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1. Những đóng góp mới của luận án 

- Khảo sát được các tính chất phi cổ điển bậc thấp và bậc cao của các trạng thái hai 

mode kết hợp điện tích chẵn và lẻ như: tính chất nén tổng, nén hiệu và nén bậc bao hai 

mode; tính chất phản kết chùm bậc cao một mode và hai mode; tính chất đan rối của 

trạng thái.  

- Đề xuất được mô hình thực nghiệm để tạo ra các trạng thái hai mode kết hợp điện tích 

chẵn và lẻ. Chứng minh được độ trung thực và xác suất thành công tương ứng để tạo ra 

các trạng thái này phụ thuộc vào các tham số tương quan.  

- Đề xuất được một trạng thái phi cổ điển mới đó là trạng thái con mèo kết cặp phi 

tuyến điện tích, đồng thời nghiên cứu các tính chất phi cổ điển của chúng như: tính chất 

nén bậc cao và tính phản kết chùm bậc cao hai mode; tính chất đan rối và định lượng độ 

rối. 

- Đã sử dụng các trạng thái con mèo kết cặp điện tích và phi tuyến điện tích làm các 

nguồn đan rối để viễn tải lượng tử một trạng thái kết hợp. Đã chứng minh được có thể 

cải thiện được độ trung thực trung bình của các quá trình viễn tải lượng tử thông qua 

thay đổi các hàm phi tuyến và các tham số tương quan một các phù hợp. 
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2. The new contributions of thesis 

- Examining the lower-order and the higher-order nonclassical properties of the two-

mode even and odd charge coherent states such as: the sum and difference squeezing, 

the two-mode higher-order squeezing; the single-mode and two-mode higher-order 

antibunching; the entanglement of these states.  

- Proposing a scheme to generate the two-mode even and odd charge coherent states. 

Demonstrated that the fidelity and the corresponding success probability to generate 

these states are dependent on the correlative parameters. 

- Proposing a new nonclassical state, that is nonlinear charge pair cat state, simultaneou 

_s studying the nonclassical properties of this state such as: the two-mode higher-order 

squeezing and antibunching; the entanglement and quantifying the degree of entanglem  

_ent of this state. 

- Using the charge and the nonlinear charge pair cat states as the resources of 

entanglement for quantum telepotation of a coherent state. Pointing out that the average 

fidelity of these quantum teleportation processes can be improved by selective the 

suitable nonlinear functions and parameters.  
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