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MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay khoa học và công nghệ đang phát triển với tốc độ rất

nhanh, đặc biệt là trong lĩnh vực thông tin liên lạc. Nhu cầu nâng cao

tốc độ truyền, bảo mật và xử lý thông tin đã nảy sinh chủ đề về tính

toán và truyền thông lượng tử. Điều này sẽ hứa hẹn một cuộc cách mạng

mới về kỹ thuật trong tương lai không xa. Trong lĩnh vực xử lý thông

tin và truyền thông lượng tử, các trạng thái phi cổ điển đóng vai trò

quan trọng tạo nên những cách thức hoạt động cho hệ thống máy móc.

Ở đó, các tính chất phi cổ điển của chúng được khai thác nhằm tăng

tốc độ truyền, xử lý, giảm độ nhiễu hay bảo mật thông tin. Điều đó nói

lên rằng việc xây dựng các trạng thái phi cổ điển, cách thức tạo ra và

sử dụng các tính chất phi cổ điển của chúng là cả một vấn đề cần được

nghiên cứu nghiêm túc và lâu dài.

Việc đưa ra các trạng thái phi cổ điển có các hiệu ứng phi cổ điển

mạnh là nhiệm vụ cơ bản khi nghiên cứu về quang lượng tử. Trạng thái

kết hợp đầu tiên được Glauber và Sudarshan đưa ra trong [52], [114]

dùng để mô tả tính chất của chùm tia laser. Sau đó, Stoler đã đưa ra

một kiểu trạng thái mới, được gọi là trạng thái nén [113] và được nghiên

cứu sử dụng để làm giảm nhiễu tín hiệu. Từ đó hàng loạt các trạng thái
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phi cổ điển đã được đề xuất và đem lại rất nhiều ứng dụng. Các trạng

thái phi cổ điển có tính chất phản kết chùm được sử dụng để tạo ra

nguồn đơn photon, tính chất đan rối được khai thác trong lĩnh vực của

thông tin lượng tử như: viễn tải lượng tử (quantum teleportation) [26];

viễn tạo trạng thái (remote state preparation) [23]; đồng viễn tạo trạng

thái (joint remote state preparation) [19]; mã đậm (dense coding); mật

mã lượng tử (quantum cryptography); sửa lỗi lượng tử (quantum error

correction); hội thoại lượng tử (quantum dialogue) [18]. Nói chung, các

trạng thái phi cổ điển đã và đang được nghiên cứu, ứng dụng rất nhiều

trong các chủ đề khác nhau thuộc cơ học lượng tử, nên chúng vẫn được

tiếp tục quan tâm và đề xuất mới [39], [51], [104], [107], [117].

Để ứng dụng được các trạng thái phi cổ điển cho các nhiệm vụ lượng

tử thì cần phải tạo ra chúng trong thực nghiệm, mà ở đó các hạt có thể

lan truyền tự do trong không gian. Điều này cũng không phải là một vấn

đề đơn giản khi khoa học kỹ thuật chưa có những thiết bị đảm bảo yêu

cầu; các mô hình được đề xuất tạo ra chưa phù hợp; hoặc cũng có thể

tạo ra được chúng nhưng chỉ tồn tại được trong tinh thể hay bẫy ion.

Thời gian gần đây, một số mô hình tạo ra các trạng thái phi cổ điển cho

cả đơn mode và hai mode đã được đề xuất [35], [39], [97], [119], nhiều

mô hình thực nghiệm tạo ra các trạng thái phi cổ điển đã thành công và

được đề xuất trong [102], [103], [129], [131]. Những mô hình này được

đánh giá cao, vì có thể tạo ra được trạng thái phi cổ điển như mong

muốn chỉ bằng các thiết bị quang đơn giản, có sẵn hoặc dễ chế tạo. Tuy

vậy số lượng chúng không được nhiều. Điều đó đòi hỏi rằng việc đề xuất

các mô hình tạo ra trạng thái trong thực nghiệm một cách khả thi, đảm

bảo các yêu cầu cho nhiệm vụ lượng tử vẫn tiếp tục được quan tâm, đào

sâu và mang tính cấp thiết cao.
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Vận dụng một trạng thái phi cổ điển vào thông tin lượng tử chính

là sử dụng các tính chất phi cổ điển của chúng vào các thao tác của quá

trình xử lý thông tin. Dễ thấy rằng tính chất đan rối có nhiều ứng dụng

đáng được chú ý nhất trong các lĩnh vực truyền tin quang học, chúng

được sử dụng như một nguồn tài nguyên chung cho cả tính toán lượng

tử và truyền thông lượng tử. Một ứng dụng đầy tiềm năng của tính chất

đan rối đó là viễn tải lượng tử, đã được đưa ra lần đầu tiên bởi Bennett

cùng các cộng sự [22] cho các biến gián đoạn. Các tác giả đã đưa ra một

giao thức viễn tải lượng tử không kém phần kỳ lạ trong truyền thông tin

lượng tử, cho phép chuyển giao một trạng thái chưa biết từ vị trí này

đến vị trí rất xa khác một cách chính xác, rất nhanh và bảo mật tuyệt

đối. Việc chuyển giao được thực hiện bằng cách sử dụng một hệ đan rối

cùng một kênh thông tin cổ điển. Sau đó, giao thức viễn tải cho các biến

liên tục được đề xuất bởi Vaidman [120]. Trên cơ sở này, Braunstein và

Kimble [26] đã đưa ra giao thức mà nó có thể được thực hiện gần với

thực nghiệm hơn. Thực tế, các nghiên cứu đã cho thấy một giao thức

viễn tải được đề xuất chỉ sử dụng cho một loại trạng thái phi cổ điển

dùng làm nguồn rối. Do đó, việc nghiên cứu đưa ra giao thức viễn tải sử

dụng được nhiều trạng thái phi cổ điển khác nhau hoặc dùng trạng thái

phi cổ điển có các tham số phù hợp để cải thiện chất lượng quá trình

viễn tải là rất cần thiết và cấp bách.

Nói chung, các trạng thái phi cổ điển cùng các tính chất phi cổ điển

của nó cần được quan tâm nghiên cứu nhiều hơn nữa. Về lý thuyết, việc

nghiên cứu các tính chất phi cổ điển của những trạng thái phi cổ điển

mới, góp phần cùng các nhà thực nghiệm đưa ra những cơ chế mới, áp

dụng vào các lĩnh vực khoa học hiện đại như lý thuyết chất rắn, quang

lượng tử, tính toán lượng tử, thông tin lượng tử là rất cần thiết, hữu ích,
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mới mẻ và mang tính thời sự cao. Do đó, chúng tôi chọn đề tài "Khảo

sát các tính chất phi cổ điển và vận dụng các trạng thái phi cổ

điển vào thông tin lượng tử". Trạng thái phi cổ điển mới được đề

xuất là trạng thái con mèo kết cặp phi tuyến điện tích, đó là trạng thái

tổng quát của họ các trạng thái hai mode kết hợp điện tích như trạng

thái hai mode kết hợp điện tích chẵn và lẻ, trạng thái con mèo kết cặp

điện tích, trạng thái hai mode kết hợp phi tuyến điện tích chẵn và lẻ.

Những tính chất phi cổ điển của các trạng thái trên được khảo sát cụ thể

trong luận án. Chúng tôi đề xuất một mô hình tạo trạng thái hai mode

kết hợp điện tích chẵn và lẻ, đồng thời khảo sát mức độ thành công của

mô hình này. Trạng thái con mèo kết cặp điện tích và phi tuyến điện

tích được sử dụng làm nguồn rối để viễn tải một trạng thái kết hợp, sau

đó xét mức độ thành công của quá trình viễn tải này.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài là khảo sát các tính chất phi cổ điển của

trạng thái hai mode kết hợp điện tích chẵn và lẻ, đồng thời đề xuất mô

hình tạo trạng thái này. Đề xuất trạng thái phi cổ điển mới, đó là trạng

thái con mèo kết cặp phi tuyến điện tích, khảo sát các tính chất phi cổ

điển của chúng, sau đó sử dụng trạng thái con mèo kết cặp điện tích và

phi tuyến điện tích làm nguồn rối để thực hiện quá trình viễn tải lượng

tử. Mục tiêu này được được triển khai cụ thể như sau:

Khảo sát các tính chất phi cổ điển của trạng thái hai mode kết hợp

điện tích chẵn và lẻ dựa vào điều kiện của các hệ số phản kết chùm, các

tham số nén và hệ số đan rối. Đề xuất mô hình tạo trạng thái này, sau

đó khảo sát chi tiết mối liên hệ giữa độ trung thực và xác suất thành
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công của mô hình tạo.

Đề xuất trạng thái phi cổ điển mới, đó là trạng thái con mèo kết cặp

phi tuyến điện tích bằng việc định nghĩa trạng thái; xây dựng phương

trình trạng thái, đồng thời khảo sát các tính chất phi cổ điển của chúng

dựa vào các điều kiện của hệ số phản kết chùm, tham số nén và hệ số

đan rối.

Xác định độ trung thực trung bình của quá trình viễn tải lượng tử

khi sử dụng nguồn rối là trạng thái con mèo kết cặp điện tích và phi

tuyến điện tích đã được định lượng độ rối, từ đó chứng minh được các

trạng thái này có tác dụng tích cực trong việc cải thiện độ trung thực

trung bình của quá trình viễn tải.

3. Nội dung nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

Với mục tiêu đã đề ra như trên, đề tài tập trung vào ba nội dung

chính:

Khảo sát các tính chất phi cổ điển của trạng thái hai mode kết hợp

điện tích chẵn và lẻ bao gồm: tính chất phản kết chùm bậc cao; tính

chất nén bậc cao; tính chất nén tổng; tính chất nén hiệu; tính chất đan

rối. Đề xuất mô hình tạo trạng thái trên bao gồm việc: khảo sát sơ đồ

tạo trạng thái bằng các dụng cụ quang thông thường như thiết bị tách

chùm, phương tiện chéo-Kerr phi tuyến, thiết bị dịch pha và đầu dò

quang; khảo sát độ trung thực và xác suất thành công của mô hình tạo.

Định nghĩa và xây dựng phương trình trạng thái con mèo kết cặp

phi tuyến điện tích, sau đó khảo sát các tính chất phi cổ điển của trạng

thái này bao gồm: tính chất phản kết chùm bậc cao; tính chất nén bậc
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cao; và tính chất đan rối.

Định lượng độ rối của trạng thái con mèo kết cặp điện tích và phi

tuyến điện tích, sử dụng các trạng thái này làm nguồn rối để viễn tải

một trạng thái kết hợp theo hai cách: đo đồng thời hiệu tọa độ và tổng

xung lượng; đo đồng thời tổng số hạt và hiệu pha.

Trong các nghiên cứu của luận án, việc đưa ra biểu thức giải tích

của các hệ số đặc trưng cho các tính chất của các trạng thái phi cổ điển

đã được đề cập xem xét, sau đó vẽ đồ thị và thực hiện các phép tính số

với các biểu thức giải tích tìm được, trên cơ sở đó đưa ra các kết luận

cần thiết. Chúng tôi sẽ nhắc đến việc chọn các tham số và pha trong

từng nội dung cụ thể mỗi khi sử dụng để tính toán và biện luận.

4. Phương pháp nghiên cứu

Vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học về vật lý lượng tử, phương

pháp lý thuyết lượng tử hóa lần thứ hai và phương pháp thống kê lượng

tử để đưa ra biểu thức giải tích của các hệ số và tham số biểu diễn các

tính chất phi cổ điển, độ trung thực và xác suất thành công của việc

tạo ra trạng thái phi cổ điển cũng như của quá trình viễn tải. Sử dụng

phương pháp tính số và vẽ đồ thị bằng phần mềm Mathematica, sau đó

biện luận các kết quả giải tích thu được.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Đề tài đóng góp một phần quan trọng trong việc khảo sát các tính

chất phi cổ điển và đề xuất trạng thái con mèo kết cặp phi tuyến điện

tích; đề xuất mô hình tạo trạng thái hai mode kết hợp điện tích chẵn
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và lẻ. Kết quả thu được trong quá trình viễn tải biến liên tục sử dụng

nguồn rối là trạng thái con mèo kết cặp điện tích và phi tuyến điện tích,

cho thấy độ trung thực và mức độ thành công sẽ được cải thiện nếu biết

sử dụng phép đo phù hợp cũng như việc thay đổi các tham số trạng thái

và các hiệu ứng phi tuyến hợp lý.

6. Cấu trúc của luận án

Ngoài trang phụ bìa, lời cảm ơn, lời cam đoan, mục lục, các từ viết

tắt, danh sách hình vẽ, luận án được chia làm ba phần: mở đầu, nội

dung và kết luận, trong phần nội dung có các chương như sau:

Chương 1 trình bày cơ sở lý thuyết về các khái niệm, khảo sát liên

quan đến trạng thái kết hợp và các trạng thái phi cổ điển, tóm tắt một

số tính chất phi cổ điển bậc cao của các trạng thái phi cổ điển, tiêu

chuẩn dò tìm đan rối, viễn tải lượng tử biến liên tục và giới thiệu một

số dụng cụ quang.

Chương 2 trình bày việc khảo sát các tính chất phi cổ điển bậc cao

của trạng thái hai mode kết hợp điện tích chẵn và lẻ bao gồm tính chất

phản kết chùm bậc cao, tính chất nén bậc cao, tính chất nén tổng, tính

chất nén hiệu, tính chất đan rối và đề xuất mô hình tạo trạng thái hai

mode kết hợp điện tích chẵn và lẻ.

Chương 3 đề xuất một trạng thái phi cổ điển mới, đó là trạng thái

con mèo kết cặp phi tuyến điện tích và khảo sát một số tính chất phi cổ

điển của trạng thái này bao gồm tính chất phản kết chùm bậc cao hai

mode, tính chất nén bậc cao hai mode và tính chất đan rối.

Chương 4 trình bày về định lượng độ rối của trạng thái con mèo kết
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cặp điện tích và phi tuyến điện tích, sau đó sử dụng hai trạng thái này

làm nguồn rối để thực hiện quá trình viễn tải một trạng thái kết hợp.

Các kết quả nghiên cứu của luận án được công bố trong 6 công trình

dưới dạng các bài báo khoa học: 1 bài đăng ở Tạp chí chuyên ngành Vật

lý lý thuyết Quốc tế trong hệ thống SCI, 2 bài đã đăng ở Tạp chí Khoa

học Đại học Huế (Chuyên san Khoa học Tự nhiên), 1 bài đã đăng ở

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế, 1 bài đã gởi đăng ở Tạp chí

"International Journal of Modern Physics A", 1 bài đã gởi đăng ở Tạp

chí "Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology".
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Chương 1

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Trạng thái kết hợp và các trạng thái phi cổ

điển

Khái niệm "các trạng thái phi cổ điển" xuất hiện đầu tiên vào đầu

thập kỷ 80 của thế kỷ 20 trong tiêu đề các bài báo của Helstrom [57],

Hillery [58] và Mandel [94]. Các bài báo đầu tiên có khái niệm "các hiệu

ứng phi cổ điển" được công bố bởi Loudon [89], Zubairy [132], Lugiato

và Strini [91]. Ánh sáng phi cổ điển là chủ đề của ba nghiên cứu đầu tiên

của Schubert [109], Janszky cùng cộng sự [73] và Gea-Banacloche [46].

1.1.1. Trạng thái kết hợp

Tiền đề cho sự phát triển các trạng thái phi cổ điển là sự ra đời của

trạng thái kết hợp. Năm 1963, Glauber và Sudarshan đã dùng các trạng

thái này để mô tả tính chất của chùm tia laser [52], [114]. Glauber xây

dựng các trạng thái riêng của toán tử hủy của dao động tử điều hòa,

nghiên cứu các hàm tương quan điện từ có vai trò rất quan trọng trong

quang lượng tử. Ông cho rằng các trạng thái như vậy là vô cùng hữu

ích đối với việc mô tả quang lượng tử. Do đó, ông đặt tên những trạng

thái này là trạng thái kết hợp. Chùm tia laser có độ đơn sắc cao tạo ra

các trường điện từ chứa các trạng thái kết hợp. Về mặt hình thức, các

trạng thái kết hợp có thể được mô tả như là hệ quả của việc điều khiển
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một dao động tử điều hòa lượng tử đầu tiên được tạo ra trong trạng thái

chân không |0〉 bởi một dòng cổ điển có biên độ và pha đã cho.

Có ba cách tương đương để định nghĩa trạng thái kết hợp: thứ nhất

là định nghĩa nó như các trạng thái riêng của toán tử hủy; thứ hai là

định nghĩa nó bởi tác dụng của toán tử dịch chuyển lên trạng thái chân

không; thứ ba là xem trạng thái kết hợp như một trạng thái lượng tử

với hệ thức bất định cực tiểu. Trường hợp cụ thể được xét như sau:

Trạng thái kết hợp |α〉 là trạng thái riêng của toán tử hủy â cùng

với giá trị riêng α và thỏa mãn hệ thức

â|α〉 = α|α〉, (1.1)

trong đó α là một số phức, α = |α| exp (iθa) được gọi là tham số dịch

chuyển có biên độ |α| với giá trị từ 0 đến ∞ và θa biến thiên từ 0 đến

2π (rad). Biểu thức của trạng thái kết hợp |α〉 viết theo trạng thái Fock

(trạng thái số hạt |n〉) được cho bởi [48]

|α〉 = exp
(
− 1

2
|α|2
) ∞∑
n=0

αn√
n!
|n〉, (1.2)

trong đó n là số nguyên không âm. Thay trạng thái số hạt |n〉 =

[(â†)n/
√
n!]|0〉 vào phương trình (1.2), trạng thái |α〉 được viết lại là

|α〉 = exp(−|α|2/2) exp(αâ†)|0〉. (1.3)

Toán tử dịch chuyển D̂(α) được định nghĩa là

D̂(α) = exp(αâ†) exp(−α∗â), (1.4)

và trạng thái kết hợp |α〉 được cho bởi

|α〉 = D̂(α)|0〉. (1.5)
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Theo công thức Baker-Hausdorff, nếu [Â, B̂] 6= 0 và

[[Â, B̂], Â] = [[Â, B̂], B̂] = 0 (1.6)

thì

exp(Â+ B̂) = exp(Â) exp(B̂) exp(−[Â, B̂]/2) (1.7)

= exp(B̂) exp(Â) exp([Â, B̂]/2). (1.8)

Ta chọn Â = αâ†, B̂ = −α∗â và [Â, B̂] = |α|2 thỏa mãn hệ thức (1.6),

ta có

D̂(α) = exp(αâ† − α∗â) = exp(−|α|2/2) exp(αâ†) exp(−α∗â). (1.9)

Chúng ta cần lưu ý âl|0〉 = 0 (ngoại trừ l = 0) và (â†)n|0〉 =
√
n!|n〉, ta

có

exp(−α∗â†)|0〉 =
∞∑
l=0

(−α∗â)l

l!
|0〉 = |0〉, (1.10)

exp(αâ†)|0〉 =
∞∑
n=0

αn

n!
(â†)n|0〉 =

∞∑
n=0

αn√
n!
|n〉. (1.11)

Từ đó suy ra

|α〉 = D̂(α)|0〉 = exp
(
− 1

2
|α|2
) ∞∑
n=0

αn√
n!
|n〉, (1.12)

hoàn toàn phù hợp với cách định nghĩa trạng thái kết hợp |α〉 là trạng

thái riêng của toán tử hủy â ở đoạn trên.

Toán tử dịch chuyển D̂(α) là một toán tử unita, ta có

D̂†(α) = D̂−1(α) = D̂(−α)

= exp(−|α|2/2) exp(−αâ†) exp(α∗â), (1.13)

D̂(α) = exp(|α|2/2) exp(−α∗â) exp(αâ†). (1.14)
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Vì vậy, ta thu được

D̂(α)D̂†(α) = D̂†(α)D̂(α) = 1 (1.15)

như định nghĩa toán tử unita. Đặt Â = αâ†−α∗â, B̂ = βâ†−β∗â, ta có

[Â, B̂] = αβ∗ − α∗β = 2i=(αβ∗), (1.16)

trong đó =(x) là phần ảo của số phức x. Sử dụng phương trình (1.8), ta

thu được

D̂(α)D̂(β) = exp(Â) exp(B̂) = exp[i=(αβ∗)]D̂(α + β). (1.17)

Áp dụng đối với trạng thái chân không

D̂(α)D̂(β)|0〉 = D̂(α)|β〉 = exp[i=(αβ∗)]|α + β〉. (1.18)

Từ công thức (1.18) ta thấy toán tử dịch chuyển D̂(α) tác dụng lên trạng

thái |β〉 làm nó dịch chuyển thành trạng thái |α + β〉.

Cũng có thể định nghĩa trạng thái kết hợp như một trạng thái mà

phương sai của biên độ trực giao thỏa mãn hệ thức bất định cực tiểu.

Các thăng giáng trong một đại lượng X̂ bất kỳ mô tả bởi phương sai

được xác định bởi

〈(∆X̂)2〉 = 〈X̂2〉 − 〈X̂〉2, (1.19)

trong đó để ngắn gọn, chúng ta viết 〈X̂〉 thay cho cách viết 〈Ψ|X̂|Ψ〉,

và ghi nhớ rằng phương sai là một đại lượng phụ thuộc vào trạng thái.

Khảo sát ba toán tử Hermite Â, B̂ và Ĉ thỏa mãn hệ thức giao hoán

[Â, B̂] = iĈ, các phương sai 〈(∆Â)2〉 và 〈(∆B̂)2〉 của hai đại lượng cho

cùng một trạng thái |Ψ〉 có hệ thức bất định là

〈(∆Â)2〉 〈(∆B̂)2〉 ≥ 1

4
〈(Ĉ)2〉, (1.20)

nếu dấu "=" xảy ra thì trạng thái |Ψ〉 được gọi là trạng thái có độ bất

định cực tiểu đối với phép đo đồng thời hai đại lượng A và B.



13

Các trạng thái được định nghĩa từ trạng thái kết hợp đã được đề

xuất trong [125], [128], các tính chất toán học của trạng thái kết hợp đã

được nghiên cứu độc lập trong [75]. Tuy nhiên, chỉ sau khi công trình

của Glauber và Sudarshan [52], [114] (đặc biệt là công trình của Glauber

[52]) được công bố thì trạng thái kết hợp mới phổ biến rộng rãi và được

sử dụng nhiều. Khái niệm "trạng thái kết hợp" xuất hiện lần đầu tiên

trên các Tạp chí Quốc tế thuộc về hai bài báo [25], [53]. Trạng thái kết

hợp có thể được dùng như một xuất phát điểm để xác định các trạng

thái phi cổ điển theo hàm P (α), được giới thiệu trong [53] để biểu diễn

trạng thái nhiệt và trong [114] cho các ma trận mật độ bất kỳ

ρ̂ =

∫
P (α)|α〉〈α|d2α (1.21)

thỏa mãn điều kiện
∫
P (α)d2α = 1. Hàm P (α) có tính chất của hàm

phân bố xác suất, nhưng nó có thể nhận giá trị âm hoặc tính kỳ dị của

nó mạnh hơn hàm Delta, nên không thể hiểu nó như một hàm phân

bố cổ điển và lúc này P (α) được gọi là hàm phân bố chuẩn xác suất.

Các trạng thái có hàm phân bố P (α) như hàm phân bố thông thường

P (α) ≥ 0 được gọi là các trạng thái cổ điển. Các trạng thái có hàm

P (α) âm hoặc có tính kỳ dị cao hơn hàm Delta được định nghĩa là các

trạng thái phi cổ điển. Hàm P (α) ứng với trạng thái nhiệt (trạng thái

cổ điển tiêu biểu) cho bởi một phân bố Gauss P (α) = (1/(πn̄))e−|α|
2/n̄

[48], với n̄ là số hạt trung bình. Trong trạng thái kết hợp |β〉, biểu diễn

P (α) có dạng hàm Delta δ(2)(α− β), chúng có dạng của một hàm Delta

hai chiều. Trạng thái kết hợp là trạng thái cổ điển, vì phân bố P (α) của

chúng là hàm Delta. Mặt khác, trạng thái kết hợp nằm ở ranh giới của

tập hợp các trạng thái cổ điển và phi cổ điển, vì hàm Delta là phân bố

kỳ dị nhất được chấp nhận trong lý thuyết cổ điển. Biểu diễn P (α) của
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một trạng thái số hạt |n〉 (trạng thái phi cổ điển) là [48]

P (α) =
e|α|

2

n!

∂2n

∂αn∂α∗n
δ(2)α. (1.22)

Ngoài việc sử dụng hàm P (α) để nhận biết các trạng thái là cổ điển

hay phi cổ điển, còn có thể nhận biết các trạng thái phi cổ điển thông

qua việc khảo sát các tính chất của chúng. Các trạng thái phi cổ điển

thể hiện các tính chất phi cổ điển, khi một trạng thái được gọi là phi cổ

điển nếu nó thể hiện một hay nhiều hơn một tính chất phi cổ điển như:

tính chất phản kết chùm; tính thống kê sub-Poisson; tính chất nén;...

Các trạng thái cổ điển và phi cổ điển còn có thể phân biệt được

thông qua việc xem xét đặc điểm của hàm tương quan bậc hai g(2)(τ).

Tại một vị trí cố định, hàm hàm tương quan bậc hai có dạng

g(2)(τ) =
〈Ê(−)(t)Ê(−)(t+ τ)Ê(+)(t+ τ)Ê(+)(t)〉
〈Ê(−)(t)Ê(+)(t)〉〈Ê(−)(t+ τ)Ê(+)(t+ τ)〉

, (1.23)

trong đó các thành phần Ê(−)(t) và Ê(+)(t) tương ứng là thành phần

tần số âm và thành phần tần số dương của trường tại thời điểm t. Hàm

tương quan bậc hai đặc trưng cho xác suất có điều kiện, đó là: nếu một

photon được tìm thấy ở thời điểm t thì cũng tìm thấy được một photon

ở thời điểm t + τ . Đối với thời gian trễ τ = 0, ta có g(2)(0) = 2 và

g(2)(τ) < g(2)(0), bất đẳng thức này đặc trưng cho tính chất các photon

có xu hướng xuất hiện theo chùm. Cho một trạng thái kết hợp, dùng định

nghĩa g(2)(τ) = 1+(〈(∆n̂)2〉−〈n̂〉)/〈n̂〉2, có thể thấy rằng g(2)(τ) = 1, khi

đó các photon xuất hiện một cách ngẫu nhiên và tuân theo theo phân

bố Poisson. Đối với trường hợp g(2)(τ) > g(2)(0) thì bất đẳng thức này

đặc trưng cho tính chất phản kết chùm của photon, lúc này các photon

xuất hiện cách đều nhau theo thời gian và xác suất thu được để các

photon kết chùm trong khoảng thời gian τ nhỏ hơn đối với trường hợp

các photon xuất hiện ngẫu nhiên.
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1.1.2. Trạng thái nén

Khái niệm trạng thái nén được đưa ra bởi D. Stoler vào năm 1970,

đó là các trạng thái mà độ thăng giáng của một đại lượng nào đó có thể

nhỏ hơn giá trị tương ứng của trạng thái bất định cực tiểu đối xứng [113]

mở đầu cho các lớp trạng thái phi cổ điển. Nén photon được quan sát

lần đầu tiên trong phòng thí nghiệm bởi R. F. Slusher [112], sau đó được

khẳng định bởi Kimble [77], Levenson cùng các cộng sự [80]. Trạng thái

nén cũng được phát triển đối với các chuẩn hạt boson khác như exciton

[9], biexiton [10].

Trạng thái nén được định nghĩa như sau: Nếu ba toán tử Hermite

Â, B̂ và Ĉ thỏa mãn hệ thức giao hoán [Â, B̂] = iĈ thì tuân theo hệ

thức bất định Heisenberg ở (1.20). Một trạng thái của hệ được gọi là

nén đối với phép đo đại lượng vật lý A nếu có

〈(∆Â)2〉 < 1

2
|〈Ĉ〉| thì 〈(∆B̂)2〉 > 1

2
|〈Ĉ〉| (1.24)

(trạng thái của hệ đối với phép đo đại lượng vật lý B không nén) và

ngược lại, sao cho tích của 〈(∆Â)2〉〈(∆B̂)2〉 không vi phạm hệ thức bất

định Heisenberg ở (1.20). Khi trạng thái nén có tích phương sai của

toán tử Â và toán tử B̂ bằng độ bất định tối thiểu thì chúng được gọi

là trạng thái nén lý tưởng. Trong trường hợp nén biên độ trực giao, đặt

Â và B̂ tương ứng với hai toán tử biên độ trực giao X̂1 = (â+ â†)/2 và

X̂2 = (â− â†)/(2i), khi đó [X̂1, X̂2] = i/2 và Ĉ = 1/2. Hệ thức bất định

Heisenberg trong trường hợp này là

〈(∆X̂1)
2〉〈(∆X̂2)

2〉 ≥ 1/16, (1.25)

suy ra nén biên độ trực giao tồn tại khi

〈(∆X̂1)
2〉 < 1

4
hoặc 〈(∆X̂2)

2〉 < 1

4
. (1.26)
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Đối với trạng thái kết hợp |α〉, dấu bằng của hệ thức bất định Heisenberg

ở (1.25) xảy ra và các phương sai của hai toán tử biên độ trực giao bằng

nhau: 〈(∆X̂1)
2〉 = 〈(∆X̂2)

2〉 = 1/4. Các trạng thái thỏa mãn một trong

hai điều kiện của phương trình (1.26), thì một trong các thành phần

biên độ trực giao sẽ có nhiễu ít hơn so với một trạng thái kết hợp hoặc

một trạng thái chân không, nghĩa là các thăng giáng trong thành phần

biên độ trực giao đó được nén.

Nén biên độ trực giao là một hiệu ứng phi cổ điển, vì hàm P (α) của

nó có thể nhận giá trị âm. Các phương sai của hai toán tử biên độ trực

giao X̂1 và X̂2 được biểu diễn theo các số hạng của hàm P (α) [48]

〈(∆X̂1)
2〉 =

1

4

{
1 +

∫
P (α)[(α + α∗)− (〈â〉+ 〈â†〉)]2d2α

}
(1.27)

và

〈(∆X̂2)
2〉 =

1

4

{
1 +

∫
P (α)[(α− α∗)/i− (〈â〉 − 〈â†〉)/i]2d2α

}
, (1.28)

trong đó

〈â〉 =

∫
P (α)αd2α và 〈â†〉 =

∫
P (α)α∗d2α. (1.29)

Bởi vì các số hạng [...]2 dưới dấu tích phân ở phương trình (1.27) và

(1.28) luôn dương nên điều kiện 〈(∆X̂1)
2〉 < 1/4 hoặc 〈(∆X̂2)

2〉 < 1/4

yêu cầu P (α) phải không dương trong một số miền của không gian pha.

Xét theo toán học, trạng thái nén của trường đơn mode được tạo

thành bởi tác dụng của toán tử nén đơn mode Ŝ(ξ) được định nghĩa

Ŝ(ξ) = exp

[
1

2
(ξ∗â2 − ξâ†2)

]
, (1.30)

trong đó ξ = reiθ, với r được biết như là tham số nén và có giá trị từ

0 đến ∞ và 0 ≤ θ ≤ 2π. Khi tác dụng toán tử nén lên chân không của

trường điện từ thì tạo ra trạng thái chân không nén

|ξ〉 = Ŝ(ξ)|0〉. (1.31)
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Khai triển theo các trạng thái Fock, trạng thái chân không nén được cho

bởi [48]

|ξ〉 =
1√

cosh r

∞∑
n=0

(−1)n
√

(2n)!

2nn!
(tanh r)n exp(inθ)|2n〉. (1.32)

Trạng thái chân không nén hai mode được tạo thành bằng cách tác

dụng toán tử nén hai mode

Ŝab(ξ) = exp(ξ∗âb̂− ξâ†b̂†) (1.33)

lên trạng thái chân không hai mode |0, 0〉ab. Khai triển theo các trạng

thái Fock thì trạng thái chân không nén hai mode có dạng [48]

|ξ〉ab = Ŝab(ξ)|0, 0〉ab = sech r
∞∑
n=0

(−eiϕ tanh r)n|n, n〉ab. (1.34)

Đây là sự chồng chập của các trạng thái có số hạt ở hai mode bằng nhau.

Trạng thái này cũng là trạng thái đã chuẩn hóa.

Ngoài nén biên độ trực giao đã được nói ở phần trên, còn có nhiều

tiêu chuẩn nén khác. Ví dụ như nén theo biên độ trực giao bao gồm:

nén số hạt-pha có các kiểu nén theo [93]; nén bậc cao kiểu Hong-Mandel

[70]; nén bậc cao kiểu Hillery [59]; nén tổng, nén hiệu hai mode [60]; nén

biên độ bậc cao đa hướng [14], đa mode tổng quát [2], [12], [13]. Khi xét

theo tiêu chuẩn sub-Poisson, thì được phân theo nén thông thường [12],

[13], [59], [93]; nén bậc cao đơn mode [121], [122]; nén bậc cao đa mode

[16], [54], [126].

1.1.3. Trạng thái kết hợp cặp

Trạng thái kết hợp cặp |ξ, q〉ab là trạng thái riêng của cặp toán tử

hủy boson âb̂ và toán tử hiệu số hạt N̂ = â†â− b̂†b̂ với các giá trị riêng
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tương ứng ξ và q đã được giới thiệu bởi [3] như sau:

âb̂|ξ, q〉ab = ξ|ξ, q〉ab, Q̂|ξ, q〉ab = q|ξ, q〉ab, (1.35)

trong đó ξ là một số phức ξ = r exp(iθ), q là một số nguyên. Giả sử số

photon trong mode a không nhỏ hơn số photon trong mode b, điều đó

tương ứng với q ≥ 0. Khi khai triển theo các trạng thái Fock thì trạng

thái kết hợp cặp được biểu diễn dưới dạng

|ξ, q〉ab = Nq

∞∑
n=0

ξn√
n!(n+ q)!

|n+ q, n〉ab, (1.36)

với |m,n〉ab là các trạng thái Fock hai mode a và b, trong đó thừa số

chuẩn hóa là

Nq =

( ∞∑
n=0

|ξ|2n

n!(n+ q)!

)−1/2

= [|ξ|−qIq(2|ξ|)]−1/2, (1.37)

trong đó Iq(x) là hàm Bessel được định nghĩa bởi

Iq(x) =
∞∑
s=0

1

s!(s+ q)!

(x
2

)2s+q

. (1.38)

1.1.4. Trạng thái hai mode kết hợp điện tích chẵn và lẻ

Khái niệm về trạng thái kết hợp điện tích lần đầu tiên được giới thiệu

trong [111]. Từ đó, trạng thái hai mode kết hợp điện tích chẵn (Two-

Mode Even Charge Coherent State: TMECCS) và trạng thái hai mode

kết hợp điện tích lẻ (Two-Mode Odd Charge Coherent State: TMOCCS)

đã được đề xuất trong [84], [86]. Các trạng thái này là các trạng thái

riêng của bình phương cặp toán tử hủy boson âb̂ và toán tử điện tích

Q̂ = â†â− b̂†b̂ như sau:

(âb̂)2|ξ, q〉e(o)ab = ξ2|ξ, q〉e(o)ab , Q̂|ξ, q〉
e(o)
ab = q|ξ, q〉e(o)ab ,

o(e)
ab 〈ξ, q|ξ, q〉

e(o)
ab = 0,

e(o)
ab 〈ξ, q|ξ, q〉

e(o)
ab = 1,

(1.39)



19

trong đó |ξ, q〉e(o)ab là TMOCCS (TMECCS), và tác giả Liu trong [84] gọi

q là số điện tích, nhận các giá trị nguyên. Giả sử số photon trong mode

a không nhỏ hơn số photon trong mode b, điều đó tương ứng với số điện

tích q ≥ 0. Khai triển theo các trạng thái Fock hai mode, TMECCS

được cho bởi

|ξ, q〉eab = N e
q

∞∑
n=0

ξ2n√
(2n)!(2n+ q)!

|2n+ q, 2n〉ab, (1.40)

trong đó N e
q là hệ số chuẩn hóa có dạng

N e
q =

(
Iq(2|ξ|) + Jq(2|ξ|)

2|ξ|q

)−1/2

. (1.41)

Khai triển theo các trạng thái Fock hai mode, TMOCCS được cho bởi

|ξ, q〉oab = N o
q

∞∑
n=0

ξ2n+1√
(2n+ 1)!(2n+ q + 1)!

|2n+ q + 1, 2n+ 1〉ab, (1.42)

trong đó N o
q là hệ số chuẩn hóa có dạng

N o
q =

(
Iq(2|ξ|)− Jq(2|ξ|)

2|ξ|q

)−1/2

, (1.43)

với Jq(x) là hàm Bessel được định nghĩa bởi

Jq(x) =
∞∑
s=0

(−1)s

s!(s+ q)!

(x
2

)2s+q

. (1.44)

1.1.5. Trạng thái con mèo kết cặp điện tích

Trạng thái con mèo kết cặp điện tích (Charge Pair Cat State:

CPCS) đã được định nghĩa trong [47] như là sự chồng chập của hai

trạng thái kết hợp cặp |ξ, q〉ab và |−ξ, q〉ab có pha lệch nhau một góc π,

nghĩa là

|ξ, q, φ〉ab = Nφ(|ξ, q〉ab + eiφ|−ξ, q〉ab), (1.45)
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trong đó hệ số chuẩn hóa Nφ là

Nφ =
1√
2

(
1 +N 2

q cos(φ)
∞∑
n=0

(−1)n|ξ|2n

n!(n+ q)!

)−1/2

, (1.46)

ở đây φ là số thực và nhận các giá trị từ 0 đến 2π. Các tác giả trong [47]

vẫn gọi q là số điện tích. Trạng thái con mèo kết cặp điện tích được cho

dưới dạng các trạng thái Fock

|ξ, q, φ〉ab = Nφ,q

∞∑
n=0

ξn[1 + (−1)neiφ]√
n!(n+ q)!

|n+ q〉a|n〉b, (1.47)

trong đó Nφ,q là hệ số chuẩn hóa

N−2
φ,q = (NφNq)

−2 =
∞∑
n=0

2r2n[1 + (−1)n cosφ]

n!(n+ q)!
. (1.48)

Trường hợp khi φ = 0, ta thu được TMECCS theo phương trình (1.40).

Khi φ = π, ta được TMOCCS như ở phương trình (1.42).

Ngoài các trạng thái kết hợp được đưa ra ở trên thì họ các trạng

thái thêm photon đã được đưa ra và đang được quan tâm nghiên cứu về

cả trong lý thuyết và thực nghiệm [34], [39], [63], [99], [130].

1.2. Một số tính chất phi cổ điển bậc cao của các

trạng thái phi cổ điển

1.2.1. Tính chất phản kết chùm bậc cao

Tiêu chuẩn về tính phản kết chùm bậc cao lần đầu tiên được giới

thiệu bởi Lee [78], [79] và phát triển hơn nữa bởi một số tác giả khác

[54], [122]. Rất nhiều tiêu chuẩn đã được áp dụng để dò tìm và đo cấp

độ tính chất phản kết chùm bậc cao trong một số trạng thái phi cổ điển

và trong các hệ vật lý [15], [16], [39], [51], [71], [79], [116], [117], [118],
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[123]. Một số sơ đồ thực nghiệm rất tốt để xác định phép đo tính chất

phản kết chùm bậc cao đã được đề xuất trong thời gian gần đây [7], [8],

[20].

Phép đo cấp độ tính chất phản kết chùm bậc cao đơn mode được

định nghĩa trong [79] và được áp dụng để khảo sát một số trạng thái

phi cổ điển [16], [54]. Theo Lee, tiêu chuẩn để tồn tại tính chất phản kết

chùm bậc cao đơn mode được định nghĩa bằng hệ số phản kết chùm đơn

mode Ax(l,m) và thỏa mãn bất đẳng thức có dạng

Ax(l,m) ≡ 〈n̂
(l+1)
x 〉〈n̂(m−1)

x 〉
〈n̂(l)

x 〉〈n̂(m)
x 〉

− 1 < 0, (1.49)

trong đó toán tử số hạt n̂x = x̂†x̂, 〈n̂(i)
x 〉 = 〈n̂(n̂− 1)...(n̂− i+ 1)〉 và 〈...〉

là ký hiệu trung bình lượng tử. Các số nguyên l và m thỏa mãn điều

kiện l ≥ m ≥ 1. Hệ số phản kết chùm đơn mode thông thường tương

ứng với l = m = 1. Để đơn giản, chúng ta xét trường hợp l ≥ m = 1, từ

đó phương trình (1.49) rút gọn thành

Ax(l) ≡
〈n̂(l+1)

x 〉
〈n̂(l)

x 〉〈n̂x〉
− 1 < 0 (1.50)

hoặc

〈n̂(l+1)
x 〉 < 〈n̂(l)

x 〉〈n̂x〉. (1.51)

Ý nghĩa vật lý của phương trình (1.51) cho thấy một trạng thái có tính

chất phản kết chùm ở bậc thứ l thì hiển nhiên có tính chất phản kết

chùm ở bậc thứ (l− 1). Do đó, phương trình (1.51) khai triển được như

sau:

〈n̂(l+1)
x 〉 < 〈n̂(l)

x 〉〈n̂x〉 < 〈n̂(l−1)
x 〉〈n̂x〉2 < 〈n̂(l−2)

x 〉〈n̂x〉3 < ... < 〈n̂x〉(l+1),

(1.52)

và điều kiện để một trạng thái có tính chất phản kết chùm bậc thứ l là

g(l) = 〈n̂(l+1)
x 〉 − 〈n̂x〉(l+1) < 0. (1.53)
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Trường hợp g(l) = 0 thì trạng thái có tính chất kết hợp bậc cao đơn

mode và g(l) > 0 thì trạng thái có tính chất kết chùm bậc cao đơn

mode. Bất đẳng thức (1.52) thể hiện xác suất dò tìm được một xung

photon đơn lẻ lớn hơn xác suất dò tìm được một xung hai photon kết

chùm và càng lớn hơn xác suất phát hiện được một xung ba photon kết

chùm và cứ tiếp tục như thế.

Phép đo cấp độ tính chất phản kết chùm bậc cao hai mode được

định nghĩa bởi Lee [78]. Theo Lee, tiêu chuẩn để tồn tại tính chất phản

kết chùm bậc cao hai mode được định nghĩa bằng hệ số phản kết chùm

hai mode Aa,b(l,m) và thỏa mãn bất đẳng thức có dạng

Aa,b(l,m) ≡
〈n̂(l+1)

a n̂
(m−1)
b 〉+ 〈n̂(m−1)

a n̂
(l+1)
b 〉

〈n̂(l)
a n̂

(m)
b 〉+ 〈n̂(m)

a n̂
(l)
b 〉

− 1 < 0, (1.54)

trong đó toán tử số n̂x = x̂†x̂, với x̂ = â, (b̂). Xét trường hợp l ≥ m = 1,

ta có phương trình (1.54) rút gọn thành

Aa,b(l) ≡
〈n̂(l+1)

a 〉+ 〈n̂(l+1)
b 〉

〈n̂(l)
a n̂b〉+ 〈n̂an̂(l)

b 〉
− 1 < 0. (1.55)

Hệ số phản kết chùm hai mode Aa,b(l) càng âm thì cấp độ phản kết chùm

càng lớn, nếu Aa,b(l) không âm thì trạng thái đang khảo sát không có

tính chất phản kết chùm hai mode.

1.2.2. Tính chất nén bậc cao hai mode

Hai loại nén bậc cao đơn mode lần đầu tiên được giới thiệu bởi

Hillery [59] và Hong-Mandel [71]. Các tiêu chuẩn nén bậc cao này được

phát triển hơn nữa trong một số trạng thái lượng tử và các hệ lượng tử

[11], [40], [104], [117], [118], [122]. Mở rộng cho trường hợp nén bậc cao

hai mode đã được giới thiệu bởi An [16]. Cho hai mode bất kỳ a và b,
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nén bậc cao hai mode liên quan đến toán tử Q̂ab(N,ϕ) và có dạng

Q̂ab(N,ϕ) =
1

2
√

2
((â† + b̂†)Neiϕ + (â+ b̂)Ne−iϕ), (1.56)

trong đó ϕ là pha xác định hướng nén trong không gian phức. Theo [16],

một trạng thái gọi là nén bậc N hai mode nếu

Sab(N,ϕ) = 〈(∆Q̂ab(N,ϕ))2〉 − 1

8
〈F̂ab(N)〉 < 0, (1.57)

trong đó 〈(∆Q̂ab(N,ϕ))2〉 = 〈(Q̂ab(N,ϕ))2〉 − 〈Q̂ab(N,ϕ)〉2, Sab(N,ϕ)

được gọi là tham số nén và

F̂ab(N) = (â+ b̂)N(â† + b̂†)N − (â† + b̂†)N(â+ b̂)N . (1.58)

Sau đó theo các phương trình (1.56)−(1.58), tham số nén Sab(N,ϕ) được

biểu diễn dưới dạng

Sab(N,ϕ) =

1

4
{<[〈(â+ b̂)2N〉e2iϕ]+〈(â†+b̂†)N(â+ b̂)N〉 − 2<2[〈(â+ b̂)Neiϕ〉]},

(1.59)

trong đó <[x] là phần thực của số phức x. Trường hợp N = 1 và ϕ = kπ

ta thu được nén hai mode thông thường đã được giới thiệu bởi Loudon

và Knight [90]. Nén bậc cao hai mode tương ứng với N > 1.

1.2.3. Tính chất nén tổng hai mode

Nén tổng là một đặc tính đa mode của một trạng thái phi cổ điển

[39], [60]. Nén tổng được hiểu đơn giản là hiện tượng hai photon ở hai

mode a và b có tần số lần lượt là ωa và ωb, kết hợp lại thành một photon

ở mode c có tần số tổng là ωc = ωa + ωb. Cho hai mode a và b bất kỳ,

nén tổng hai mode liên quan đến toán tử biên độ hai mode V̂ϕ có dạng

V̂ϕ =
1

2

(
eiϕâ†b̂† + e−iϕâb̂

)
, (1.60)
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trong đó ϕ là góc hợp bởi V̂ϕ và trục thực của mặt phẳng phức. Một

trạng thái được gọi là nén tổng hai mode theo phương được xác định

bởi góc ϕ nếu thỏa mãn bất đẳng thức

〈(∆V̂ϕ)2〉 < 1

4
〈(n̂a + n̂b + 1)〉, (1.61)

trong đó 〈(∆V̂ϕ)2〉 = 〈V̂ 2
ϕ 〉 − 〈V̂ϕ〉2, n̂a = â†â và n̂b = b̂†b̂. Từ bất đẳng

thức (1.61), ta có thể định nghĩa tham số nén tổng hai mode S bằng

cách đặt

S =
4〈(∆V̂ϕ)

2〉 − 〈n̂a + n̂b + 1〉
〈n̂a + n̂b + 1〉

, (1.62)

và cũng từ bất đẳng thức (1.61) với cách đặt ở phương trình (1.62)

thì điều kiện để một trạng thái có tính chất nén tổng hai mode khi

−1 ≤ S < 0. Giá trị S = −1 là cấp độ nén tổng hai mode cực đại.

1.2.4. Tính chất nén hiệu hai mode

Nén hiệu cũng là quá trình nén đa mode của một trạng thái phi cổ

điển đã được giới thiệu trong [39], [60]. Nén hiệu cũng được hiểu đơn

giản là hiện tượng hai photon ở hai mode a và b có tần số lần lượt là ωa

và ωb (ωa < ωb), kết hợp lại thành một photon ở mode c có tần số hiệu

là ωc = ωb − ωa. Toán tử nén hiệu hai mode Ŵϕ được định nghĩa là

Ŵϕ =
1

2

(
eiϕâb̂† + e−iϕâ†b̂

)
. (1.63)

Một trạng thái được gọi là nén hiệu hai mode theo phương xác định bởi

góc ϕ nếu

〈(∆Ŵϕ)2〉 < 1

4
|〈n̂a − n̂b〉|, (1.64)

trong đó 〈(∆Ŵϕ)2〉 = 〈Ŵ 2
ϕ〉 − 〈Ŵϕ〉2. Từ bất đẳng thức (1.64), ta có thể

định nghĩa tham số nén hiệu hai mode D bằng cách đặt

D =
4〈(∆Ŵϕ)

2〉 − |〈n̂a − n̂b〉|
|〈n̂a − n̂b〉|

. (1.65)
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Do đó, một trạng thái có tính chất nén hiệu hai mode nếu −1 ≤ D < 0

và cấp độ nén hiệu hai mode đạt cực đại khi D = −1.

1.3. Tiêu chuẩn dò tìm đan rối

Đan rối lượng tử là một trong những tính chất phi cổ điển hấp dẫn

nhất của các trạng thái phi cổ điển và có rất nhiều ứng dụng trong việc

tính toán lượng tử, xử lý thông tin lượng tử và bảo mật truyền thông.

Lịch sử phát hiện tính chất đan rối bắt nguồn từ các bài báo nổi

tiếng trước đây của Einstein, Podolsky và Rosen (EPR) [42]. Lấy cảm

hứng từ bài báo EPR, Schrödinger [108] đã đưa ra một thí nghiệm tưởng

tượng về trạng thái tồn tại của một con mèo, theo cách hiểu của thí

nghiệm này, trạng thái của con mèo sẽ chỉ có thể biết được ở dạng chồng

chập của trạng thái con mèo sống và trạng thái con mèo chết. Sự chồng

chập của trạng thái con mèo sống và chết đã tạo ra một trạng thái

khác và ban đầu Schrödinger gọi đó là “Verschränkung” theo tiếng Đức,

nghĩa là "Vướng víu", sau đó được ông giới thiệu bằng tiếng Anh là

“Entanglement”, nghĩa là “Đan rối”. Tính đan rối được biết đến như là

một hiện tượng tồn tại các trạng thái tổng quát của hệ đa hợp, trong đó

trạng thái tổng quát này không thể viết được dưới dạng một tích số các

trạng thái của các hệ con thành phần. Tính đan rối cho thấy một trật

tự nằm bên trong các mối liên hệ thống kê giữa các hệ con của hệ đa

hợp lượng tử. Trạng thái khả dĩ của cơ học lượng tử (trạng thái EPR)

được Einstein, Podolsky và Rosen sử dụng để suy ra một nghịch lý (gọi

là nghịch lý EPR), mà cũng từ đó họ đưa ra kết luận về tính không

đầy đủ của cơ học lượng tử. Trạng thái EPR không thể chứng minh cho

các lập luận của Einstein, Podolsky và Rosen về mặt thực tế. Từ đó,
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việc khám phá và khai thác một trạng thái đan rối cùng với các tiêu

chuẩn đan rối khác nhau đã và đang được chú trọng trong nhiều lĩnh

vực. Một số tiêu chuẩn đan rối được đề xuất chỉ áp dụng được cho các

trạng thái thuần hai thành phần như tiêu chuẩn entropy von Neumann,

tiêu chuẩn Schmidt, tiêu chuẩn entropy tuyến tính [27]. Do môi trường

luôn tác dụng lên hệ chứa các trạng thái lượng tử nên trạng thái thuần

rất khó để tạo ra, trên thực tế các trạng thái hầu hết là trạng thái hỗn

tạp. Trong những năm gần đây đã có những nỗ lực đáng kể để phân

tích sự chia tách và đặc tính định lượng của đan rối lượng tử. Bất đẳng

thức Bell đã đưa ra điều kiện cần đầu tiên cho sự chia tách phù hợp với

một hệ tách được [21]. Nhiều năm sau khi bất đẳng thức Bell được công

bố, vào năm 1996 Peres đưa ra cách biểu diễn các phép chuyển vị riêng

phần dương đối với một và nhiều hệ con của ma trận mật độ cho một

trạng thái chia tách được [105], tiếp đến là tiêu chuẩn được biểu diễn

bởi Horodecki [68], đó là một điều kiện cần và đủ cho đặc tính không

thể chia tách được sử dụng trong việc xây dựng các trạng thái hỗn tạp

không thể chia tách với phép chuyển vị riêng phần dương, tuy nhiên tiêu

chuẩn này chỉ sử dụng được với các hệ thấp chiều có biến gián đoạn.

Các tiêu chuẩn đan rối mới với hệ biến liên tục đã được đề xuất như:

tiêu chuẩn Duan-Cirac (2000) dựa trên tổng phương sai của cặp toán

tử EPR đã đưa ra một điều kiện đủ đối với đan rối của các trạng thái

biến liên tục hai thành phần bất kỳ; tiêu chuẩn Simon (2000) dựa trên

các tiêu chuẩn của Peres và Horodecki của phép chuyển vị riêng phần

dương áp dụng nghiên cứu đặc tính không thể chia tách của các trạng

thái biến liên tục hai thành phần.

Hiện nay đã có một loạt các phương pháp tính toán và các tiêu

chuẩn đan rối mới đã được đề xuất áp dụng để dò tìm trạng thái đan
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rối. Những tiêu chuẩn có thể kể đến đó là tiêu chuẩn Hillery-Zubairy

[62] và tiêu chuẩn Agarwal-Biswas [5], hai tiêu chuẩn này được xem là

các tiêu chuẩn đủ mạnh để dò tìm trạng thái đan rối. Tiêu chuẩn đan

rối đa thành phần đã được đưa ra trong [30] và được gọi là các tiêu

chuẩn chuyển vị riêng phần tổng quát, trong đó bao gồm các trường hợp

đặc biệt như tiêu chuẩn Peres-Horodecki, tiêu chuẩn sắp xếp lại và tiêu

chuẩn phép hoán vị chỉ số cho ma trận mật độ. Nhiều đặc tính của các

tiêu chuẩn đan rối mới đã được đề xuất rất gần đây trong [106].

Việc dò tìm hiệu ứng đan rối của trạng thái hai mode kết hợp điện

tích chẵn và lẻ, trạng thái con mèo kết cặp điện tích và phi tuyến điện

tích có thể dựa theo các tiêu chuẩn đan rối khác nhau. Sau khi xem

xét các tiêu chuẩn đan rối khả dĩ, chúng tôi sử dụng tiêu chuẩn Hillery-

Zubairy và tiêu chuẩn Agarwal-Biswas để khảo sát tính chất đan rối

cũng như đánh giá độ rối của các trạng thái đang được nghiên cứu.

1.3.1. Tiêu chuẩn đan rối Hillery-Zubairy

Hofmann, Takeuchi [65] và Gühne [55] đã thiết lập các điều kiện dò

tìm đan rối bằng cách sử dụng các hệ thức bất định. Hillery và Zubairy

[62] đã đưa ra các điều kiện dò tìm đan rối bởi một lớp bất đẳng thức

dựa vào hệ thức bất định Heisenberg và bất đẳng thức Schwarz. Các đại

lượng được khảo sát là bình phương các toán tử sinh và hủy; các đại

lượng được dùng để định nghĩa nén tổng, nén hiệu và các dạng nén bậc

cao. Các điều kiện mà Hillery và Zubairy đưa ra lần đầu tiên có thể sử

dụng để dò tìm đan rối trong phòng thí nghiệm và có thể mở rộng dò

tìm trong các hệ lớn hơn hai mode.

Hai tác giả Hillery và Zubairy sử dụng phép biểu diễn nhóm SU(2)
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của đại số Lie để khảo sát trường điện từ hai mode theo các toán tử

L̂1 = âb̂† + â†b̂, (1.66)

L̂2 = i(âb̂† − â†b̂), (1.67)

L̂3 = â†â+ b̂†b̂, (1.68)

trong đó â và â† tương ứng là toán tử hủy và toán tử sinh của mode

thứ nhất, b̂ và b̂† tương ứng là toán tử hủy và toán tử sinh của mode

thứ hai. Đặt Ĵi = L̂i/2 (i = 1, 2, 3), các toán tử này thỏa mãn hệ thức

[Ĵi, Ĵj] = iεijkĴk. Các số hạng trong một số điều kiện đan rối là các toán

tử mômen xung lượng đã được sử dụng trong [110]. Cộng các phương

sai của hai toán L̂1 và L̂2, ta thu được

〈(∆L̂1)
2〉+〈(∆L̂2)

2〉 = 2(〈(N̂a+1)N̂b〉+〈N̂a(N̂b+1)〉−2|〈âb̂†〉|2), (1.69)

trong đó N̂a = â†â và N̂b = b̂†b̂. Giả sử rằng trạng thái đang khảo sát là

tích của một trạng thái ở mode a và trạng thái khác ở mode b. Sau đó

phân tích các giá trị trung bình ở vế phải của biểu thức thừa số (1.69)

thành các tích các giá trị trung bình của mode a và mode b, ta có

〈(∆L̂1)
2〉+ 〈(∆L̂2)

2〉 = 2(〈(N̂a + 1)〉〈N̂b〉+ 〈N̂a〉〈(N̂b + 1)〉 − 2|〈â〉〈b̂†〉|2).

(1.70)

Trường hợp trạng thái đang khảo sát là một trạng thái tích, ta có

〈(∆L̂1)
2〉+ 〈(∆L̂2)

2〉 ≥ 2(〈N̂a〉+ 〈N̂b〉). (1.71)

Phương trình (1.71) suy ra từ phương trình (1.70) và các bất đẳng thức

Schwarz |〈â〉|2 ≤ 〈N̂a〉, |〈b̂〉|2 ≤ 〈N̂b〉. Sử dụng một kết quả của điều kiện

dò tìm đan rối của Hofmann và Takeuchi [65] thì bất đẳng thức ở phương

trình (1.71) có thể mở rộng cho trạng thái có thể tách bất kỳ.

Khảo sát hệ thức bất định theo hai biến L̂1 và L̂2 đối với trạng thái
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bất kỳ, ta có

〈(∆L̂1)〉〈(∆L̂2)〉 ≥ |〈N̂a − N̂b〉| (1.72)

tương đương với

〈(∆L̂1)
2〉+ 〈(∆L̂2)

2〉 ≥ 2 |〈N̂a − N̂b〉|. (1.73)

Vì vế phải của bất đẳng thức (1.71) luôn lớn hơn vế phải của bất đẳng

thức (1.73) nên có những trạng thái thỏa mãn bất đẳng thức (1.73),

nhưng lại vi phạm bất đẳng thức (1.71). Từ bất đẳng thức (1.71) suy ra

một trạng thái là đan rối nếu

〈N̂aN̂b〉 < |〈âb̂†〉|2. (1.74)

Trong khi đó bất đẳng thức Schwarz có dạng

|〈âb̂†〉|2 ≤ 〈N̂a(N̂b + 1)〉, (1.75)

do đó tồn tại những trạng thái có thể thỏa mãn bất đẳng thức (1.74).

Khảo sát toán tử âkb̂†l với một trạng thái tích thuần khiết, ta có

|〈âkb̂†l〉|2 ≤ 〈â†kâkb̂†lb̂l〉. (1.76)

Bất đẳng thức (1.76) không chỉ là điều kiện để một trạng thái là thuần

khiết mà còn là điều kiện cho một trạng thái có thể tách bất kỳ. Có thể

chứng minh điều này như sau: Một trạng thái có thể tách với ma trận

mật độ được biểu diễn dưới dạng ρ̂ =
∑

i piρ̂i, trong đó ρ̂i là ma trận

mật độ tương ứng với một trạng thái tích thuần khiết và pi là xác suất

của ρ̂i. Với điều kiện
∑

i pi = 1. Đặt Â = âk và B̂ = b̂l, ta có

|〈ÂB̂†〉| ≤
∑
i

pi|Tr(ρ̂iÂB̂†)| ≤
∑
i

pi(〈Â†ÂB̂†B̂〉i)1/2, (1.77)

trong đó Tr(ρ̂iÂ
†ÂB̂†B̂) = 〈Â†ÂB̂†B̂〉i. Áp dụng bất đẳng thức Schwarz,
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ta có

|〈ÂB̂†〉| ≤
(∑

i

pi

)1/2(∑
i

pi〈Â†ÂB̂†B̂〉i
)1/2

≤
(
〈Â†ÂB̂†B̂〉

)1/2

.

(1.78)

Do đó bất đẳng thức (1.76) là điều kiện cho tất cả các trạng thái có thể

tách và ngược lại là điều kiện để một trạng thái đan rối

|〈âkb̂†l〉|2 > 〈â†kâkb̂†lb̂l〉. (1.79)

Tương tự, khảo sát theo toán tử âb̂, ta có một trạng thái là đan rối nếu

|〈âb̂〉|2 > 〈N̂a〉〈N̂b〉. (1.80)

Đối với các số nguyên dương k và l bất kỳ, một trạng thái đan rối cần

phải thỏa mãn điều kiện

|〈âkb̂l〉|2 > 〈â†kâkb̂†lb̂l〉. (1.81)

1.3.2. Phương pháp định lượng độ rối

Các trạng thái lượng tử được mô tả bởi các vectơ trạng thái được

gọi là trạng thái thuần. Các trạng thái lượng tử không thể được mô tả

bởi các vectơ trạng thái được gọi là các trạng thái hỗn tạp. Các trạng

thái hỗn tạp được mô tả bởi toán tử mật độ

ρ̂ =
∑
j

pj|ψj〉〈ψj|, (1.82)

trong đó pj là xác suất để hệ ở trong trạng thái của các hệ con định xứ

|ψj〉, ta có 〈ψj|ψj〉 = 1. Xác suất thỏa mãn các hệ thức sau

0 ≤ pj ≤ 1,
∑
j

pj = 1,
∑
j

p2
j ≤ 1. (1.83)

Trong trường hợp hệ chỉ tồn tại duy nhất trạng thái |ψi〉, pj = δji, ta có

ρ̂ = |ψi〉〈ψi| (1.84)
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là toán tử mật độ của trạng thái thuần khiết |ψi〉.

Định nghĩa đan rối có thể được mở rộng cho các trạng thái hỗn tạp

như sau: Một trạng thái hỗn tạp của hệ hai thành phần được biểu diễn

bởi toán tử mật độ ρ̂AB, với hai hệ con thành phần tương ứng có toán

tử mật độ rút gọn là ρ̂A = TrBρ̂AB và ρ̂B = TrAρ̂AB, trong đó TrA(B) là

phép lấy vết ma trận mật độ hai thành phần lên thành phần A hoặc B.

Một trạng thái hỗn tạp của một hệ hai thành phần có thể tách nếu ma

trận mật độ tổng của nó là tổng của tích ma trận mật độ của hai trạng

thái thành phần

ρ̂AB =
∑
j

pjρ̂j,A ⊗ ρ̂j,B. (1.85)

Ngược lại, một trạng thái hỗn tạp hai thành phần nếu không viết được

dưới dạng (1.85) thì được gọi là trạng thái không thể tách được hay

trạng thái đan rối.

Phép đo mức độ rối của một trạng thái lượng tử hỗn tạp được mô

tả bởi một toán tử mật độ ρ̂ thông qua entropy von Neumann có dạng

S(ρ̂) = −Tr[ρ̂log2ρ̂]. (1.86)

Nếu λi là các giá trị riêng của ρ̂ thì entropy von Neumann có thể được

khai triển theo dạng

S(ρ̂) = −
∑
i

λilog2λi, (1.87)

trong đó ta định nghĩa 0 log2 0 ≡ 0 và S(ρ̂) luôn không âm, S(ρ̂) = 0

nếu và chỉ nếu trạng thái có toán tử mật độ ρ̂ là một trạng thái thuần

và S(ρ̂) đạt được giá trị lớn nhất đối với trạng thái có độ hỗn tạp cực

đại. Đối với các hệ được mô tả bởi các trạng thái trong không gian

Hilbert l chiều, ta có 0 ≤ S(ρ̂) ≤ log2l, do đó đối với các qubit thu được

0 ≤ S(ρ̂) ≤ 1. Phép đo thông tin theo các đơn vị của các qubit có thể sử
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dụng thông qua phép đo S(ρ̂). Vai trò của entropy von Neumann trong

lý thuyết thông tin lượng tử tương tự vai trò của entropy Shanon trong

lý thuyết thông tin cổ điển. Entropy von Neumann S(ρ̂) đo độ bất định

của một trạng thái lượng tử liên quan đến phân bố xác suất lượng tử.

Thực hiện phép lấy gần đúng entropy von Neumann ở (1.86) với

log2 x = (x− 1)− (x− 1)2

x
· · · . (1.88)

Chỉ giữ lại số hạng đầu tiên ở vế phải phương trình (1.88), entropy tuyến

tính M đối với các hệ hai thành phần A và B được viết dưới dạng [6]

M = 1− Tr(ρ̂2
A(B)). (1.89)

Entropy tuyến tính có giá trị nằm trong giới hạn 0 ≤ M ≤ 1. Khi

Tr(ρ̂2
A(B)) = 1, ta có M = 0 cho thấy trạng thái có toán tử mật độ ρ̂ là

một trạng thái thuần và tách được. Trường hợp 0 < M < 1 thì trạng

thái có toán tử mật độ ρ̂ là một trạng thái rối và sẽ rối cực đại khi

M = 1.

1.4. Viễn tải lượng tử biến liên tục

Viễn tải lượng tử là một trong những vấn đề mới được quan tâm

nghiên cứu trong lý thuyết thông tin lượng tử. Đây là một kiểu truyền

thông tin mới từ nơi gởi A đến nơi nhận B ở cách xa trong không gian

một cách nhanh chóng, chính xác và bảo mật tuyệt đối. Để thực hiện

được điều này, nơi gởi A và nơi nhận B phải chia sẻ với nhau một trạng

thái đan rối và một kênh giao tiếp thông tin cổ điển. Lần đầu tiên, vào

năm 1993, Bennett cùng cộng sự [22] đã đưa ra giao thức viễn tải lượng

tử trong không gian Hilbert hữu hạn chiều với nguồn rối là trạng thái

EPR [42]. Kể từ đó, rất nhiều giao thức khác được đưa ra và hoàn thiện
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hơn [28], [29], [69], [76]. Giao thức viễn tải lượng tử biến liên tục sử dụng

trạng thái EPR như một kênh lượng tử với sự tương quan hoàn hảo của

tọa độ và xung lượng đã được Vaidman đề xuất [120]. Dựa trên giao

thức của Vaidman, Braunstein và Kimble [26] đã đề xuất một giao thức

viễn tải rất khả dụng và ngay sau đó đã được Furusawa cùng cộng sự

làm thực nghiệm với độ trung thực của quá trình lần lượt đạt được là

0.58 ± 0.02 [44], 0.85 ± 0.05 [115]. Ngoài ra, cũng có rất nhiều các giao

thức viễn tải lượng tử biến liên tục với các nguồn rối khác nhau đã được

nghiên cứu [31], [43], [64], [72], [74], [87], [98]. Theo thời gian có thêm

nhiều hình thái viễn tải lượng tử được đề xuất như mạng lưới viễn tải

lượng tử [88], [127], điều khiển viễn tải lượng tử [82].

Theo như giao thức của Braunstein và Kimble [26], giả sử thông tin

A cần gởi tới B là một trạng thái đơn mode của mode c có dạng |ψin〉c.

Trước đó cả A và B đã chia sẻ với nhau một trạng thái đan rối hai mode

a và b là |Ψ〉ab. Sau đó bên gởi A sẽ thực hiện phép đo nối đồng thời

hiệu tọa độ x̂− = x̂c− x̂a và tổng xung lượng ŷ+ = ŷc + ŷa trên hai mode

a và c. Theo [26] trạng thái riêng tương ứng với các trị riêng đo được có

dạng

|β〉ac =
1√
π

∞∑
j=0

D̂c(β)|j, j〉ac, (1.90)

trong đó D̂c(β) là toán tử dịch chuyển tác dụng lên trạng thái của mode

c, β = x− + iy+ là một số phức, với x−, y+ là các giá trị riêng cần đo

thỏa mãn

x̂−|β〉ac = <(β)|β〉ac = x−|β〉ac, (1.91)

ŷ+|β〉ac = =(β)|β〉ac = y+|β〉ac, (1.92)

trong đó <(β) và =(β) tương ứng là phần thực và phần ảo của β. Quá

trình đo mức độ rối giữa hai mode a và c làm sụp đổ trạng thái rối |Ψ〉ab
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tại A. Bây giờ, tại B tồn tại trạng thái ứng với mode b chứa các thông

tin về mode c

|Ψ〉b = ca〈β|Ψ〉ab|ψin〉c, (1.93)

với xác suất là

P (β) = b〈Ψ|Ψ〉b. (1.94)

Lúc này, |Ψ〉b là một phiên bản của trạng thái vào |ψin〉c, tuy nhiên nó

không giống với bản gốc ban đầu do bị xê dịch bởi phép đo. Sau khi đo

xong, A sẽ sử dụng một kênh thông tin cổ điển gởi tới B kết quả đo β,

B sử dụng thông tin này cùng với trạng thái của mình để tái tạo trạng

thái ban đầu |ψin〉c bằng cách tác dụng toán tử dịch chuyển D̂b(β) lên

trạng thái |Ψ〉b, trạng thái đầu ra mà B thu được là

|Ψ′out〉b = D̂b(β)|Ψ〉b = D̂b(β)ca〈β|Ψ〉ab|ψin〉c = T̂ (β)|ψin〉c, (1.95)

trong đó T̂ (β) = D̂b(β)ca〈β|Ψ〉ab được gọi là toán tử viễn tải. Chú ý rằng

|Ψ′out〉b khi đã chuẩn hóa có dạng

|Ψout〉b =
|Ψ′out〉b√

b〈Ψ′out|Ψ′out〉b
=

1√
P (β)

T̂ (β)|ψin〉c. (1.96)

Độ trung thực F (β) được định nghĩa là sự chồng chập của trạng thái

vào và trạng thái ra

F (β) = |c〈Ψin|Ψout〉b|2 =
1

P (β)
|c〈ψin|T̂ (β)|ψin〉c|2. (1.97)

Quá trình viễn tải lượng tử sẽ là hoàn hảo nếu như trạng thái đầu ra và

trạng thái đầu vào giống nhau. Tuy nhiên, do việc đo lường chưa phù

hợp bên A, việc chuyển đổi không đơn nhất của B cũng như tính chất

rối không hoàn toàn của A và B nên F (β) thực tế luôn nhỏ hơn 1. Để

tiện cho tính toán người ta đưa vào độ trung thực trung bình

Fav =

∫
d2βP (β)F (β) =

∫
d2β
∣∣
c〈ψin|T̂ (β)|ψin〉c

∣∣2. (1.98)
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Quá trình viễn tải lượng tử hoàn hảo sẽ đạt được nếu Fav = 1, quá

trình viễn tải lượng tử xử lý theo cách cổ điển có độ trung thực đạt

được là Fav = 0.5 [27], vì vậy quá trình viễn tải lượng tử thành công nếu

Fav > 0.5.

1.5. Một số dụng cụ quang

Trong các hệ thống quang lượng tử như phân cực các photon, hốc

cộng hưởng và trong các hệ thống của bẫy ion đã có nhiều đề xuất

cho việc thực hiện các cổng lượng tử. Một số cổng lượng tử bao gồm

thiết bị tách chùm (beam splitter), thiết bị dịch pha (phase shifter),

phương tiện chéo-Kerr phi tuyến (cross-Kerr nonlinearity) và đầu dò

quang (photodetector) có nhiệm vụ thực hiện các chức năng của phép

biến đổi quang.

Hình 1.1: (a) Thiết bị tách chùm 50:50; (b) Thiết bị dịch pha; (c) Phương tiện chéo-Kerr

phi tuyến; (d) Đầu dò quang.

1.5.1. Thiết bị tách chùm

Thiết bị tách chùm được sử dụng trong các sơ đồ quang dùng tách

các chùm photon đầu vào thiết bị và tạo ra sự chồng chập các trạng thái

trong chùm photon ở đầu ra [33]. Khi chùm photon đi qua thiết bị tách

chùm thì sẽ bị phản xạ một phần và truyền qua một phần. Thiết bị tách
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chùm với tác dụng chính là trộn hai chùm photon ở mode a và mode b

lại với nhau và được mô tả bởi toán tử unita như sau:

B̂ab(θ) = eiθ(â
†b̂+b̂†â), B̂†ab(θ)B̂ab(θ) = 1. (1.99)

Gọi T = cos2 θ và R = 1−T tương ứng là hệ số truyền qua và hệ số phản

xạ của chùm photon khi đi qua thiết bị tách chùm. Góc θ phụ thuộc vào

lượng bạc phủ lên mặt thủy tinh (mặt tiếp xúc hai khối lăng kính) và

hướng đặt của nó, ta có

B̂ab(θ)â
†B̂†ab(θ) = â†cosθ+ib̂† sin θ (1.100)

hay

B̂ab(θ)â
†B̂†ab(θ) =

√
T â† + i

√
1− T b̂†. (1.101)

Tương tự ta có thêm các biểu thức được viết dưới dạng

B̂ab(θ)âB̂
†
ab(θ) =

√
T â− i

√
1− T b̂,

B̂ab(θ)b̂
†B̂†ab(θ) =

√
T b̂† + i

√
1− T â†,

B̂ab(θ)b̂B̂
†
ab(θ) =

√
T b̂− i

√
1− T â.

(1.102)

Xét tác dụng của thiết bị tách chùm lên trạng thái |1〉a|0〉b, ta có

B̂ab(T )|1〉a|0〉b = B̂ab(T )â†|0〉a|0〉b

=
√
T |1〉a|0〉b + i

√
1− T |0〉a|1〉b, (1.103)

trong đó B̂†ab(θ)B̂ab(θ) = 1 và B̂ab(T )|0〉a|0〉b = |0〉a|0〉b đã được sử dụng.

Tương tự

B̂ab(T )|0〉a|1〉b =
√
T |0〉a|1〉b + i

√
1− T |1〉a|0〉b. (1.104)

Nếu trạng thái đầu vào của thiết bị tách chùm 50:50 là trạng thái

tích |α〉a|β〉b thì thu được biến đổi

B̂ab|α〉a|β〉b =

∣∣∣∣α + iβ√
2

〉
a

∣∣∣∣β + iα√
2

〉
b

, (1.105)

trong đó |α〉a và |β〉b là các trạng thái kết hợp đầu vào.
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1.5.2. Thiết bị dịch pha

Thiết bị dịch pha đối với mode a có thể mô tả bởi toán tử unita

như sau:

P̂a(ϕ) = exp(iϕâ†â). (1.106)

Khi qua thiết bị dịch pha P̂a(ϕ), ta có

P̂a(ϕ)|α〉a = eiϕâ
†â|α〉a

= e−
1
2 |α|

2
∞∑
n=0

αn√
n!
eiϕâ

†â|n〉a

= e−
1
2 |α|

2
∞∑
n=0

αn√
n!
eiϕn|n〉a

= e−
1
2 |αe

iϕ|2
∞∑
n=0

(αeiϕ)
n

√
n!
|n〉a = |αeiϕ〉a. (1.107)

Như vậy thiết bị dịch pha có tác dụng làm trạng thái kết hợp |α〉a biến

đổi thành trạng thái |αeiϕ〉a, khi đó biên độ α có một sự dịch pha ϕ.

1.5.3. Phương tiện chéo-Kerr phi tuyến

Hamiltonian của phương tiện chéo-Kerr phi tuyến có dạng

Ĥ = ~χâ†âĉ†ĉ, (1.108)

trong đó χ là hệ số phi tuyến Kerr phụ thuộc vào môi trường phi tuyến,

mode tín hiệu và mode dò tìm có các toán tử sinh là â† và ĉ†; toán tử

hủy là â và ĉ. Nếu trường dò tìm là một trạng thái kết hợp ban đầu |α〉c
với biên độ |αc| và trường tín hiệu là một trạng thái Fock |n〉a chứa na

photon thì phương tiện chéo-Kerr phi tuyến tạo ra trạng thái ở đầu ra

là

|Φ(t)〉out = eiχtn̂an̂c|n〉a|α〉c = |n〉a|αeinaχt〉c, (1.109)
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trong đó t là thời gian tương tác của mode tín hiệu và các mode dò tìm

với môi trường phi tuyến. Trạng thái Fock |n〉a không bị ảnh hưởng bởi

tương tác với phương tiện chéo-Kerr phi tuyến nhưng trạng thái |α〉c bị

dịch pha tỉ lệ thuận với số photon na trong trạng thái tín hiệu |n〉a.

1.5.4. Đầu dò quang

Đầu dò quang được phân làm hai loại: lý tưởng và không lý tưởng.

Trong đó đầu dò quang loại lý tưởng sẽ luôn xuất hiện dòng quang điện

đi qua khi có photon tác động ở đầu vào và hiệu suất dò tìm photon là

cực đại với η = 1. Thực tế, các đầu dò quang hiện nay là loại không lý

tưởng, chúng có thể vẫn không xuất hiện dòng quang điện ngay cả khi

có một số photon tác động ở đầu vào. Do đó, hiệu suất dò tìm photon

của đầu dò quang loại không lý tưởng sẽ là 0 ≤ η < 1. Hai toán tử đo

mô tả đầu dò quang mở-tắt (on-off ) loại không lý tưởng có dạng sau

Ξ̂on
j =

∞∑
nj=0

√
f onj (η)|nj〉j〈nj|, f onj (η) = 1− (1− η)nj , (1.110)

Ξ̂off
j =

∞∑
nj=0

√
f offj (η)|nj〉j〈nj|, f offj (η) = (1− η)nj , (1.111)

trong đó lần lượt on (mở) và off (tắt) tương ứng với khi đầu dò quang

loại không lý tưởng xuất hiện và không xuất hiện dòng quang điện đầu

ra (sự thay đổi trạng thái đầu ra); f onm (η) và f offm (η) lần lượt là xác suất

xuất hiện và không xuất hiện dòng quang điện đầu ra của đầu dò quang

loại không lý tưởng khi trạng thái tác động đầu vào của đầu dò quang

chứa m photon.
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Chương 2

CÁC TÍNH CHẤT PHI CỔ ĐIỂN

BẬC CAO VÀ MÔ HÌNH TẠO

TRẠNG THÁI HAI MODE KẾT HỢP

ĐIỆN TÍCH CHẴN VÀ LẺ

Các trạng thái phi cổ điển đã và đang được nghiên cứu vì các ứng

dụng tiềm năng của chúng trong thông tin lượng tử, tính toán lượng tử

[107] và các lĩnh vực khác. Bản chất của những ứng dụng đó là khai

thác các tính chất phi cổ điển của chúng. Việc đánh giá các tính chất

phi cổ điển của những trạng thái này đóng vai trò quan trọng trong định

hướng sử dụng chúng vào các nhiệm vụ lượng tử cũng như lựa chọn các

biến đổi phù hợp trong các quá trình lượng tử. Một trạng thái hai mode

phi Gauss nổi bật nhất của trường điện từ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng

trong lĩnh vực thông tin lượng tử đã được đưa ra, đó là trạng thái kết

hợp cặp [3], [4], [66], [67]. Các tính chất phi cổ điển và các mô hình tạo

trạng thái kết hợp cặp đã được khảo sát [35], [49]. Các trạng thái này đã

được sử dụng như một nguồn rối trong cơ học lượng tử với các lý thuyết

biến ẩn cục bộ cho biên độ pha trực giao liên tục [50]. Trạng thái này

được chứng minh là có khả năng cho độ trung thực cao và ổn định trong

quá trình viễn tải lượng tử [45]. Một kiểu trạng thái được khái quát hóa
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từ trạng thái cặp, đó là trạng thái hai mode kết hợp điện tích chẵn và lẻ

trong [83]. Tuy nhiên, ở đó tác giả mới chỉ khảo sát các tính chất phi cổ

điển bậc một cũng như không đưa ra được mô hình thực nghiệm để tạo

ra chúng trong không gian mở. Trong chương này, chúng tôi sẽ nghiên

cứu các tính chất phi cổ điển bậc cao của các trạng thái này, đồng thời

đề xuất mô hình cụ thể tạo ra chúng trong thực nghiệm bằng một số

dụng cụ quang học như thiết bị tách chùm, thiết bị dịch pha và phương

tiện chéo-Kerr phi tuyến.

2.1. Tính chất phản kết chùm bậc cao

2.1.1. Tính chất phản kết chùm bậc cao đơn mode

Tiêu chuẩn để tồn tại tính chất phản kết chùm bậc cao đơn mode

được định nghĩa bằng hệ số phản kết chùm đơn mode Ax(l) và thỏa mãn

bất đẳng thức (1.50) có dạng

Ax(l) ≡
〈n̂(l+1)

x 〉
〈n̂(l)

x 〉〈n̂x〉
− 1 < 0.

Sử dụng hệ số phản kết chùm đơn mode Ax(l) ở bất đẳng thức (1.50) để

khảo sát tính chất phản kết chùm bậc cao đơn mode của TMECCS và

TMOCCS. Việc đầu tiên là tính các giá trị trung bình số hạt trong 〈...〉

đối với TMECCS và TMOCCS. Dựa vào các phương trình (1.38)−(1.44),

ta có

e〈n̂(k)
a n̂

(l)
b 〉e =


|ξ|k+l

(
J−k+l+q(2|ξ|)+I−k+l+q(2|ξ|)

)
Jq(2|ξ|)+Iq(2|ξ|) , nếu l = 0, 2, 4, 6, ...,

|ξ|k+l
(
I−k+l+q(2|ξ|)−J−k+l+q(2|ξ|)

)
Jq(2|ξ|)+Iq(2|ξ|) , nếu l = 1, 3, 5, 7, ...,

(2.1)
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đối với TMECCS và

o〈n̂(k)
a n̂

(l)
b 〉o =


|ξ|k+l

(
I−k+l+q(2|ξ|)−J−k+l+q(2|ξ|)

)
Iq(2|ξ|)−Jq(2|ξ|) , nếu l = 0, 2, 4, 6, ...,

|ξ|k+l
(
J−k+l+q(2|ξ|)+I−k+l+q(2|ξ|)

)
Iq(2|ξ|)−Jq(2|ξ|) , nếu l = 1, 3, 5, 7, ...,

(2.2)

đối với TMOCCS.

Sử dụng các phương trình (1.50), (2.1) và (2.2), ta thu được dạng

tường minh của hệ số phản kết chùm đơn mode cho mode a với l bất kỳ

đối với TMECCS

Ae
a(l) =

(
Jq(2|ξ|) + Iq(2|ξ|)

)(
J−l+q−1(2|ξ|) + I−l+q−1(2|ξ|)

)(
Jq−1(2|ξ|) + Iq−1(2|ξ|)

)(
Jq−l(2|ξ|) + Iq−l(2|ξ|)

) − 1 (2.3)

và đối với TMOCCS, thì hệ số phản kết chùm đơn mode cho mode a là

A0
a(l) =

(
Iq(2|ξ|)− Jq(2|ξ|)

)(
I−l+q−1(2|ξ|)− J−l+q−1(2|ξ|)

)(
Iq−1(2|ξ|)− Jq−1(2|ξ|)

)(
Iq−l(2|ξ|)− Jq−l(2|ξ|)

) − 1. (2.4)

Đối với TMECCS, ta có hệ số phản kết chùm đơn mode cho mode b

Ae
b(l) =

(
Jq(2|ξ|) + Iq(2|ξ|)

)(
Jl+q+1(2|ξ|) + Il+q+1(2|ξ|)

)(
Iq+1(2|ξ|)− Jq+1(2|ξ|)

)(
Il+q(2|ξ|)− Jl+q(2|ξ|)

) − 1, (2.5)

nếu l là lẻ. Trường hợp nếu l là chẵn, ta có

Ae
b(l) =

(
Jq(2|ξ|) + Iq(2|ξ|)

)(
Il+q+1(2|ξ|)− Jl+q+1(2|ξ|)

)(
Iq+1(2|ξ|)− Jq+1(2|ξ|)

)(
Jl+q(2|ξ|) + Il+q(2|ξ|)

) − 1. (2.6)

Đối với TMOCCS, thì hệ số phản kết chùm đơn mode cho mode b là

A0
b(l) =

(
Iq(2|ξ|)− Jq(2|ξ|)

)(
Jl+q+1(2|ξ|) + Il+q+1(2|ξ|)

)(
Jq+1(2|ξ|) + Iq+1(2|ξ|)

)(
Il+q(2|ξ|)− Jl+q(2|ξ|)

) − 1, (2.7)

nếu l là chẵn và nếu l lẻ, ta có hệ số phản kết chùm đơn mode cho mode

b là

A0
b(l) =

(
Iq(2|ξ|)− Jq(2|ξ|)

)(
Il+q+1(2|ξ|)− Jl+q+1(2|ξ|)

)(
Jq+1(2|ξ|) + Iq+1(2|ξ|)

)(
Jl+q(2|ξ|) + Il+q(2|ξ|)

) − 1. (2.8)

Dựa vào các phương trình (2.3)−(2.8), chúng tôi thực hiện khảo sát
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Hình 2.1: Sự phụ thuộc của hệ số phản kết chùm đơn mode Ae
a(l) ≡ Ae

b(l) và Ao
a(l) ≡

Ao
b(l) vào |ξ| đối với TMECCS (a) và TMOCCS (b), cho q = 0 và l = 1, 2, 3, 4.
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Hình 2.2: Sự phụ thuộc của hệ số phản kết chùm đơn mode Ae
b(9) vào |ξ| đối với

TMECCS, cho l = 9 và q = 0, 1, 3, 5.

tính chất phản kết chùm bậc cao đơn mode của TMECCS và TMOCCS.

Hình 2.1 biểu diễn sự phụ thuộc của các hệ số phản kết chùm đơn mode

Ae
a(l) ≡ Ae

b(l) và A
o
a(l) ≡ Ao

b(l) vào |ξ| đối với TMECCS (a) và TMOCCS

(b), cho q = 0 và l = 1, 2, 3, 4. Nếu |ξ| đủ lớn thì tính chất phản kết chùm

bậc cao đơn mode luôn luôn tồn tại với bất kỳ giá trị nào của l. Cấp độ

phản kết chùm tính theo hệ số phản kết chùm đơn mode càng lớn khi l

tăng. Trong giới hạn các giá trị |ξ| bé, với q = 0 thì cấp độ phản kết chùm

tính theo Ae
a(l) trong phương trình (2.3), Ae

b(l) trong các phương trình

(2.5) và (2.6) dần đến 1/|ξ|4 � 0 nếu l là lẻ và dần đến 2l!/(l+2)!−1 < 0

nếu l là chẵn. Điều đó có nghĩa là với các giá trị |ξ| bé, tính chất phản
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kết chùm bậc cao đơn mode tồn tại nếu l là chẵn và không tồn tại nếu

l là lẻ. Trong giới hạn các giá trị |ξ| bé, với q = 0 thì cấp độ phản kết

chùm tính theo Ao
a(l) trong phương trình (2.4), Ao

b(l) trong các phương

trình (2.7) và (2.8) dần đến l!|ξ|4/(l + 2)!− 1→ −1 nếu l là lẻ, điều đó

tương ứng cấp độ phản kết chùm tiến dần đến giá trị lớn nhất bằng −1,

nếu l là chẵn thì cấp độ phản kết chùm lúc này tiến dần đến giá trị nhỏ

nhất nằm lân cận giá trị 0. Trong trường hợp q ≥ 1, các phép tính số

của chúng tôi cho thấy rằng tính chất phản kết chùm bậc cao đơn mode

xuất hiện hầu hết với bất kỳ giá trị nào của |ξ| cho cả hai TMECCS và

TMOCCS. Tuy nhiên, có một trường hợp đặc biệt của TMECCS với l

là lẻ, trong đó cấp độ phản kết chùm tính theo Ae
b(l) của phương trình

(2.5) trở thành (q+ 2)!/(q!|ξ|4)− 1� 0 với các giá trị bé của |ξ|. Do đó,

trong giới hạn các giá trị |ξ| bé, tính chất phản kết chùm bậc cao đơn

mode của TMECCS không tồn tại nếu l là lẻ như biểu diễn ở hình 2.2.

2.1.2. Tính chất phản kết chùm bậc cao hai mode

Tiêu chuẩn để tồn tại tính chất phản kết chùm bậc cao hai mode

a và b được định nghĩa bằng hệ số phản kết chùm hai mode Aa,b(l) và

thỏa mãn bất đẳng thức (1.55) có dạng

Aa,b(l) ≡
〈n̂(l+1)

a 〉+ 〈n̂(l+1)
b 〉

〈n̂(l)
a n̂b〉+ 〈n̂an̂(l)

b 〉
− 1 < 0.

Giá trị của hệ số phản kết chùm hai mode Aa,b(l) ở bất đẳng thức (1.55)

thể hiện cấp độ phản kết chùm của TMECCS và TMOCCS, nếu giá trị

này càng âm thì cấp độ phản kết chùm của trạng thái đang xét càng

lớn. Giá trị của Aa,b(l) được tính thông qua các giá trị trung bình số hạt

đối với TMECCS và TMOCCS, ta sử dụng cách tính các giá trị trung

bình tổng quát ở phương trình (2.1) hoặc (2.2) và thu được hệ số phản
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kết chùm hai mode đối với TMECCS là

Ae
a,b(l) =

J−l+q−1(2|ξ|)− Jl+q+1(2|ξ|) + I−l+q−1(2|ξ|) + Il+q+1(2|ξ|)
−J−l+q+1(2|ξ|) + Jl+q−1(2|ξ|) + I−l+q+1(2|ξ|) + Il+q−1(2|ξ|)

−1,

(2.9)

nếu l chẵn. Trường hợp nếu l là lẻ, ta có hệ số phản kết chùm hai mode

là

Ae
a,b(l) =

J−l+q−1(2|ξ|) + Jl+q+1(2|ξ|) + I−l+q−1(2|ξ|) + Il+q+1(2|ξ|)
−J−l+q+1(2|ξ|)− Jl+q−1(2|ξ|) + I−l+q+1(2|ξ|) + Il+q−1(2|ξ|)

−1.

(2.10)

Tương tự, hệ số phản kết chùm hai mode đối với TMOCCS là

Ao
a,b(l) =

−J−l+q−1(2|ξ|) + Jl+q+1(2|ξ|) + I−l+q−1(2|ξ|) + Il+q+1(2|ξ|)
J−l+q+1(2|ξ|)− Jl+q−1(2|ξ|) + I−l+q+1(2|ξ|) + Il+q−1(2|ξ|)

−1,

(2.11)

nếu l chẵn. Trường hợp nếu l là lẻ, ta có hệ số phản kết chùm hai mode

Ao
a,b(l) =

−J−l+q−1(2|ξ|)− Jl+q+1(2|ξ|) + I−l+q−1(2|ξ|) + Il+q+1(2|ξ|)
J−l+q+1(2|ξ|) + Jl+q−1(2|ξ|) + I−l+q+1(2|ξ|) + Il+q−1(2|ξ|)

−1.

(2.12)

Chúng tôi khảo sát tính chất phản kết chùm bậc cao hai mode
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Hình 2.3: Sự phụ thuộc của hệ số phản kết chùm hai mode Ae
a,b(l) và A

o
a,b(l) vào |ξ| đối

với TMECCS (a) và TMOCCS (b), cho q = 0 và l = 1, 2, 3, 4.

dựa vào các phương trình (2.9)−(2.12). Hình 2.3 cho thấy sự phụ thuộc

của các hệ số phản kết chùm hai mode Ae
a,b(l) và Ao

a,b(l) vào |ξ| đối với

TMECCS (a) và TMOCCS (b) khi cho q = 0 và l = 1, 2, 3, 4. Tính
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Hình 2.4: Sự phụ thuộc của hệ số phản kết chùm hai mode Ae
a,b(4) và Ao

a,b(4) vào |ξ|

đối với TMECCS (a) và TMOCCS (b), cho l = 4 và q = 0, 2, 4, 5.

chất phản kết chùm bậc cao hai mode luôn tồn tại với bất kỳ giá trị

nào của l và |ξ|. Nếu |ξ| đủ lớn, cấp độ phản kết chùm tính theo giá

trị của hệ số hệ số phản kết chùm hai mode càng lớn khi l tăng. Trong

giới hạn các giá trị |ξ| bé, nếu l là chẵn thì cấp độ phản kết chùm tính

theo Ae
a,b(l) trong phương trình (2.9) trở thành [(l− 1)!|ξ|4]/(l + 2)!− 1

và tiến đến cấp độ phản kết chùm cao nhất bằng −1, nếu l là lẻ thì

cấp độ phản kết chùm tính theo Ae
a,b(l) trong phương trình (2.10) trở

thành −l/(l + 1) < 0. Trong giới hạn các giá trị |ξ| bé, cấp độ phản

kết chùm đối với TMECCS và TMOCCS là khá trái ngược nhau, điều

đó có nghĩa là nếu l là chẵn thì cấp độ phản kết chùm tính theo Ao
a,b(l)

trong phương trình (2.11) trở thành −l/(l + 1) < 0, nếu l là lẻ thì cấp

độ phản kết chùm tính theo Ao
a,b(l) trong phương trình (2.12) trở thành

[(l−1)!|ξ|4]/(l+2)!−1 và tiến đến cấp độ phản kết chùm cao nhất bằng

−1. Trường hợp |ξ| đủ lớn và q ≥ 1, các phép tính số cho thấy rằng tính

chất phản kết chùm bậc cao hai mode xuất hiện ở bất kỳ bậc l nào khi

xét cho cả TMECCS và TMOCCS. Đối với bậc l đã cho, cấp độ phản

kết chùm của các TMECCS và TMOCCS trở nên nhỏ khi q tăng. Trong

giới hạn các giá trị |ξ| bé, nếu q = l thì cấp độ phản kết chùm tính theo

Ae
a,b(l) và Ao

a,b(l) trong các phương trình (2.9)−(2.12) dần về 0, tương
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ứng với cấp độ phản kết chùm thấp nhất. Nếu q ≥ l+ 1 thì cấp độ phản

kết chùm tính theo Ae
a,b(l) trong các phương trình (2.9) và (2.10) trở

thành (q− l)/|ξ|4− 1� 1; cấp độ phản kết chùm tính theo Ao
a,b(l) trong

các phương trình (2.11) và (2.12) trở thành q− l ≥ 1, nghĩa là tính chất

phản kết chùm bậc cao hai mode không tồn tại trong cả TMECCS và

TMOCCS khi các giá trị |ξ| còn bé. Các tính chất này thể hiện rõ trong

hình 2.4(a) và hình 2.4(b).

2.2. Tính chất nén bậc cao hai mode

Định nghĩa nén bậc cao trong một trường bức xạ hai mode a và

b đã được giới thiệu bởi Nguyen Ba An [16] với tham số nén hai mode

Sab(N,ϕ) ở phương trình (1.59) có dạng

Sab(N,ϕ) =

1

4
{<[〈(â+ b̂)2N〉e2iϕ]+〈(â†+b̂†)N(â+ b̂)N〉 − 2<2[〈(â+ b̂)Neiϕ〉]}.

Theo [83] thì không có nén hai mode thông thường (N = 1 và

ϕ = kπ) của TMECCS và TMOCCS. Chúng tôi khảo sát xem có hay

không có nén bậc cao hai mode của TMECCS và TMOCCS khi N > 1.

Sử dụng các phương trình (1.37)−(1.43) và phương trình (1.59), ta có

thể thu được các dạng giải tích cho tham số nén hai mode Sab(N,ϕ) ở

bậc nén bất kỳ. Trường hợp bậc N là lẻ, tham số nén hai mode Sab(N,ϕ)

có thể khai triển dưới dạng

Sab(N,ϕ) =
N∑
n=0

(
N !

2n!(N − n)!

)2

e(o)〈n(n)
a n

(N−n)
b 〉e(o). (2.13)

Do đó, tham số nén hai mode Sab(N,ϕ) ở phương trình (2.13) luôn

lớn hơn hoặc bằng 0 đối với TMECCS và TMOCCS. Nghĩa là, đối với

TMECCS và TMOCCS khi bậc N là lẻ thì không nén bậc cao hai mode.
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Khi N = 2k, với k là một số nguyên dương. Tham số nén hai mode

đối với TMECCS, nếu k lẻ, ta có

Sab(N,ϕ) =
(2N)!|ξ|2k cos[2(kθ + ϕ)]

4[(2k)!]2

+
|ξ|N(N !)2

Jq(2|ξ|) + Iq(2|ξ|)

(
N∑

n=0,2,4,...

[J−2n+N+q(2|ξ|) + I−2n+N+q(2|ξ|)]
[2n!(N − n)!]2

+
N−1∑

n=1,3,5,...

[I−2n+N+q(2|ξ|)− J−2n+N+q(2|ξ|)]
[2n!(N − n)!]2

)
. (2.14)

Tham số nén hai mode đối với TMOCCS, nếu k lẻ, ta có

Sab(N,ϕ) =
(2N)!|ξ|2k cos[2(kθ + ϕ)]

4[(2k)!]2

+
|ξ|N(N !)2

Iq(2|ξ|)− Jq(2|ξ|)

(
N∑

n=0,2,4,...

[I−2n+N+q(2|ξ|)− J−2n+N+q(2|ξ|)]
(2n!(N − n)!)2

+
N−1∑

n=1,3,5,...

[J−2n+N+q(2|ξ|) + I−2n+N+q(2|ξ|)]
[2n!(N − n)!]2

)
. (2.15)

Tham số nén hai mode đối với TMECCS, nếu k chẵn thì

Sab(N,ϕ) =
(2N)!|ξ|2k cos[2(kθ + ϕ)]

4[(2k)!]2
−
(

(N)!|ξ|k cos(kθ + ϕ)√
2(k!)2

)2

+
|ξ|N(N !)2

Jq(2|ξ|) + Iq(2|ξ|)

(
N∑

n=0,2,4,...

[J−2n+N+q(2|ξ|) + I−2n+N+q(2|ξ|)]
[2n!(N − n)!2]

+
N−1∑

n=1,3,5,...

[I−2n+N+q(2|ξ|)− J−2n+N+q(2|ξ|)]
[2n!(N − n)!]2

)
. (2.16)

Tham số nén hai mode đối với TMOCCS, nếu k chẵn thì

Sab(N,ϕ) =
(2N)!|ξ|2k cos[2(kθ + ϕ)]

4[(2k)!]2
−
(

(N)!|ξ|k cos(kθ + ϕ)√
2(k!)2

)2

+
|ξ|N(N !)2

Iq(2|ξ|)− Jq(2|ξ|)

(
N∑

n=0,2,4,...

[I−2n+N+q(2|ξ|)− J−2n+N+q(2|ξ|)]
[2n!(N − n)!]2

+
N−1∑

n=1,3,5,...

[J−2n+N+q(2|ξ|) + I−2n+N+q(2|ξ|)]
[2n!(N − n)!]2

)
. (2.17)
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Ví dụ: Khảo sát tham số nén hai mode đối với TMECCS, khi N = 2, ta

có

Sab(2, ϕ) =
1

4
|ξ|2
(

4Iq(2|ξ|)− 4Jq(2|ξ|) + Iq+2(2|ξ|)
Jq(2|ξ|) + Iq(2|ξ|)

+
Iq−2(2|ξ|) + Jq+2(2|ξ|) + Jq−2(2|ξ|)

Jq(2|ξ|) + Iq(2|ξ|)
+ 6 cos[2(ϕ+ θ)]

)
(2.18)

và đối với TMOCCS, ta thu được

Sab(2, ϕ) =
1

4
|ξ|2
(

4Jq(2|ξ|) + 4Iq(2|ξ|) + Iq+2(2|ξ|)
Iq(2|ξ|)− Jq(2|ξ|)

+
Iq−2(2|ξ|)− Jq−2(2|ξ|)− Jq+2(2|ξ|)

Iq(2|ξ|)− Jq(2|ξ|)
+ 6 cos[2(ϕ+ θ)]

)
. (2.19)

Khảo sát tham số nén hai mode đối với TMECCS, khi N = 4, ta có

Sab(4, ϕ) =
17

2
|ξ|4 cos(2ϕ+ 4θ)

+
Jq−4(2|ξ|)− 16Jq−2(2|ξ|)− 16Jq+2(2|ξ|) + Jq+4(2|ξ|)

4(Jq(2|ξ|) + Iq(2|ξ|))
|ξ|4

+
Iq−4(2|ξ|) + 16Iq−2(2|ξ|) + 16Iq+2(2|ξ|) + Iq+4(2|ξ|)

4(Jq(2|ξ|) + Iq(2|ξ|))
|ξ|4, (2.20)

đối với TMOCCS, ta thu được

Sab(4, ϕ) =
17

2
|ξ|4 cos(4θ + 2ϕ)

+
Iq−4(2|ξ|) + 16Iq−2(2|ξ|) + 16Iq+2(2|ξ|) + Iq+4(2|ξ|)

4(Iq(2|ξ|)− Jq(2|ξ|))
|ξ|4

− Jq−4(2|ξ|)− 16Jq−2(2|ξ|)− 16Jq+2(2|ξ|) + Jq+4(2|ξ|)
4(Iq(2|ξ|)− Jq(2|ξ|))

|ξ|4. (2.21)

Hình 2.5 biểu diễn sự phụ thuộc của tham số nén hai mode Sab(2, ϕ)

vào |ξ| khi N = 2 và cos[2(θ + ϕ)] = −1. Hình 2.6 biểu diễn Sab(4, ϕ)

khi N = 4 và cos[2(2θ + ϕ)] = −1. Các hình vẽ cho thấy tham số nén

hai mode Sab(N,ϕ) trở nên nhỏ hơn 0 nếu các giá trị của |ξ| đủ lớn và

tham số nén trở nên âm hơn khi |ξ| tăng. Điều đó nghĩa là có nén bậc

cao hai mode đối với TMECCS và TMOCCS nếu bậc N là chẵn.
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Hình 2.5: Sự phụ thuộc của tham số nén bậc cao hai mode Sab(2, ϕ) vào |ξ| đối với

TMECCS (đường liền nét) và TMOCCS (đường đứt nét), cho q = 0.
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Hình 2.6: Sự phụ thuộc của tham số nén bậc cao hai mode Sab(4, ϕ) vào |ξ| đối với

TMECCS (đường liền nét) và TMOCCS (đường đứt nét), cho q = 0.

2.3. Tính chất nén tổng và nén hiệu

2.3.1. Tính chất nén tổng

Nén tổng hai mode a và b của một trạng thái phi cổ điển đã được

đưa ra bởi [39], [60]. Tham số nén tổng hai mode S đã được định nghĩa

ở phương trình (1.62) có dạng

S =
4〈(∆V̂ϕ)

2〉 − 〈n̂a + n̂b + 1〉
〈n̂a + n̂b + 1〉

,
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trong đó V̂ϕ = (eiϕâ†b̂† + e−iϕâb̂)/2 là toán tử biên độ trực giao hai mode.

Điều kiện một trạng thái phi cổ điển hai mode a và b có nén tổng khi

S < 0. Giá trị S = −1 là cấp độ nén tổng hai mode cao nhất. Thay V̂ϕ

vào phương trình (1.62), ta có tham số nén tổng hai mode chẵn và lẻ

Se(o) của TMECCS và TMOCCS được viết dưới dạng

Se(o) =
2[<(e−2iϕ

e(o)〈â2b̂2〉e(o))− 2<2(e−iϕe(o)〈âb̂〉e(o))+e(o)〈n̂an̂b〉e(o)]

e(o)〈n̂a〉e(o) + e(o)〈n̂b〉e(o) + 1
.

(2.22)

Sử dụng cách tính các giá trị trung bình tổng quát ở phương trình (2.1)

hoặc (2.2) cho các giá trị trung bình của phương trình (2.22), ta thu

được tham số nén tổng hai mode chẵn đối với TMECCS là

Se =
2|ξ|2

(
cos[2(θ−ϕ)]

(
Iq(2|ξ|) + Jq(2|ξ|)

)
+ Iq(2|ξ|)− Jq(2|ξ|)

)
|ξ|[K] + Iq(2|ξ|) + Jq(2|ξ|)

,

(2.23)

trong đó [K] = [I−1+q(2|ξ|) + J−1+q(2|ξ|) + I1+q(2|ξ|) − J1+q(2|ξ|)] và

tham số nén tổng hai mode lẻ đối với TMOCCS là

So =
2|ξ|2

(
cos[2(θ−ϕ)]

(
Iq(2|ξ|)− Jq(2|ξ|)

)
+ Iq(2|ξ|) + Jq(2|ξ|)

)
|ξ|[L] + Iq(2|ξ|)− Jq(2|ξ|)

,

(2.24)

trong đó [L] = [I−1+q(2|ξ|)− J−1+q(2|ξ|) + I1+q(2|ξ|) + J1+q(2|ξ|)].

Dựa vào các phương trình (2.23) và (2.24), chúng tôi khảo sát cấp

độ nén tổng hai mode chẵn và lẻ của TMECCS và TMOCCS thông qua

giá trị của tham số nén tổng hai mode chẵn và lẻ Se và So. Hình 2.7

biểu diễn sự phụ thuộc của tham số nén tổng hai mode chẵn Se vào |ξ|

đối với TMECCS, cho cos[2(θ−ϕ)] = −1 và q = 2, 3, 4, 5. Kết quả cho

thấy rằng, trong giới hạn |ξ| còn bé thì Se có cấp độ nén tăng (Se càng

âm hơn) đến một giá trị tới hạn |ξ|1 (Se đạt cực đại), sau đó Se giảm

dần (Se càng ít âm hơn) và khi đến một giá trị tới hạn |ξ|2 thì Se không

còn âm nữa. Khi |ξ| tiếp tục tăng đến giá trị đủ lớn thì Se = 0 với giá
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Hình 2.7: Sự phụ thuộc của tham số nén tổng hai mode Se vào |ξ| đối với TMECCS,

cho q = 2, 3, 4, 5 và cos[2(θ − ϕ)] = −1.
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Hình 2.8: Sự phụ thuộc của tham số nén tổng hai mode So vào |ξ| đối với TMOCCS,

cho q = 0, 1, 2, 3 và cos[2(θ − ϕ)] = −1.

trị q bất kỳ. Chúng tôi cũng nhận thấy, các giá trị tới hạn |ξ|1 và |ξ|2
tăng khi số điện tích q tăng. Số điện tích q đủ lớn thì luôn tồn tại tính

chất nén tổng của TMECCS trong một khoảng rộng các giá trị |ξ|. Cấp

độ nén tổng hai mode chẵn cực đại tăng khi số điện tích q tăng. Hình

2.8 biểu diễn sự phụ thuộc của tham số nén tổng hai mode lẻ So vào |ξ|

đối với TMOCCS, cho cos[2(θ − ϕ)] = −1 và q = 0, 1, 2, 3. Trường hợp

này cho thấy, khi |ξ| tăng từ giá trị 0 thì So có giá trị dương giảm đến

giá trị âm khi |ξ| đạt đến giá trị tới hạn |ξ|1 (So đạt cấp độ cực đại), sau
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Hình 2.9: Sự phụ thuộc của tham số nén tổng hai mode Se(o) vào |ξ| đối với TMECCS

(đường liền nét) và TMOCCS (đường đứt nét), cho q = 0 và cos[2(θ − ϕ)] = −1.

đó So giảm (So càng ít âm) và không còn âm nữa tại giá trị tới hạn |ξ|2.

Các giá trị tới hạn |ξ|1 và |ξ|2 càng nhỏ khi số điện tích q giảm. Tham

số nén tổng hai mode lẻ So = 0 khi |ξ| đủ lớn. Số điện tích q càng lớn

thì tham số nén tổng hai mode lẻ So có cấp độ nén cực đại càng giảm

(So ít âm hơn). Khi q đủ lớn thì luôn tồn tại So ≥ 0, nghĩa là không

có nén tổng hai mode trong trường hợp này. Hình 2.9 biểu diễn sự phụ

thuộc của tham số nén tổng hai mode chẵn và lẻ Se(o) vào |ξ| đối với

TMECCS và TMOCCS, cho cos[2(θ− ϕ)] = −1 và q = 0. Qua khảo sát

chúng tôi nhận thấy có 3 điểm mà ở đó hai đồ thị Se và So giao nhau khi

|ξ| chưa đủ lớn. Tại khoảng giữa các điểm này, nếu nén tổng hai mode

của TMECCS tồn tại thì không có nén tổng hai mode của TMOCCS và

ngược lại. Khi giá trị |ξ| đủ lớn thì không có nén tổng hai mode của cả

hai TMECCS và TMOCCS. Tham số nén tổng hai mode chẵn Se đối với

TMECCS có cấp độ nén tăng khi q càng lớn. Ngược lại, cấp độ nén tổng

hai mode của TMOCCS được thể hiện bởi tham số nén tổng hai mode

lẻ So giảm khi q càng lớn. Trường hợp nếu chọn q đủ lớn thì chỉ có nén

tổng hai mode của TMECCS (xét trong một khoảng giá trị nhỏ của |ξ|

tính từ giá trị |ξ| = 0) mà không có nén tổng hai mode của TMOCCS.
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2.3.2. Tính chất nén hiệu

Nén hiệu hai mode a và b của một trạng thái phi cổ điển cũng đã

được đưa ra trong [39], [60]. Tham số nén hiệu hai mode D đã được định

nghĩa bởi phương trình (1.65) có dạng

D =
4〈(∆Ŵϕ)

2〉 − |〈n̂a − n̂b〉|
|〈n̂a − n̂b〉|

,

trong đó Ŵϕ = (eiϕâb̂† + e−iϕâ†b̂)/2 là toán tử nén hiệu hai mode. Điều

kiện để một trạng thái phi cổ điển hai mode có nén hiệu khi −1 ≤ D < 0.

Giá trị D = −1 là cấp độ nén hiệu cao nhất. Thay Ŵϕ vào phương trình

(1.65) và lưu ý rằng e(o)〈â2b̂†2〉e(o) = e(o)〈âb̂†〉e(o) = 0, khi đó tham số nén

hiệu hai mode chẵn và lẻ De(o) đối với TMECCS và TMOCCS được viết

dưới dạng

De(o) =
2[e(o)〈n̂an̂b〉e(o)]+e(o)〈n̂a + n̂b〉e(o)

|e(o)〈n̂a − n̂b〉e(o)|
− 1. (2.25)

Từ phương trình (2.25), ta luôn có 2[e(o)〈n̂an̂b〉e(o)]+e(o)〈n̂a + n̂b〉e(o) >

|e(o)〈n̂a − n̂b〉e(o)| > 0. Do đó, De(o) ở phương trình (2.25) luôn lớn hơn

0, điều đó có nghĩa là cả hai TMECCS và TMOCCS không có nén hiệu

hai mode.

2.4. Tính chất đan rối

Các tiêu chuẩn dò tìm đan rối của các hệ hai mode có dạng bất đẳng

thức đã được giới thiệu trong [6], [62] và ngày càng có thêm nhiều tiêu

chuẩn mới [101], [124]. Theo tiêu chuẩn đan rối Hillery-Zubairy trong

[62], một trạng thái hai mode a và b là đan rối nếu thỏa mãn bất đẳng

thức

E = 〈â†mâm〉〈b̂†nb̂n〉 − |〈âmb̂n〉|2 < 0, (2.26)
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trong đó m, n ≥ 1 là các số nguyên bất kỳ. Trường hợp m = n = 2k với

k là một số nguyên dương, sử dụng các phương trình (1.38)−(1.44) và

(2.26), ta có hệ số đan rối đối với TMECCS là

E = |ξ|4k
{

[Jq−2k(2|ξ|) + Iq−2k(2|ξ|)][J2k+q(2|ξ|) + I2k+q(2|ξ|)]
[Jq(2|ξ|) + Iq(2|ξ|)]2

− 1

}
(2.27)

và hệ số đan rối đối với TMOCCS là

E = |ξ|4k
{

[Iq−2k(2|ξ|)− Jq−2k(2|ξ|)][I2k+q(2|ξ|)− J2k+q(2|ξ|)]
[Iq(2|ξ|)− Jq(2|ξ|)]2

− 1

}
.

(2.28)

Hình 2.10 biểu diễn sự phụ thuộc của hệ số đan rối E vào |ξ|, cho

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

-4

-3

-2

-1

0

ÈΞÈ

E

Hình 2.10: Sự phụ thuộc của hệ số đan rối E vào |ξ| đối với TMECCS (đường liền

nét) và TMOCCS (đường đứt nét), cho q = 0 và k = 1.

q = 0 và k = 1. Đường liền nét tương ứng với TMECCS và đường đứt

nét tương ứng với TMOCCS. Hình vẽ cho thấy rõ ràng rằng hệ số đan

rối E luôn nhỏ hơn 0 với bất kỳ giá trị nào của |ξ| cho cả hai trạng thái

đang khảo sát. Khi |ξ| càng tăng thì hệ số đan rối E càng trở nên âm

hơn. Từ đó ta có TMECCS và TMOCCS là những trạng thái đan rối

hoàn toàn.
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2.5. Mô hình tạo trạng thái hai mode kết hợp điện

tích chẵn và lẻ

Việc tạo ra các trạng thái phi cổ điển bằng thực nghiệm rất quan

trọng đối với nhiều lĩnh vực của khoa học, đặc biệt là truyền thông và

thông tin lượng tử. Trong các mô hình thực nghiệm không thể thiếu

các cổng lượng tử để điều chế chùm sáng đi qua theo mong muốn, có

rất nhiều đề xuất để thực hiện các cổng lượng tử trong các hệ quang

lượng tử như phân cực các photon, hốc điện động lực lượng tử (Quantum

Electrodynamics: QED) và trong các hệ bẫy ion. Chúng tôi đề xuất một

mô hình lý thuyết tạo TMECCS và TMOCCS sử dụng một số cổng

lượng tử dựa trên các dụng cụ quang bao gồm: thiết bị tách chùm 50:50

thứ nhất BS1, thứ hai BS2, thứ ba BS3 và thứ tư BS4; các phương tiện

chéo-Kerr phi tuyến χ, χ′, −χ; các thiết bị dịch pha θ, π/2 và các đầu

dò quang D1, D2, D3 dùng để phát hiện các xung photon ở đầu ra của mô

hình. Đầu vào của mô hình là các trạng thái kết hợp |
√
ξ〉1, |

√
ξ〉2, |α

√
2〉3

và các qubit |1〉a, |0〉b, |0〉4.

Trạng thái hệ đầu vào của mô hình là

|ψin〉 = |
√
ξ〉1|
√
ξ〉2|1〉a|0〉b|α

√
2〉3|0〉4. (2.29)

Mode a và mode b qua thiết bị tách chùm BS1; mode 3 và mode 4 qua

thiết bị tách chùm BS3, ta có

|ψ〉1 =
1√
2
|
√
ξ〉1|
√
ξ〉2
(
|1〉a|0〉b + i|0〉a|1〉b

)
|α〉3|iα〉4. (2.30)

Mode 2 và mode b qua phương tiện chéo-Kerr phi tuyến χ′; mode 4 dịch

pha θ, ta có

|ψ〉2 =
1√
2
|
√
ξ〉1
(
|
√
ξ〉2|1〉a|0〉b + i|

√
ξe−iχ

′t〉2|0〉a|1〉b
)
|α〉3|iαeiθ〉4.

(2.31)
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Hình 2.11: Sơ đồ tạo TMECCS và TMOCCS sử dụng một số cổng lượng tử dựa trên

các dụng cụ quang bao gồm: thiết bị tách chùm 50:50 thứ nhất BS1, thứ hai BS2, thứ

ba BS3 và thứ tư BS4; các phương tiện chéo-Kerr phi tuyến χ, χ′ và −χ; các thiết bị

dịch pha θ, π/2 và các đầu dò quang D1, D2, D3.

Mode a và mode b qua thiết bị tách chùm BS3, ta có

|ψ〉3 =
1

2
|
√
ξ〉1
[
|
√
ξ〉2
(
|1〉a|0〉b + i|0〉a|1〉b

)
+ i|

√
ξe−iχ

′t〉2
(
|0〉a|1〉b

+ i|1〉a|0〉b
)]
|α〉3|iαeiθ〉4

=
1

2
|
√
ξ〉1
[(
|
√
ξ〉2 − |

√
ξe−iχ

′t〉2
)
|1〉a|0〉b + i

(
|
√
ξ〉2

+ |
√
ξe−iχ

′t〉2
)
|0〉a|1〉b

]
|α〉3|iαeiθ〉4. (2.32)

Đặt χ′t = π → e−iχ
′t = −1, phương trình trên được viết lại như sau:

|ψ〉3 =
1

2
|
√
ξ〉1
[(
|
√
ξ〉2 − | −

√
ξ〉2
)
|1〉a|0〉b

+ i
(
|
√
ξ〉2 + | −

√
ξ〉2
)
|0〉a|1〉b

]
|α〉3|iαeiθ〉4

=
[ ∞∑
n,m=0

ξn+ 1
2ξ

m
2√

(2n+ 1)!m!
|2n+ 1,m〉1,2|1〉a|0〉b

+ i
∞∑

n,m=0

ξnξ
m
2√

(2n)!m!
|2n,m〉1,2|0〉a|1〉b

]
e−|ξ||α〉3|iαeiθ〉4

=
∞∑

n,m=0

e−|ξ|ξn+ 1
2+m

2√
(2n+ 1)!m!

|2n+ 1,m〉1,2|1〉a|0〉b|α〉3|iαeiθ〉4
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+ i
∞∑

n,m=0

e−|ξ|ξn+m
2√

(2n)!m!
|2n,m〉1,2|0〉a|1〉b|α〉3|iαeiθ〉4

=
∞∑

n,m=0

am,2n+1|2n+ 1,m〉1,2|1〉a|0〉b|α〉3|iαeiθ〉4

+
∞∑

n,m=0

am,2n|2n,m〉1,2|0〉a|1〉b|α〉3|iαeiθ〉4, (2.33)

với am,2n+1 = e−|ξ|ξn+
1
2+

m
2√

(2n+1)!m!
, am,2n = ie−|ξ|ξn+

m
2√

(2n)!m!
.

Mode 1 và mode 4; mode 2 và mode 3 qua phương tiện chéo-Kerr phi

tuyến χ, ta được

|ψ〉4 =
∞∑

n,m=0

am,2n+1|2n+ 1,m〉1,2|1〉a|0〉b|αe−iχt(2n+1)〉3|iαe−i(χtm−θ)〉4

+
∞∑

n,m=0

am,2n|2n,m〉1,2|0〉a|1〉b|αe−iχt2n〉3|iαe−i(χtm−θ)〉4. (2.34)

Đặt χt = τ, θ = qτ, q = ±0,±1,±2, ..., ta viết lại phương trình trên

|ψ〉4 =
∞∑

n,m=0

am,2n+1|2n+ 1,m〉1,2|1〉a|0〉b|αe−iτ(2n+1)〉3|iαe−iτ(m−q)〉4

+
∞∑

n,m=0

am,2n|2n,m〉1,2|0〉a|1〉b|αe−iτ2n〉3|iαe−iτ(m−q)〉4. (2.35)

Mode 3 và mode 4 qua thiết bị tách chùm BS4, ta thu được

|ψ〉5 =
∞∑

n,m=0

am,2n+1|2n+ 1,m〉1,2|1〉a|0〉b
∣∣∣α[e−iτ(2n+1) − e−iτ(m−q)]√

2

〉
3

×
∣∣∣iα[e−iτ(2n+1) + e−iτ(m−q)]√

2

〉
4

+
∞∑

n,m=0

am,2n|2n,m〉1,2|0〉a|1〉b

×
∣∣∣α[e−iτ2n − e−iτ(m−q)]√

2

〉
3

∣∣∣iα[e−iτ2n + e−iτ(m−q)]√
2

〉
4
. (2.36)

Mode 4 dịch pha π/2, trạng thái của hệ lúc này là

|ψ〉6 =
∞∑

n,m=0

am,2n+1|2n+ 1,m〉1,2|1〉a|0〉b
∣∣∣α[e−iτ(2n+1) − e−iτ(m−q)]√

2

〉
3
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×
∣∣∣−α[e−iτ(2n+1) + e−iτ(m−q)]√

2

〉
4

+
∞∑

n,m=0

am,2n|2n,m〉1,2|0〉a|1〉b

×
∣∣∣α[e−iτ2n − e−iτ(m−q)]√

2

〉
3

∣∣∣−α[e−iτ2n + e−iτ(m−q)]√
2

〉
4

=
∞∑

n,m=0

am,2n+1|2n+ 1,m〉1,2|1〉a|0〉b|α−m,2n+1〉3| − α+
m,2n+1〉4

+
∞∑

n,m=0

am,2n|2n,m〉1,2|0〉a|1〉b|α−m,2n〉3| − α+
m,2n〉4, (2.37)

với α−m,2n+1 = α[e−iτ(2n+1)−e−iτ(m−q)]√
2

, α+
m,2n+1 = α[e−iτ(2n+1)+e−iτ(m−q)]√

2
, α−m,2n =

α[e−iτ2n−e−iτ(m−q)]√
2

, α+
m,2n = α[e−iτ2n+e−iτ(m−q)]√

2
.

Mode 4 và mode 2 qua phương tiện chéo-Kerr phi tuyến −χ để thực

hiện phép dịch pha, trạng thái ra là

|ψ〉7 =
∞∑

n,m=0

am,2n+1|2n+ 1,m〉1,2|1〉a|0〉b|α−m,2n+1〉3| − α+
m,2n+1e

iτ(2n+1)〉4

+
∞∑

n,m=0

am,2n|2n,m〉1,2|0〉a|1〉b|α−m,2n〉3| − α+
m,2ne

iτ2n〉4

=
∞∑

n,m=0

am,2n+1|2n+ 1,m〉1,2|1〉a|0〉b|α−m,2n+1〉3|αm,2n+1〉4

+
∞∑

n,m=0

am,2n|2n,m〉1,2|0〉a|1〉b|α−m,2n〉3|αm,2n〉4, (2.38)

với αm,2n+1 = −α+
m,2n+1e

iτ(2n+1), αm,2n = −α+
m,2ne

iτ2n. Biểu thức các

biên độ kết hợp được viết lại như sau:

α−m,2n+1 =
α[e−iτ(2n+1) − e−iτ(m−q)]√

2
=
αe−iτ(2n+1)[1− e−iτ(m−2n−1−q)]√

2

(2.39)

αm,2n+1 = −α[e−iτ(2n+1) + e−iτ(m−q)]√
2

eiτ(2n+1) = −α[1 + e−iτ(m−2n−1−q)]√
2

(2.40)

α−m,2n =
α[e−iτ2n − e−iτ(m−q)]√

2
=
αe−iτ2n[1− e−iτ(m−2n−q)]√

2
(2.41)
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αm,2n = −α[e−iτ2n + e−iτ(m−q)]√
2

eiτ2n = −α[1 + e−iτ(m−2n−q)]√
2

. (2.42)

a. Mô hình tạo trạng thái hai mode kết hợp điện tích chẵn

Đầu dò quang D1 dò 0 photon ở mode a, D2 dò 1 photon ở mode

b, D3 dò 0 photon ở mode 3, trạng thái ra có dạng

|ψout〉e =
1√
Pe

∞∑
n,m

am,2n|2n,m〉1,2e−
|α−m,2n|

2

2 |αm,2n〉4, (2.43)

trong đó Pe là xác suất thành công của mô hình tạo TMECCS có dạng

Pe = Tr(|ψout〉e〈ψout|) =
∞∑

n,m=0

∞∑
n′,m′=0

e−
|α−m,2n|

2+|α−
m′,2n′

|2

2 a∗m′,2n′am,2n

× 2,1〈m′, 2n′|2n,m〉1,24〈αm′,2n′|αm,2n〉4

=
∞∑

n,m=0

|am,2n|2e−|α
−
m,2n|2 = e−2|ξ|

∞∑
n,m=0

|ξ|2n+me−|α
−
m,2n|2

(2n)!m!
, (2.44)

với

|α−m,2n|2 =
|α|2[1− e−iτ(m−2n−q)][1− eiτ(m−2n−q)]

2

= |α|2[1− cos(m− 2n− q)τ ]. (2.45)

Do đó xác suất thành công của mô hình tạo TMECCS tính được là

Pe = e−2|ξ|
∞∑

n,m=0

|ξ|2n+me−|α|
2[1−cos(m−2n−q)τ ]

(2n)!m!
. (2.46)

Ma trận mật độ rút gọn của mode 1 và mode 2 được viết dưới dạng

ρ̂e = Tr4(|ψout〉e〈ψout|)

=
1

Pe

∞∑
n,m=0

∞∑
n′,m′=0

a∗m′,2n′am,2ne
−
|α−m,2n|

2+|α−
m′,2n′

|2

2

4〈αm′,2n′|αm,2n〉4|2n,m〉1,2〈m′, 2n′|, (2.47)
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trong đó Tr4 là phép lấy vết ma trận lên mode 4. Ma trận mật độ rút

gọn ρ̂e tương ứng TMECCS |ξ, q〉eab với độ trung thực Fe là

Fe=e〈q, ξ|ρ̂e|ξ, q〉e. (2.48)

Ta có

Fe =
∞∑

n,n′=0

∞∑
k,l=0

∞∑
k′,l′=0

[N e
q (|ξ|)]2P−1

e (ξ∗)2n′ξ2n√
(2n)!(2n′)!(2n+ q)!(2n′ + q)!

a∗k′,2l′ak,2l

× e−
|α−

2k,l
|2+|α−

2k′,l′
|2

2 2,1〈2l′, k′|2n, 2n+ q〉1,2〈2n′ + q, 2n′|k, 2l〉1,24〈αk′,2l′|αk,2l〉4

=
∞∑

n,n′=0

[N e
q (|ξ|)]2P−1

e (ξ∗)2n′ξ2n√
(2n)!(2n′)!(2n+ q)!(2n′ + q)!

a∗2n+q,2na2n′+q,2n′

=
∞∑

n,n′=0

[N e
q (|ξ|)]2P−1

e e−2|ξ|(ξ∗)2n′ξ2n√
(2n)!(2n′)!(2n+ q)!(2n′ + q)!

(ξ∗)2n+ q
2ξ2n′+ q

2√
(2n)!(2n′)!(2n+ q)!(2n′ + q)!

= [N e
q (|ξ|)]2P−1

e e−2|ξ||ξ|q
∞∑

n,n′=0

|ξ|4n′|ξ|4n

(2n)!(2n+ q)!
= [N e

q (|ξ|)]−2P−1
e e−2|ξ||ξ|q

=

[
Iq(2|ξ|) + J(2|ξ|)

2

]
P−1
e e−2|ξ|. (2.49)

b. Mô hình tạo trạng thái hai mode kết hợp điện tích lẻ

| Α | = 0.5 ´ 103

| Α | = 1 ´ 103 | Α | =  5 ´ 103

| Α | = 2 ´ 103

(a)

0 1 2 3 4 5 6
r

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
Pe

(b)

| Α | = 0.5×103 | Α | = 2×103

| Α | = 5×103| Α | =    1×103

0 1 2 3 4 5 6
r

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Fe

Hình 2.12: Xác suất Pe (a) và độ trung thực Fe (b) của mô hình tạo TMECCS phụ

thuộc vào r ≡ |ξ|, q = 0, τ = 10−3 và |α| = 0.5× 103, 1× 103, 2× 103, 5× 103.

Đầu dò quang D1 dò 0 photon ở mode a, D2 dò 1 photon ở mode
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b, D3 dò 0 photon ở mode 3, trạng thái ra có dạng

|ψout〉o =
1√
Po

∞∑
n,m

am,2n+1|2n+ 1,m〉1,2e−
|α−m,2n+1|

2

2 |αm,2n+1〉4, (2.50)

trong đó Po là xác suất thành công của mô hình tạo TMOCCS có dạng

Po = Tr(|ψout〉o〈ψout|) =
∞∑

n,m=0

∞∑
n′,m′=0

e−
|α−m,2n+1|

2+|α−
m′,2n′+1

|2

2 a∗,m′,2n′+1am,2n+1

× 2,1〈m′, 2n′ + 1|2n+ 1,m〉1,24〈αm′,2n′+1|αm,2n+1〉4

=
∞∑

n,m=0

|am,2n+1|2e−|α
−
m,2n+1|2 = e−2|ξ|

∞∑
n,m=0

|ξ|2n+m+1e−|α
−
m,2n+1|2

(2n+ 1)!m!
, (2.51)

với

|α−m,2n+1|2 =
|α|2[1− e−iτ(m−2n−1−q)][1− eiτ(m−2n−1−q)]

2

= |α|2[1− cos(m− 2n− 1− q)τ ]. (2.52)

Do đó xác suất thành công của mô hình tạo TMOCCS tính được là

Po = e−2|ξ|
∞∑

n,m=0

|ξ|2n+m+1e−|α|
2[1−cos(m−2n−1−q)τ ]

(2n+ 1)!m!
. (2.53)

Ma trận mật độ rút gọn của mode 1 và mode 2 có dạng

ρ̂o = Tr4(|ψout〉o〈ψout|)

=
1

Po

∞∑
n,m=0

∞∑
n′,m′=0

a∗m′,2n′+1am,2n+1e
−
|α−m,2n+1|

2+|α−
m′,2n′+1

|2

2

× 4〈αm′,2n′+1|αm,2n′+1〉4|2n+ 1,m〉1,2〈m′, 2n′ + 1|. (2.54)

Ma trận mật độ rút gọn ρ̂o tương ứng TMOCCS |ξ, q〉oab với độ trung

thực Fo là

Fo=o〈q, ξ|ρ̂o|ξ, q〉o. (2.55)

Ta có

Fo =
∞∑

n,n′=0

∞∑
k,l=0

∞∑
k′,l′=0

[N o
q (|ξ|)]2P−1

o (ξ∗)2n′+1ξ2n+1√
(2n+ 1)!(2n′ + 1)!(2n+ q + 1)!(2n′ + q + 1)!
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× a∗l′,2k′+1al,2k+1e
−
|α−
l,2k+1

|2+|α−
l′,2k′+1

|2

2 2,1〈l′, 2k′ + 1|2n+ 1, 2n+ q + 1〉1,2

× 〈2n′ + q + 1, 2n′ + 1|2k + 1, l〉1,24〈αl′,2k′+1|αl,2k+1〉4

=
∞∑

n,n′=0

[N o
q (|ξ|)]2P−1

o (ξ∗)2n′+1ξ2n+1√
(2n+ 1)!(2n′ + 1)!(2n+ q + 1)!(2n′ + q + 1)!

× a∗2n+1+q,2n+1a2n′+1+q,2n′+1

= [N o
q (|ξ|)]−2P−1

o e−2|ξ||ξ|q

=

[
Iq(2|ξ|)− Jq(2|ξ|)

2

]
P−1
o e−2|ξ|. (2.56)

Hình 2.12 và hình 2.13 biểu diễn sự phụ thuộc của độ trung thực

| Α | = 0.5 ´ 103

| Α | = 1 ´ 103 | Α | =  5 ´ 103

| Α | = 2 ´ 103

(a)

0 1 2 3 4 5 6
r

0.1

0.2

0.3
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0.5
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(b)

| Α | = 0.5×103 | Α | = 2×103

| Α | = 5×103| Α | =    1×103

0 1 2 3 4 5 6
r

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Fo

Hình 2.13: Xác suất Po (a) và độ trung thực Fo (b) của mô hình tạo TMOCCS phụ

thuộc vào r ≡ |ξ|, q = 0, τ = 10−3 và |α| = 0.5× 103, 1× 103, 2× 103, 5× 103.

Fe; Fo và xác suất thành công tương ứng Pe; Po vào r ≡ |ξ| của mô

hình tạo TMECCS và TMOCCS, cho q = 0, τ = 10−3 và |α| = 0.5 ×

103, 1× 103, 2× 103, 5× 103. Giá trị χ = τ = 10−3 đã được đề xuất bởi

Moro cùng cộng sự [100] khi xét trong giới hạn môi trường phi tuyến

Kerr yếu. Cả hai trạng thái có những đặc tính khá giống nhau, đó là

sự phụ thuộc khá trái ngược của Fe; Fo và Pe; Po vào |α|. Khi |α| tăng,

Fe và Fo càng lớn nhưng Pe và Po lại càng nhỏ. Độ trung thực Fe; Fo

và xác suất thành công Pe; Po không thay đổi khi r ≥ 10. Tuy nhiên,

nếu thay đổi các giá trị của các tham số r và |α|, Fe và Pe bắt đầu thay
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đổi từ giá trị 1 nhưng Fo và Po lại thay đổi từ 0. Như hiển thị ở hình

2.12, cho r = 0.5, τ = 10−3 và |α| = 0.5 × 103, 103, 2 × 103, 3 × 103 thì

độ trung thực Fe = 0.6066, 0.7293, 0.9299, 0.9939 và tương ứng với xác

suất thành công Pe = 0.6160, 0.5123, 0.4018, 0.3759. Tương tự trong

hình 2.13, ta có tại r = 1.2, τ = 10−3 và |α| = 0.5 × 103, 103, 2 ×

103, 3× 103 thì Fo = 0.3699, 0.5049, 0.8303, 0.9835 tương ứng với Po =

0.3736, 0.2737, 0.1664, 0.1405.

Tóm lại, trong chương này chúng tôi đã khảo sát các tính chất phi

cổ điển của trạng thái hai mode kết hợp điện tích chẵn và lẻ, sau đó đã

đề xuất được mô hình tổng quát tạo ra trạng thái này bằng cách dùng

phương tiện chéo-Kerr phi tuyến, thiết bị tách chùm 50:50, thiết bị dịch

pha và các đầu dò quang. Chúng tôi thấy rằng trạng thái này thể hiện

tính chất phản kết chùm bậc cao hai mode ở bậc bất kỳ. Cấp độ phản

kết chùm trở nên càng lớn khi bậc l tăng với |ξ| đủ lớn. Tuy nhiên, đối

với bậc l đã cho, cấp độ phản kết chùm cho cả trạng thái hai mode kết

hợp điện tích chẵn và lẻ trở nên nhỏ hơn khi số điện tích q tăng. Đối với

nén bậc cao hai mode, khi bậc N là lẻ thì không có nén cho cả trạng

thái hai mode kết hợp điện tích chẵn và lẻ, bao gồm nén thông thường

đã được khảo sát trong [83]. Tuy nhiên, khi N là chẵn, cả hai trạng thái

hai mode kết hợp điện tích chẵn và lẻ đều thể hiện nén bậc cao và tham

số nén hai mode Sab(N,ϕ) trở nên âm hơn khi |ξ| tăng. Khi bậc N là

chẵn, nén bậc cao xuất hiện ở trạng thái hai mode kết hợp điện tích chẵn

và lẻ. Hơn nữa, trong trường hợp N = 4 nén bậc cao rõ rệt hơn trong

trường hợp N = 2, nghĩa là cấp độ nén tăng theo bậc N . Như vậy, nén

bậc cao hai mode biểu hiện khá trái ngược đối với nén bậc cao đơn mode

trong [40]. Hơn thế nữa, tiêu chuẩn được giới thiệu trong [16] có thể sử

dụng để phát hiện sự tồn tại của nén bậc cao hai mode không chỉ trong
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các trạng thái phi cổ điển hai mode mà còn trong các trường hợp khác

như bộ ghép quang phi tuyến đồng hướng [117], ngưng tụ Bose-Einstein

hai mode [51] và đo lường học [56]. Tiến hành khảo sát tính chất nén

tổng và hiệu dựa vào các biểu thức tham số nén tổng và hiệu hai mode,

chúng tôi thấy rằng có nén tổng hai mode nhưng không có nén hiệu hai

mode của các trạng thái hai mode kết hợp điện tích chẵn và lẻ. Xét cấp

độ nén tổng hai mode chẵn và lẻ trong miền giá trị nhỏ của |ξ| cho thấy

rằng khi số điện tích q tăng thì giá trị cực đại của cấp độ nén tổng hai

mode chẵn Se tăng, trong khi đó giá trị cực đại của cấp độ nén tổng hai

mode lẻ So giảm. Trong một khoảng |ξ| xác định, với số điện tích q bé,

nếu xuất hiện nén tổng hai mode trong trạng thái hai mode kết hợp điện

tích chẵn thì không có nén tổng hai mode trong trạng thái hai mode kết

hợp điện tích lẻ. Trường hợp nếu chọn q đủ lớn thì chỉ có nén tổng hai

mode của trạng thái hai mode kết hợp điện tích chẵn (xét trong một

khoảng giá trị nhỏ của |ξ| nằm lân cận giá trị |ξ| = 0) mà không có nén

tổng hai mode của trạng thái hai mode kết hợp điện tích lẻ. Khi dùng

tiêu chuẩn Hillery-Zubairy để xác định rối đa phương của các trạng thái

hai mode kết hợp điện tích chẵn và lẻ, chúng tôi thấy rằng trạng thái

hai mode này đan rối hoàn toàn. Cũng giống như trạng thái kết hợp cặp

[45], các trạng thái này có thể sử dụng như một nguồn rối hai mode cho

quá trình viễn tải biến liên tục. Ngoài ra, bằng cách dùng như một nguồn

rối của viễn tải, trạng thái hai mode kết hợp điện tích chẵn và lẻ phải

truyền được theo mọi hướng thông qua không gian mở. Do đó, chúng

tôi đề xuất mô hình tạo trạng thái này cùng với hai trường sóng truyền

đi trong miền không định xứ bằng phương tiện chéo-Kerr phi tuyến và

các nguồn vật lý chuẩn khác. Như khảo sát trong [36], điểm bất hợp lý

trong sơ đồ tạo trạng thái kết hợp cặp [35] là thay vì đặt χt = τ , các
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tác giả lại đặt χt = π/N ′ với N ′ là một số nguyên lớn. Bằng cách đặt

các tham số phù hợp χt = τ ∼ O(103) như trong [36], chúng tôi thấy

rằng độ trung thực Fe; Fo và xác suất thành công tương ứng Pe; Po của

trạng thái hai mode kết hợp điện tích chẵn và lẻ phụ thuộc vào |α| khá

trái ngược nhau. Khi |α| tăng thì độ trung thực Fe; Fo càng lớn, nhưng

xác suất Pe; Po càng nhỏ. Sử dụng phép tính số với r = 0.5 cho trạng

thái chẵn; r = 1.1 cho trạng thái lẻ, τ = 10−3 và |α| = 5× 103, cả hai độ

trung thực Fe và Fo dần đến độ trung thực cao nhất bằng 1, khi đó xác

suất thành công tương ứng Pe và Po là 0.3736 và 0.1395. Kết quả này

khá phù hợp với các khảo sát khác được cho trong [35], [36].
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Chương 3

TRẠNG THÁI CON MÈO KẾT CẶP

PHI TUYẾN ĐIỆN TÍCH VÀ

CÁC TÍNH CHẤT PHI CỔ ĐIỂN

Thí nghiệm tưởng tượng với con mèo lần đầu tiên được đưa ra bởi

ý tưởng của Schrödinger, từ đó được xem như một triết lý cho cách nhìn

mới của cơ học lượng tử. Về sau, trạng thái con mèo được tổng quát là

sự chồng chập của các trạng thái lượng tử riêng biệt của cùng một quá

trình có pha ngược nhau. Các trạng thái con mèo đóng một vai trò quan

trọng trong các thử nghiệm cơ bản của lý thuyết lượng tử; trong các

nhiệm vụ xử lý thông tin lượng tử bao gồm viễn tải lượng tử, tính toán

lượng tử và các phép đo lượng tử chính xác. Trong chương này, chúng

tôi đề xuất một trạng thái phi cổ điển mới, đó là trạng thái con mèo kết

cặp phi tuyến điện tích. Trạng thái phi cổ điển mới này là trạng thái

tổng quát từ kiểu trạng thái hai mode kết hợp điện tích, tùy thuộc vào

việc chọn hàm phi tuyến và góc pha của trạng thái này mà chúng tôi thu

được nhiều trạng thái phi cổ điển khác nhau như: trạng thái kết cặp;

trạng thái hai mode kết hợp điện tích; hai mode kết hợp điện tích chẵn

và lẻ; trạng thái con mèo kết cặp điện tích. Sau đó tiến hành nghiên cứu

các tính chất phi cổ điển của trạng thái con mèo kết cặp phi tuyến điện

tích như: tính chất phản kết chùm bậc cao hai mode; tính chất nén bậc

cao hai mode; và khảo sát tính chất đan rối của trạng thái này.
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3.1. Trạng thái con mèo kết cặp phi tuyến điện tích

Các trạng thái kết hợp phi tuyến (các trạng thái kết hợp −f) lần

đầu tiên được giới thiệu bởi Matoes Filho và Vogel [96], Man’ko cùng

cộng sự [95]. Các trạng thái này được định nghĩa là các trạng thái riêng

bên phải của các toán tử hủy boson biến dạng−f , trong đó f(n) là hàm

số phi tuyến. Trạng thái hai mode kết hợp phi tuyến điện tích được

định nghĩa như là trạng thái riêng của cặp toán tử hủy biến dạng−f :

Â = âf(n̂a), B̂ = b̂f(n̂b) và toán tử điện tích Q̂ = â†â− b̂†b̂ [1], [41], [85]

ÂB̂|ξ, q, f〉ab = ξ|ξ, q, f〉ab, Q̂|ξ, q, f〉ab = q|ξ, q, f〉ab, (3.1)

trong đó ξ = |ξ| exp(iθ) = r exp(iθ), |ξ, q, f〉ab là trạng thái hai mode kết

hợp phi tuyến điện tích, q là một số nguyên và được gọi là số điện tích.

Không mất tính tổng quát, giả sử rằng số photon ở mode a không nhỏ

hơn số photon ở mode b. Do đó, số điện tích q ≥ 0. Trong không gian

Fock, trạng thái hai mode kết hợp phi tuyến điện tích được cho bởi

|ξ, q, f〉ab = Nq,f

∞∑
n=0

ξn√
n!(n+ q)!f(n)!f(n+ q)!

|n+ q, n〉ab, (3.2)

trong đó |m,n〉 là các trạng thái Fock hai mode và hệ số chuẩn hóa

Nq,f =

( ∞∑
n=0

|ξ|2n

n!(n+ q)![f(n)!f(n+ q)!]2

)−1/2

. (3.3)

Trạng thái con mèo kết cặp phi tuyến điện tích (Nonlinear Charge

Pair Cat State: NCPCS) được định nghĩa như là sự chồng chập của cặp

trạng thái hai mode kết hợp phi tuyến điện tích lệch pha nhau một góc

π [38], [47], nghĩa là

|ξ, q, f, φ〉ab = Nφ,f [|ξ, q, f〉ab + eiφ|−ξ, q, f〉ab], (3.4)
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trong đó hệ số chuẩn hóa

Nφ,f =
1√
2

(
1 +N 2

q,f cos(φ)
∞∑
n=0

(−1)n|ξ|2n

n!(n+ q)![f(n)!f(n+ q)!]2

)−1/2

. (3.5)

Từ đó ta có một trạng thái phi cổ điển mới, đó là NCPCS được cho dưới

dạng các trạng thái Fock

|ξ, q, f, φ〉ab = Nφ,q,f

∞∑
n=0

ξn[1 + (−1)neiφ]√
n!(n+ q)!f(n)!f(n+ q)!

|n+ q〉a|n〉b , (3.6)

với Nφ,q,f = Nφ,fNq,f là hệ số chuẩn hóa có dạng

N−2
φ,q,f = (Nφ,fNq,f)

−2 =
∞∑
n=0

2r2n[1 + (−1)n cosφ]

n!(n+ q)![f(n)!f(n+ q)!]2
. (3.7)

Trường hợp f(n) = 1 thì NCPCS biểu diễn ở phương trình (3.6) trở

thành

|ξ, q, φ〉ab = Nφ,q

∞∑
n=0

ξn[1 + (−1)neiφ]

[n!(n+ q)!]1/2
|n+ q〉a|n〉b , (3.8)

trong đó Nφ,q là hệ số chuẩn hóa có dạng

N−2
φ,q = (NφNq)

−2 =
∞∑
n=0

2r2n[1 + (−1)n cosφ]

n!(n+ q)!
. (3.9)

Trạng thái được viết ở phương trình (3.8) là CPCS trong [47].

Trường hợp f(n) = 1 và φ = 0 thì phương trình (3.6) trở thành

|ξ, q, φ〉eab ≡ |ξ, q〉eab = N e
φ,q

∞∑
n=0

ξ2n√
(2n)!(2n+ q)!

|2n+ q〉a|2n〉b, (3.10)

trong đó hệ số chuẩn hóa N e
φ,q có dạng

N e
φ,q ≡ N e

q =

( ∞∑
n=0

|ξ|4n

(2n)!(2n+ q)!

)−1/2

=

(
Iq(2|ξ|) + Jq(2|ξ|)

2|ξ|q

)−1/2

.

(3.11)

Trạng thái biểu diễn ở phương trình (3.10) là TMECCS trong [37], [83]

và đã được biểu diễn ở phương trình (1.40).
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Khi f(n) = 1 và φ = π thì phương trình (3.6) trở thành

|ξ, q, φ〉oab ≡ |ξ, q〉oab = N o
φ,q

∞∑
n=0

ξ2n+1√
(2n+1)!(2n+1+q)!

|2n+ 1 + q〉a|2n+ 1〉b,

(3.12)

trong đó hệ số chuẩn hóa N o
φ,q có dạng

N o
φ,q ≡ N o

q =

( ∞∑
n=0

|ξ|4n+2

(2n+ 1)!(2n+ 1 + q)!

)−1/2

=

(
Iq(2|ξ|)− Jq(2|ξ|)

2|ξ|q

)−1/2

. (3.13)

Trạng thái biểu diễn ở phương trình (3.12) là TMOCCS trong [37], [83]

và được biểu diễn ở phương trình (1.42).

Trường hợp khi f(n) 6= 1 và φ = 0, từ phương trình (3.6), ta thu

được trạng thái hai mode kết hợp phi tuyến điện tích chẵn (Two-Mode

Even Nonlinear Charge Coherent State: TMENCCS) được cho dưới dạng

trạng thái Fock hai mode a và b là

|ξ, q, f〉eab = N e
q,f

∞∑
n=0

ξ2n√
(2n)!(2n+q)!f(2n)!f(2n+q)!

|2n+ q〉a|2n〉b, (3.14)

trong đó hệ số chuẩn hóa N e
q,f được viết dưới dạng

N e
q,f =

( ∞∑
n=0

|ξ|4n

(2n)!(2n+ q)![f(2n)!f(2n+ q)!]2

)−1/2

. (3.15)

Khi f(n) 6= 1 và φ = π, ta có trạng thái hai mode kết hợp phi

tuyến điện tích lẻ (Two-Mode Odd Nonlinear Charge Coherent State:

TMONCCS) được cho dưới dạng trạng thái Fock hai mode a và b là

|ξ, q, f〉oab = N o
q,f

∞∑
n=0

ξ2n+1√
(2n+1)!(2n+1+q)!f(2n+1)!f(2n+1+q)!

|2n+ 1 + q〉a|2n+ 1〉b,

(3.16)
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trong đó hệ số chuẩn hóa N o
q,f được viết dưới dạng

N o
q,f =

( ∞∑
n=0

|ξ|4n+2

(2n+ 1)!(2n+ 1 + q)![f(2n+ 1)!f(2n+ 1 + q)!]2

)−1/2

.

(3.17)

Lưu ý rằng trong các phương trình (3.1−3.17) chúng ta sử dụng các

định nghĩa trong [41], [85]

f(n)! = f(n)f(n−1)...f(1), f(0)! = 1. (3.18)

Hàm phi tuyến f(n) trong các phương trình trên xuất phát từ hàm

toán tử f(â†â) bằng cách thay n̂ = â†â bởi số nguyên n. Nói chung, có

thể thu được nhiều trạng thái kết hợp phi tuyến khi thay các hàm phi

tuyến f(n) hoặc các phổ gián đoạn en tương ứng khác nhau vào phương

trình biểu diễn trạng thái của hệ vật lý đang khảo sát. Các hàm phi

tuyến và các phổ gián đoạn liên hệ nhau bởi hệ thức en = nf 2(n) theo

[41]. Nếu hàm f(n) = L
(1)
n (η2)/[(n + 1)L

(0)
n (η2)] trong đó η là tham số

Lamb-Dicke và L
(m)
n (x) là đa thức Laguerre, khi đó trạng thái kết hợp phi

tuyến điện tích đang xét giống như các trạng thái dừng của chuyển động

khối tâm của một bẫy ion. Tương ứng với hàm f(n) = 1− [s/(1 + n)] là

trạng thái thêm photon, trong đó s là một số nguyên không âm. Hàm

f(n) =
√
n xuất hiện trong Hamiltonian mô tả tương tác, trong đó

cường độ phụ thuộc vào sự kết cặp giữa một nguyên tử hai mức và một

trường điện từ. Phổ gián đoạn en = n(n + µ) tương ứng với hàm thế

Pöschl-Teller có dạng f(n) =
√
n+ µ, với µ ≥ 2, trong đó trường hợp

µ = 2 tương ứng với giếng thế vô hạn, ta chọn µ > 2. Phổ gián đoạn

en = 1− [1/(n+1)2] là phổ có dạng giống phổ Hydro, với hàm phi tuyến

tương ứng f(n) =
√
n+ 2/(n+ 1).
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3.2. Các tính chất phi cổ điển của trạng thái con

mèo kết cặp phi tuyến điện tích

3.2.1. Tính chất phản kết chùm bậc cao hai mode

Như đã giới thiệu ở phần cơ sở lý thuyết, tính chất phản kết chùm

bậc cao đối với một trường bức xạ hai mode, tương ứng với số photon ở

mode a là n̂a và mode b là n̂b được khảo sát thông qua hệ số phản kết

chùm hai mode Aa,b(l,m) theo phương trình (1.54) có dạng

Aa,b(l,m) ≡
〈n̂(l+1)

a n̂
(m−1)
b 〉+ 〈n̂(m−1)

a n̂
(l+1)
b 〉

〈n̂(l)
a n̂

(m)
b 〉+ 〈n̂(m)

a n̂
(l)
b 〉

− 1 < 0.

Khi khảo sát tính chất phản kết chùm bậc cao hai mode của NCPCS,

chúng tôi dựa vào các phương trình (3.6), (3.7) và (3.20) để tính các giá

trị trung bình số hạt trong phương trình (1.54) đối với NCPCS. Giá trị

trung bình dưới dạng tổng quát được tính theo NCPCS là

〈n̂(k)
a n̂

(l)
b 〉 = 〈â†kâkb̂†lb̂l〉

= 2N 2
φ,q,f

 ∞∑
n=max(l,k−q)

[1 + (−1)n cos(φ)]|ξ|2n

(n− l)!(n+ q − k)![f(n)!f(n+ q)!]2


= 2N 2

φ,q,fCl,k,0, (3.19)

trong đó ta đặt

Cl,k,h =
∞∑

n=max(l,k−q)

[1+(−1)
n

cos(φ)]|ξ|2n
(n−l)!(n+q−k)!f(n)!f(n+q)!f(n+h)!f(n+h+q)! . (3.20)

Cấp độ phản kết chùm của NCPCS được thể hiện thông qua giá

trị của hệ số phản kết chùm hai mode Aa,b(l,m), dùng các phương trình

(1.54), (3.19) và cách đặt ở phương trình (3.20), trong trường hợp tổng

quát l ≥ m ≥ 1, ta thu được

Aa,b(l,m) =
Cm−1,l+1,0 + Cl+1,m−1,0

Cm,l,0 + Cl,m,0
− 1. (3.21)
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Chúng tôi nghiên cứu tính chất phản kết chùm bậc cao hai mode
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Hình 3.1: Sự phụ thuộc của hệ số phản kết chùm bậc cao hai mode Ae
a,b(l,m) và

Ao
a,b(l,m) vào |ξ| đối với TMECCS (a) và TMOCCS (b) khi chọn f1(n) = 1; đối

với TMENCCS (a) và TMONCCS (b) khi chọn f2(n) =
√
n, f3(n) = L

(1)
n (η2)/[(n +

1)L
(0)
n (η2)], f4(n) = 1− [s/(1 + n)], cho q = 0, l = 2, m = 2, η = 0.15 và s = 1.

của NCPCS bằng việc dùng các phương trình (3.19), (3.21). Hình 3.1

biểu diễn sự phụ thuộc của hệ số phản kết chùm bậc cao hai mode

Ae
a,b(l,m) và Ao

a,b(l,m) vào |ξ| đối với TMECCS (a) và TMOCCS (b)

khi chọn f1(n) = 1; đối với TMENCCS (a) và TMONCCS (b) khi chọn

f2(n) =
√
n, f3(n) = L

(1)
n (η2)/[(n + 1)L

(0)
n (η2)], f4(n) = 1 − [s/(1 + n)],

cho q = 0, l = 2, m = 2, η = 0.15 và s = 1. Tính chất phản kết chùm

bậc cao hai mode lúc này luôn tồn tại với các giá trị của l và m, trong

giới hạn giá trị |ξ| lân cận 0, nếu |ξ| tăng thì cấp độ phản kết chùm sẽ

giảm. Kết quả khảo sát cho hai trường hợp ở hình 3.1(a) và 3.1(b) cho

thấy khi |ξ| dần về giá trị 0 thì cấp độ phản kết chùm sẽ càng lớn và

đạt cực đại khi |ξ| = 0. Khi |ξ| chưa đủ lớn, xét với một giá trị của |ξ|

(ngoại trừ giá trị |ξ| = 0) cố định thì cấp độ phản kết chùm tương ứng

với hàm nhận dạng f2(n) là lớn nhất, ngược lại cấp độ phản kết chùm

tương ứng với hàm nhận dạng f4(n) là nhỏ nhất. Khi |ξ| đủ lớn, cấp độ

phản kết chùm theo các hàm nhận dạng đã chọn cùng hội tụ về giá trị

0.
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3.2.2. Tính chất nén bậc cao hai mode

Tính chất nén bậc cao đối với một trường bức xạ hai mode a và b

được khảo sát dựa trên tham số nén hai mode Sab(N,ϕ) đã được đề cập

ở chương 1 và thể hiện bởi phương trình (1.59) có dạng

Sab(N,ϕ) =

1

4
{<[〈(â+ b̂)2N〉e2iϕ]+〈(â†+b̂†)N(â+ b̂)N〉 − 2<2[〈(â+ b̂)Neiϕ〉]}.

Sử dụng các phương trình (3.6), (3.7), (3.20), (3.19) và phương trình

(1.59), khi bậc N = 2k + 1, với k là một số nguyên dương thì tham số

nén bậc cao hai mode Sab(N,ϕ) được khai triển dưới dạng

Sab(N,ϕ) = 2N 2
φ,q,f

( N∑
n=0

( N !

2n!(N − n)!

)2

CN−n,n,0

+
(2N)!

4(N !)2 |ξ|
N sin(Nθ + 2ϕ) sin(φ)BN

)
, (3.22)

trong đó BN được viết theo cách đặt

Bh =
∞∑
m=0

(−1)m|ξ|2m

m!(m+ q)!f(m)!f(m+ q)!f(m+ h)!f(m+ h+ q)!
. (3.23)

Khi φ = 0 hoặc φ = π thì số hạng thứ hai ở vế phải của công thức

(3.22) sẽ bằng 0, số hạng thứ nhất ...
∑N

n=0 ... ở vế phải của công thức

(3.22) luôn lớn hơn 0, do đó khi bậc N = 2k+ 1 thì tham số nén bậc cao

hai mode Sab(N,ϕ) luôn lớn hơn 0, nên không có nén bậc cao hai mode

trong trường hợp này.

Khi bậc N = 2k, trong đó k là một số nguyên dương chẵn thì tham

số nén bậc cao hai mode Sab(N,ϕ) đối với NCPCS là

Sab(N,ϕ) = 2N 2
φ,q,f

( N∑
n=0

( N !

2n!(N − n)!

)2

CN−n,n,0

+
(2N)!

4(N !)2 |ξ|
N cos(Nθ + 2ϕ)C0,0,N

)
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−
(√

2N !

[(N2 )!]
2 |ξ|

N
2 cos

(N
2
θ + ϕ

)
N 2
φ,q,fC0,0,N2

)2

. (3.24)

Khi bậc N = 2k, trong đó k là một số nguyên dương lẻ thì tham số nén

bậc cao hai mode Sab(N,ϕ) đối với NCPCS là

Sab(N,ϕ) = 2N 2
φ,q,f

( N∑
n=0

( N !

2n!(N − n)!

)2

CN−n,n,0

+
(2N)!

4(N !)2 |ξ|
N cos(Nθ + 2ϕ)C0,0,N

)
−
(√

2N !

[(N2 )!]2
|ξ|

N
2 sin

(N
2
θ + ϕ

)
sin(φ)N 2

φ,q,fBN
2

)2

. (3.25)

Khi xét với TMENCCS hoặc TMONCCS, ta có số hạng thứ ba (...)2

bên vế phải của công thức (3.25) bằng 0 (do φ = 0 hoặc φ = π, suy ra

sin(φ) = 0).
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Hình 3.2: Sự phụ thuộc của tham số nén bậc cao hai mode Sab(2, ϕ) vào |ξ| đối với

TMECCS (a) và TMOCCS (b) khi chọn f1(n) = 1; đối với TMENCCS (a) và TMON-

CCS (b) khi chọn f2(n) = (
√
n+ 2)/(n+ 1), f3(n) = L

(1)
n (η2)/[(n + 1)L

(0)
n (η2)], cho

q = 0, η = 0.15 và k = 1.

Hình 3.2 và hình 3.3 biểu diễn sự phụ thuộc của tham số nén bậc cao

hai mode Sab(2, ϕ) và Sab(4, ϕ) vào |ξ| đối với TMECCS (a) và TMOCCS

(b) khi chọn f1(n) = 1; đối với TMENCCS (a) và TMONCCS (b) khi

chọn f2(n) = (
√
n+ 2)/(n+ 1), f3(n) = L

(1)
n (η2)/[(n + 1)L

(0)
n (η2)], cho
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Hình 3.3: Sự phụ thuộc của tham số nén bậc cao hai mode Sab(4, ϕ) vào |ξ| đối với

TMECCS (a) và TMOCCS (b) khi chọn f1(n) = 1; đối với TMENCCS (a) và TMON-

CCS (b) khi chọn f2(n) = (
√
n+ 2)/(n+ 1), f3(n) = L

(1)
n (η2)/[(n + 1)L

(0)
n (η2)], cho

q = 0, η = 0.15 và k = 2.

q = 0, η = 0.15 và cos[2(kθ + ϕ)] = −1. Các hình vẽ đều cho thấy rằng

khi bậc N là chẵn thì tham số nén bậc cao hai mode Sab(N,ϕ) luôn tồn

tại giá trị nhỏ hơn 0 và sẽ càng âm hơn khi |ξ| tăng. Có nghĩa là tồn tại

nén bậc cao hai mode của NCPCS nếu bậc N là chẵn.

3.2.3. Khảo sát tính chất đan rối

Các tiêu chuẩn được áp dụng để dò tìm đan rối của một số hệ hai

mode được đưa ra trong [62], [124]. Theo tiêu chuẩn đan rối Hillery-

Zubairy trong [62], một trạng thái hai mode a và b đan rối với nhau khi

hệ số đan rối

R = 〈(â†)mâm〉〈(b̂†)nb̂n〉 − |〈âmb̂n〉|2 < 0 (3.26)

thỏa mãn với bất kỳ các số nguyên m, n ≥ 1. Sử dụng các phương trình

(3.6), (3.7), (3.20), (3.19) và (3.26), xét cho trường hợp m = n = 2k, với

k là một số nguyên dương, ta có

R = 4N 4
φ,q,f(C0,2k,0C2k,0,0 − ||ξ|2ke(i2kθ)C0,0,2k|2)

= 4N 4
φ,q,f [C0,2k,0C2k,0,0 − (|ξ|2kC0,0,2k)

2], (3.27)
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trường hợp m = n = 2k + 1, với k là một số nguyên dương, ta có

R = 4N 4
φ,q,fC0,2k+1,0C2k+1,0,0 − |N 2

φ,q,f |ξ|(2k+1)ei(2k+1)θ[−2i sin(φ)]B2k+1|2

= 4N 4
φ,q,f [C0,2k+1,0C2k+1,0,0 − (|ξ|(2k+1) sin(φ)B2k+1)

2]. (3.28)

Theo công thức (3.28), nếu xét trong hai TMENCCS và TMONCCS,

tương ứng với NCPCS khi chọn φ = 0 hoặc φ = π, suy ra sin(φ) = 0 và

lúc này số hạng trong dấu (...)2 bên vế phải bằng không, do đó luôn có

hệ số đan rối R > 0, nên không có đan rối trong trường hợp này.
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Hình 3.4: Sự phụ thuộc của hệ số đan rối Re và Ro vào |ξ| đối với TMECCS (a) và

TMOCCS (b) khi chọn f1(n) = 1; đối với TMENCCS (a) và TMONCCS (b) khi chọn

f2(n) =
√
n+ 2/(n+ 1), f3(n) = L

(1)
n (η2)/[(n+ 1)L

(0)
n (η2)], cho q = 0, k = 2, η = 0.25

và µ = 2.

Hình 3.4 biểu diễn sự phụ thuộc của hệ số đan rối Re và Ro vào

|ξ|, đối với TMECCS (a) và TMOCCS (b) khi chọn f1(n) = 1; đối với

TMENCCS (a) và TMONCCS (b) khi chọn f2(n) =
√
n+ 2/(n + 1),

f3(n) = L
(1)
n (η2)/[(n + 1)L

(0)
n (η2)], cho q = 0, k = 2, η = 0.25 và µ = 2.

Trong tất cả các trạng thái đang xét, với các tham số cho trước và hàm số

đã chọn thì Re và Ro luôn âm với bất kỳ giá trị nào của |ξ| và âm hơn khi

|ξ| tăng, có nghĩa là trong trường hợp này, TMENCCS và TMONCCS

là hai trạng thái đan rối hoàn toàn.

Như vậy trong chương này, chúng tôi đã khảo sát tính chất phản kết
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chùm bậc cao, tính chất nén bậc cao và tính chất đan rối của trạng thái

con mèo kết cặp phi tuyến điện tích. Kết quả cho thấy rằng tính chất

phản kết chùm bậc cao hai mode xuất hiện chỉ với một số các giá trị của

q, l, m và hàm f(n) được chọn hợp lý. Trong giới hạn giá trị |ξ| rất bé,

nếu |ξ| tăng thì mức độ phản kết chùm bậc cao hai mode sẽ giảm. Mức

độ phản kết chùm cực đại khi |ξ| = 0. Khảo sát nén bậc cao hai mode,

chúng tôi thấy rằng khi bậc N là lẻ, ứng với φ = 0 và φ = π thì không có

nén bậc cao hai mode trong trạng thái con mèo kết cặp phi tuyến điện

tích, gồm cả nén hai mode thông thường (N = 1). Tuy nhiên, nếu bậc

N là chẵn thì sẽ có nén bậc cao hai mode trong trạng thái này. Tham số

nén Sab(N,ϕ) sẽ âm hơn khi |ξ| lớn. Khi khảo sát tính chất đan rối hai

mode cho cả hai trạng thái hai mode kết hợp phi tuyến điện tích chẵn

và lẻ, trong trường hợp m = n = 2k, với các tham số cho trước và hàm

số f(n) đã chọn, chúng tôi nhận thấy Re và Ro luôn âm với bất kỳ giá

trị nào của |ξ|, và âm hơn khi |ξ| tăng. Điều này có ý nghĩa trong việc

sử dụng các trạng thái này làm nguồn rối để viễn tải lượng tử là hoàn

toàn khả thi.
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Chương 4

VIỄN TẢI LƯỢNG TỬ SỬ DỤNG

NGUỒN RỐI TRẠNG THÁI

CON MÈO KẾT CẶP ĐIỆN TÍCH

VÀ PHI TUYẾN ĐIỆN TÍCH

Vai trò của các trạng thái đan rối hai mode đã được chỉ ra trong

nhiều lĩnh vực của thông tin lượng tử như: viễn tải lượng tử; tính toán

lượng tử; mã hóa lượng tử; viễn tạo trạng thái;... Chúng ta có thể thấy

rõ điều đó qua một số quá trình lượng tử với các trạng thái nén chân

không hai mode [98], trạng thái kết hợp cặp [45]. Thông thường, một

trạng thái với hiệu ứng đan rối càng mạnh sẽ cho mức độ thành công

của các nhiệm vụ lượng tử càng cao. Dĩ nhiên là mức độ thành công còn

phụ thuộc vào từng trạng thái và các mô hình thực hiện phù hợp với nó

[31], [72], [98], hay sự ảnh hưởng của tính chất phá kết hợp [31], [81].

Trong phần đầu của chương này, chúng tôi sẽ đánh giá mức độ đan rối

của trạng thái con mèo kết cặp điện tích (CPCS) và trạng thái con mèo

kết cặp phi tuyến điện tích (NCPCS). Các tiêu chuẩn mà chúng tôi đã

khảo sát trước đây mới chỉ là điều kiện cần để phát hiện ra có hay không

có đan rối trong các trạng thái này mà thôi. Do đó, để có một cái nhìn

đầy đủ về tính chất đan rối của các trạng thái này, chúng tôi sử dụng

thêm một số điều kiện đủ để đánh giá mức độ rối của chúng. Sau đó,
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chúng tôi sẽ khảo sát quá trình viễn tải lượng tử khi sử dụng các trạng

thái này làm nguồn rối để viễn tải một trạng thái kết hợp.

4.1. Định lượng độ rối

Tính chất đan rối của TMECCS và TMOCCS đã được khảo sát

trong [37]. Trong đó các tác giả đã sử dụng tiêu chuẩn đan rối Hillery-

Zubairy [61]. Kết quả khảo sát cho thấy trạng thái này có tính chất đan

rối, cấp độ đan rối càng âm khi biên độ |ξ| càng lớn nhưng khó kết luận

được độ mạnh hay yếu của đan rối giữa các mode trong trạng thái. Vấn

đề đặt ra cho chúng ta là trả lời được câu hỏi khi có thêm hiệu ứng

phi tuyến vào TMECCS và TMOCCS, điều này tương ứng với hàm phi

tuyến f(n) 6= 1 thì nó sẽ có biểu hiện tính đan rối như thế nào? Để thuận

lợi trong việc đánh giá cấp độ đan rối của CPCS và NCPCS, chúng tôi

dùng tiêu chuẩn của Agarwal và Biswas [6]. Ta có entropy tuyến tính đã

được định nghĩa bởi phương trình (1.89) có dạng

M = 1− Tr(ρ̂2
a),

trong đó Tr(ρ̂2
a) là phép lấy vết của ma trận mật độ rút gọn ρ̂a bình

phương. Lưu ý rằng khi một trạng thái đan rối càng mạnh nếu M càng

gần đơn vị. Trạng thái đan rối cực đại khi M = 1, trường hợp M = 0

tương ứng với trạng thái không đan rối. Xét trong trường hợp tổng quát,

ma trận mật độ ρ̂ của NCPCS có dạng

ρ̂ = |ξ, q, f, φ〉ab ba〈ξ, q, f, φ|

= N 2
φ,q,f

∞∑
m,n=0

ξn(ξ∗)m[1 + (−1)neiφ][1 + (−1)me−iφ]√
m!n!(m+ q)!(n+ q)!f(m)!f(n)!f(m+ q)!f(n+ q)!

× |n+ q〉a |n〉b b〈m| a〈m+ q|. (4.1)
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Do đó, ma trận mật độ rút gọn ρ̂a của NCPCS xét đối với mode a là

ρ̂a = Trb(ρ̂)

= N 2
φ,q,f

∞∑
m,n=0

ξn(ξ∗)m[1 + (−1)neiφ][1 + (−1)me−iφ]√
m!n!(m+ q)!(n+ q)!f(m)!f(n)!f(m+ q)!f(n+ q)!

× Trb(|n+ q〉a |n〉b b〈m| a〈m+ q|)

= N 2
φ,q,f

∞∑
m,n=0

ξn(ξ∗)m[1 + (−1)neiφ][1 + (−1)me−iφ]√
m!n!(m+ q)!(n+ q)!f(m)!f(n)!f(m+ q)!f(n+ q)!

× |n+ q〉a a〈m+ q| 〈m|n〉

= 2N 2
φ,q,f

∞∑
n=0

|ξ|2n[1 + (−1)n cosφ]

n!(n+ q)![f(n)!f(n+ q)!]2
|n+ q〉a a〈n+ q|, (4.2)

trong đó Trb(ρ̂) là phép lấy vết ma trận mật độ ρ̂ của NCPCS lên mode

b. Từ phương trình (4.2), ta suy ra

ρ̂2
a = 4N 4

φ,q,f

×
∞∑

m,n=0

|ξ|2(n+m)[1 + (−1)n cosφ][1 + (−1)m cosφ]

n!(n+ q)!m!(m+ q)![f(n)!f(n+ q)!]2[f(m)!f(m+ q)!]2

× |n+ q〉a a〈n+ q|m+ q〉a a〈m+ q|

= 4N 4
φ,q,f

∞∑
n=0

|ξ|4n[1 + (−1)n cosφ]
2

{n!(n+ q)![f(n)!f(n+ q)!]2}2 |n+ q〉a a〈n+ q|. (4.3)

Từ đó ta nhận được kết quả cuối cùng như sau:

M = 1− Tr(ρ̂2
a)

= 1− 4N 4
φ,q,f

∞∑
n=0

|ξ|4n[1 + (−1)n cosφ]
2

{n!(n+ q)![f(n)!f(n+ q)!]2}2Tr(|n+ q〉a a〈n+ q|)

= 1− 4N 4
φ,q,f

∞∑
n=0

|ξ|4n[1 + (−1)n cosφ]
2

{n!(n+ q)![f(n)!f(n+ q)!]2}2 〈n+ q|n+ q〉

= 1− 4N 4
φ,q,f

∞∑
n=0

|ξ|4n[1 + (−1)n cosφ]
2

{n!(n+ q)![f(n)!f(n+ q)!]2}2 . (4.4)



81

Xét trường hợp f(n) = 1 thì NCPCS sẽ chuyển thành CPCS, en-

tropy tuyến tính M được tính theo phương trình (4.4) trở thành

M = 1− Tr(ρ̂2
a)

= 1− 4N 4
φ,q

∞∑
n=0

|ξ|4n[1 + (−1)n cosφ]
2

[n!(n+ q)!]2
Tr(|n+ q〉a a〈n+ q|)

= 1− 4N 4
φ,q

∞∑
n=0

|ξ|4n[1 + (−1)n cosφ]
2

[n!(n+ q)!]2
. (4.5)

Khi số điện tích q = 0, ta có

M = 1− 4N 4
φ,0

∞∑
n=0

|ξ|4n[1 + (−1)n cosφ]
2

(n!)4 . (4.6)
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Hình 4.1: Sự phụ thuộc của entropy tuyến tính Me(o) vào |ξ| đối với TMECCS (đường

liền nét) và TMOCCS (đường đứt nét), cho q = 0.

Chúng tôi khảo sát entropy tuyến tính của TMECCS và TMOCCS

tương ứng với CPCS trong trường hợp φ = 0 hoặc φ = π, cho q = 0. Kết

quả hình 4.1 cho thấy TMECCS và TMOCCS đều là những trạng thái

đan rối. Khi biên độ |ξ| đủ lớn, cấp độ đan rối tăng theo giá trị của |ξ|.

Tuy nhiên, có thể nói rằng tính chất đan rối của chúng đủ mạnh khi biên

độ |ξ| đạt đến giá trị đủ lớn và lúc này cấp độ đan rối của TMECCS và
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Hình 4.2: Sự phụ thuộc của entropy tuyến tính Me và Mo vào |ξ| đối với TMECCS (a)

và TMOCCS (b), cho q = 0, 2, 4, 5.

TMOCCS là gần bằng nhau. Gọi |ξ|1 là giá trị biên độ vừa đủ lớn để cho

cấp độ đan rối của TMECCS và TMOCCS bắt đầu xấp xỉ bằng nhau,

khi đó độ chênh lệch về cấp độ đan rối của TMECCS và TMOCCS càng

tăng khi |ξ|1 lùi dần về 0. Khảo sát entropy tuyến tính của TMECCS và

TMOCCS khi q = 0, 2, 4, 5, kết quả được thể hiện trên hình 4.2(a) và

4.2(b). Cấp độ đan rối lúc này luôn tồn tại với bất kỳ giá trị nào của số

điện tích q ≥ 0. Nếu |ξ| đủ lớn thì cấp độ đan rối sẽ tăng theo giá trị của

|ξ| và trong cả hai trạng thái có cấp độ đan rối cực đại xấp xỉ bằng nhau

(gần bằng 1) khi |ξ| đạt gần một giá trị tới hạn |ξ|2. Trong giới hạn giá

trị bé của |ξ|, độ chênh lệch về cấp độ đan rối theo các giá trị của q đối

với cả TMECCS và TMOCCS tăng khi |ξ| lùi dần về 0, tại |ξ| = 0 cấp

độ đan rối cho cả hai trạng thái đạt cực tiểu. Thực hiện việc khảo sát số

khi giá trị của |ξ| = 5 theo thứ tự các giá trị số điện tích q = 0, 2, 4, 5,

ta thu được các giá trị entropy tuyến tính của TMECCS (TMOCCS),

tương ứng với M = 0.63921 (0.643115), 0.638614 (0.634793), 0.623999

(0.624541) và 0.611858 (0.619544). Trường hợp giá trị |ξ| = 180 theo

thứ tự các giá trị số điện tích q = 0, 2, 4, 5, tương tự ta thu được các

giá trị entropy tuyến tính của TMECCS (TMOCCS), tương ứng với

M = 0.938925 (0.938465), 0.939292 (0.938923), 0.939581 (0.939288) và
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0.9397 (0.93944). Số liệu cho thấy khi |ξ| lớn, sự sai khác nhau về giá trị

entropy tuyến tính theo các giá trị số điện tích khác nhau là rất ít. Điều

này đồng nghĩa rằng khi biên độ kết hợp lớn đến một giá trị tới hạn |ξ|2
nào đó, với các giá trị số điện tích q khác nhau thì entropy tuyến tính sẽ

hội tụ về cùng một giá trị cực đại. Kết quả cũng cho thấy cấp độ biểu

hiện đan rối giữa TMECCS và TMOCCS là tương tự nhau khi biên độ

|ξ| đủ lớn, vì giá trị entropy tuyến tính của cả hai trạng thái lúc này

gần bằng nhau. Như vậy, CPCS là một trạng thái đạt đến cấp độ đan

rối cực đại khi |ξ| đạt đến một giá trị tới hạn và nó thỏa mãn điều kiện

đan rối để thực hiện các nhiệm vụ lượng tử.

Xét trường hợp f(n) 6= 1 và q = 0, điều này có nghĩa là số photon

của mode a bằng số photon của mode b, ta có

M = 1− 4N 4
φ,0,f

∞∑
n=0

|ξ|4n[1 + (−1)n cosφ]
2

[n!(f(n)!)2]
4 . (4.7)

Kết quả khảo sát entropy tuyến tính cho trường hợp f(n) 6= 1 bao

gồm các hàm phi tuyến f2(n) = 1 − [s/(1 + n)], f3(n) =
√
µ+ n và

f4(n) = L1
n(η

2)/[(1 + n)Ln(η
2)] đối với TMENCCS và TMONCCS so

sánh với entropy tuyến tính ở trường hợp f1(n) = 1 đối với TMECCS

và TMOCCS, cho q = 0, η = 0.15, s = 1 và µ = 3 được thể hiện trên

hình 4.3.

Các kết quả khảo sát cho thấy khi chọn φ = 0 và φ = π thì

CPCS và NCPCS là những trạng thái đan rối. Tuy nhiên có thể nói

rằng tính chất đan rối của chúng không thực sự mạnh. Cấp độ đan rối

tăng theo giá trị của biên độ |ξ|. Khi hàm phi tuyến nhận các dạng

khác nhau tương ứng với f3(n), f4(n) cho thấy cấp độ đan rối của

NCPCS giảm so với CPCS. Chỉ có trường hợp hàm phi tuyến nhận

dạng f2(n) cho cấp độ đan rối cao hơn một chút so với CPCS. Kết
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Hình 4.3: Sự phụ thuộc của entropy tuyến tính Me và Mo vào |ξ| đối với TMECCS

(a) và TMOCCS (b) khi chọn f1(n) = 1; đối với TMENCCS (a) và TMONCCS (b)

khi chọn f2(n) = 1− [s/(1 + n)], f3(n) =
√
µ+ n, f4(n) = L1

n(η2)/[(1 + n)Ln(η2)], cho

q = 0, η = 0.15, s = 1 và µ = 3.

quả khảo sát bằng phép tính số theo phần mềm Mathematica đối với

NCPCS càng thể hiện rõ điều đó: trường hợp giữ nguyên giá trị |ξ| =

5, φ = 0 (π), theo thứ tự các hàm f1(n), f2(n), f3(n) và f4(n), ta cóM =

0.639 (0.643), 0.650 (0.651), 0.405 (0.04) và 0.595 (0.605); trường hợp giữ

nguyên giá trị |ξ| = 30, φ = 0 (π), ta có M = 0.8542 (0.8542), 0.8544

(0.8544), 0.4927 (0.5215) và 0.8492 (0.8492). Tất cả các giá trị đều được

tính với η = 0.15, s = 1 và µ = 3. Số liệu cho thấy khi |ξ| lớn, sự sai

khác nhau về giá trị entropy tuyến tính theo các dạng hàm phi tuyến

khác nhau là rất ít. Điều này đồng nghĩa rằng khi biên độ kết hợp càng

lớn, giá trị entropy tuyến tính theo các hàm f(n) khác nhau sẽ hội tụ

về giá trị entropy tuyến tính của CPCS. Khi biên độ |ξ| đủ lớn, giá trị

entropy tuyến tính của trạng thái TMENCCS (TMECCS) và TMON-

CCS (TMOCCS) gần bằng nhau, vì vậy cấp độ biểu hiện đan rối của

hai trạng thái là tương tự nhau. Như vậy, mặc dù NCPCS không phải

là một trạng thái có cấp độ đan rối cực đại nhưng nó vẫn thỏa mãn

điều kiện đan rối để thực hiện các nhiệm vụ lượng tử. Ngay sau đây, quá

trình viễn tải lượng tử một trạng thái kết hợp khi sử dụng NCPCS làm
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nguồn rối sẽ được khảo sát một cách chi tiết.

4.2. Viễn tải lượng tử sử dụng nguồn rối trạng thái

con mèo kết cặp điện tích và phi tuyến điện

tích

Như đã nói ở các phần trước, trong quá trình viễn tải lượng tử biến

liên tục, người gởi sẽ thực hiện một phép đo nối tùy thuộc vào tính chất

của nguồn rối và trạng thái được viễn tải như phép đo hiệu số hạt và

tổng pha [98]; phép đo tổng và hiệu các biên độ trực giao [43]; phép đo

tổng số hạt và hiệu pha [31]; phép đo số photon [17]. Trong phần này,

chúng ta sẽ khảo sát quá trình viễn tải lượng tử sử dụng NCPCS theo

hai cách khác nhau: đo đồng thời hiệu tọa độ và tổng xung lượng; đo

đồng thời tổng số hạt và hiệu pha. Trên cơ sở đó, chúng ta xét tới ảnh

hưởng của hàm phi tuyến và các tham số trạng thái lên mức độ thành

công của quá trình viễn tải. Trong cả hai trường hợp, chúng ta thực hiện

viễn tải một trạng thái kết hợp |α〉c của mode c.

4.2.1. Viễn tải lượng tử theo cách đo hiệu tọa độ và tổng xung

lượng

Giả sử A và B cùng chung một NCPCS, mode a được gởi tới A,

mode b được gởi tới B, A muốn gởi cho B một trạng thái kết hợp |α〉c.

Giao thức chúng ta sử dụng đã được nêu trong [26]. Trạng thái hệ vào

bây giờ là

|Φin〉c = |ξ, q, f, φ〉ab|α〉c
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= Nφ,q,f

∞∑
n=0

ξn[1 + (−1)neiφ]√
n!(n+ q)!f(n)!f(n+ q)!

|n+ q〉a|n〉b|α〉c. (4.8)

A thực hiện phép đo đồng thời hiệu tọa độ và tổng xung lượng trên hai

mode a và c. Sau phép đo này, trạng thái chưa chuẩn hóa giữa A và B

trở thành

|Φ(β)〉b =
Nφ,q,f√

π

∞∑
n,j=0

ξn[1 + (−1)neiφ]√
n!(n+ q)!f(n)!f(n+ q)!

× |n〉b a〈j|n+ q〉a c〈j|D̂c(−β)|α〉c. (4.9)

Sử dụng tính chất trực giao của trạng thái Fock và của toán tử dịch

chuyển, chúng ta viết được trạng thái sau khi A thực hiện phép đo như

sau:

|Φ(β)〉b =
Nφ,q,f√

π

∞∑
n=0

ξn[1 + (−1)neiφ]e(αβ∗−α∗β)√
n!(n+ q)!f(n)!f(n+ q)!

|n〉b a〈n+ q|α− β〉c

=
Nφ,q,fe

−|α−β|2/2
√
π

∞∑
n=0

ξn[1 + (−1)neiφ](α− β)n+qe(αβ∗−α∗β)

(n+ q)!
√
n!f(n)!f(n+ q)!

|n〉b

=
Nφ,q,fe

−|α−β|2/2
√
π

∞∑
n=0

ξn[1 + (−1)neiφ](α− β)n+qe(αβ∗−α∗β)

(n+ q)!
√
n!f(n)!f(n+ q)!

|n〉b.

(4.10)

Xác suất để A nhận được các giá trị x−, y+ là

P (β) = ||Φ(β)〉b|2. (4.11)

Khi có kết quả đo số phức β, A sẽ gởi cho B bằng kênh thông tin cổ

điển. Sau đó, B sẽ thực hiện phép biến đổi unita bằng cách dùng toán

tử dịch chuyển D̂b(β) tác dụng lên trạng thái của mình để cho ra trạng

thái được viễn tải

|Φout〉b =
Nφ,q,fe

−|α−β|2/2
√
π

×
∞∑
n=0

ξn[1 + (−1)neiφ](α− β)n+qe(αβ∗−α∗β)

(n+ q)!
√
n!f(n)!f(n+ q)!

D̂b(β)|n〉b. (4.12)
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Quá trình viễn tải đến đây là kết thúc, chúng ta sử dụng tiêu chuẩn để

đánh giá mức độ hoàn thành của quá trình này thông qua giá trị độ

trung thực trung bình. Ta có

c〈α|Φout〉b =
Nφ,q,fe

−|α−β|2/2
√
π

×
∞∑
n=0

ξn[1 + (−1)neiφ](α− β)n+qe(αβ∗−α∗β)

(n+ q)!
√
n!f(n)!f(n+ q)!

c〈α|D̂b(β)|n〉b

=
Nφ,q,fe

−|α−β|2/2
√
π

∞∑
n=0

ξn[1+(−1)
n
eiφ](α−β)

n+q
e(αβ

∗−α∗β)

(n+q)!
√
n!f(n)!f(n+q)! c〈α|D̂†b(−β)|n〉b

=
Nφ,q,fe

−|α−β|2/2
√
π

∞∑
n=0

ξn[1 + (−1)neiφ](α− β)n+q

(n+ q)!
√
n!f(n)!f(n+ q)!

c〈α− β|n〉b

=
Nφ,q,fe

−|α−β|2

√
π

∞∑
n=0

ξn[1 + (−1)neiφ](α∗ − β∗)n(α− β)n+q

n!(n+ q)!f(n)!f(n+ q)!
. (4.13)

Từ đó suy ra

|c〈α|Φout〉b|2 =
N 2
φ,q,fe

−2|α−β|2

π

×
∞∑

m,n=0

(ξ∗)m[1 + (−1)me−iφ](α− β)m(α∗ − β∗)m+q

m!(m+ q)!f(m)!f(m+ q)!

× ξn[1 + (−1)neiφ](α∗ − β∗)n(α− β)n+q

n!(n+ q)!f(n)!f(n+ q)!
=
N 2
φ,q,fe

−2|α−β|2

π

∞∑
m,n=0

× (ξ∗)mξn[1 + (−1)me−iφ][1 + (−1)neiφ](α− β)m+n+q(α∗ − β∗)m+n+q

n!m!(n+ q)!(m+ q)!f(n)!f(n+ q)!f(m)!f(m+ q)!
.

(4.14)

Độ trung thực trung bình được định nghĩa trong [26] là

Fav =

∫
d2β|c〈α|Φout〉b|2. (4.15)

Thay kết quả ở phương trình (4.14) vào biểu thức tích phân của phương

trình (4.15), chúng ta nhận được

Fav =
N 2
φ,q,f

π

∞∑
m,n=0

(ξ∗)mξn[1 + (−1)me−iφ][1 + (−1)neiφ]

n!m!(n+ q)!(m+ q)!f(n)!f(n+ q)!f(m)!f(m+ q)!
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×
∫
e−2|α−β|2(α− β)m+n+q(α∗ − β∗)m+n+qd2β

=
N 2
φ,q,f

π

∞∑
m,n=0

(ξ∗)mξn[1 + (−1)me−iφ][1 + (−1)neiφ]

n!m!(n+ q)!(m+ q)!f(n)!f(n+ q)!f(m)!f(m+ q)!

×
∫
e−2|α−β|2(α− β)m+n+q(α∗ − β∗)m+n+qd2(α− β). (4.16)

Lưu ý rằng đối với tích phân theo β thì α là một hằng số. Sử dụng tích

phân phức ∫
e−s|γ|

2

(γ∗)i(γ)jd2γ = π

√
i!j!δij
si+1

. (4.17)

Từ đó, độ trung thực trung bình của quá trình này được xác định là

Fav =
∞∑

m,n=0

N 2
φ,q,f(ξ

∗)
m
ξn[1 + (−1)me−iφ][1 + (−1)neiφ](m+ n+ q)!

2n!m!(n+ q)!(m+ q)!2m+n+qf(n)!f(n+ q)!f(m)!f(m+ q)!
.

(4.18)

Trong trường hợp f(n) = 1 thì NCPCS sẽ chuyển thành CPCS, khi

đó độ trung thực trung bình của quá trình viễn tải theo phương trình

(4.18) trở thành

Fav =
N 2
φ,q

2

∞∑
m,n=0

(ξ∗)mξn[1 + (−1)me−iφ][1 + (−1)neiφ](m+ n+ q)!

n!m!(n+ q)!(m+ q)!2m+n+q
.

(4.19)

Giả sử ξ thực, khi đó ξ = |ξ|, cho q = 0, ta có

Fav =
N 2
φ,0

2

∞∑
m,n=0

|ξ|m+n(m+ n)![1 + (−1)me−iφ][1 + (−1)neiφ]

(n!m!)22m+n
. (4.20)

Biểu thức độ trung thực trung bình ở trên cho thấy rằng nó không

phụ thuộc vào trạng thái được viễn tải. Tuy nhiên, kết quả khảo sát Fav

thể hiện trên hình 4.4 cho thấy quá trình viễn tải chỉ thành công với

TMECCS khi biên độ |ξ| bé và giá trị cực đại của độ trung thực trung

bình là thấp, khi |ξ| lớn và càng tăng, độ trung thực trung bình càng

giảm. Điều này có thể lý giải như sau: Giao thức của chúng tôi sử dụng

để viễn tải phù hợp hơn cho các nguồn rối với trạng thái Gauss, mặt
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Hình 4.4: Sự phụ thuộc của độ trung thực trung bình Fav vào |ξ| đối với TMECCS

(đường liền nét) và TMOCCS (đường đứt nét), cho q = 0.

khác CPCS trong hai trường hợp được khảo sát chỉ chứa số photon chẵn

hoặc lẻ mà trạng thái được viễn tải là một trạng thái kết hợp có đủ số

hạt chẵn và lẻ, do vậy mức độ thành công sẽ không cao.
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Hình 4.5: Sự phụ thuộc của độ trung thực trung bình Fav vào |ξ| đối với TMECCS (a)

và TMOCCS (b), cho q = 0, 2, 4, 5.

Hình 4.5 biểu diễn sự phụ thuộc của Fav vào |ξ| đối với TMECCS

(a) và TMOCCS (b), cho q = 0, 2, 4, 5. Độ trung thực Fav của quá trình

viễn tải sử dụng nguồn rối là TMECCS và TMOCCS thu được khi q > 0

luôn nhỏ hơn 0.5, nên không thể dùng cho quá trình viễn tải.

Xét trường hợp f(n) 6= 1 đối với trạng thái đang khảo sát là NCPCS
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cùng giả thiết ξ là số thực, khi đó ξ = |ξ| và số photon ở hai mode a và b

bằng nhau, nghĩa là số điện tích q = 0. Từ đó, ta có độ trung thực trung

bình của quá trình viễn tải một trạng thái kết hợp sử dụng NCPCS làm

nguồn rối theo cách đo hiệu tọa độ và tổng xung lượng là

Fav =
N 2
φ,0,f

2

∞∑
m,n=0

|ξ|m+n(m+ n)![1 + (−1)me−iφ][1 + (−1)neiφ]

(n!m!)22m+n[f(n)!f(m)!]2
. (4.21)

Biểu thức độ trung thực trung bình ở phương trình (4.21) cho thấy rằng
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Hình 4.6: Sự phụ thuộc của độ trung thực trung bình Fav vào |ξ| đối với TMECCS (a)

và TMOCCS (b) khi chọn f1(n) = 1; đối với TMENCCS (a) và TMONCCS (b) khi

chọn f2(n) = 1− [s/(1 + n)], f3(n) =
√
µ+ n và f4(n) = L1

n(η2)/[(1 + n)Ln(η2)], cho

q = 0, η = 0.15, s = 1 và µ = 3.

nó không phụ thuộc vào trạng thái được viễn tải. Tuy nhiên, kết quả khảo

sát Fav cho trường hợp f(n) 6= 1 đối với TMENCCS và TMONCCS khi

chọn các hàm phi tuyến f2(n) = 1−[s/(1+n)], f3(n) =
√
µ+ n, f4(n) =

L1
n(η

2)/[(1 + n)Ln(η
2)] được so sánh với Fav ở trường hợp f1(n) = 1 đối

với TMECCS và TMOCCS, cho q = 0, η = 0.15, s = 1 và µ = 3 thể hiện

trên hình 4.6 cho thấy quá trình viễn tải chỉ thành công với TMENCCS

khi biên độ |ξ| bé và giá trị cực đại của độ trung thực trung bình là

thấp. Khi |ξ| lớn và càng tăng, độ trung thực trung bình càng giảm. Với

các trường hợp khảo sát ở trên, nhìn chung khi biên độ |ξ| lớn thì việc

có thêm hiệu ứng phi tuyến sẽ làm cho Fav giảm đi đáng kể. Điều này



91

tương đối phù hợp với các kết quả khảo sát tính chất đan rối trong phần

trước, đó là hiệu ứng phi tuyến sẽ làm giảm đi (dù rất ít) giá trị của

entropy tuyến tính. Khi giá trị của |ξ| chưa đủ lớn, chỉ có trường hợp

hàm phi tuyến nhận dạng f3(n) là mở rộng được miền viễn tải cho các

giá trị |ξ|, theo kết quả tính toán thì giá trị µ càng tăng lên, miền viễn

tải thành công càng mở rộng về phía giá trị |ξ| lớn.
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Hình 4.7: Sự phụ thuộc của độ trung thực trung bình Fav vào |ξ| đối với TMECCS

khi chọn f1(n) = 1; đối với TMENCCS khi chọn f2(n) = L1
n(η22)/[(1 + n)Ln(η22)] và

f3(n) = L1
n(η23)/[(1 + n)Ln(η23)], cho η2 = 0.3 và η3 = 0.45.

Xét cho trường hợp riêng đối với các hàm phi tuyến nhận dạng

f2(n) và f3(n) theo hình 4.7 cho thấy rằng khi η tăng dần, miền viễn tải

thành công cũng sẽ được dịch về phía giá trị |ξ| lớn hơn. Điều này cũng

đồng nghĩa với việc nếu chọn η phù hợp thì độ trung thực trung bình

có thể tăng lên nếu cố định |ξ| ở một giá trị phù hợp. Dĩ nhiên, giá trị

cực đại của Fav trong trường hợp này có xu hướng giảm xuống nhưng

không đáng kể. Độ trung thực trung bình Fav sẽ giảm khi |ξ| tăng vượt

quá khoảng giá trị phù hợp được chọn. Miền viễn tải thành công khi

chọn hàm phi tuyến nhận dạng f2(n) và f3(n) rộng hơn so với miền viễn

tải thành công khi chọn hàm tuyến tính nhận dạng f1(n). Như vậy, tùy

từng hàm phi tuyến khác nhau nếu được lựa chọn giá trị phù hợp cho
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các tham số của chúng, mức độ thành công của quá trình viễn tải cũng

được cải thiện đáng kể.

4.2.2. Viễn tải lượng tử theo cách đo tổng số hạt và hiệu pha

Để có một cách nhìn đầy đủ ảnh hưởng của hiệu ứng phi tuyến đến

mức độ thành công của quá trình viễn tải lượng tử, chúng ta tiếp tục

sử dụng giao thức đã được đề xuất trong [31]. Mặc dù giao thức này sử

dụng phù hợp hơn cho viễn tải các trạng thái có số hạt xác định nhưng

giao thức cũng hoạt động tốt với việc viễn tải trạng thái kết hợp có biên

độ nhỏ. Trạng thái hệ vào bây giờ vẫn được xác định như phương trình

(4.8). Sử dụng khai triển trong không gian Fock, trạng thái kết hợp cần

viễn tải có dạng

|α〉c = e−
|α|2
2

∞∑
m=0

αm√
m!
|m〉c. (4.22)

Phương trình (4.8) trở thành

|Φin〉c = Nφ,q,fe
− |α|

2

2

∞∑
n,m=0

ξn[1 + (−1)neiφ]αm√
n!(n+ q)!m!f(n)!f(n+ q)!

|n+ q〉a|n〉b|m〉c.

(4.23)

Tiếp theo, A sẽ thực hiện việc đo nối trên hai mode a và c bằng phép

đo đồng thời tổng số hạt và hiệu pha. Với việc thực hiện phép đo tổng

số hạt Na +Nc và hiệu pha ϕa − ϕc, trạng thái của hệ chuyển thành

|Φ〉b =
ca〈ϕ−N |Φin〉c√

P
= P−1/2|Ψ〉b, (4.24)

trong đó |ϕ−N〉ac là trạng thái riêng của toán tử tổng số hạt N̂ = N̂a+ N̂c

và toán tử hiệu pha ϕ̂− = ϕ̂a − ϕ̂c, ta viết lại trạng thái này theo [92]

|ϕ−N〉ac =
1√
2π

N∑
j=0

eijϕ
−|j〉a|N − j〉c, (4.25)
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với ϕ− là trị riêng của toán tử ϕ̂− và các giá trị có thể nhận ϕ−0 ≤ ϕ− <

ϕ−0 + 2π, với ϕ−0 là số thực tùy ý. P là xác suất thu được khi đo tổng số

hạt N và hiệu pha ϕ−. Phương trình (4.24) được khai triển thành

|Φ〉b = P−1/2Nφ,q,fe
− |α|

2

2

√
2π

×
N−q∑
n=0

ξn[1 + (−1)neiφ]αN−n−qe−i(n+q)ϕ−√
n!(n+ q)!(N − n− q)!

|n〉b, (4.26)

trong đó

P =
N 2
φ,q,fe

−|α|2

π

N−q∑
n=0

|ξ|2n[1 + (−1)n cosφ]|α|2N−2n−2q

n!(n+ q)!(N − n− q)![f(n)!f(n+ q)!]2
. (4.27)

Xác suất này là như nhau với mọi giá trị đo được của hiệu pha.

Sau khi thực hiện xong phép đo, A gởi cho B tổng số hạt N và hiệu

pha ϕ−. Sau khi có được thông tin từ A, B thực hiện phép xoay pha

bằng cách sử dụng toán tử biến đổi unita ei(N̂b+q)ϕ
−
, trong đó N̂b là toán

tử số hạt ứng với mode b - mode trạng thái của B: N̂b|m〉b = m|m〉b, với

|m〉 là trạng thái số hạt. Trạng thái của B bây giờ là

|Φ〉b = P−1/2Nφ,q,fe
− |α|

2

2

√
2π

N−q∑
n=0

ξnαN−n−qe−i(n+q)ϕ−√
n!(n+ q)!(N − n− q)!f(n)!f(n+ q)!

× [1 + (−1)neiφ]ei(N̂b+q)ϕ
−|n〉b

= P−1/2Nφ,q,fe
− |α|

2

2

√
2π

N−q∑
n=0

ξnαN−n−qe−i(n+q)ϕ−√
n!(n+ q)!(N − n− q)!f(n)!f(n+ q)!

× [1 + (−1)neiφ]ei(n+q)ϕ−|n〉b

= P−1/2Nφ,q,fe
− |α|

2

2

√
2π

N−q∑
n=0

ξn[1 + (−1)neiφ]αN−n−q√
n!(n+ q)!(N − n− q)!f(n)!f(n+ q)!

|n〉b.

(4.28)

Sau đó B thực hiện dịch chuyển số hạt từ n thành N−n−q để thu được
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trạng thái ra

|Φout〉b = P−1/2Nφ,q,fe
− |α|

2

2

√
2π

×
N−q∑
n=0

ξn[1 + (−1)neiφ]αN−n−q√
n!(n+ q)!(N − n− q)!f(n)!f(n+ q)!

|N − n− q〉b. (4.29)

Độ trung thực của trạng thái ra là

F (ξ, |α|, N) = |c〈α|Φout〉b|2 = P−1
N 2
φ,q,fe

−2|α|2|α|4N

2π

×
∣∣∣N−q∑
n=0

ξn[1 + (−1)neiφ]|α|−2n−2q√
n!(n+ q)!(N − n− q)!f(n)!f(n+ q)!

∣∣∣2. (4.30)

Độ trung thực trung bình được xác định như sau:

Fav(ξ, |α|) =
∞∑
N=q

∫ ϕ−0 +2π

ϕ−0

F (ξ, |α|, N)Pdϕ−. (4.31)

Thay giá trị của F (ξ, |α|, N) ở phương trình (4.30) vào phương trình

(4.31), ta được

Fav(ξ, |α|) =
∞∑
N=q

∫ ϕ−0 +2π

ϕ−0

N 2
φ,q,fe

−2|α|2

2π

×
∣∣∣N−q∑
n=0

ξn[1 + (−1)neiφ]|α|2N−2n−2q√
n!(n+ q)!(N − n− q)!f(n)!f(n+ q)!

∣∣∣2dϕ−
= N 2

φ,q,fe
−2|α|2

∞∑
N=q

∣∣∣N−q∑
n=0

ξn[1 + (−1)neiφ]|α|2N−2n−2q√
n!(n+ q)!(N − n− q)!f(n)!f(n+ q)!

∣∣∣2
= N 2

φ,q,fe
−2|α|2

∞∑
N=q

|α|4N
∣∣∣N−q∑
n=0

ξn[1 + (−1)neiφ]|α|−2n−2q√
n!(n+ q)!(N − n− q)!f(n)!f(n+ q)!

∣∣∣2.
(4.32)

Để cho đơn giản, xem ξ là số thực, do đó ξ = |ξ|, phương trình (4.32)

được viết lại như sau:

Fav = N 2
φ,q,fe

−2|α|2
∞∑
N=q

|α|4N
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×
∣∣∣N−q∑
n=0

(|ξ|/|α|2)n[1 + (−1)neiφ]|α|−2q√
n!(n+ q)!(N − n− q)!f(n)!f(n+ q)!

∣∣∣2. (4.33)

Xét trường hợp f(n) = 1, khi đó trạng thái đang khảo sát là CPCS,

độ trung thực trung bình của quá trình viễn tải theo phương trình (4.33)

trở thành

Fav = N 2
φ,q,fe

−2|α|2
∞∑
N=q

|α|4N
∣∣∣N−q∑
n=0

(|ξ|/|α|2)n[1 + (−1)neiφ]|α|−2q√
n!(n+ q)!(N − n− q)!

∣∣∣2.
(4.34)

Trong trường hợp q = 0 thì phương trình trên được viết lại như sau

Fav = N 2
φ,0e

−2|α|2
∞∑
N=0

|α|4N
∣∣∣ N∑
n=0

(|ξ|/|α|2)n[1 + (−1)neiφ]

n!(N − n)!

∣∣∣2. (4.35)

Phương trình (4.35) là biểu thức tính độ trung thực trung bình của quá

trình viễn tải một trạng thái kết hợp sử dụng nguồn rối CPCS khi số

điện tích q = 0.
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Hình 4.8: Sự phụ thuộc của độ trung thực trung bình Fav vào |ξ| đối với TMECCS

(đường liền nét) và TMOCCS (đường đứt nét), cho q = 0 và |α| = 0.5.

Dựa trên hình 4.8 và các số liệu tính toán, chúng tôi thấy rằng độ

trung thực trung bình Fav của quá trình viễn tải sử dụng TMECCS và

TMOCCS làm nguồn rối luôn lớn hơn 0.5 với các giá trị của |ξ| bất kỳ.
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Hình 4.9: Sự phụ thuộc của độ trung thực trung bình Fav vào |ξ| đối với TMECCS (a)

và TMOCCS (b), cho q = 0, 2, 4, 5, và |α| = 0.5.

Trong giới hạn giá trị |ξ| chưa đủ lớn thì độ trung thực trung bình Fav

của quá trình viễn tải sử dụng TMECCS và TMOCCS làm nguồn rối

tăng theo |ξ| và đạt cực đại khi |ξ| tăng đến các giá trị tới hạn. Hình 4.9

biểu diễn độ trung thực trung bình Fav tương ứng với TMECCS (a) và

TMOCCS (b) theo cách đo tổng số hạt và hiệu pha, với các tham số đã

chọn thì Fav luôn lớn hơn 0.5 và trong giới hạn |ξ| còn bé, nếu q tăng thì

độ trung thực trung bình giảm. Giá trị khảo sát bằng phép tính số theo

phần mềm Mathematica cho chúng ta có cái nhìn rõ hơn: cố định giá trị

của |ξ| = 75, |α| = 0.3 và các giá trị số điện tích q = 0, 2, 4, 5, đối với

TMECCS và TMOCCS thì các giá trị của độ trung thực trung bình tương

ứng thu được là Fav = 84.8747% (84.8748%), 84.8722% (84.8703%),

84.8688% (84.8643%), 84.8597% (84.8667%). Biểu hiện của TMECCS

và TMOCCS trong trường hợp viễn tải theo cách này gần như không có

sự khác biệt.

Xét trường hợp f(n) 6= 1, tương ứng với trạng thái đang khảo sát

là NCPCS, với giả thiết ξ là số thực, khi đó ξ = |ξ| và số photon ở hai

mode a và b bằng nhau, nghĩa là số điện tích q = 0, khi đó độ trung

thực trung bình của quá trình viễn tải một trạng thái kết hợp sử dụng
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NCPCS làm nguồn rối theo cách đo tổng số hạt và hiệu pha là

Fav = N 2
φ,0,fe

−2|α|2
∞∑
N=0

|α|4N
∣∣∣ N∑
n=0

(|ξ|/|α|2)n[1 + (−1)neiφ]

n!(N − n)![f(n)!]2

∣∣∣2. (4.36)

Chúng tôi khảo sát độ trung thực trung bình Fav cho trường hợp

f(n) 6= 1 bao gồm các hàm phi tuyến f2(n) = 1 − [s/(1 + n)], f3(n) =
√
µ+ n, f4(n) = L1

n(η
2)/[(1+n)Ln(η

2)] xét đối với TMENCCS và TMON-

CCS rồi đem so sánh với độ trung thực trung bình Fav ở trường hợp

f1(n) = 1 xét đối với TMECCS và TMOCCS, cho q = 0, η = 0.15, s =

1, |α| = 0.5 và µ = 3 trên cùng hình vẽ, kết quả thu được thể hiện ở

hình 4.10 và hình 4.11.

Dựa trên hình 4.10 và các số liệu tính toán, chúng ta có thể thấy

rằng việc có thêm hiệu ứng phi tuyến vẫn đảm bảo quá trình viễn tải

thành công khi biên độ |α| của trạng thái kết hợp được viễn tải bé. Độ

trung thực trung bình tăng lên theo giá trị của |ξ|. Khi hàm phi tuyến

nhận dạng f2(n) thì độ trung thực trung bình tăng lên nhưng rất ít so với

độ trung thực trung bình của trạng thái không phi tuyến (CPCS) có hàm

nhận dạng là f1(n). Khi |ξ| lớn, giá trị Fav tiến gần về trường hợp không

phi tuyến. Giá trị khảo sát bằng phép tính số đối với NCPCS cho thấy khi

cố định giá trị của q = 0, |ξ| = 20, |α| = 0.8, η = 0.15, µ = 3, φ = 0 (π)

và các hàm tương ứng f1(n), f2(n), f3(n) và f4(n) cho Fav = 53.1428%

(53.1428%), 53.1471% (53.1471%), 48.4030% (48.5043%) và 52.4332%

(52.4332%). Các trường hợp hàm phi tuyến còn lại cho độ trung thực

trung bình thấp hơn so với trường hợp CPCS. Biểu hiện của hai trạng

thái hai mode kết hợp phi tuyến điện tích chẵn và lẻ trong trường hợp

viễn tải theo cách này gần như không có sự khác biệt.

Trường hợp riêng với hàm phi tuyến nhận dạng f2(n) và f3(n) trong

hình 4.11, khi tăng dần giá trị tham số η thì đường biểu diễn Fav càng
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Hình 4.10: Sự phụ thuộc của độ trung thực trung bình Fav vào |ξ| đối với TMECCS

(a) và TMOCCS (b) khi chọn f1(n) = 1; đối với TMENCCS (a) và TMONCCS (b)

khi chọn f2(n) = 1 − [s/(1 + n)], f3(n) =
√
µ+ n và f4(n) = L1

n(η2)/[(1 + n)Ln(η2)],

cho q = 0, η = 0.15, s = 1, |α| = 0.5 và µ = 3.
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Hình 4.11: Sự phụ thuộc của độ trung thực trung bình Fav vào |ξ| đối với TMECCS

khi chọn f1(n) = 1; đối với TMENCCS khi chọn f2(n) = L1
n(η22)/[(1 + n)Ln(η22)] và

f3(n) = L1
n(η23)/[(1 + n)Ln(η23)], cho η2 = 0.25, η3 = 0.35, q = 0 và |α| = 0.5.

biểu hiện dạng bậc thang rõ hơn. Điều này theo chúng tôi là do sự ảnh

hưởng của dạng hàm Laguerre trong biểu thức của hàm phi tuyến. Với

những giá trị của |ξ| đầu bậc thang thì độ trung thực trung bình của

trạng thái không phi tuyến (f1(n) = 1) cao hơn so với các trạng thái

phi tuyến (f2(n) và f3(n)). Điều này đồng nghĩa với việc lựa chọn giá trị

η và giá trị của |ξ| trong miền đầu bậc thang, ta có thể nâng cao được

mức độ thành công của quá trình viễn tải.
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Trong chương này, bắt đầu từ việc khảo sát entropy tuyến tính của

CPCS (f(n) = 1) và NCPCS (f(n) 6= 1) với góc pha φ = 0 và φ = π,

chúng ta thấy rằng đây là một trạng thái đan rối nhưng không mạnh.

Việc đưa hiệu ứng phi tuyến vào CPCS làm cho mức độ rối tăng lên

chút ít khi hàm phi tuyến có dạng f(n) = 1 − [s/(1 + n)]. Hai trường

hợp còn lại làm cho giá trị của entropy giảm nhẹ. Tiếp theo chúng ta

đã sử dụng các trạng thái này để viễn tải một trạng thái kết hợp theo

hai cách: đo đồng thời hiệu tọa độ và tổng xung lượng; đo đồng thời

tổng số hạt và hiệu pha. Kết quả khảo sát độ trung thực trung bình cho

thấy rằng trạng thái hai mode kết hợp phi tuyến điện tích chẵn phù hợp

hơn cho việc viễn tải theo cách đo hiệu tọa độ và tổng xung lượng. Tuy

nhiên, theo cách đo tổng số hạt và hiệu pha thì cả hai trạng thái hai

mode kết hợp phi tuyến điện tích chẵn và lẻ đều phù hợp cho quá trình

viễn tải trạng thái kết hợp biên độ bé. Trong cách đo hiệu tọa độ và tổng

xung lượng, trường hợp khi hàm phi tuyến nhận dạng f(n) =
√
µ+ n

và f(n) = L1
n(η

2)/[(1 + n)Ln(η
2)] cho độ trung thực trung bình tăng lên

trong miền không lớn của |ξ|. Khi µ và η tăng thì miền thành công càng

mở rộng về phía giá trị |ξ| lớn hơn. Tuy vậy, khi sử dụng phép đo tổng số

hạt và hiệu pha, độ trung thực trung bình tăng nhẹ khi hàm phi tuyến

có dạng f(n) = 1− [s/(1 + n)] và khi hàm phi tuyến nhận dạng bẫy ion

f(n) = L1
n(η

2)/[(1 + n)Ln(η
2)], độ trung thực trung bình của quá trình

viễn tải chỉ tăng trong phạm vi phổ hẹp giá trị của |ξ| tại những giá trị

đầu của đường biểu diễn bậc thang Fav. Biểu hiện của Fav trong cách đo

này theo các hàm phi tuyến khác nhau cũng tương đối đồng nhất như

entropy tuyến tính. Tóm lại, tùy theo việc chọn các trạng thái để viễn

tải, các hàm phi tuyến, các tham số cũng như cách đo phù hợp, chúng

ta có thể thay đổi được mức độ thành công của quá trình viễn tải.
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KẾT LUẬN

Trong luận án này, chúng tôi đã trình bày chi tiết việc tiến hành

khảo sát một số tính chất phi cổ điển của trạng thái hai mode kết hợp

điện tích chẵn và lẻ, đã đề xuất được trạng thái mới, đó là trạng thái con

mèo kết cặp phi tuyến điện tích và khảo sát các tính chất phi cổ điển

của chúng; đã đề xuất được mô hình tạo trạng thái hai mode kết hợp

điện tích chẵn và lẻ, đồng thời sử dụng trạng thái con mèo kết cặp điện

tích và phi tuyến điện tích làm nguồn rối để viễn tải một trạng thái kết

hợp. Các kết quả chính của luận án thu được có thể tóm tắt như sau:

Thứ nhất, kết quả khảo sát cho thấy tồn tại cả tính chất phản kết

chùm bậc cao, tính chất nén bậc cao và tính chất nén tổng của trạng

thái hai mode kết hợp điện tích chẵn và lẻ. Trong lúc tính phản kết chùm

bậc cao hai mode xuất hiện ở bất kỳ bậc nào và chủ yếu phụ thuộc vào

số điện tích thì nén bậc cao hai mode chỉ xuất hiện ở các bậc chẵn; tính

chất nén hiệu không tồn tại đối với trạng thái này. Chúng tôi đã chứng

minh được trạng thái hai mode kết hợp điện tích chẵn và lẻ đan rối hoàn

toàn và có thể được tạo ra bằng các dụng cụ quang như: phương tiện

chéo-Kerr phi tuyến; thiết bị tách chùm; thiết bị dịch pha và các đầu dò.

Độ trung thực và xác suất thành công tương ứng để tạo ra trạng thái

này phụ thuộc vào các tham số tương quan.

Thứ hai, chúng tôi đã đề xuất được trạng thái phi cổ điển mới, đó là

trạng thái con mèo kết cặp phi tuyến điện tích và khảo sát các tính chất

phi cổ điển theo các tham số trạng thái và hàm phi tuyến được chọn.
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Cụ thể, các hàm phi tuyến được chọn để khảo sát là các hàm biểu diễn

bẫy ion và các hàm phổ gián đoạn của các hệ vật lý khác nhau. Trong

thực tế, các trạng thái phi cổ điển luôn bị tác động bởi môi trường phi

tuyến mà chúng đang tồn tại, mỗi môi trường phi tuyến này có thể được

biểu diễn bằng một hàm phi tuyến hoặc bằng một phổ gián đoạn. Do

vậy, ngoài các tham số trạng thái phù hợp, chúng tôi còn chọn những

hàm phi tuyến gây nên hiệu ứng phi cổ điển mạnh nhất đối với trạng

thái con mèo kết cặp phi tuyến điện tích. Qua các phép tính toán và vẽ

đồ thị cho thấy hàm phi tuyến đã làm thay đổi cấp độ của các tính chất

phi cổ điển. Trong giới hạn biên độ kết hợp của trạng thái còn bé, tính

phản kết chùm bậc cao hai mode thể hiện rõ nét nhất, ngược lại thì tính

chất nén bậc cao và tính chất đan rối lúc này ở cấp độ thấp. Khi biên độ

kết hợp của trạng thái càng lớn, tính phản kết chùm bậc cao hai mode

có cấp độ càng nhỏ trong khi tính chất nén bậc cao và tính chất đan

rối có cấp độ càng mạnh. Do sự phụ thuộc của trạng thái đầu vào theo

hàm phi tuyến nên trạng thái đầu ra bị biến đổi nhiều hơn so với khi

không chịu ảnh hưởng của hàm phi tuyến này. Nếu chúng ta biết được

dạng của hàm số mô tả môi trường phi tuyến thì việc định lượng và cải

thiện độ rối của trạng thái phi cổ điển theo lý thuyết sẽ gần với thực

nghiệm hơn, từ đó sử dụng có hiệu quả các trạng thái phi cổ điển này

trong thông tin lượng tử.

Thứ ba, khi khảo sát tính chất đan rối của trạng thái con mèo kết

cặp điện tích và phi tuyến điện tích theo tiêu chuẩn mới dựa trên entropy

tuyến tính, kết quả khảo sát cho thấy rằng đây là các trạng thái đan rối;

cấp độ đan rối của trạng thái hai mode kết hợp phi tuyến điện tích chẵn

và lẻ là tương tự nhau và đủ mạnh khi biên độ kết hợp |ξ| đủ lớn. Theo

đó, trạng thái con mèo kết cặp điện tích và phi tuyến điện tích được sử
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dụng làm nguồn rối để viễn tải một trạng thái kết hợp theo hai cách: đo

đồng thời hiệu tọa độ và tổng xung lượng; đo đồng thời tổng số hạt và

hiệu pha. Trên cơ sở đó, ảnh hưởng của hàm phi tuyến lên độ trung thực

của quá trình viễn tải được xem xét. Tùy thuộc vào việc chọn hàm phi

tuyến và các tham số có giá trị phù hợp, độ trung thực của quá trình

viễn tải được cải thiện đáng kể. Kết quả khảo sát cho thấy quá trình

viễn tải theo cách đo đồng thời hiệu tọa độ và tổng xung lượng sử dụng

trạng thái con mèo kết cặp điện tích và phi tuyến điện tích làm nguồn

rối chỉ thành công khi chọn góc pha φ = 0 và biên độ kết hợp bé, nhưng

giá trị cực đại của độ trung thực trung bình thu được thấp. Đối với cách

đo đồng thời tổng số hạt và hiệu pha thì cả hai trạng thái con mèo kết

cặp điện tích và phi tuyến điện tích đều phù hợp cho quá trình viễn tải

một trạng thái kết hợp.

Ngoài các kết quả đã khảo sát và được vận dụng vào quá trình viễn

tải một trạng thái kết hợp như đã trình bày trong luận án này, chúng

tôi thấy rằng còn có những hướng nghiên cứu mới có thể thực hiện được

trong thời gian tới như sau: mở rộng nghiên cứu trạng thái con mèo kết

cặp phi tuyến điện tích sang các lĩnh vực khác của vật lý chất rắn như

nghiên cứu hiệu ứng nén của các chuẩn hạt boson trong bán dẫn có cấu

trúc thấp chiều; sử dụng trạng thái con mèo kết cặp phi tuyến điện tích

thực hiện các nhiệm vụ lượng tử mới như điều khiển viễn tải lượng tử,

viễn tạo trạng thái lượng tử, đồng viễn tạo trạng thái lượng tử,...
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(1997), Generating Schrödinger-cat-like states by means of condi-

tional measurements on a beam splitter, Physical Review A, 55(4),

pp. 3184 - 3194.

[34] Daoud M. (2002), Photon-added coherent states for exactly solvable

Hamiltonians, Physics Letters A, 305(3), pp. 135 - 143.

[35] Dong Y. L., Zou X. B., and Guo G. C. (2008), Generation of

pair coherent state using weak cross-Kerr media, Physics Letters

A, 372(35), pp. 5677 - 5680.

[36] Truong Minh Duc, Tran Quang Dat, Nguyen Ba An, and Kim J.

(2013), Scheme for the generation of freely traveling optical trio

coherent states, Physical Review A, 88(2), pp. 022320-1 - 022320-8.

[37] Truong Minh Duc, Dang Huu Dinh, and Tran Quang Dat (2016),

Even and Odd Charge Coherent States: Higher-Order Nonclassical

Properties and Generation Scheme, International Journal of Theo-

retical Physics, 55(6), pp. 3027 - 3040.

[38] Truong Minh Duc, Dang Huu Dinh, and Tran Quang Dat (2017),

Higher-order nonclassical properties of nonlinear charge pair cat

states, Submitted in International Journal of Modern Physics A.

[39] Truong Minh Duc, Nguyen Thi Xuan Hoai, and Nguyen Ba An

(2014), Sum Squeezing, Difference Squeezing, Higher-Order Anti-

bunching and Entanglement of Two-Mode Photon-Added Displaced



109

Squeezed States, International Journal of Theoretical Physics,

53(3), pp. 899 - 910.

[40] Truong Minh Duc, and Noh J. (2008), Higher-order properties of

photon-added coherent states, Optics Communications, 281(10), pp.

2842 - 2848.

[41] Eftekhari F., and Tavassoly M. K. (2010), On a general formalism

of nonlinear charge coherent states, their quantum statistics and

nonclassical properties, International Journal of Modern Physics A,

25(17), pp. 3481 - 3504.

[42] Einstein A., Podolsky B., and Rosen N. (1935), Can quantum-

mechanical description of physical reality be considered complete?,

Physical Review, 47(10), pp. 777 - 780.

[43] van Enk S. J. (1999), Discrete formulation of teleportation of con-

tinuous variables, Physical Review A, 60(6), pp. 5095 - 5097.

[44] Furusawa A., Sørensen J. L., Braunstein S. L., Fuchs C. A., Kimble

H. J., and Polzik E. S. (1998), Unconditional quantum teleportation,

Science, 282(5389), pp. 706 - 709.

[45] Gabris A., and Agarwal G. S. (2007), Quantum teleportation with

pair-coherent states, International Journal of Quantum Informa-

tion, 5(01n02), pp. 17 - 22.

[46] Gea-Banacloche J. (1989), Two-photon absorption of nonclassical

light, Physical Review Letters, 62(14), pp. 1603 - 1606.

[47] Gerry C. C., and Grobe R. (1995), Nonclassical properties of cor-

related two-mode Schrödinger cat states, Physical Review A, 51(2),

pp. 1698 - 1701.



110

[48] Gerry C. C., and Knight P. L. (2005), Introductory quantum optics,

Cambridge University press.

[49] Gerry C. C., Mimih J., and Birrittella R. (2011), State-projective

scheme for generating pair coherent states in traveling-wave optical

fields, Physical Review A, 84(2), pp. 023810-1 - 023810-5.

[50] Gilchrist A., Deuar P., and Reid M. D. (1999), Contradiction of

quantum mechanics with local hidden variables for quadrature phase

measurements on pair-coherent states and squeezed macroscopic su-

perpositions of coherent states, Physical Review A, 60(6), pp. 4259

- 4271.

[51] Giri S. K., Sen B., Ooi C. R., and Pathak A. (2014), Single-mode and

intermodal higher-order nonclassicalities in two-mode Bose-Einstein

condensates, Physical Review A, 89(3), pp. 033628-1 - 033628-10.

[52] Glauber R. J. (1963), Photon correlations, Physical Review Letters,

10(3), pp. 84 - 86.

[53] Glauber R. J. (2007), Quantum theory of optical coherence: selected

papers and lectures, John Wiley and Sons.

[54] Gupta P., Pandey P. N., and Pathak A. (2006), Higher order anti-

bunching is not a rare phenomenon, Journal of Physics B: Atomic,

Molecular and Optical Physics, 39(5), pp. 1137 - 1143.

[55] Gühne O. (2004), Characterizing entanglement via uncertainty re-

lations, Physical Review Letters, 92(11), pp. 117903-1 - 117903-4.

[56] Hamar M., Michálek V., and Pathak A. (2014), Non-classical Signa-

ture of Parametric Fluorescence and its Application in Metrology,

Measurement Science Review, 14(4), pp. 227 - 236.



111

[57] Hestrom C. W. (1980), Nonclassical states in optical communication

to a remote recceiver, IEEE Trans. Inf. Theory, 26(3), pp. 378 - 382.

[58] Hillery M. (1985), Conservation laws and nonclassical states in non-

linear optical systems, Physical Review A, 31(1), pp. 338 - 342.

[59] Hillery M. (1987), Squeezing of the square of the field amplitude in

second harmonic generation, Optics communications, 62(2), pp. 135

- 138.

[60] Hillery M. (1989), Sum and difference squeezing of the electromag-

netic field, Physical Review A, 40(6), pp. 3147 - 3155.

[61] Hillery M., and Zubairy M. S. (2006), Entanglement conditions

for two-mode states: Applications, Physical Review A, 74(3), pp.

032333-1 - 032333-7.

[62] Hillery M., and Zubairy M. S. (2006), Entanglement conditions

for two-mode states, Physical Review Letters, 96(5), pp. 050503-1

- 050503-4.

[63] Nguyen Thi Xuan Hoai, and Truong Minh Duc (2016), Nonclas-

sical properties and teleportation in the two-mode photon-added

displaced squeezed states, International Journal of Modern Physics

B, 30(7), 1650032-1 - 1650032-15.

[64] Hofmann H. F., Ide T., Kobayashi T., and Furusawa A. (2000),

Fidelity and information in the quantum teleportation of continuous

variables, Physical Review A, 62(6), pp. 062304-1 - 062304-4.

[65] Hofmann H. F., and Takeuchi S. (2003), Violation of local uncer-

tainty relations as a signature of entanglement, Physical Review A,

68(3), pp. 032103-1 - 032103-6.



112

[66] Horn D., and Silver R. (1970), Distributions of charged pions, Phys-

ical Review D, 2(9), pp. 2082 - 2084.

[67] Horn D., and Silver R. (1971), Coherent production of pions, Annals

of Physics, 66(2), pp. 509 - 541.

[68] Horodecki P. (1997), Separability criterion and inseparable mixed

states with positive partial transposition, Physics Letters A, 232(5),

pp. 333 - 339.

[69] Horodecki M., Horodecki P., and Horodecki R. (1998), Mixed-state

entanglement and distillation: is there a “bound” entanglement in

nature?, Physical Review Letters, 80(24), pp. 5239 - 5242.

[70] Hong C. K., and Mandel L. (1985), Higher-order squeezing of a

quantum field, Physical Review Letters, 54(4), pp. 323 - 325.

[71] Hong L. (1999), Statistical properties of photon-added and photon-

subtracted two-mode squeezed vacuum state, Physics Letters A,

264(4), pp. 265 - 269.

[72] Janszky J., Koniorczyk M., and Gábris A. (2001), One-complex-

plane representation approach to continuous variable quantum tele-

portation, Physical Review A, 64(3), pp. 034302-1 - 034302-4.

[73] Janszky J., Sibilia C., Bertolotti M., and Yushin Y. (1988), Switch

effect of nonclassical light, J. Physique C, 49(2), pp. 337 - 3399.

[74] Karlsson A., and Bourennane M. (1998), Quantum teleportation us-

ing three-particle entanglement, Physical Review A, 58(6), pp. 4394

- 4400.



113

[75] Klauder J. R. (1963), Continuous-Representation Theory. II. Gener-

alized Relation between Quantum and Classical Dynamics, Journal

of Mathematical Physics, 4(8), pp. 1058 - 1073.

[76] Kim Y. H., Kulik S. P., and Shih Y. (2001), Quantum teleporta-

tion of a polarization state with a complete Bell state measurement,

Physical Review Letters, 86(7), pp. 1370 - 1373.

[77] Kimble H. J., and Walls D. F. (1987), Squeezed states of the electro-

magnetic field: Introduction to feature issue, Journal of the Optical

Society of America B, 4(10), pp. 1449 - 1737.

[78] Lee C. T. (1990), Many-photon antibunching in generalized pair

coherent states, Physical Review A, 41(3), pp. 1569 - 1575.

[79] Lee C. T. (1990), Higher-order criteria for nonclassical effects in

photon statistics, Physical Review A, 41(3), pp. 1721 - 1723.

[80] Levenson M. D., Shelby, R. M., Reid, M., and Walls, D. F. (1986),

Quantum nondemolition detection of optical quadrature amplitudes,

Physical Review Letters, 57(20), pp. 2473 - 2476.

[81] Li S. B., Wu R. K., Wang Q. M., and Xu J. B. (2004), Entanglement

of pair cat states and teleportation, Physics Letters A, 325(3), pp.

206 - 217.

[82] Li X. H., and Ghose S. (2014), Control power in perfect controlled

teleportation via partially entangled channels, Physical Review A,

90(5), pp. 052305-1 - 052305-5.

[83] Liu X. M. (2001), Even and odd charge coherent states and their

non-classical properties, Physics Letters A, 279(3), pp. 123 - 132.



114

[84] Liu X. M., and Quesne, C. (2003), Even and odd q-deformed charge

coherent states and their nonclassical properties, Physics Letters A,

317(3), pp. 210 - 222.

[85] Liu X. M., and Li B. (2012), Even and odd nonlinear charge coher-

ent states and their nonclassical properties, Journal of Physics A:

Mathematical and Theoretical, 45(41), pp. 415307-1 - 415307-17.

[86] Liu Y. (1999), Atomic odd-even coherent state, Nuovo Cimento. B,

114(5), pp. 543 - 553.

[87] van Loock P., Braunstein S. L., and Kimble H. J. (2000), Broadband

teleportation, Physical Review A, 62(2), pp. 022309-1 - 022309-18.

[88] van Loock P., and Braunstein S. L. (2000), Multipartite entangle-

ment for continuous variables: a quantum teleportation network,

Physical Review Letters, 84(15), pp. 3482 - 3485.

[89] Loudon R. (1980), Non-classical effects in the statistical properties

of light, Reports on Progress in Physics, 43(7), pp. 913 - 949.

[90] Loudon R., and Knight P. L. (1987), Squeezed light, Journal of

Modern Optics, 34(6-7), pp. 709 - 759.

[91] Lugiato L. A., and Strini G. (1982), On nonclassical effects in two-

photon optical bistability and two-photon laser, Optics Communi-

cations, 41(5), pp. 374 - 378.

[92] Luis A., and Sánchez-Soto L. L. (1996), Probability distributions

for the phase difference, Physical Review A, 53(1), pp. 495 - 501.

[93] Mandel L. (1979), Sub-Poissonian photon statistics in resonance flu-

orescence, Optics Letters, 4(7), pp. 205 - 207.



115

[94] Mandel L. (1986), Non-classical states of the electromagnetic field,

Physica Scripta, 1986(T12), pp. 34 - 42.

[95] Man’ko V. I., Marmo G., Sudarshan E. C. G., and Zaccaria F.

(1997), f-Oscillators and nonlinear coherent states, Physica Scripta,

55(5), pp. 528 - 541.

[96] de Matos Filho R. L., and Vogel W. (1996), Nonlinear coherent

states, Physical Review A, 54(5), pp. 4560 - 4563.

[97] Menzies D., and Filip R. (2009), Gaussian-optimized preparation of

non-Gaussian pure states, Physical Review A, 79(1), pp. 012313-1 -

012313-7.

[98] Milburn G. J., and Braunstein S. L. (1999), Quantum teleportation

with squeezed vacuum states, Physical Review A, 60(2), pp. 937 -

942.

[99] Mojaveri B., Dehghani A., and Ali-Mohammadzadeh B. (2016),

Even and Odd Deformed Photon Added Nonlinear Coherent States,

International Journal of Theoretical Physics, 55(1), pp. 421 - 431.

[100] Munro W. J., Nemoto K., Beausoleil R. G., and Spiller T.

P. (2005), High-efficiency quantum-nondemolition single-photon-

number-resolving detector, Physical Review A, 71(3), pp. 033819-1

- 033819-4.

[101] Nha H., and Zubairy M. S. (2008), Uncertainty inequalities as en-

tanglement criteria for negative partial-transpose states, Physical

Review Letters, 101(13), pp. 130402-1 - 130402-4.

[102] Ourjoumtsev A., Dantan A., Tualle-Brouri R., and Grangier P.

(2007), Increasing entanglement between Gaussian states by coher-



116

ent photon subtraction, Physical Review Letters, 98(3), pp. 030502-1

- 030502-4.

[103] Ourjoumtsev A., Jeong H., Tualle-Brouri R., and Grangier P.

(2007), Generation of optical ‘Schrödinger cats’ from photon number

states, Nature, 448(7155), pp. 784 - 786.

[104] Pathak A., and Verma A. (2010), Recent developments in the study

of higher order nonclassical states, Indian Journal of Physics, 84(8),

pp. 1005 - 1019.

[105] Peres A. (1996), Separability criterion for density matrices, Phys-

ical Review Letters, 77(8), pp. 1413 - 1415.

[106] Rudolph O. (2003), Some properties of the computable cross-norm

criterion for separability, Physical Review A, 67(3), pp. 032312-1 -

032312-6.

[107] Sanders B. C. (2012), Review of entangled coherent states, Journal

of Physics A: Mathematical and Theoretical, 45(24), pp. 244002-1 -

244002-15.

[108] Schrödinger E. (1935), Die gegenwärtige Situation in der Quanten-
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properties of a contradirectional nonlinear optical coupler, Physics

Letters A, 378(46), pp. 3431 - 3440.

[119] Tyc T., and Korolkova N. (2008), Highly non-Gaussian states cre-

ated via cross-Kerr nonlinearity, New Journal of Physics, 10(2), pp.

023041-1 - 023041-13.

[120] Vaidman L. (1994), Teleportation of quantum states, Physical Re-

view A, 49(2), pp. 1473 - 1476.

[121] Verma A., and Pathak A. (2010), Higher order squeezing and

Higher order subpoissonian photon statistics in intermediate states,

arXiv preprint arXiv :1004.1689.

[122] Verma A., and Pathak A. (2010), Generalized structure of higher

order nonclassicality, Physics Letters A, 374(8), pp. 1009 - 1020.

[123] Verma A., Sharma N. K., and Pathak A. (2008), Higher order

antibunching in intermediate states, Physics Letters A, 372(34), pp.

5542 - 5551.

[124] Wang S., Hou L. L., and Xu X. F. (2015), Higher nonclassical

properties and entanglement of photon-added two-mode squeezed

coherent states, Optics Communications, 335, pp. 108 - 115.

[125] Weiner J., Bagnato V. S., Zilio S., and Julienne P. S. (1999), Ex-

periments and theory in cold and ultracold collisions, Reviews of

Modern Physics, 71(1), pp. 1 - 85.

[126] Xue-Fen X., Shuai W., and Bin T. (2013), Photon statistical prop-

erties of photon-added two-mode squeezed coherent states, Chinese

Physics B, 23(2), pp. 024206-1 - 024206-7.



119

[127] Yonezawa H., Aoki T., and Furusawa A. (2004), Demonstration of

a quantum teleportation network for continuous variables, Nature,

431(7007), pp. 430 - 433.

[128] Yuen H. P. (1976), Two-photon coherent states of the radiation

field, Physical Review A, 13(6), pp. 2226 - 2243.

[129] Zavatta A., Viciani S., and Bellini M. (2004), Quantum-to-classical

transition with single-photon-added coherent states of light, Science,

306(5696), pp. 660 - 662.

[130] Zavatta A., Viciani S., and Bellini M. (2005), Single-photon excita-

tion of a coherent state: catching the elementary step of stimulated

light emission, Physical Review A, 72(2), pp. 023820-1 - 023820-9.

[131] Zavatta A., Parigi V., and Bellini M. (2007), Experimental nonclas-

sicality of single-photon-added thermal light states, Physical Review

A, 75(5), pp. 052106-1 - 052106-6.

[132] Zubairy M. S. (1982), Nonclassical effects in a two-photon laser,

Physics Letters A, 87(4), pp. 162 - 164.




