaçar el mateix nombre de posicions a la 

dreta. La clau era aquest nombre de posicions. Segons l’historiador romà Suetoni, el 

mateix Juli Cèsar va utilitzar aquest xifrat en les seves campanyes militars amb clau tres 

desplaçaments. 

 
Fig. 9.2: Exemple de xifrat Cèsar amb clau 3, és a dir 3 desplaçaments de la posició de les lletres. (Font 

pròpia). 

Fa menys de cent anys va aparèixer una de les màquines d’encriptació i 

desxifrat més importants de la història, l’Enigma (vegeu la figura 9.3), que va ser 

creada a Alemanya una mica abans de la Segona Guerra Mundial, concretament el 

1918. L’inventor en va ser Arthur Scherbius (1878-1929). Un aspecte curiós sobre la 

màquina és que va ser creada principalment per xifrar dades, especialment aquelles 

relacionades amb temes bancaris i empresarials. No va tenir gaire èxit fins que els 

militars alemanys el 1925 van començar a fer-la servir. L’Enigma estava formada per 

tres peces importants: el teclat (semblant al QWERTY), que servia per escriure el 

missatge a encriptar; un panell de llums, que il·luminava la lletra que corresponia a 
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l’encriptació de cadascuna de les lletres del text original; el mecanisme d’encriptació, 

que era el responsable del procés d’encriptació del missatge una vegada el missatge ja 

s’havia escrit.  

 
Fig. 9.3: Màquina Enigma d’encriptació i desxifrat. (Font: BBC History) 

El mecanisme de la màquina Enigma estava basat en rotors (vegeu la figura 

9.4), de manera que cada cop que es premia una lletra per encriptar, el sistema elèctric 

de la màquina feia girar aquests rotors, produint la lletra corresponent.  

 

Fig. 9.4: Rotors de la màquina Enigma. (Font: Wikipedia) 

De fet, la màquina Enigma va ser una peça clau en l’estratègia bèl·lica nazi. El 

1943, Alan Turing va dissenyar una màquina anomenada Bomba que permetia 

desxifrar missatges de l’Enigma de forma massiva (84.000) missatges mensuals. Això va 

http://www.bbc.co.uk/history/topics/enigma
https://en.wikipedia.org/wiki/Enigma_rotor_details
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tenir unes repercussions tant negatives en la comunicació d’ordres entre els nazis que 

es diu que gràcies a la Bomba la Segona Guerra Mundial va durar dos anys menys de 

l’esperat. El perquè és molt fàcil: si els alemanys nazis tenien tant clar que la seva 

màquina era indesxifrable, podien enviar missatges per ràdio sense por que els seus 

enemics (entre ells els anglesos de Churchill) aconseguissin desencriptar els seus 

missatges, que contenien ordres d’atac a diferents objectius. Llavors, amb l’aparició de 

la Bomba, aquestes ordres d’atac podien ser desxifrades amb facilitat, i en 

conseqüència es podia planejar una estratègia de defensa envers aquests atacs. Una 

de les amenaces més importants que va ser pal·liada gràcies a Alan Turing i la seva 

Bomba, va ser l’amenaça dels submarins en la “batalla de l’Atlàntic”.  

 
Fig. 9.5: Màquina Id Quantique. (Font: Photonic solutions) 

Avui en dia, la criptografia serveix per protegir documents, claus o qualsevol 

arxiu que tinguem a internet, ja que la presència dels hackers o espies, que podríem 

definir com a lladres informàtics, és temuda per tothom.  Aquests hackers intenten 

accedir als nostres documents per tal d’utilitzar la nostra informació personal, i fer-se 

passar per nosaltres. Un exemple seria les votacions electorals: en alguns llocs es duen 

a terme per internet i es manipula la informació perquè guanyi un partit o un altre 

segons convingui. De fet, el 2007, a Gènova, es van transmetre les votacions 

https://www.photonicsolutions.co.uk/product-detail.php?prod=5912
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mitjançant una màquina anomenada “Id Quantique” (vegeu la figura 9.5), que usava 

els fonaments de la criptografia quàntica (que més endavant explicarem) per tal de 

realitzar unes eleccions segures. Aquesta màquina va ser creada a Suïssa.  

S'ha de reconèixer que la criptografia està en fase de desenvolupament i per 

tant avui en dia encara no és perfecta. Això vol dir que les nostres dades no estan 

segures al cent per cent, però com diu l'Antonio Acín (investigador de l'ICFO), “el somni 

de la criptografia és, en un futur proper, poder garantir la seguretat completa de la 

informació que es comparteix a través de la xarxa”. Cal remarcar que les dues ciències 

més involucrades en els temes de criptografia són la física i les matemàtiques. 

La criptografia es divideix en dos grans blocs, la criptografia clàssica, que està 

basada en física clàssica, i la criptografia quàntica, que com podem suposar està 

basada en física quàntica. 

9.2 La criptografia clàssica “moderna” 

Abans de començar, cal remarcar que nosaltres ens basarem en el tipus de 

criptografia clàssica més actual: el de clau pública (també conegut com a xifrat 

asimètric), que fa ús de l’algorisme RSA (en honor dels seus creadors Rivest, Shamir i 

Adleman). La diferència entre el sistema de clau pública, el sistema modern, i el de clau 

privada, el sistema antic, és que amb el sistema de clau pública podem donar 

públicament tota la informació necessària perquè tothom ens pugui escriure missatges 

codificats sense haver de desvetllar la informació de com llegir-los. Amb un tipus 

d’algorisme més antic, en canvi, si nosaltres donéssim la informació necessària perquè 

ens escrivís un missatge, li estaríem donant també la possibilitat de llegir tots els 

missatges que rebem codificats amb aquest algorisme. És per això que una companyia 

mundial com Amazon, que ven articles a través del web a compradors d’arreu del 

planeta, vol poder rebre missatges codificats de molta gent (amb els seus números de 

comptes bancaris) sense que ningú fora de la companyia no pugui llegir aquests 

missatges. D’aquí l’enorme utilitat del sistema de clau pública.  
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Així, doncs, tal i com hem explicat anteriorment, el que intenta la criptografia 

clàssica és enviar un missatge de manera segura (que ningú no pugui desxifrar la 

nostra informació) com el que veiem a continuació: 

 

Fig. 9.6: Enviament d’un missatge segons la criptografia clàssica. (Font: modificació d’un diagrama extret 

del Bloc de José Luis Prieto). 

Els participants del sistema de clau pública (suposem que l’emissor és l’Alícia i 

el receptor és el Bernat) disposen d’un parell de claus relacionades matemàticament 

(tal i com ho explicarem més endavant). Una de les dues claus és una clau privada, que 

és mantinguda en secret per part del receptor, en Bernat, i a partir d’ella es crea l’altra 

clau, que és clau pública i que es distribuirà a totes les persones que enviïn missatges 

al Bernat, com ara l’Alícia. Així, doncs, qualsevol usuari pot xifrar un missatge fent 

servir la clau pública, però només qui tingui la clau privada podrà llegir aquests 

missatges encriptats amb la clau pública.  

Aquest mètode té molts avantatges:  

• El xifrat de clau pública només requereix dues claus per receptor.  

• És un sistema bastant segur, ja que només s’ha de mantenir una cosa en secret: 

la clau privada que permet desxifrar els missatges encriptats amb la clau 

pública.  

• Les claus públiques poden publicar-se, cosa que fa que els participants no hagin 

de compartir una clau secreta abans de la comunicació. Tothom que conegui la 

clau pública podrà enviar un missatge encriptat amb aquesta clau pública i 

enviar-lo al destinatari corresponent i tenir la seguretat que només aquest 

destinatari serà capaç de llegir aquest missatge (ja que només ell coneix la clau 

privada).  

http://jlprietofsi1314.blogspot.com.es/2013/11/criptosistema.html
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No obstant això, el mètode té un petit desavantatge: el canal pel qual es passa 

la clau pública és sempre un canal insegur, tothom (fins i tot els hackers) tenen accés a 

aquesta clau pública i, per tant, hi ha una petita probabilitat que mitjançant programes 

informàtics siguin capaços de desxifrar els nostres missatges si coneixen la clau 

privada. Com més endavant explicarem, la clau pública es crea a partir de la clau 

privada i, per tant, si algú coneix la clau pública pot invertir aquest procés, obtenir la 

clau privada i desxifrar tots els nostres missatges. Això és poc probable, ja que fer 

aquest procés invers és tant difícil que en el temps en què s’aconseguís desxifrar la 

clau privada, la informació lligada a aquesta clau privada hauria deixat de ser rellevant.  

9.3 Fonamentació matemàtica del sistema de clau pública: 
l’algorisme RSA 

L’algorisme RSA és un algorisme criptogràfic de clau pública i permet que 

qualsevol persona que conegui un cert nombre 𝑟 (un nombre extremadament gran, 

amb milers de dígits) pugui codificar un missatge 𝑚 escrivint-lo com un nombre que 

s’elevarà a certa potència, obtenint a continuació el seu residu al dividir per 𝑟. Aquest 

residu serà el missatge codificat. No obstant això, qui vulgui descodificar aquest 

missatge i trobar el nombre 𝑚 original, haurà de conèixer els factors primers del 

nombre 𝑟, i, si 𝑟 és suficientment gran, trobar aquests factors primers podria requerir 

anys, dècades o segles. És per això que podem afirmar que abans que es poguessin 

trobar aquests factors primers per descodificar el missatge, el propi missatge hauria 

deixat de ser rellevant. L’explicació d’aquesta secció segueix la referència [10]. 

Vegem amb un exemple senzill com funciona l’algorisme RSA. Cal remarcar que 

només és un exemple i, per tant, no es faria servir mai per a la criptografia real, ja que 

seria molt fàcil de desxifrar.  

Pas 1: Si volem poder rebre un missatge, necessitem escollir tres nombres: dos primers 

𝑝 i 𝑞, i un tercer nombre 𝑟  que no tingui factors comuns amb (𝑝 − 1)(𝑞 − 1). Per 

exemple, escollim 𝑝 = 11, 𝑞 = 3 i 𝑟 = 3, ja que 3 i 20 =  (11 − 1)(3 − 1) no tenen 

factors comuns.  
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Pas 2: A continuació hem de trobar un nombre 𝑑 <  (𝑝 − 1)(𝑞 − 1) amb la propietat 

que al dividir 𝑟𝑑 per (𝑝 − 1)(𝑞 − 1) s’obté 1 com a residu. En el nostre exemple, 

𝑑 = 7, ja que 3 ∙ 7 =  21, i dona com a residu 1 al ser dividit per 20.  

Pas 3: Ara anunciem públicament dos nombres 𝑛 =  𝑝 ∙ 𝑞 i 𝑟. No obstant això, 

mantenim en secret els factors primers 𝑝 i 𝑞 de 𝑛 i també mantenim en secret el 

nombre 𝑑. Així, doncs, anunciem públicament que 𝑝 ∙ 𝑞 =  33 i 𝑟 =  3, i ocultem que 

𝑝 =  11, 𝑞 =  3 i 𝑑 =  7.  

Pas 4: Aquí intervé ja la persona que m’envia el missatge. Suposem que és el lector qui 

vol enviar-me un missatge. Per començar, el teu missatge ha de ser també un nombre 

(ja que tot en els ordinadors s’escriu mitjançant nombres). L’única restricció és que el 

missatge ha de ser un nombre menor que 𝑛 =  𝑝 ∙  𝑞. Això no suposa un problema, ja 

que 𝑝 i 𝑞 són sempre extraordinàriament grans. Suposem, en el nostre exemple, que el 

nombre que es vol enviar en forma de missatge és 𝑚 = 18. Per codificar el missatge 

primer l’eleves a 𝑟 = 3, i després es divideix el resultat per 𝑛 = 33. 

El residu que queda en dividir 183 = 5832 per 33, això és 24, és el nombre que 

s’envia al receptor. Llavors, l’emissor vol que el receptor rebi el nombre 18, però 

estarà “disfressat” en forma de 24. D’aquesta manera, qualsevol persona que conegui 

els dos nombres que he desvetllat públicament (𝑛 = 33 i 𝑟 = 3), encara que sàpiga 

que el missatge codificat és 24, no podrà desxifrar-lo, si no coneix també els nombres 

que jo he mantingut en secret (els factors primers de 33, 𝑝 i 𝑞, i el nombre 𝑑).  

Pas 5: Finalment, per descodificar el missatge i tornar-lo a la forma original, 

necessitem elevar el nombre que s’ha enviat al receptor a la potència de 𝑑, i obtenir el 

residu quan el resultat es divideixi per 𝑝 ∙ 𝑞. En el nostre exemple, això implica dividir 

247 per 33 i quedar-nos amb el residu, que és 18 (el 𝑚 original).  

Un cop arribem a aquest punt, segur que ens preguntem com s’encripten les 

paraules  un missatge o arxiu en forma de nombres per poder ser enviats a través de 

l’ordinador i d’Internet s’envien en forma de números. Cada lletra, xifra o signe de 

puntuació en un missatge té assignat un nombre que mai varia. Aquest nombre està 

establert per un codi anomenat American Standard Code for Information Interchange 
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(ASCII, per les seves sigles). Aquest codi associa nombres a un caràcter del nostre 

missatge o arxiu. Els nombres varien entre 0 i 255. Per exemple, la lletra “A”, 

majúscula, té el codi 65. La lletra “z” minúscula, el 122, etc. Un exemple d’aquesta 

transformació del missatge en números podria ser el següent:  

“antivirus” es codifica en 97 110 116 105 118 105 114 117 115. 

D’aquesta manera, tenim una cadena de nombres, que pot ser operada segons 

les regles explicades en aquest la secció. 

9.4 Punts febles en la seguretat de la criptografia clàssica 

La criptografia clàssica no és del tot fiable pel fet que els hackers poden 

desencriptar els missatges si obtenen la clau (la clau d’encriptació en un sistema de 

clau privada, o bé els nombres que he mantingut en secret, en el sistema de clau 

pública RSA) a través d'un sistema informàtic o un procés il·legal. L’única manera de 

desencriptar un missatge és coneixent aquesta clau privada o provant sort amb la 

factorització de primers mitjançant els ordinadors, cosa que aparentment sembla una 

opció poc rentable. 

De fet, hi havia una plataforma de correu electrònic anomenada Lavabit que 

era tan segura que ni les agències de seguretat podien desxifrar els missatges. És més, 

el Govern d’Estats Units va obligar tancar a la plataforma Lavabit. 

  Suposem ara que l’Alícia vol enviar un text a en Bernat. Com que no vol que 

ningú a part d'en Bob no vegi aquest text, crea un missatge encriptat d’aquest 

missatge (text  xifrat) gràcies a una clau. Aquest missatge arribarà a l’ordinador d’en 

Bob, el qual el desencriptarà perquè coneix la clau i podrà llegir el missatge sense 

problemes. D'aquesta manera, només qui tingui la clau de desencriptació podrà 

entendre aquest missatge. Aquesta és la utopia de la criptografia, però la realitat és 

diferent, tal i com s’explica a continuació. Pot ser que una tercera persona l’Eva, una 

hacker, hagi intentat captar aquest missatge. Pot ser que ho hagi aconseguit, però, en 

no conèixer la clau, no ha pogut entendre res del missatge (vegeu la figura 9.7). El 

canal de transmissió està marcat com un canal insegur, ja que el fet que el missatge 
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hagi estat captat és potencialment perillós, ja que no sabem si l’ordinador de l’Eva serà 

capaç de desencriptar aquest missatge. 

 

Fig. 9.7: Esquema d’un sistema criptogràfic clàssic de clau pública. (Font: Bloc de Bradanovic) 

Tot i així, com ja sabem, els ordinadors són millors dia rere dia, i per tant la seva 

potència augmenta model rere model. Aquesta potència permet a l’ordinador fer més 

operacions per segon, i per tant, més càlculs per desxifrar la nostra clau. Està bé fer 

una referència a la llei de Moore, que relaciona l’increment de potència dels 

ordinadors a mesura que avança el temps. De fet, ens diu que la potència dels nous 

models d’ordinadors es duplica cada dos anys. És a dir: si avui et compres un ordinador 

amb una certa potència, d’aquí dos anys, el model nou d’ordinador de la mateixa 

marca tindrà el doble de potència (vegeu la figura 9.8). 

A més a més, també els matemàtics desenvolupen nous algoritmes que 

permeten factoritzar els nombres en factors primers més fàcilment. Per tant, el que 

aparentment semblava un sistema infal·lible per a protegir la nostra informació, de fet,  

no ho és tant.  Per extreure una conclusió de la criptografia clàssica podríem plantejar-

nos la següent pregunta: per combatre l’avenç dels ordinadors i dels algoritmes 

matemàtics és més eficient seguir buscant nombres primers encara més grans, o és 

millor buscar una alternativa? 

https://bradanovic.blogspot.com.es/2011/04/clave-publica-para-dummies.html
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Ja que el nostre treball de recerca tracta de la física quàntica, intentarem 

explicar com pot ser aplicada en diferents àmbits de la ciència i/o de la nostra vida. 

Així, doncs, parlarem de la criptografia quàntica.  

 
Fig. 9.8: Gràfica que il·lustra la llei de Moore, que relaciona l’increment de potència dels ordinadors a 

mesura que avança el temps. (Font: Wikipedia ) 

9.5 La criptografia quàntica 

La criptografia quàntica té la mateixa finalitat que la criptografia clàssica, i 

busca garantir un traspàs d'informació segur entre dos sistemes. El que varia respecte 

la criptografia clàssica és el seu funcionament. En aquest cas, a part de l'ús de les 

matemàtiques, s'usa en gran part, la física. És un procés molt i molt innovador, però si 

s'aconsegueix crear un cripto-sistema de qualitat, la seguretat dels nostres arxius 

podria arribar a ser d'un 100%. A continuació explicarem el perquè.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Moore's_law
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En física, el terme llatí quàntum (en plural, quanta) es refereix a una unitat 

elemental i indivisible d’una magnitud física de matèria o d’energia. Així el quàntum de 

llum (o d'energia) és el fotó. En el nostre cas, la criptografia quàntica es basa en l'ús de 

fotons i les seves propietats quàntiques (ja explicades en aquest treball) per formar un 

cripto-sistema infranquejable. Sembla un procés molt futurista i llunyà, però no és així. 

En essència, la base del cripto-sistema infranquejable es fonamenta en la següent 

propietat dels fotons: la pertorbació. És impossible mesurar l'estat quàntic de 

qualsevol sistema sense pertorbar-lo. Com podríem aplicar això al fet de poder 

traspassar la nostra informació personal d'una manera fiable?  

Comencem per relacionar la propietat de spin o espín (vibració vertical o 

horitzontal) dels fotons amb el procés d'encriptació d'un missatge. Sabem que aquesta 

propietat spin pot prendre dos valors (per fer les coses fàcils), vertical (V) i horitzontal 

(H). Aquí és on entra el codi binari en joc, podem assignar el valor 0 a l'espín 

horitzontal, i 1 al vertical. 

Ara, encriptem el missatge que l'Alícia vol enviar a en Bernat. Suposem que 

prèviament han pactat que l'Alícia enviaria la clau del seu compte on té amagada 

informació confidencial. Li envia el següent: "Criptos123". Llavors, el seu sistema 

informàtic codifica això en codi binari, per exemple així: 11100100110. Després, això es 

transformarà a un missatge quàntic, on 0=H (spin horitzontal) i 1=V (spin vertical). El 

missatge quedarà de la següent manera gràcies als fotons: VVVHHVHHVVH. Aquest 

missatge, encriptat, s'enviarà a en Bernat.  

El problema és que pel mig hi ha un espia vol robar aquesta informació. A 

través d'uns programes informàtics desconeguts, aconsegueix accedir al missatge. El 

que l’espia no sap és que aquest missatge ha estat encriptat quànticament,  i per tant, 

quan accedeixi a aquest missatge, l'estat quàntic dels fotons que han encriptat aquest 

missatge, s'alterarà. Com que l'estat dels fotons s'haurà alterat, també ho haurà fet el 

missatge codificat, i per tant en comptes d'obtenir la cadena VVVHHVHHVVH, obtindrà 

una aleatòria: HVVVHHVHHVV. Com a conseqüència, quan aquest missatge es torni a 

transformar en codi binari i aquest es transformi a un "missatge normal", en comptes 

d'obtenir la clau "Criptos123", obtindrà un missatge aleatori sense sentit, com per 
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exemple: “h67j8fs”. D'aquesta manera, l'espia no haurà aconseguit res. Però, que 

passarà entre l'Alícia i el Bernat? Bé, com que el Bernat, que era el receptor del 

missatge original, ha vist una alteració en l'estat quàntic dels fotons, cosa que implica 

que hi ha algú espiant-los, la comunicació s'interromprà automàticament i, per tant, la 

informació es mantindrà segura. El petit problema és que en Bernat tampoc no haurà 

pogut rebre el missatge. Al cap d'una estona, tornaran a comunicar-se entre si i es 

tornaran a enviar el missatge encriptat i, per sort, aquesta vegada l'espia no haurà 

pogut ficar-s'hi entremig. Tal  com diu el físic Renato Renner (Institut de Física Teòrica 

de Zürich), "si se compila correctamente (la informació), ningún pirata informático 

puede piratear el sistema." 

Com veiem, la resposta a la pregunta original de: quina és la millor opció, la 

criptografia quàntica o la clàssica queda bastant resolta. La criptografia quàntica 

combat els matemàtics i la llei de Moore, evita tots aquests problemes. En comptes de 

generar nombres extremadament grans, el que fa és codificar la clau en una sèrie de 

fotons que van passant entre dues parts que intenten compartir informació secreta, 

com l'Alícia i el Bernat. El principi d'incertesa de Heisenberg, que diu que algú que 

intenti obtenir informació d'un sistema quàntic no ho aconseguirà pel fet de que 

aquest sistema s'alterarà o es destruirà.  

Tot i semblar un sistema perfecte, no ho és. Com tot, té els seus 

inconvenients. Veiem quins són:  

• El 2010, es va reconèixer a l'Institut de Física Teòrica de Zürich que, amb un 

pols magnètic, un hacker o espia podria arribar a "cegar" un detector de fotons, 

de tal manera que no pogués detectar els fotons que el traspassen.  

• Un altre problema que assenyala Renner és el següent. Els fotons es generen 

amb un làser a una potència d'intensitat tant baixa que fa que es generi un únic 

fotó a la vegada. Tot i així, hi ha moments en els que el làser pot produir dos 

fotons a la vegada, els dos amb la mateixa informació. El que passaria és que, 

per culpa d'això, un hacker podria interceptar el segon fotó, el duplicat, sense 

que ens donem compte, ja que el missatge sense el fotó "robat", seguiria tenint 

sentit. Llavors, aquest hacker podrà accedir a la nostra informació.  



160 
 

• Un altre problema que podem relacionar amb un dels loopholes explicats en 

aquest treball, concretament el de l’eficiència de detecció, és just al contrari al 

problema explicat fa un moment. Com sabem, els detectors no tenen una 

eficiència del 100%. Llavors, és possible que hi hagi un moment en el que els 

detectors no captin un cert fotó, cosa que ens podria fer pensar que algú no 

desitjat l'ha captat i, per tant, ens fa pensar que la comunicació no és segura, 

quan en realitat no ha passat res de tot això.  

Renner afirma també que "si tinguéssim un control millor dels sistemes 

quàntics del que tenim avui en dia, la criptografia quàntica seria menys susceptible a 

problemes com aquests. Però aquests avenços queden a uns 10 anys de distància". 

D'altra banda, el físic Richard Hughes (Laboratori Nacional de Los Álamos, 

Nuevo México) afegeix el següent: "qualsevol mètode de codificació només serà tan 

segur com les persones que el fan funcionar. Cap tecnologia concreta és infrangible, un 

pirata informàtic sempre troba la manera d'explotar les barreres de la seguretat". 
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10. Conclusions finals i perspectives futures 

Aquest treball planteja cinc hipòtesis de partida a la introducció (capítol 1) i el 

seu objectiu principal ha estat buscar i exposar els raonaments i/o evidències 

experimentals per a poder-les validar  o refutar.  

La resposta raonada a aquestes hipòtesis de partida i a les noves hipòtesis de 

treball que han anat sorgint  es troba als diferents capítols del treball i es recull a mode 

de resum a la secció 10.1. Com a resultat del treball s’ha pogut comparar les 

estratègies proposades, tant des de un punt de vista teòric com el seu comportament 

en una simulació per ordinador. Usant desenvolupaments matemàtics hem calculat la 

probabilitat de guanyar el joc segons cada estratègia plantejada. Com a novetat, s’ha 

inventat i s’ha construït un prototip d’un nou artefacte “pseudo-quàntic”, que té la 

particularitat d’augmentar les probabilitats de guanyar el joc, de la mateixa manera 

que ho fan “teòricament” els artefactes quàntics. A més a més, s’han realitzat 

simulacions per ordinador i en una placa Arduino de cada estratègia, i se n’ha fet un 

estudi comparatiu. Finalment, es presenten possibles aplicacions de les desigualtats de 

Bell en Criptografia. 

La millora d’aquest treball respecte d’altres és, en  primer lloc, donar noves 

demostracions, adaptades a les eines que pot aprendre i dominar un alumne de segon 

de batxillerat, de les fórmules de probabilitat de guanyar el joc. A més, el treball aporta 

la novetat d’introduir noves estratègies (“tramposes” que simulen les possibles 

objeccions o errors dels experiments realitzats per a validar la teoria quàntica; 

d’aprenentatge automàtic o Machine Learning; usant nous artefactes “pseudo-

quàntics” inventats) i de realitzar simulacions per ordinador. 

 Els beneficis del treball repercutiran en primer lloc en els seus autors, que han 

après noves eines matemàtiques (teoria de probabilitat, correlacions, matrius, 

determinants, funcions en diverses variables, producte tensorial, etc.) i conceptes 

completament nous de física quàntica. També és possible que els resultats del treball 

aportin alguna novetat d’interès per a la recerca en aquest camp. En particular, el nou 

artefacte pseudo-quàntic obre el camí a futures especulacions científiques. D’altra 

banda també ha resultat sorprenent constatar que una simulació del joc segons 
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l’estratègia d’aprenentatge automàtic pugui arribar a convergir a una distribució de 

probabilitat pròpia d’una estratègia quàntica. 

10.1 Hipòtesis reformulades i validades 

Aquest treball planteja cinc hipòtesis de partida a la introducció (capítol 1). Al 

llarg del treball s’ha vist que aquestes hipòtesis inicials han estat enunciades d’una 

manera un xic naïf, i han estat formulades de nou amb un enunciat més precís, que ha 

fet possible la seva demostració i validació. Durant el desenvolupament del treball s’ha 

argumentat la validesa de les hipòtesis inicials reformulades, que incloem a 

continuació: 

Hipòtesi H1: Una estratègia determinista mai no superarà la probabilitat de victòria 

𝑃(𝑉) ≤ 3
4
. Hi ha estratègies deterministes (vuit del total de les setze estratègies 

deterministes) en les quals la fita 𝑃(𝑉) = 3
4
 s’assoleix i d’altres en què no. No hi ha cap 

estratègia probabilista sense correlacions que la seva probabilitat de victòria superi 

aquesta fita. 

Hipòtesi H2: Hi ha estratègies quàntiques amb probabilitat de victòria major que 3
4
, que 

és la fita superior de la probabilitat de victòria de les estratègies probabilistes i 

deterministes. Però no totes les estratègies quàntiques tenen una probabilitat més alta 

de guanyar el joc que la resta d’estratègies. N’hi ha amb probabilitat de victòria menor 

que en algunes estratègies probabilistes i deterministes. 

Hipòtesi H3: Les objeccions, errors o problemes en els experiments poden explicar, per 

ells mateixos i dintre de la teoria de la física clàssica, les correlacions predites per la 

física quàntica 

Hipòtesi H4: Es pot inventar un artefacte o una estratègia d’aprenentatge per a usar 

durant el joc que tingui un efecte semblant a l’entrellaçament quàntic. 

Hipòtesi H5: L’entrellaçament quàntic té repercussions en aparells i processos 

tecnològics del nostre entorn. 
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A mesura que s’han argumentat dels demostracions dels enunciats de les 

hipòtesis inicials, han sorgit noves preguntes. Hem enunciat aquestes preguntes en 

forma d’hipòtesis de treball (ordenades segons les lletres de l’alfabet per a distingir-les 

de les hipòtesis inicials). Aquestes hipòtesis  també han estat validades i són les 

següents: 

Hipòtesi A: Una estratègia determinista no pot tenir una probabilitat de victòria 

diferent a algun d’aquests valors 3
4
 o 1

4
. 

Hipòtesi B: La probabilitat de guanyar d’una estratègia probabilista sense correlacions 

no pot superar 3
4
, i segueix la fórmula  

𝑃(𝑉) = 𝑃(𝑎0,𝑎1, 𝑏0, 𝑏1) =
3
4

+
1
4

(2𝑎0𝑏0 + 2𝑎1𝑏0 + 2𝑎0𝑏1 − 2𝑏0 − 2𝑎0 − 2𝑎1𝑏1) ≤
3
4

. 

Hipòtesi C: Existeixen estats dobles que no es poden expressar com el producte 

tensorial de dos estats individuals. 

Hipòtesi D: Existeixen valors de l’angle 𝛼 que fan que la probabilitat de guanyar amb 

l’estratègia quàntica superi el valor  3
4
. 

Hipòtesi E: Hi ha estratègies quàntiques òptimes amb probabilitat de victòria superior 

a 13
16

= 0.8125. 

Hipòtesi F: Un artefacte de doble ruleta sense trucar no permetrà superar mai la 

probabilitat de victòria 3
4

= 0.75. 

Hipòtesi G: Un artefacte pseudo-quàntic en forma de 𝑛-àgon amb un pes pseudo-

quàntic 𝑥 fixat té probabilitat de victòria cada vegada menor a mesura que  𝑛 

augmenta. 

Hipòtesi H: A l’estratègia d’aprenentatge automàtic (E6), per valors equilibrats dels 

paràmetres, 𝑛 nombre de partides i 𝑋 reforç de la memòria, propers a 𝑛𝑋 = 1, la 

simulació genera per sí mateixa distribucions de probabilitats semblants a les de les 

estratègies quàntiques. 
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Hipòtesi J: L’entrellaçament quàntic no es pot usar per a transmetre un missatge en 

criptografia quàntica. 

Afegim a continuació un petit índex que recull les diferents hipòtesis que hem 

validat seguides per les pàgines del treball que s’hi refereixen: 

H1, 10, 14, 56, 58, 162 
H2, 10, 14, 75, 76, 80 
H3, 10, 14, 127, 162 
H4, 10, 14, 108, 162 
H5, 10, 14, 125, 147, 162 

Hipòtesi A, 46, 163 
Hipòtesi B, 52, 163 
Hipòtesi C, 62, 163 
Hipòtesi D, 74, 163 
Hipòtesi E, 80, 88, 163 

Hipòtesi F, 95, 163 
Hipòtesi G, 105, 163 
Hipòtesi H, 138, 163 
Hipòtesi J, 125, 164 

 

10.2 Perspectives futures 

En finalitzar aquest treball de recerca estem intrigats en investigar si la natura 

podria seguir un patró com una estratègia pseudo-quàntica enlloc d’un patró quàntic. 

De la mateixa manera que la teoria de la relativitat d’Einstein prediu que l’espai és 

deforma per la massa dels cossos, podríem imaginar esdeveniments que creiem que 

són aleatoris (i equiprobables), però que en realitat no ho són. Un esdeveniment 

concret podria “deformar” la distribució de probabilitats de l’espai mostral 

(augmentant la probabilitat d’ocórrer), de la mateixa manera que la massa d’un cos 

deforma una làmina de goma horitzontal com a la figura 10.1. 

 

Fig. 10.1: La massa d’un cos deforma una làmina de goma horitzontal (Font: portal web de Marcel 
Mañé). 

http://www.marcel-mane.com/catala/fisica/La%20curvatura%20de%20lespai%20en%20la%20relativitat%20general.htm
http://www.marcel-mane.com/catala/fisica/La%20curvatura%20de%20lespai%20en%20la%20relativitat%20general.htm
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A partir de la propietat (P4) estudiada a la secció 7.2.1, esbrinar-ho experimentalment 

seria fàcil: s’hauria de mirar si en les dades experimentals les respostes de l’Alícia i del 

Bernat són aleatòries, és a dir, hi ha la mateixa probabilitat 1
2
 de cadascuna de les 

respostes. Això ens porta a preguntar-nos si l’atzar es pot certificar en el sentit que 

explica l’Antonio Acín al seu article [1] i quin paper hi té la física quàntica. 

 També ens agradaria saber alguna cosa més sobre aprenentatge automàtic i 

saber explicar per què la simulació de l’estratègia d’aprenentatge automàtic arriba a 

situacions d’equilibri, les quals tenen distribucions de probabilitat pràcticament iguals 

que una estratègia quàntica. 
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Annex A  

 

Aquest Annex A recull el codi de set programes que simulen el joc cooperatiu 

CHSH segons les diferents estratègies estudiades en aquest treball. S’ha realitzat la 

simulació mitjançant programació de cadascuna de les estratègies presentades, que 

inclouen la simulació de les possibles objeccions als experiments ideats per a validar 

les teories quàntiques 

Per una banda, hem simulat les estratègies quàntiques (E3), mitjançant dos 

programes: un programa usa l’artefacte quàntic uniparamètric i l’altre usa l’artefacte 

quàntic de quatre paràmetres. La resta d’estratègies segueixen les lleis de la física 

clàssica. Entre elles hi trobem l’estratègia probabilista sense correlacions (E2) que 

inclou l’estratègia determinista (E1), i l’estratègia pseudo-quàntica (E4) que usa 

l’artefacte pseudo-quàntic que hem inventat. Finalment, hem simulat les estratègies 

“tramposes” (E5), que imiten les objeccions als experiments del test de Bell. 

Concretament, hem implementat tres programes sobre les estratègies (E5): el primer 

simula el defecte en la detecció, el segon la fallada en la incomunicació, i el tercer 

l’objecció sobre el rastre o memòria, que ha estat simulada mitjançant una estratègia 

d’aprenentatge automàtic (E6). 

Programa A.1: Simulació de l’estratègia probabilista sense correlacions (E2), que 

inclou l’estratègia determinista (E1) 

Aquest programa simula el joc CHSH segons les regles de la física clàssica, on els 

jugadors segueixen una estratègia probabilista sense correlacions (E2). Per a valors 

determinats dels paràmetres l’estratègia (E2) inclou l’estratègia determinista (E1). El 

programa et demana el nombre de partides que vols jugar durant el joc i el valor dels 

quatre paràmetres 𝑎0,𝑎1, 𝑏0, 𝑏1. Aleshores el programa simula la distribució de 

probabilitat de 𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) segons la taula 7.2. amb els paràmetres 𝑎0,𝑎1, 𝑏0, 𝑏1 fixats 

per l’usuari. El resultat d’aquest programa és proporcionar el percentatge de partides 

que han guanyat l’Alícia i el Bernat. Aquest percentatge teòricament hauria 

d’aproximar, per un nombre elevat de partides, la probabilitat de victòria 𝑃(𝑉) =

𝑃(𝑎0,𝑎1, 𝑏0, 𝑏1) = 3
4

+ 1
4

(2𝑎0𝑏0 + 2𝑎1𝑏0 + 2𝑎0𝑏1 − 2𝑏0 − 2𝑎0 − 2𝑎1𝑏1). 
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#include <iostream> 
#include <cmath> 
#include <vector> 
#include <string> 
#include <stdlib.h> 
#include <time.h> 
#include <fstream> 
#define PI 3.14159265 
using namespace std; 
typedef long long ll; 
 
int main () { 
 srand(time(NULL)); 
 ofstream dades;  /*per escriure dades externes */  
 dades.open ("RDeterminista_3.csv"); 
 std::cout.precision(10); 
 double a0, a1, b0, b1, S, VC=0.0; 
 double R; 
 vector< vector<double> > P(4.0, vector<double>(4.0)); 
 int f, c, n, A, B, a, b, V; 
 cout << "Quantes partides vols jugar?" << endl; 
 cin >> n; 
 cout << "Quines probabilitats a0, a1, b0, b1? (intoduïdes 
amb espais)" << endl; 
 cin >> a0 >> a1 >> b0 >> b1; 
 P[0][0] = (1.0/4.0)*a0*b0; 
 P[1][0] = (1.0/4.0)*a0*(1-b0); 
 P[2][0] = (1.0/4.0)*a0*b1; 
 P[3][0] = (1.0/4.0)*a0*(1-b1); 
 P[0][1] = (1.0/4.0)*(1-a0)*b0; 
 P[1][1] = (1.0/4.0)*(1-a0)*(1-b0); 
 P[2][1] = (1.0/4.0)*(1-a0)*b1; 
 P[3][1] = (1.0/4.0)*(1-a0)*(1-b1); 
 P[0][2] = (1.0/4.0)*a1*b0; 
 P[1][2] = (1.0/4.0)*a1*(1-b0); 
 P[2][2] = (1.0/4.0)*a1*b1; 
 P[3][2] = (1.0/4.0)*a1*(1-b1); 
 P[0][3] = (1.0/4.0)*(1-a1)*b0; 
 P[1][3] = (1.0/4.0)*(1-a1)*(1-b0); 
 P[2][3] = (1.0/4.0)*(1-a1)*b1; 
 P[3][3] = (1.0/4.0)*(1-a1)*(1-b1); 
 for (int i =0; i < n; ++i) { 
  R = (double)rand()/(RAND_MAX +1.0); 
  f=0; c =0; S= P[0][0]; V =0; 
  while (S < R) { 
   if (c<3) ++c; 
   else {++f; c=0;} 
   S = S + P[f][c]; 
  } 
  //cout << c << "  ....  " << f  << "  ....  " << S << 
endl; 
  if (c==0) {A=0; a=0;} 
  else if (c ==1) {A=1; a =0;} 
  else if (c ==2) {A=0; a =1;} 
  else if (c ==3) {A=1; a =1;} 
  if (f ==0) {B=0; b =0;} 



171 
 

  else if (f ==1) {B=1; b =0;} 
  else if (f ==2) {B=0; b =1;} 
  else if (f ==3) {B=1; b =1;} 
  if (a*b == (A+B)%2) V =1; 
  VC = VC +V; 
  cout << "Preguntes : " << a << ' ' << b << " 
Respostes : " << A << ' ' << B << " Victòria : " << V << endl; 
  cout << "% de partides guanyades : " << 
(VC/(i+1))*100 << endl; 
  cout << R << endl; 
  dades << i << ";" << (VC/(i+1))*100 << endl;  /*per 
escriure dades externes */  
  } 
 for (int i = 0; i < 4; ++i) { 
  for (int j=0; j < 4; ++j){ 
   cout << P[i][j] << ' '; 
  } 
  cout << endl; 
 } 
 dades.close(); 
} 

 

Els resultats d’executar aquest programa es mostren a les gràfiques 7.1, 7.2 i 

7.3, del capítol 7. 

 

Programa A.2: Simulació de l’estratègia quàntica amb artefacte quàntic 

uniparamètric 
 

El programa A.2 simula el joc CHSH segons les regles de la física quàntica, i tots 

dos jugadors usen l’estratègia quàntica associada a l’artefacte quàntic uniparamètric. 

El programa genera una mostra d’un seguit de preguntes 0 i 1 aleatòriament amb una 

probabilitat de ½ que surti cadascuna. El recompte del tant per cent de respostes 

guanyadores de l’Alícia i el Bernat a les diferents preguntes hauria d’aproximar, per a 

un nombre elevat de partides, el nombre 𝑃(𝛼) = 1
4

+ 1
2

(cos2 𝛼) + 1
4

(sin2(2𝛼)), 

segons el valor 𝛼 introduït per l’usuari. 

Quan executem aquest programa ens demana el valor de l’angle 𝛼, que 

parametritza la transformació que s’efectua sobre l’estat entrellaçat. Aquesta dada és 

usada en el programa per a simular una distribució de probabilitat de  

𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) segons la taula 7.3. Després et demana el nombre de partides que vols 

jugar durant el joc. El resultat d’aquest programa és proporcionar el percentatge de 

partides que han guanyat l’Alícia i el Bernat. 
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#include <iostream> 
#include <cmath> 
#include <vector> 
#include <string> 
#include <stdlib.h> 
#include <time.h> 
#include <fstream> 
#define PI 3.14159265 
using namespace std; 
typedef long long ll; 
 
int main () { 
 srand(time(NULL)); 
 ofstream fitxersortida;  /*per escriure dades externes */  
 ofstream matriu;  /*per escriure dades externes */  
 matriu.open ("MatriuQuantica_angle_graus.csv"); 
 std::cout.precision(10); 
 double Alfa, S, VC=0.0; 
 double R; 
 vector< vector<double> > P(4.0, vector<double>(4.0)); 
 int f, c, n, A, B, a, b, V; 
 cout << "Quantes partides vols jugar?" << endl; 
 cin >> n; 
 cout << "Quin angle (en graus)?" << endl; 
 cin >> Alfa; 
 P[0][0] = P[1][1] = 1.0/8.0; 
 P[0][1] = P[1][0] = 0.0; 
 P[0][2] = P[2][0] = P[1][3] = P[3][1] = (1.0/8.0)*cos 
(Alfa*PI/180.0)*cos (Alfa*PI/180.0); 
 P[0][3] = P[3][0] = P[1][2] = P[2][1] = (1.0/8.0)*sin 
(Alfa*PI/180.0)*sin (Alfa*PI/180.0); 
 P[2][2] = P[3][3] = (1.0/8.0)* cos (2.0*Alfa*PI/180.0)* cos 
(2.0*Alfa*PI/180.0); 
 P[2][3] = P[3][2] = (1.0/8.0)* sin (2.0*Alfa*PI/180.0)* sin 
(2.0*Alfa*PI/180.0); 
 for (int i =0; i < n; ++i) { 
  R = (double)rand()/(RAND_MAX +1.0); 
  f=0; c =0; S= P[0][0]; V =0; 
  while (S < R) { 
   if (c<3) ++c; 
   else {++f; c=0;} 
   S = S + P[f][c]; 
  } 
  //cout << c << "  ....  " << f  << "  ....  " << S << 
endl; 
  if (c==0) {A=0; a=0;} 
  else if (c ==1) {A=1; a =0;} 
  else if (c ==2) {A=0; a =1;} 
  else if (c ==3) {A=1; a =1;} 
  if (f ==0) {B=0; b =0;} 
  else if (f ==1) {B=1; b =0;} 
  else if (f ==2) {B=0; b =1;} 
  else if (f ==3) {B=1; b =1;} 
  if (a*b == (A+B)%2) V =1; 
  VC = VC +V; 
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  cout << "Preguntes : " << a << ' ' << b << " 
Respostes : " << A << ' ' << B << " Victòria : " << V << endl; 
  cout << "% de partides guanyades : " << 
(VC/(i+1))*100 << endl; 
  cout << R << endl; 
 } 
  for (int i = 0; i < 4; ++i) { 
  for (int j=0; j < 4; ++j){ 
   cout << P[i][j] << ' '; 
   matriu << P[i][j] << ";"; 
  } 
  cout << endl; 
  matriu << endl; 
 } 
 cout << "Aquesta és la matriu com queda" << endl; 
 fitxersortida.close(); 
 matriu.close(); 
} 

 

Els resultats d’executar aquest programa es mostren al capítol 7. 

 

Programa A.3: Simulació de l’estratègia quàntica amb artefacte quàntic de quatre 

paràmetres 
 

Aquest programa A.3 simula el joc CHSH segons les regles de la física quàntica, i 

tots dos jugadors usen l’estratègia quàntica associada a l’artefacte quàntic de quatre 

paràmetres. El programa genera una mostra d’un seguit de preguntes 0 i 1 

aleatòriament amb una probabilitat de ½ que surti cadascuna. El recompte del tant 

per cent de respostes guanyadores de l’Alícia i el Bernat a les diferents preguntes 

hauria d’aproximar, per a un nombre elevat de partides, el nombre 𝑃(𝛼0,𝛼1,𝛽0,𝛽1) =
1
4

cos2(𝛼0 − 𝛽0) + 1
4

cos2(𝛼0 − 𝛽1) + 1
4

cos2(𝛼1 − 𝛽0) + 1
4

sin2(𝛼1 − 𝛽1), segons els 

valors 𝛼0,𝛼1,𝛽0,𝛽1 introduïts per l’usuari. 

Quan executem aquest programa ens demana el valor dels angles 𝛼0,𝛼1,𝛽0,𝛽1, 

que parametritzen la transformació que s’efectua sobre l’estat entrellaçat. Aquesta 

dada és usada en el programa per a simular una distribució de probabilitat de  

𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) segons la taula 7.4. Després et demana el nombre de partides que vols 

jugar el joc. El resultat d’aquest programa és proporcionar el percentatge de partides 

que han guanyat l’Alícia i el Bernat. 
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#include <iostream> 
#include <cmath> 
#include <vector> 
#include <string> 
#include <stdlib.h> 
#include <time.h> 
#include <fstream> 
#define PI 3.14159265 
using namespace std; 
typedef long long ll; 
 
int main () { 
 srand(time(NULL)); 
 ofstream fitxersortida;  /*per escriure dades externes */  
 ofstream matriu;  /*per escriure dades externes */  
 matriu.open ("MQuantica_n10000_4angles_43_56.csv"); 
 fitxersortida.open ("RQuantaica_n10000_4angles_43_56.csv");  
/*per escriure dades externes */  
    fitxersortida << "Nombre de partides jugades ," << 
"Percentatge de partides guanyades" << endl; 
 std::cout.precision(10); 
 double Alfa0, Alfa1, Beta0, Beta1, S, VC=0.0; 
 double R; 
 vector< vector<double> > P(4.0, vector<double>(4.0)); 
 int f, c, n, A, B, a, b, V; 
 cout << "Quantes partides vols jugar?" << endl; 
 cin >> n; 
 cout << "Quins angles (en graus) Alfa0, Alfa1, Beta0, 
Beta1? Introdueix 4 valors separats per espai" << endl; 
 cin >> Alfa0 >> Alfa1 >> Beta0 >> Beta1; 
 P[0][0] = P[1][1] = (1.0/8.0)* cos ((Alfa0-
Beta0)*PI/180.0)* cos ((Alfa0-Beta0)*PI/180.0); 
 P[0][1] = P[1][0] = (1.0/8.0)* sin ((Alfa0-
Beta0)*PI/180.0)* sin ((Alfa0-Beta0)*PI/180.0); 
 P[0][2] = P[1][3] = (1.0/8.0)* cos ((Alfa0-
Beta1)*PI/180.0)* cos ((Alfa0-Beta1)*PI/180.0); 
 P[0][3] = P[1][2] = (1.0/8.0)* sin ((Alfa0-
Beta1)*PI/180.0)* sin ((Alfa0-Beta1)*PI/180.0); 
 P[2][0] = P[3][1] = (1.0/8.0)* cos ((Alfa1-
Beta0)*PI/180.0)* cos ((Alfa1-Beta0)*PI/180.0); 
 P[2][1] = P[3][0] = (1.0/8.0)* sin ((Alfa1-
Beta0)*PI/180.0)* sin ((Alfa1-Beta0)*PI/180.0); 
 P[2][2] = P[3][3] = (1.0/8.0)* cos ((Alfa1-
Beta1)*PI/180.0)* cos ((Alfa1-Beta1)*PI/180.0); 
 P[2][3] = P[3][2] = (1.0/8.0)* sin ((Alfa1-
Beta1)*PI/180.0)* sin ((Alfa1-Beta1)*PI/180.0); 
  
 for (int i =0; i < n; ++i) { 
  R = (double)rand()/(RAND_MAX +1.0); 
  f=0; c =0; S= P[0][0]; V =0; 
  while (S < R) { 
   if (c<3) ++c; 
   else {++f; c=0;} 
   S = S + P[f][c]; 
  } 
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  //cout << c << "  ....  " << f  << "  ....  " << S << 
endl; 
  if (c==0) {A=0; a=0;} 
  else if (c ==1) {A=1; a =0;} 
  else if (c ==2) {A=0; a =1;} 
  else if (c ==3) {A=1; a =1;} 
  if (f ==0) {B=0; b =0;} 
  else if (f ==1) {B=1; b =0;} 
  else if (f ==2) {B=0; b =1;} 
  else if (f ==3) {B=1; b =1;} 
  if (a*b == (A+B)%2) V =1; 
  VC = VC +V; 
  cout << "Preguntes : " << a << ' ' << b << " 
Respostes : " << A << ' ' << B << " Victòria : " << V << endl; 
  cout << "% de partides guanyades : " << 
(VC/(i+1))*100 << endl; 
  cout << R << endl; 
  fitxersortida << i << ";" << (VC/(i+1))*100 << endl;  
/*per escriure dades externes */  
  } 
 for (int i = 0; i < 4; ++i) { 
   for (int j=0; j < 4; ++j){ 
    cout << P[i][j] << ' '; 
    matriu << P[i][j] << ";"; 
   } 
   cout << endl; 
   matriu << endl; 
  } 
  cout << "Aquesta és la matriu com queda" << endl; 
  fitxersortida.close(); 
  matriu.close(); 
 } 

 

Els resultats d’executar aquest programa es mostren al capítol 7. 

 

Programa A.4: Simulació de l’estratègia pseudo-quàntica  

 Aquest programa A.4 simula el joc CHSH segons les regles de la física clàssica, 

on els jugadors segueixen una estratègia pseudo-quàntica (E4). El programa et demana 

el nombre de partides que vols jugar durant el joc i el valor dels dos paràmetres de 

l’artefacte: el nombre de costats de la ruleta 𝑛, i el pes 𝑥 sobre el costat “trucat”. 

Aleshores el programa simula la distribució de probabilitat de 𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) segons la 

taula 7.6. amb els paràmetres 𝑛, 𝑥 fixats per l’usuari. El resultat d’aquest programa és 

proporcionar el percentatge de partides que han guanyat l’Alícia i el Bernat. Aquest 

percentatge teòricament hauria d’aproximar, per un nombre elevat de partides, la 

probabilitat de victòria 𝑃(𝑉) =  6𝑛+4𝑥
4(2𝑛+𝑥)

= 3
4

+ 𝑥
4(2𝑛+𝑥)

. 
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#include <iostream> 
#include <cmath> 
#include <vector> 
#include <string> 
#include <stdlib.h> 
#include <time.h> 
#include <fstream> 
#define PI 3.14159265 
using namespace std; 
typedef long long ll; 
 
int main () { 
 srand(time(NULL)); 
 ofstream dades;  /*per escriure dades externes */  
 ofstream matriu; 
 matriu.open ("MPseudoQuàntic.csv"); 
 dades.open ("RPseudoQuàntic.csv"); 
 std::cout.precision(10); 
 double S, VC=0.0, X; 
 double R; 
 vector< vector<double> > P(4.0, vector<double>(4.0)); 
 int f, c, n, A, B, a, b, V, m; 
 cout << "Quantes partides vols jugar?" << endl; 
 cin >> n; 
 cout << "Quants costats té l'artefacte?" << endl; 
 cin >> m; 
 cout << "Quin és el pes pseudo-quàntic? " << endl; 
 cin >> X; 
 P[0][0] = (m+X)/(4.0*(2.0*m+X)); 
 P[1][0] = 0.0; 
 P[2][0] = (m-1.0+X)/(4.0*(2.0*m+X)); 
 P[3][0] = (1.0)/(4.0*(2.0*m+X)); 
 P[0][1] = 0.0; 
 P[1][1] = m/(4.0*(2.0*m+X)); 
 P[2][1] = 1.0/(4.0*(2.0*m+X)); 
 P[3][1] = (m-1.0)/(4.0*(2.0*m+X)); 
 P[0][2] = (m-1.0+X)/(4.0*(2.0*m+X)); 
 P[1][2] = 1.0/(4.0*(2.0*m+X)); 
 P[2][2] = (m-2.0)/(4.0*(2.0*m+X)); 
 P[3][2] = (2.0+X)/(4.0*(2.0*m+X)); 
 P[0][3] = 1.0/(4.0*(2.0*m+X)); 
 P[1][3] = (m-1.0)/(4.0*(2.0*m+X)); 
 P[2][3] = 2.0/(4.0*(2.0*m+X)); 
 P[3][3] = (m-2.0)/(4.0*(2.0*m+X)); 
 for (int i =0; i < n; ++i) { 
  R = (double)rand()/(RAND_MAX +1.0); 
  f=0; c =0; S= P[0][0]; V =0; 
  while (S < R) { 
   if (c<3) ++c; 
   else {++f; c=0;} 
   S = S + P[f][c]; 
  } 
  //cout << c << "  ....  " << f  << "  ....  " << S << 
endl; 
  if (c==0) {A=0; a=0;} 
  else if (c ==1) {A=1; a =0;} 
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  else if (c ==2) {A=0; a =1;} 
  else if (c ==3) {A=1; a =1;} 
  if (f ==0) {B=0; b =0;} 
  else if (f ==1) {B=1; b =0;} 
  else if (f ==2) {B=0; b =1;} 
  else if (f ==3) {B=1; b =1;} 
  if (a*b == (A+B)%2) V =1; 
  VC = VC +V; 
  cout << "Preguntes : " << a << ' ' << b << " 
Respostes : " << A << ' ' << B << " Victòria : " << V << endl; 
  cout << "% de partides guanyades : " << 
(VC/(i+1))*100 << endl; 
  cout << R << endl; 
  dades << i << ";" << (VC/(i+1))*100 << endl;  /*per 
escriure dades externes */  
  
 } 
 for (int i = 0; i < 4; ++i) { 
  for (int j=0; j < 4; ++j){ 
   cout << P[i][j] << ' '; 
   matriu << P[i][j] << ";"; 
   } 
  cout << endl; 
  matriu << endl; 
 } 
 dades.close(); 
 matriu.close(); 
} 

 

Els resultats d’executar aquest programa es mostren al capítol 7. 

 

 

Programa A.5: Simulació de l’estratègia “tramposa” basada en el loophole o objecció 

en l’eficiència de detecció 
 

El programa té l’objectiu de simular el defecte en la detecció. Quan executem 

aquest programa ens demana el percentatge de detecció del nostre detector de 

fotons. Aquesta dada és usada en el programa per a simular quan un fotó no és 

detectat i quan sí. Després et demana les vegades que vols repetir l’experiment. A 

partir d’aquí, el programa fa uns càlculs generant preguntes aleatòries, 0 o 1. L’Alícia 

sempre respon 0 a totes dues preguntes. En Bernat respondrà sempre 0 a la pregunta 

0 , i a la pregunta 1 intentarà burlar i no respondre, d’acord amb el percentatge de 

detecció que haguem introduït. El resultat d’aquest programa és proporcionar el 

percentatge de partides que han guanyat l’Alícia i el Bernat. 
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#include <iostream> 
#include <cmath> 
#include <vector> 
#include <string> 
#include <stdlib.h> 
#include <time.h> 
#include <fstream>      /*per escriure dades externes */  
#define PI 3.14159265 
using namespace std; 
typedef long long ll; 
 
/*Aquest programa simula l’objecció de l'eficiència de detecció. 
 * En els experiments tests de Bell el detector de partícules no 
és 100% eficaç. 
 * Nosaltres simularem aquesta deficiència en la detecció 
demanant a l'usuari un valor entre 0 i 100, corresponent al 
percentatge d'eficiencia_detector. 
 * L'estratègia "tramposa" és: l'Alícia sempre contesta 0. 
 * El Bernat respon 0 a la pregunta 0; i, si rep la pregunta 1, 
respon 0 amb una probabilitat de eficiencia_detector/100, i la 
resta de partides no es comptabilitzen. 
*/ 
int main() { 

ofstream DADESeficiencia;  /*per escriure dades externes */  
    DADESeficiencia.open ("Reficiencia.csv");  /*Vigila si 
tornes a fer córrer el programa si no canvies el nom el fitxer 
anterior desapareixerà */  
 DADESeficiencia << "Nombre de partides jugades ," << 
"Percentatge de partides guanyades" << endl; 
 int a, b, V, n, j=0, R, RR;//partides no comptabilitzades; 
 double  eficiencia_detector, VC =0.0; 
 srand(time(NULL)); 
 cout << "Quantes partides vols jugar?" << endl; 
 cin >> n; 
 cout << "Percentatge d'eficiència entre 0 i 100: " << endl; 
 cin >> eficiencia_detector; 
  
 for (int i = 1; i <= n; ++i) { 
  a = rand()%2; 
  b = rand()%2; 
  V =1; 
  RR = rand(); 
  R = RR%101; 
  if (b == 1){ 
    
   if (R < eficiencia_detector) { 
    if (a*b == 1) V =0; 
   } 
   else {j= j +1; V=0;} 
  } 
  VC = VC +V; 
  cout << a << ' ' << b << ' ' << R  << ' ' << RR << 
endl; 
  if (j < i) { 
  cout << "El percentatge de les partides guanyades és: 
" << (VC/(i-j))*100 << endl; 



179 
 

  DADESeficiencia << (i-j) <<","<<(VC/(i+1-j))*100 << 
endl;  /*per escriure dades externes */  
  } 
 } 
DADESeficiencia.close();    /*per acabar d'escriure */  
} 
 
 

Els resultats d’executar aquest programa es mostren a les gràfiques 8.1 i 8.2. 

També s’ha fixat un nombre inicial de 1000 partides i s’ha executat el programa per a 

diferents valors del paràmetre. Els resultats es recullen a la taula 8.1. 

 

Programa A.6: Simulació de l’estratègia “tramposa” basada en el memory loophole o 

objecció del rastre o de la memòria  

L’objectiu d’aquest programa és implementar una estratègia d’aprenentatge 

automàtic o Machine Learning (E6) que simuli l’objecció del rastre o de la memòria. La 

distribució de probabilitat 𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) de cadascun dels 16 esdeveniments possibles, 

on cada esdeveniment codifica tant les preguntes rebudes (𝑎, 𝑏), com les respostes 

donades (𝐴,𝐵),  varia en funció de com es desenvolupa el joc, concretament en funció 

d’un premi o reforç,  que s’aplica en cas de partides guanyadores. Definim una 

variable, 𝑋, que anomenem reforç de la memòria, que determinarà com varia la 

distribució de probabilitat dels diferents esdeveniment en funció de com ha anat la 

partida anterior, és a dir, codifica tant les preguntes rebudes (𝑎, 𝑏), com les respostes 

donades (𝐴,𝐵).  

La distribució de probabilitat 𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) s’actualitza després de cada partida. 

Després d’una partida en què s’ha produït l’esdeveniment (𝐴0,𝐵0;𝑎0, 𝑏0): 

• Si la partida jugada ha resultat perdedora, és a dir, 𝑎0 · 𝑏0 ≢  𝐴0 + 𝐵0 (2), 

aleshores la distribució de probabilitat 𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) es manté invariant. 

• Si la partida jugada ha resultat guanyadora, és a dir, 𝑎0 · 𝑏0 ≡  𝐴0 + 𝐵0 (2), 

aleshores la distribució de probabilitat 𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) s’actualitza segons la 

fórmula: 

𝑃(𝐴0,𝐵0;𝑎0, 𝑏0) =
𝑃(𝐴0,𝐵0;𝑎0, 𝑏0) + 𝑋

1 + 𝑋
, 
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i en els casos (𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) ≠ (𝐴0,𝐵0;𝑎0, 𝑏0),  

𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) =
𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏)

1 + 𝑋
. 

La distribució de probabilitat inicial és 𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) = 1
16  

, és a dir, tots els 

esdeveniments són equiprobables. 

El programa comença demanant un valor per al reforç de la memòria 𝑋. 

Aquesta dada és usada en el programa per a actualitzar una nova distribució de 

probabilitat 𝑃(𝐴,𝐵;𝑎, 𝑏) en acabar cada la partida, segons les fórmules anteriors. 

Després et demana les vegades que vols repetir l’experiment. El resultat d’aquest 

programa és proporcionar el percentatge de partides que han guanyat l’Alícia i el 

Bernat. 

S’aconsella triar per a 𝑋 un nombre real entre 0 i 1.  Experimentalment hem vist que 

valors majors de 𝑋 provoquen quasi sempre que es repeteixi la primera partida 

guanyadora del joc. 
 

#include <iostream> 
#include <cmath> 
#include <vector> 
#include <string> 
#include <stdlib.h> 
#include <time.h> 
#include <fstream>      /*per escriure dades externes */  
#define PI 3.14159265 
using namespace std; 
typedef long long ll; 
 
int main () { 
 srand(time(NULL)); 
 ofstream fitxersortida;  /*per escriure dades externes */  
 ofstream matriu;  /*per escriure dades externes */  
 matriu.open ("MatriuMemoria_0005.csv"); 
    fitxersortida.open ("RMemoria_0005.csv");  /*per escriure 
dades externes */  
    fitxersortida << "Nombre de partides jugades ," << 
"Percentatge de partides guanyades" << endl; 
 std::cout.precision(10); 
 double X, R, S, VC=0.0; 
 vector< vector<double> > P(4.0, vector<double>(4.0)); 
 int f, c, n, A, B, a, b, V; 
 cout << "Quantes partides vols jugar?" << endl; 
 cin >> n; 
 cout << "El reforç de memòria (entre 0 i 1)" << endl; 
 cin >> X; 
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 for (int i = 0; i < 4; ++i){ 
  for (int j =0; j< 4; ++j) P[i][j] = 1.0/16.0; 
 } 
 for (int i =0; i < n; ++i) { 
  R = (double)rand()/(RAND_MAX +1.0); 
  f=0; c =0; S= P[0][0]; V =0; 
  while (S < R) { 
   if (c<3) ++c; 
   else {++f; c=0;} 
   S = S + P[f][c]; 
  } 
  //cout << c << "  ....  " << f  << "  ....  " << S << 
endl; 
  if (c==0) {A=0; a=0;} 
  else if (c ==1) {A=1; a =0;} 
  else if (c ==2) {A=0; a =1;} 
  else if (c ==3) {A=1; a =1;} 
  if (f ==0) {B=0; b =0;} 
  else if (f ==1) {B=1; b =0;} 
  else if (f ==2) {B=0; b =1;} 
  else if (f ==3) {B=1; b =1;} 
  if (a*b == (A+B)%2) { 
   V =1; 
   for (int k= 0; k <4;++k) { 
    for (int j =0; j < 4; ++j) { 
     P[k][j] = P[k][j]/(1+X); 
    } 
   } 
   P[f][c] = P[f][c]+X/(1+X); 
  } 
  VC = VC +V; 
  cout << "Preguntes : " << a << ' ' << b << " 
Respostes : " << A << ' ' << B << " Victòria : " << V << endl; 
  cout << "% de partides guanyades : " << 
(VC/(i+1))*100 << endl; 
  cout << "Random : " << R << endl; 
  fitxersortida << i << ";" << (VC/(i+1))*100 << endl;  
/*per escriure dades externes */  
  } 
 for (int i = 0; i < 4; ++i) { 
  for (int j=0; j < 4; ++j){ 
   cout << P[i][j] << ' '; 
   matriu << P[i][j] << ";"; 
  } 
  cout << endl; 
  matriu << endl; 
 } 
 cout << "Aquesta és la matriu com queda" << endl; 
 fitxersortida.close(); 
 matriu.close(); 
} 
 

Diversos resultats d’executar aquest programa i observacions sobre els 

resultats s’expliquen a la secció 8.2. 
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Programa A.7: Simulació de l’estratègia “tramposa” basada l’objecció de la localitat o 

de la incomunicació, coneguda  com non-signaling loophole 
 

Aquest programa  simula l’objecció de la localitat o de la incomunicació, 

coneguda  com non-signaling loophole. Consisteix a preguntar-se si, en haver dissenyat 

l’experiment amb un circuit massa curt, els fotons es podrien haver passat informació 

a la velocitat de la llum. Per entendre bé aquest loophole en un joc cooperatiu 

caracteritzem els fotons com a “dimoniets” (personalitzats en l’Alícia i el Bernat), que 

el seu objectiu és guanyar. Així, si es passen la informació de les preguntes que reben, 

sabran què contestar al moment adequat i guanyar sempre. Però no sempre són a 

temps de passar-se aquesta informació. Per això, aquest programa comença demanant 

la probabilitat amb què l’Alícia podrà passar la seva pregunta al Bernat. La seva 

estratègia és la següent: l’Alícia sempre respondrà 0; el Bernat respondrà 0 a la 

pregunta 0 i, si li pregunten 1, esperarà a veure si l’Alícia li passa quina ha estat la seva 

pregunta i així saber què contestar per a guanyar la partida. En cas contrari, respondrà 

aleatòriament  0 o 1. El programa també et demana el nombre de vegades que vols 

que es reprodueixi l’experiment, és a dir, el nombre de partides que vols que juguin 

l’Alícia i el Bernat.  

El resultat d’aquest programa és proporcionar el percentatge de partides que 

han guanyat l’Alícia i el Bernat. 

 
#include <iostream> 
#include <cmath> 
#include <vector> 
#include <string> 
#include <stdlib.h> 
#include <time.h> 
#include <fstream> 
using namespace std; 
typedef long long ll; 
 
/* Aquest programa simula l'objecció de la hipòtesi 
d'incomunicació. En els experiments tests de Bell els 
laboratoris poden estar massa a prop entre ells. Les partícules 
podrien no estar incomunicades i passar-se informació a la 
velocitat de la llum. 
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Nosaltres simularem aquesta deficiència en la comunicació 
demanant a l'usuari un valor enter entre 0 i 100 corresponent a 
la variable probabilitat, que és el percentatge de possibilitats 
que l'Alícia comuniqui la seva pregunta al Bernat (en cas que el 
Bernat rebi la pregunta 1). 
 
L'Alícia sempre respon 0 a qualsevulla pregunta i el Bernat 
respon 0 a la pregunta 0 i si li pregunten 1 donarà la resposta 
guanyadora en cas que sàpiga la pregunta de l'Alícia, i en cas 
contrari respondrà aleatòriament 0 o 1. 
*/ 
 
int main() { 
 srand(time(NULL)); 
 ofstream fitxersortida;  
    fitxersortida.open ("Resultats.csv"); 
    fitxersortida << "Nombre de partides jugades ; Percentatge 
de partides guanyades" << endl; 
 ll probabilitat, num, arriba_pregunta_Alice; 
 cout << "Quantes partides vols jugar?" << endl; 
 cin >> num; 
 cout << "Percentatge de comunicació entre 0 i 100" << endl; 
 cin >> probabilitat; 
 int pregunta_Alice, pregunta_Bob, resposta_Alice, 
resposta_Bob; 
 double t, contador =0.0; 
 for (int  i=0; i < num; ++i) { 
  pregunta_Alice = rand() %2; 
  pregunta_Bob = rand() %2; 
  resposta_Bob = rand()%2; 
  arriba_pregunta_Alice = rand() %101; 
  if (pregunta_Alice == 0 and pregunta_Bob == 0) 
contador ++; 
  else if (pregunta_Alice == 1 and pregunta_Bob == 0) 
contador ++; 
  else if (pregunta_Alice == 0 and pregunta_Bob == 1) { 
   resposta_Alice = 0; 
   if (arriba_pregunta_Alice <= probabilitat) 
contador++; 
   else { 
    if (resposta_Bob == 0) contador++; 
   }  
  } 
  else if (pregunta_Alice == 1 and pregunta_Bob == 1) { 
   resposta_Alice = 0; 
   arriba_pregunta_Alice = 1 + rand()%100; 
   if (arriba_pregunta_Alice < probabilitat) 
contador++; 
   else { 
    if (resposta_Bob == 1) contador++; 
   }  
  }  
  cout << arriba_pregunta_Alice << ' ' << resposta_Bob 
<< endl; 
  fitxersortida << i+1 << ";" << (contador/(i+1))*100 
<< endl;   
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 } 
 t = contador/num; 
 cout << "En aquests experiments Alice i Bob han guanyat amb 
un " << t*100 << " %" << endl; 
 fitxersortida.close();   
} 
 

Diversos resultats d’executar aquest programa i observacions sobre els 

resultats s’expliquen a la secció 8.3. 
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Annex B  

 

Aquest Annex B recull el codi de diversos programes que implementen les 

fórmules per a la probabilitat de victòria de les diferents estratègies.  

Aquestes fórmules de probabilitat de victòria s’han deduït al llarg de tot el 

treball i es troben recollides al capítol 9 de les conclusions. Cada fórmula expressa una 

probabilitat de victòria en funció d’uns paràmetres, que varien segons l’estratègia de 

joc. La majoria dels programes d’aquest annex, en executar-los, segueixen l’estructura 

següent: apareix a la pantalla unes preguntes per a l’usuari, que li demanen uns valors 

dels paràmetres; després el programa fa els càlculs i retorna en pantalla la probabilitat 

de victòria de l’estratègia en qüestió segons els paràmetres introduïts. 

 

Programa B.1: Estratègia probabilista sense correlacions 

Aquest programa dona la probabilitat de guanyar el joc CHSH segons la física 

clàssica, en el cas d’una estratègia probabilista sense correlacions. El càlcul d’aquesta 

probabilitat es basa en la fórmula 

𝑃(𝑉) = 𝑃(𝑎0,𝑎1, 𝑏0, 𝑏1) =
3
4

+
1
4

(2𝑎0𝑏0 + 2𝑎1𝑏0 + 2𝑎0𝑏1 − 2𝑏0 − 2𝑎0 − 2𝑎1𝑏1), 

que té una expressió en funció de les probabilitats 𝑎0,𝑎1,𝑏0, 𝑏1 de respondre 0 a 

qualsevol pregunta per part de l’Alícia i el Bernat.  

#include <iostream> 
#include <cmath> 
#include <vector> 
#include <string> 
using namespace std; 
typedef long long ll; 
int main () { 
 float a, b, c, d, r; 
 cout << "Escriu la probabilitat amb la que Alícia respon 0 
a la pregunta 0" << endl; 
 cin >> a; 
 cout << "Digues la probabilitat amb la que Alícia respon 0 
a la pregunta 1" << endl; 



186 
 

 cin >> b; 
 cout << "Escriu la probabilitat amb la que Bernat repon 0 a 
la pregunta 0" << endl; 
 cin >> c; 
 cout << "Digues la probabilitat amb la que Bernat repon 0 a 
la pregunta 1" << endl; 
 cin >> d; 
 r = (3.0/4.0) + (1.0/4.0)*(2.0*a*c+2.0*a*d+2.0*b*c-2.0*b*d-
2.0*a-2.0*c); 
 cout << "La probabilitat que Alícia i Bernat tenen de 
guanyar és de " << r << endl; 
} 

 

Aquest programa et demana la probabilitat que l’Alícia i en Bernat responguin 0 

depenent de la pregunta, i després et dona la probabilitat que tenen de guanyar el joc 

amb els números que s’han introduït. 

 

Programa B.2: Implementació d’un generador aleatori de preguntes 

El següent programa simula el joc CHSH segons les regles de la física clàssica, 

amb la premissa que tots dos jugadors responen 0 amb probabilitat ½ (i per tant, 

també responen 1 amb probabilitat ½)  tant a la pregunta 0 com a la pregunta 1. El 

programa genera una mostra d’un seguit de preguntes 0 i 1 aleatòriament amb una 

probabilitat de ½ que surti cadascuna. El recompte de les respostes de l’Alícia i el 

Bernat a les diferents preguntes hauria d’aproximar el nombre ½, que és el que surt al 

programa anterior quan donem els valors 𝑎 = 𝑏 = 𝑐 = 𝑑 = ½.  

La motivació per a crear aquest programa ha estat comprovar que la manera de 

generar preguntes aleatòries és encertada. Aquest  procediment  de crear aleatorietat 

s’ha usat en els programes que simulen els loopholes i en les programes que simulen 

artefactes quàntics i pseudo-quàntics de l’Annex A. 

#include <iostream> 
#include <cmath> 
#include <vector> 
#include <string> 
#include <stdlib.h> 
#include <time.h> 
using namespace std; 
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typedef long long ll; 
int main () { 
 ll c; 
 ll x, y, i, a, b; 
 double g, t; 

srand(time(NULL)); 
cin >> c; 
 i = 0; 
 g = 0.0; 
while (c != i) { 

x = rand() % 2; 
y = rand() % 2; 
 if(x == 0){ 

   a = rand() % 2; 
   if (y == 0) { 
    b = rand() % 2; 
    if (a == b) { 
     g++; 
    } 
   } 
   else if (y == 1){ 
    y = rand() % 2; 
    if (a == b) g++; 
   } 
  } 
  else if (x == 1) { 
   a = rand() % 2; 
   if (y == 0) { 
    b = rand() % 2; 
    if (a == b){ 
     g++; 
    } 
   } 
   else if (y == 1){ 
   y = rand() % 2; 
   if (a != b){ 
    g++; 
   } 
   } 
  } 
        i++;      
    } 
        t = g/c; 
        cout << t << endl; 
} 
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El resultat d’aquest programa és proporcionar el percentatge en tant per u que han 

guanyat Alícia i Bernat havent respòs aleatòriament 0 i 1 a qualsevol pregunta que 

se’ls ha fet.  
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Annex C 

Aquest annex conté material complementari que s’ha elaborat en finalitzar el 

treball de recerca, per facilitar la seva divulgació. La primera part explica la posada en 

marxa dels programes d’aquest treball sobre una placa Arduino, i la segona part recull 

fotografies del prototip de l’artefacte pseudo-quàntic. 

 

C.1. Implementació sobre una placa Arduino 

En el nostre treball de recerca hem simulat el nostre joc cooperatiu d’una 

manera més física i fàcil d’entendre sobre una placa Arduino. A continuació expliquem 

amb detall com ho hem fet. 

 

Materials: 

Hem fet ús dels materials següents: 

• Placa Arduino Uno: en farem ús per fer de monitor i passar la informació a les 

LEDS i a l’ordinador. La placa consta d’un voltatge propi de 5 Volts, 13 pins 

digitals i 6 pins analògics. 
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• Pantalla LCD: la farem servir per visualitzar informació. El model que utilitzarem 

incorpora els components necessaris per utilitzar-lo amb un màxim rendiment 

(un LED, un picòmetre i un transistor). La font d’alimentació d’energia que 

necessita és de 3 a 5 volts. 

 
 

• Protoboard: la placa protoboard en el nostre cas la utilitzarem com a base del 

nostre projecte. Les plaques protoboard són plataformes que et permeten 

idear circuits per provar-los sense la necessitat de realitzar cap soldadura, fet 

que dificulta molt la proba de circuits.  

 
 

• Cables: els farem servir per connectar la placa Arduino amb la Protoboard i 

establir les connexions necessàries. 
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• Llums LED (2 de vermelles i 2 de grogues): els LEDS necessiten un voltatge de 

3.6 watts i utilitzen aproximadament 30 mil·liampers de corrent elèctric. 

Aquest tipus de LED en específic utilitzen un sistema que evita l’escalfament 

d’aquests. Per aquest motiu són tant eficients. 

 

 
 

• Resistències: les resistències són molt importants en qualsevol projecte amb 

protoboards, ja que et permeten regular el voltatge en cada moment perquè 

no es produeixi cap curtcircuit. Les resistències que nosaltres utilitzarem són de 

220k ja que així ens assegurem que els LEDS de la protoboard no petin. 
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Els Objectius 

• El primer que volem aconseguir és programar un senzill LED. És una tasca molt 

bàsica que ens introduirà i ens donarà les nostres primeres nocions sòlides en 

Arduino i programació.  

 

• En segon lloc, ens hem proposat escriure un programa que produeixi sèries 

determinades de nombres aleatoris (1 o 0). Aquest objectiu és el més 

important, ja que és la base del nostre projecte.  

 

• El tercer objectiu és programar una pantalla LCD que sigui capaç de mostrar-

nos quins nombres aleatoris s’estan generant. Fent referència al joc d’en 

Bernat i l’Alícia, la pantalla ens mostrarà quines preguntes se’ls està fent i el 

percentatge de victòria en el qual l’Alícia i el Bernat estan guanyant. 

 

• Com a objectiu final volem aconseguir el traspàs de dades entre la placa 

Arduino i l’ordinador: quantes vegades farem l’experiment, quines LEDS s’han 

encès, quin és el percentatge de victòria. 

Programa:  

//Primer incloem les llibreries corresponents per la placa 
arduino. Com que utilitzem una pantalla lcd caldrà introduir i 
descarregar la llibreria New liquid cristal 
#include <FastIO.h> 
#include <I2CIO.h> 
#include <LCD.h> 
#include <LiquidCrystal.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h> 
#include <LiquidCrystal_SR.h> 
#include <LiquidCrystal_SR2W.h> 
#include <LiquidCrystal_SR3W.h> 
#include <Wire.h> 
#include <SoftwareSerial.h> 
 
// Ara declarem les variables que seran les leds que s'aniran 
il·luminant durant el procés. 
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const int RA0 = 4; 
const int RA1 = 2; 
const int RB1 = 6; 
const int RB0 = 8; 
//Declarem la lcd per a que funcioni. La lcd és de 20 columnes 
per 4 línies. 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); 
 
//Indiquem que les leds són outputs, és a dir, que reben dades i 
indiquem que el monitor en sèrie sigui de 9600 que és el més 
utilitzat. 
void setup() { 
  lcd.begin(20,4); 
    pinMode(RA0, OUTPUT); 
    pinMode(RA1, OUTPUT); 
    pinMode(RB1, OUTPUT); 
    pinMode(RB0, OUTPUT); 
    Serial.begin(9600); 
//Diem que les leds comencin apagades 
    digitalWrite(RA0, LOW); 
    digitalWrite(RA1, LOW); 
    digitalWrite(RB1, LOW); 
    digitalWrite(RB0, LOW); 
} 
 
void loop() { 
randomSeed(micros());//Indiquem que la cadena generada per 
nombres aleatoris vagi fixada amb el temps de l’ordinador 
String bufferString = ""; 
while (Serial.available()>0) { 
  // Fem que el port sèrie llegeixi una cadena de caràcters 
   bufferString += (char)Serial.read(); 
   } 
   //Transformem la cadena de caràcters en un número per poder 
fer operacions amb ell 
  int Repeticions = bufferString.toInt(); 
  //Declarem el comptador de cada partida i les repeticions 
parcials com nombres decimals 
  float contador = 0; 
  float Parcial = 0; 
  for (int Parcial = 1; Parcial <= Repeticions ; ++Parcial){ 
//Fem que les preguntes i les respostes de Alice i Bob siguin un 
nombre aleatori de 0 o 1 
        float P_Alice = random(2); 
        float P_Bob = random(2); 
        float R_Alice = random(2); 
        float R_Bob = random(2); 
        // Si les dues preguntes són 0 entraran i es durà a 
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terme aquesta opció del programa 
        if ((P_Alice == 0) && (P_Bob == 0)) { 
            //Mirem les respostes de l’Alice i el Bob i fem que 
s'encengui les leds corresponents amb la resposta donada 
            if (R_Alice == 0) { 
                digitalWrite(RA0, HIGH); 
            } 
            if (R_Alice == 1) { 
                digitalWrite(RA1, HIGH); 
            } 
            if (R_Bob == 0) { 
                digitalWrite(RB0, HIGH); 
            } 
            if (R_Bob == 1) { 
                digitalWrite(RB1, HIGH); 
            } 
            // Mirem si es compleix la situació guanyadora i en 
el cas que si es sumarà un al contador 
            if (R_Bob == R_Alice) { 
                contador = contador + 1; 
                lcd.setCursor (0,2) ;lcd.print("CORRECTE"); 
            } 
            // en cas que no es compleixi la pantalla lcd 
escriurà incorrecte 
            if (R_Bob != R_Alice) { 
                lcd.setCursor (0,2) ;lcd.print("INCORRECTE"); 
            } 
            // la pantalla lcd escriu quina és la pregunta de 
l’Alice i la d’en Bob en diferents línies 
            lcd.setCursor (0,0) ;lcd.write("Pregunta Alice 0"); 
            lcd.setCursor (0,1) ;lcd.print("Pregunta Bob 0"); 
            delay(1250); 
        } 
        // Cada “if” a partir d'aquí és el mateix que l'anterior 
però mirant diferents combinacions de les preguntes de l’Alice i 
del Bob 
        if (((P_Alice == 0) && (P_Bob == 1))) { 
            if (R_Alice == 0) { 
                digitalWrite(RA0, HIGH); 
            } 
            if (R_Alice == 1) { 
                digitalWrite(RA1, HIGH); 
            } 
            if (R_Bob == 0) { 
                digitalWrite(RB0, HIGH); 
            } 
            if (R_Bob == 1) { 
                digitalWrite(RB1, HIGH); 
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            } 
            if (R_Bob == R_Alice) { 
                contador = contador + 1; 
                lcd.setCursor (0,2) ;lcd.print("CORRECTE"); 
            } 
            if (R_Bob != R_Alice) { 
                lcd.setCursor (0,2) ;lcd.print("INCORRECTE"); 
            } 
            lcd.setCursor (0,0) ;lcd.write("Pregunta Alice 0"); 
            lcd.setCursor (0,1) ;lcd.print("Pregunta Bob 1"); 
            delay(1250); 
        } 
        if (((P_Alice == 1) && (P_Bob == 0))) { 
            if (R_Alice == 0) { 
                digitalWrite(RA0, HIGH); 
            } 
            if (R_Alice == 1) { 
                digitalWrite(RA1, HIGH); 
            } 
            if (R_Bob == 0) { 
                digitalWrite(RB0, HIGH); 
            } 
            if (R_Bob == 1) { 
                digitalWrite(RB1, HIGH); 
            } 
            if (R_Bob == R_Alice) { 
                contador = contador + 1; 
                lcd.setCursor (0,2) ;lcd.print("CORRECTE"); 
            } 
            if (R_Bob != R_Alice) { 
                lcd.setCursor (0,2) ;lcd.print("INCORRECTE"); 
            } 
            lcd.setCursor (0,0) ;lcd.write("Pregunta Alice 1"); 
            lcd.setCursor (0,1) ;lcd.print("Pregunta Bob 0"); 
            delay(1250); 
        } 
        if  (((P_Alice == 1) && (P_Bob == 1))) { 
            if (R_Alice == 0) { 
                digitalWrite(RA0, HIGH); 
            } 
            if (R_Alice == 1) { 
                digitalWrite(RA1, HIGH); 
            } 
            if (R_Bob == 0) { 
                digitalWrite(RB0, HIGH); 
            } 
            if (R_Bob == 1) { 
                digitalWrite(RB1, HIGH); 
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            } 
            if (R_Bob != R_Alice) { 
                contador = contador + 1; 
                lcd.setCursor (0,2) ;lcd.print("CORRECTE"); 
            } 
            if (R_Bob == R_Alice) { 
                lcd.setCursor (0,2) ;lcd.print("INCORRECTE"); 
            } 
            lcd.setCursor (0,0) ;lcd.write("Pregunta Alice 1"); 
            lcd.setCursor (0,1) ;lcd.print("Pregunta Bob 1"); 
            delay(1250); 
        } 
        //Quan acaba de fer el “if” el programa es dirigeix cap  
aquí. Fem que les leds s'apaguin 
        digitalWrite(RA0, LOW); 
        digitalWrite(RA1, LOW); 
        digitalWrite(RB0, LOW); 
        digitalWrite(RB1, LOW); 
        // calculem el percentatge guanyador entre el parcial i 
el comptador 
        float Operacio = (contador / Parcial)*100; 
        // Escrivim al monitor sèrie i a la lcd el percentatge 
guanyador 
        Serial.print ("EL PERCENTATGE GUANYADOR ES: "); 
        Serial.println(Operacio); 
        lcd.setCursor (0,3);lcd.print(Operacio); 
    } 
delay (1000); 
  } 
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Finalització:  

Hem acomplert tots els objectius anunciats prèviament  dins d’un període de temps 

d’unes quatre setmanes. Les quals hem estat treballant a fons en la programació dels 

objectes electrònics utilitzats. Afegim material fotogràfic de com ha quedat finalment 

el nostre projecte. 
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C.2. Mostra fotogràfica del prototip de l’artefacte pseudo-quàntic 
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