EuroQCI w Polsce – listopad 2019

Dokument powstały na prośbę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego na potrzebę konsultacji ze środowiskiem
naukowym w Polsce w ramach tworzącej się koncepcji europejskiej sieci dystrybucji klucza kwantowego (EuroQCI).
Odpowiedzi zebrał i skonsultował ze środowiskiem naukowym, dr inż. Cezary Samojłowicz (Centrum Kwantowych
Technologii Optycznych Międzynarodowej Agendy Badawczej na Uniwersytecie Warszawskim). Niniejsze pytania i zebrane
odpowiedzi są próbą identyfikowania oczekiwań jaka powinien wyglądać polski fragment Europejskiej infrastruktury QCI.

Ten dokument uwzględnia wkład otrzymany od następujących ośrodków : dr inż. Teodor Buchner (Exatel S.A.), prof.
Jarosław Turkiewicz (Politechnika Warszawska), Artur Binczewski (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe),
prof. dr hab. Lucjan Jacak (kierownik Narodowego Laboratorium Technologii Kwantowych przy Katedrze Technologii
Kwantowych na Politechnice Wrocławskiej), dr inż. Wojciech Donderowicz (prezes zarządu CompSecur sp. z o.o.), prof.
Marek Kuś (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN), dr Piotr Kolenderski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), dr Anna Kamińska
(Creotech Instruments S.A.), Edward Orzeszko (Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.), Tadeusz Kocman (SYDERAL Polska sp. z
o.o.).
Do uczestników listy spotkań dotyczących tematyki Dystrybucji klucza kwantowego (QKD) rozesłano dwa następujące
pytania na które odebrano 9 odpowiedzi, które załączono w formie tabelarycznej poniżej:
1) Jakie miasta w Polsce należy/warto połączyć w przyszłości łączami naziemnymi?
2) Jakie powinny być potencjale lokalizacji naziemnych stacji satelitarnych w Polsce?
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Infrastruktura naziemna

Infrastruktura satelitarna

1. Jeśli zakładamy, że szyfrowanie kwantowe ma być wykorzystywane w
sieci światłowodowej, produkcyjnej lub managementowej (zarządzającej),
nasz typ to najważniejsze węzły polskiej sieci szkieletowej, a więc
Warszawa, Poznań i Katowice, opcjonalnie Gdańsk, a z łącz
międzynarodowych połączenie z Frankfurtem. Z tych lokalizacji skorzysta
potencjalnie największa liczba operatorów. Generalnie w telekomunikacji
kierunki równoleżnikowe sa wazniejsze od południkowych.
Inne lokalizacje zależą od maksymalnej odległości między węzłami oraz
od warunku czy w danej relacji ma być dostępne ciemne włókno.
Propozycja połączenia Miast akademickich :

2. Naziemna stacja satelitarna maksimum 100 km od Warszawy ze względu
na centralne położenie. Exatel planuje rozpoznanie lokalizacji do tego celu pod
kątem innego projektu i pozyskanie takiej wiedzy.

Gdynia, Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków.
Ponadto są to lokalizacje posiadające przemysł i potencjalnych klientów
QKD.

Naziemne łącza światłowodowe powinny przebiegać miedzy miastami
których odległość gwarantuje wysoka wydajność generowanie klucza
kryptograficznego. Odległość ta powinna być nie większa niż 150km.
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Najlepiej będzie wykorzystać to co mamy dotychczas czyli, np. Psary i/lub
wyżej wymienione.

Stacje satelitarne wykorzystujące transmisje z Ziemi w kierunku satelity
(uplink) mogą być rozlokowane dosyć gęsto ze względu na relatywnie niski
koszt takiej stacji. Wykorzystany do tego celu możne być teleskop o średnicy
około 20cm. Bardzo dobrze nadawać się do tego będą astro-bazy
rozlokowane w kilku małych miastach województwa kujawsko pomorskiego.
Stacje naziemne wyposażone w większy teleskop, 50cm średnicy i więcej,
mogą być wykorzystane zarówno do transmisji w kierunku satelity jak i z
satelity. Do tego celu można użyć stacje w Borowcu kolo Poznania, Piwnicach
kolo Torunia, Gdańsku. Warto, aby takie stacje były dostępne w pobliżu kilku
innych miastach, aby zapewnić równomierny dostęp do możliwości
generowania klucza kryptograficznego -- Szczecin, Wrocław, Katowice,
Kraków, Rzeszów, Lublin, Warszawa, Olsztyn, Iława, Lódź.
Warto aby stacje naziemne, których optymalna lokalizacja to rejony w pobliżu
miasta, były połączone światłowodem zapewniającym możliwość wymiany
klucza kryptograficznego z odpowiednim ośrodkiem w mieście.

Sugerowany wybór ośrodków dotyczy zarówno planowanych przyszłych łącz naziemnych jak i lokalizacji stacji satelitarnych, które również powinny
znajdować się w bezpośredniej bliskości wiodących krajowych centrów aktywnie prowadzących badania nad komunikacją kwantową.
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W naszym przekonaniu racjonalnym kierunkiem stworzenia krajowej infrastruktury komunikacji kwantowej wydają się połączenia pomiędzy najważniejszymi
ośródkami naukowymi w kraju, które aktywnie pracują nad komunikacją kwantową. Uważamy, że taka infrastruktura powinna być realizowana od podstaw w
technologii najbardziej optymalnej do zastosowań w komunikacji kwantowej zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technicznymi w tej dziedzinie, łącząc
światłowodami o odpowiednich parametrach kilka wiodących w zakresie komunikacji kwantowej ośrodków akademickich w lokalizacji ich adekwatnych
laboratoriów (w tym przede wszystkim Wrocław, Gdańsk, W-a i ewentualnie inne ośrodki prowadzące obecnie prace badawcze w zakresie komunikacji
kwantowej), z udziałem wiodących w tym obszarze krajowych firm technologicznych, które zlokalizowane są w tych ośrodkach.

W odniesieniu do proponowanych połączeń sieci kwantowej, we Wrocławiu funkcjonują obecnie dwa laboratoria optycznej komunikacji kwantowej, tj.
Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych NLTK przy Katedrze Technologii Kwantowych Politechniki Wrocławskiej mieszczące się przy Wyb.
Wyspiańskiego 27 w gmachu głównym Politechniki Wrocławskiej oraz bardziej przemysłowo ukierunkowane laboratorium kryptografii i komunikacji
kwantowej firmy CompSecur sp. z o.o. powołanej w celu komercjalizacji kryptografii kwantowej, mieszczące się w gmachu Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT przy ul. Piłsudskiego 74 (jednostki te jak również inny punkt oddziału firmy technologicznej były łączone w ramach
eksperymentalnej sieci kwantowej Wrocław QKD Network obejmującej naziemną komunikację kwantową opartą zarówno na protokołach splątaniowych i
bezsplątaniowych - https://seqre.net/seqre2014/wroclaw.php).
Podsumowując sugerowana lokalizacja potencjalnej stacji satelitarnego łącza komunikacji kwantowej oraz jednego z węzłów krajowej sieci kwantowej
komunikacji naziemnej to Wrocław - Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych przy Katedrze Technologii Kwantowych Politechniki Wrocławskiej.
Uzasadnieniem wyboru tej lokalizacji jest właściwe naukowo-techniczne przygotowanie zespołu badawczego NLTK KTK PWr (z niemal 20 letnim
doświadczeniem) do rozwoju komunikacji kwantowej w rozwiązaniach metropolitalnych a także w kierunku rozwiązań satelitarnych komunikacji przez
atmosferę. Poza pracami teoretycznymi także prace eksperymentalne prowadzone od kilkunastu lat w tym zespole (jak również rozwinięta baza
aparaturowa - jedyna w kraju o takich możliwościach) doprowadziły do opanowania technik komunikacji kwantowej w reżimie polaryzacyjnym i fazowym
oraz generacji splątania kwantowego fotonów w procesach SPDC, a także eksperymentalnego potwierdzenia naruszenia uwarunkowań lokalnego realizmu
(weryfikacja złamania statystycznych nierówności Bella/CHSH) i realizacji zarówno splątaniowych jak i bezsplątaniowych protokołów komunikacji kwantowej
w kompaktowych układach modularnych. Naturalnym dalszym krokiem po eksperymentalnym wdrożeniu trzeciej na świecie (po Wiedniu i Tokio)
splątaniowej sieci kwantowej we Wrocławiu w 2014 r. (obejmującej także eksperymentalne łącza teleskopowe) jest kwantowa komunikacja satelitarna przy
wykorzystaniu teleskopowo-laserowego kanału kwantowego. W tym zakresie zespół wrocławski jest właściwie ulokowany także w ramach międzynarodowej
współpracy badawczo-technicznej, gdyż wieloletni współpracownicy zespołu laboratorium NLTK kierowali pracami wiodącego na świecie wiedeńskiego
ośrodka splątaniowej komunikacji kwantowej (AIT i Uniwersytet Wiedeński), wcześniej odpowiadając za największe projekty europejskie (m.in. SECOQC) a
obecnie współtworząc realizacje QKD w Chinach. Wrocławski zespół NLTK realizował z AIT wspólne projekty w zakresie praktycznej komunikacji i
kryptografii kwantowej (w tym m.in. QKD-TELCO, SEQRE i inne także przy udziale partnera komercyjnego CompSecur prowadzącego platformę seqre.net).
Zespół austriacki był z kolei głównym technologicznym współrealizatorem pionierskiego projektu satelitarnej komunikacji kwantowej Micius QUESS
realizowanego przez Chiny w 2016 roku (pierwsza międzykontynentalna transmisja QKD oraz pierwsza orbitalna teleportacja kwantowa). Obecnie
członkowie NLTK KTK PWr realizują projekt QRNGS w inicjatywie StandICT w ramach programu H2020, którego celem jest inicjowanie i rozwój
międzynarodowej współpracy w ramach grupy roboczej odpowiadającej za specyfikowanie standardów technicznych dla komunikacji kwantowej przy
włączeniu wiodących na świecie ciał standaryzacyjnych (m.in. CEN, CENELEC, IEC, ETSI, NIST).
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Sądzę, po prostu, że moje kompetencje i wiedza dotyczące tych konkretnych problemów są zbyt małe, abym mógł coś sensownego doradzić. Jedyne, co
mogę powiedzieć, to że odpowiedź na oba pytania zależy od tego, co już istnieje i nadaje się do wykorzystania, np. jeśli zapadnie decyzja, że do
komunikacji naziemnej wykorzystać będzie można elementy dotychczasowej infrastruktury transmisji optycznej. Drugim aspektem są potrzeby związane z
wagą ośrodka, oczywiście Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice, Wrocław i Kraków wydają się najważniejsze.
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Po konsultacji z kolegami z Creotech proponowalibyśmy jako wstępne
lokalizacje węzłów (naziemnych) w miastach Warszawa, Gdańsk i
Wrocław.

Z naszego puntu widzenia na początek wystarczyłaby jedna stacja satelitarna
umieszczona relatywnie centralnie lub nawet bardziej na wschodzie Polski.
Zapewne można założyć, że w Europie zachodniej zagęszczenie stacji będzie
większe, niż we wschodniej, dlatego z puntu widzenia infrastruktury
europejskiej położenie stacji bardziej na wschodzie mogłoby być bardziej
korzystne. Najlepiej również, żeby stacja satelitarna mogła korzystać z
istniejącej już infrastruktury obserwatorium astronomicznego.
Proponowalibyśmy więc np. okolice Warszawy - wykorzystanie infrastruktury
obserwatorium w Ostrowiku. Należałoby dodatkowo rozważyć kwestię
parametrów związanych z widocznością satelitów, ale wymagałoby to dłuższej
analizy.
Ze stacją satelitarną pod Warszawą można by już łączami naziemnymi
powiązać samą Warszawę, Gdańsk i Wrocław jako duże miasta z potencjalnie
kluczowymi odbiorcami usług związanych z bezpieczną komunikacją (banki,
wojsko).

Zapewnienie łącz naziemnych dla – Warszawa, Szczecin, Gdańsk,
Gdynia, Sopot, Poznań, Białystok, Wrocław, Kraków, Katowice, Lublin;

ad 1) W zależności od budżetu należałoby połączyć następujące miasta
Warszawa – Poznań (przez Łódź), Warszawa – Gdańsk i Gdańsk –
Poznań. Byłoby to alternatywne połączenie na wypadek awarii
bezpośredniego połączenia Warszawa – Poznań, które mogłoby również
przechodzić przez Toruń. W dalszej kolejności można myśleć o
połączeniach Warszawy z Krakowem i Wrocławiem. Dodatkowo dla
krótszych odległości, np. łącza prototypowego można też pomyśleć o
łączu naziemnym na trasie Gdańsk – Sopot – Gdynia.

Lokalizacja naziemnej stacji satelitarnej – Gdynia, Warszawa,
Białobrzegi.

ad 2) Z dostępnych mi informacji wynika, że taka stacja naziemna mogłaby
wykorzystywać już istniejącą infrastrukturę Obserwatorium Geodynamicznego
w Borówcu pod Poznaniem (należącego do Centrum Badań Kosmicznych
PAN).

Niniejszy dokument przedstawia opinię oraz propozycję Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego (PCSS) na temat konfiguracji infrastruktury
komunikacji kwantowej w Polsce, która w założeniach ma zostać elementem Europejskiej inicjatywy EuroQCI i Europejskiej infrastruktury komunikacji kwantowej.
PCSS jest właścicielem oraz operatorem ogólnopolskiej sieci PIONIER oraz jednym z centrów obliczeń dużej mocy – High Performance Computing (rys. 1.) oraz członkiem
konsorcjum Narodowego Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych. PCSS jest również partnerem europejskiego projektu OpenQKD budującego testbed QKD w
skali europejskiej w ramach projektu Horyzontu 2020.
Z punktu widzenia środowiska akademickiego, jednostek naukowo - badawczych oraz partnerów przemysłowych skupionych wokół infrastruktury sieci PIONIER
uzasadnione jest zbudowanie sieci z komunikacją kwantową pomiędzy wszystkimi głównymi miastami akademickimi w Polsce (21) oraz centrami obliczeń dużej mocy –
Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław oraz Kraków. Konieczna jest również inwestycja w systemy komunikacji kwantowej o zasięgu miejskim i regionalnym aby
infrastruktura ta była dostępna lokalnie.
Powyższe działanie umożliwi kontynuacje prac istniejących oraz włączenie nowych zespołów badawczych w prace naukowe oraz badawczo-rozwojowe związane z
komunikacją oraz obliczeniami kwantowymi. Jednocześnie zapewni lokalny dostęp do tej technologii i weryfikację rezultatów prac badawczych w rzeczywistym
środowisku partnerów publicznych (np. szpitale, jednostki administracji, policja) oraz komercyjnych (np. operatorzy telekomunikacyjni, banki, spółki energetyczne).
Infrastruktura ta może być bazą dla proponowanych oraz aktualnie dyskutowanych rozproszonych obliczeń kantowych oraz „kwantowego Internetu” (wymagających
transmisji w sieci qubitów). Należy zaznaczyć, że rozwiązania komunikacji kwantowej w swym założeniu zakładają współistnienie z klasyczną infrastrukturą komunikacji
optycznej, która jest już zaimplementowana w sieci PIONIER. Te dwie infrastruktury będą ściśle ze sobą powiązane a prowadzone prace badawcze i rozwojowe powinny
uwzględniać je jako całość.
W celu uruchomienia kanałów komunikacji kwantowej należy wykorzystać istniejącą infrastrukturę światłowodową w akademickich miejskich sieciach komputerowych
oraz w sieci PIONIER. Konsorcjum PIONIER oferuje udostępnienie oraz wykorzystanie swojej infrastruktury światłowodowej na terenie Polski. Ponadto sieć PIONIER
posiada możliwość uruchomienia kanałów komunikacji kwantowej na swojej infrastrukturze na terenie Europy – szczególnie Niemiec, Szwajcarii (w tym łącze do CERN) a
wkrótce Włoch, Austrii i Czech (rys. 2.) oraz do pozostałych krajów sąsiadujących z Polską – np. Litwą lub Słowacją.

