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PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Giải Nobel Vật Lý năm 2022 đã thuộc về ba nhà khoa học Alain Aspect, John
F. Clauser và Anton Zeilinger với các nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực lượng tử
đã cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của khoa học thông tin lượng tử. Các kết quả
của họ đã mở đường cho việc ứng dụng công nghệ mới cũng như lĩnh vực nghiên
cứu sâu rộng như máy tính lượng tử, mạng lượng tử và truyền thông lượng tử.
Trong các quá trình liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ lượng tử, nguồn
rối lượng tử luôn là nguồn ứng dụng quan trọng đầu tiên. Đã có nhiều nguồn rối
được đề xuất và áp dụng trong thực nghiệm, như các trạng thái phi cổ điển. Tuy
nhiên các nghiên cứu này chỉ dừng lại ở các trạng thái dừng. Trong các quá trình
động lượng tử thì quá trình tương tác một nguyên tử hai mức với một trường
điện từ đơn mode thông qua mô hình Jaynes-Cummings (JC) được gọi là một
mô hình chuẩn trong quang học lượng tử. Từ mô hình chuẩn này, sự mở rộng
của chúng sang tương tác với trường hai mode đã được khảo sát và nghiên cứu,
như photon của các mode khác nhau của trường được tương quan thành cặp bởi
quá trình tương tác với nguyên tử đã gọi là mô hình JC hai mode, hoặc mô hình
JC hai photon suy biến, được đề xuất thông qua biến dạng của mô hình JC hai
mode. Trong các mô hình này, các tính chất của trường điện từ ở trạng thái kết
hợp và kết hợp cặp trong mô hình JC hai mode và mô hình JC hai photon suy
biến không xét đến dịch chuyển Stark đã được nghiên cứu và khảo sát. Có thể
khẳng định rằng, việc đề xuất các trạng thái phi cổ điển đa mode mới, nghiên
cứu các tính chất phi cổ điển và áp dụng chúng vào thông tin lượng tử vẫn còn
là một vấn đề thời sự. Các tính chất và các quá trình không động của chúng
đã được nghiên cứu nhiều. Tuy nhiên, các tính chất và các quá trình động của
các trạng thái phi cổ điển đa mode, cụ thể là họ các trạng thái mở rộng của hai
mode kết hợp cặp và kết hợp bộ ba vẫn chưa được nghiên cứu nhiều. Để có một
cách nhìn toàn diện, chúng tôi đã chọn đề tài "Nghiên cứu các tính chất, các quá
trình động và ứng dụng của một số trạng thái phi cổ điển hai và ba mode mới"
để làm đề tài nghiên cứu của luận án.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung của đề tài là đề xuất được trạng thái phi cổ điển hai mode
mới và khảo sát các tính chất của trạng thái mới; nghiên cứu các tính chất và các
quá trình động của các trạng thái phi cổ điển hai mode và ba mode mới trong
quá trình tương tác với nguyên tử thông qua mô hình JC khi có xét đến và không
xét đến ảnh hưởng của môi trường; đánh giá được mức độ thành công của quá
trình viễn tải lượng tử với các nguồn rối là kênh lượng tử rối nguyên tử-trường.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các trạng thái phi cổ điển, mô hình JC
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trong tương tác giữa nguyên tử với các trường lượng tử, các tính chất và các quá
trình động lượng tử trong mô hình JC, và mô hình viễn tải lượng tử.

4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp lượng tử hóa lần thứ hai, phương pháp toán tử mật độ, phương
pháp thống kê lượng tử và phương pháp tính số, vẽ đồ thị.

5. Điểm mới của luận án

- Đã đưa ra được trạng thái phi cổ điển hai mode mới và làm rõ được các tính
chất của trạng thái hai mode mới;

- Đã làm rõ được các tính chất động học của nguyên tử và các quá trình động
của trường ở các trạng thái phi cổ điển hai mode và ba mode mới trong mô hình
JC khi không xét đến ảnh hưởng của môi trường, và định lượng được độ rối giữa
nguyên tử và trường hai mode và ba mode mới theo thời gian;

- Đã làm rõ được các quá trình động của trường ở trạng thái phi cổ điển hai
mode mới trong mô hình JC khi có xét đến ảnh hưởng của môi trường thông qua
việc định lượng được độ rối giữa nguyên tử và trường hai mode mới theo thời
gian;

- Đã chỉ ra được sự thành công của quá trình viễn tải lượng tử với nguồn rối
là kênh lượng tử nguyên tử-trường.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án

Việc đề xuất trạng thái hai mode mới bằng phương pháp thêm photon không
định xứ và nghiên cứu các tính chất phi cổ điển của trạng thái mới này góp phần
hoàn thiện cơ sở lý thuyết về phương pháp thêm photon vào các trạng thái gốc
ban đầu, trạng thái mới được tạo thành với các tính chất phi cổ điển được tăng
cường sẽ là nguồn ứng dụng quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ lượng tử.

Việc nghiên cứu các tính chất và các quá trình động học của nguyên tử và
trường trong tương tác nguyên tử-trường khi có xét và không xét đến ảnh hưởng
của môi trường góp phần bổ sung cơ sở lý thuyết về các quá trình động học trong
mô hình JC.

Việc khảo sát định lượng độ rối theo thời gian giữa nguyên tử và trường góp
phần bổ sung các nguồn rối hiệu quả cụ thể là nguồn rối nguyên tử-trường trong
thực hiện các nhiệm vụ lượng tử.

Việc thực hiện viễn tải lượng tử với kênh lượng tử rối nguyên tử-trường góp
phần cải tiến và hoàn thiện các mô hình viễn tải lý thuyết, từ đó cung cấp thông
tin cho vật lý thực nghiệm trong các quá trình viễn tải lượng tử.
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PHẦN NỘI DUNG
Chương 1

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Các trạng thái phi cổ điển hai và ba mode

1.1.1. Trạng thái kết hợp cặp

Trạng thái kết hợp cặp được định nghĩa là trạng thái riêng của toán tử hủy
cặp photon đồng thời trong hai mode ứng với trị riêng ξ

|ξ, q⟩ =
∞∑

n=0

Cn |n+ q, n⟩ , (1.1)

trong đó

Cn = Nq
ξn√

n!(n+ q)!
, Nq =

[ ∞∑
n=0

|ξ|2n

n!(n+ q)!

]−1/2

. (1.2)

1.1.2. Trạng thái kết hợp cặp thêm photon hai mode

Lặp lại liên tiếp việc tác dụng toán tử sinh hai mode với số photon tạo ra ở
hai mode khác nhau lên trạng thái kết hợp cặp, GPAPCS có dạng

|ξ, q;m, k⟩ = Cq;m,k

∞∑
n=0

Rn |n+ q +m,n+ k⟩ , (1.3)

trong đó m, k là số photon tương ứng được thêm vào hai mode a, b và các hệ số

Cq;m,k =

[ ∞∑
n=0

|ξ|2n (n+ q +m)!(n+ k)!

[n!(n+ q)!]2

]−1/2

, (1.4)

Rn =
ξn

n!(n+ q)!

√
(n+ q +m)!(n+ k)!. (1.5)

1.1.3. Trạng thái kết hợp bộ ba

Trong biểu diễn các trạng thái Fock, trạng thái kết hợp bộ ba có dạng

|ξ, p, q⟩ =
∞∑

n=0

Cn (ξ) |na, nb, nc⟩ , (1.6)

trong đó |na, nb, nc⟩ = |n+ p+ q⟩a|n+ q⟩b|n⟩c và các hệ số

Cn (ξ) = Np,q (r) ξ
n(na!nb!nc!)

−1/2
, N−2

p,q
(r) =

∞∑
n=0

r2n(na!nb!nc!)
−1
. (1.7)
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1.1.4. Trạng thái kết hợp bộ ba thêm photon

Tác dụng liên tục các toán tử sinh photon lên ba mode của trạng thái kết hợp
bộ ba để thu được trạng thái kết hợp bộ ba thêm photon như sau:

|ξ, p, q;h, k, l⟩ =
∞∑

n=0

Cn;h,k,l (ξ) |na + h, nb + k, nc + l⟩ , (1.8)

trong đó Cn;h,k,l (ξ) là hệ số khai triển có dạng

Cn;h,k,l (ξ) = Np,q;h,k,l (r) Cn (ξ)
√
(na + h)! (nb + k)! (nc + l)!√

na!nb!nc!
. (1.9)

1.2. Mô hình Jaynes-Cummings

1.2.1. Mô hình Jaynes-Cummings đơn mode

Trong phép gần đúng sóng quay, Hamiltonian của hệ toàn phần gồm nguyên
tử hai mức và trường điện từ trong mô hình JC đơn mode có dạng

Ĥ = ωâ+â+ ω0Ŝz + λ
(
Ŝegâ+ â+Ŝge

)
. (1.10)

trong đó λ là hằng số tương tác nguyên tử-trường, Ŝeg, Ŝge là các toán tử
nguyên tử.

1.2.2. Mô hình Jaynes-Cummings hai mode

Hamiltonian toàn phần của hệ gồm một nguyên tử hai mức hiệu dụng với
trường hai mode trong phép gần đúng sóng quay và bỏ qua hiệu ứng Stark có
dạng

Ĥ =

2∑
j=1

ωj â
+
j âj + ω0Ŝz + λ

(
Ŝegâ1â2 + â+1 â

+
2 Ŝge

)
. (1.11)

1.3. Các tính chất và các quá trình động trong mô hình
Jaynes-Cummings

1.3.1. Các tính chất thống kê theo thời gian của trường
điện từ đa mode

Hàm tương quan bậc hai theo thời gian thể hiện tính chất phản kết chùm của
trường trong quá trình tương tác có dạng

g
(2)
ii (t) =

〈
(∆n̂i(t))

2
〉
+ ⟨n̂i(t)⟩2 − ⟨n̂i(t)⟩

⟨n̂i(t)⟩2
. (1.12)
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Khi phương sai của số photon bé hơn trị trung bình của nó thì g(2)ii (t) trong biểu
thức (1.12) có giá trị nằm trong khoảng 0 < g

(2)
ii (t) < 1, nghĩa là các photon

mode i có tính chất phản kết chùm.

1.3.2. Xác suất tìm nguyên tử ở trạng thái kích thích

Xác suất để nguyên tử ở trạng thái kích thích |1⟩ có dạng

Pe(t) =

∞∑
n=0

|Ce,n(t)|2 =
1

2

∞∑
n=0

|Cn(0)|2
[
1 + cos

(
2λt

√
n+ 1

)]
. (1.13)

Xác suất này phụ thuộc vào phân bố xác suất số hạt ban đầu thay vì biên độ
ban đầu như khi tương tác với trường cổ điển.

1.4. Tiêu chuẩn định lượng độ rối entropy tuyến tính

Định lượng độ rối là phép đo mức độ vướng víu các thành phần trong hệ.
Hàm entropy tuyến tính không phụ thuộc thời gian được xác định bởi

L = 1− Tr
(
ρ̂2x

)
, (1.14)

với các giá trị luôn nằm trong đoạn [0, 1], ρ̂ là toán tử mật độ của hệ. Tiêu chuẩn
entropy tuyến tính theo thời gian có dạng

Li(t) = 1− Tr[ρ̂2i (t)], (1.15)

trong đó ρ̂i(t), i = {A,F} là toán tử mật độ rút gọn nguyên tử (A) hoặc trường
(F) theo thời gian. Các giá trị của Li(t) cũng nằm trong khoảng 0 và 1, nó chỉ ra
độ rối giữa hai mode của trường và nguyên tử. Trường và nguyên tử không rối
với nhau nếu Li(t) = 0 và đạt độ rối cực đại lý tưởng nếu Li(t) = 1.

Chương 2
CÁC TÍNH CHẤT VÀ CÁC QUÁ TRÌNH ĐỘNG HỌC CỦA CÁC
TRƯỜNG ĐA MODE TRONG MÔ HÌNH JAYNES-CUMMINGS

2.1. Các tính chất và các quá trình động học của trường
ở trạng thái kết hợp cặp thêm photon

2.1.1. Hamiltonian toàn phần của hệ

Hamiltonian toàn phần của hệ được viết trong phép gần đúng sóng quay và
không xét đến dịch chuyển Stark có dạng như sau:

Ĥ = ω1â
+â+ ω2b̂

+b̂+ ωŜz + λ
(
Ŝegâb̂+ â+b̂+Ŝge

)
, (2.1)
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trong đó ω là tần số nguyên tử, ω1, ω2 là các tần số tương ứng với hai mode
a và b của trường, λ là hằng số tương tác giữa nguyên tử và trường. Ŝz =
1
2

(∣∣e〉〈e∣∣− ∣∣g〉〈g∣∣), Ŝeg =
∣∣e〉〈g∣∣ và Ŝge =

∣∣g〉〈e∣∣ là các toán tử nguyên tử.

2.1.2. Các tính chất động học của nguyên tử theo thời gian

Xác suất tìm nguyên tử ở trạng thái kích thích phụ thuộc theo thời gian Pe(t)

Pe(t) =

∞∑
n=0

Pn,q;m,k(0) cos
2(λtβn). (2.2)

Hình 2.1: Sự phụ thuộc của Pe(t) theo λt trong các trường hợp (a) q = 0, |ξ| = 2,
và (b) q = 10, |ξ| = 6. Đường đứt nét đỏ ứng với (Pe(t) + 2) và (m, k) = (0, 0),
đường chấm chấm tím ứng với (Pe(t)+1) và (m, k) = (2, 2), đường liền nét xanh
ứng với Pe(t) và (m, k) = (5, 5).

Trong hình (2.1), nếu càng thêm photon vào hai mode của trường thì số dao
động trong mỗi chu kì tăng lên và hình dạng của các bó dao động càng nhỏ gọn
và tuần hoàn. Điều này hoàn toàn khác khi trường ở PCS. Do đó, muốn khắc
phục việc mất đối xứng và biến dạng của các dao động Pe(t), chúng tôi đã chỉ ra
rằng việc sử dụng trường ở GPAPCS trong mô hình JC hai mode, nghĩa là thêm
số photon bằng nhau vào hai mode của trường PCS và tăng cường độ trường ban
đầu là cần thiết.

2.1.3. Các tính chất động lượng tử của trạng thái kết hợp
cặp thêm photon

Hàm phân bố photon theo thời gian Pn(t)

Pn(t) = Pn,q;k,m(0) cos2(λtβn) + Pn−1,q;k,m(0) sin2(λtβn−1). (2.3)
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Hình 2.2: Sự phụ thuộc của Pn(t) theo λt cho trường ở PCS (hình bên trái).
Đường A n = 5, |ξ| = 3, đường B n = 5, |ξ| = 5, đường C n = 10, |ξ| = 10. Hình
bên phải là trường ở GPAPCS n = 10, |ξ| = 10.

Hình (2.2) cho thấy khi càng thêm photon vào hai mode của trường GPAPCS,
chu kì dao động của Pn(t) càng rõ nét, số dao động trong mỗi chu kì và biên độ
dao động càng tăng lên. Do đó, chúng tôi nhận thấy việc thêm số photon bằng
nhau vào hai mode của trường PCS và tăng cường độ trường ban đầu cũng như
số photon trung bình ban đầu sẽ thể hiện rõ nét các tính chất dao động của hàm
phân bố số photon theo thời gian.

Hàm tương quan bậc hai theo thời gian g(2)ii (t)

g
(2)
ii (t) =

[ ∞∑
n=0

Pn,q;k,m(0)n2i + 2

∞∑
n=0

Pn,q;k,m(0)ni sin
2(λtβn)

+

∞∑
n=0

Pn,q;k,m(0) sin2(λtβn)

]

×

[ ∞∑
n=0

Pn,q;k,m(0)ni +

∞∑
n=0

Pn,q;k,m(0) sin2(λtβn)

]−2

. (2.4)

Hình (2.3) cho thấy khi trường ở PCS, sự dao động của g(2)11 (t), g
(2)
22 (t) không

còn tuần hoàn và đối xứng (các đường đứt nét đỏ), thậm chí các photon mode
b tại một vài thời điểm không còn tính chất phản kết chùm (hình 2.3b). Tuy
nhiên, khi thêm đồng thời photon vào hai mode của trường ở GPAPCS, chu kì
dao động của g(2)ii (t) trở nên nhỏ gọn, tuần hoàn và các giá trị của nó vẫn nằm
trong khoảng (0, 1) nghĩa là các photon trong các mode đều có tính phản kết
chùm. Điều này cho thấy vai trò của việc thêm photon vào các mode của trường
PCS sẽ làm tăng tính chất phản kết chùm của GPAPCS.
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Hình 2.3: Sự phụ thuộc của hàm g
(2)
ii (t) theo λt với |ξ| = 2, q = 2, Hình b

(đường đứt nét đỏ g(2)11 (t)), (đường chấm chấm tím g
(2)
11 (t)+ 0.1), (đường liền nét

xanh g(2)11 (t) + 0.15). Hình c (đường đứt nét đỏ g(2)22 (t)) (đường chấm chấm tím
g
(2)
22 (t) + 0.35), (5, 5) (đường liền nét xanh g(2)11 (t) + 0.4). Đường đứt nét đỏ ứng
với (m, k) = (0, 0), đường chấm chấm tím ứng với (m, k) = (2, 2), đường liền nét
xanh ứng với (m, k) = (5, 5).

2.1.4. Định lượng độ rối theo thời gian

2.1.5.1. Định lượng độ rối theo thời gian của hệ nguyên tử-trường

Entropy tuyến tính của nguyên tử cũng như entropy tuyến tính của trường
mô tả độ rối giữa nguyên tử và trường theo thời gian có dạng

LA(t) =1− C4
q;m,k

∞∑
n,n′=0

{
|Rn|2 |Rn′ |2

[
cos2(λtβn) cos

2(λtβn′)

+ sin2(λtβn) sin
2(λtβn′)

]
+
(
Rn+1R

∗
nRn′R∗

n′+1 +RnR∗
n+1Rn′+1R∗

n′

)
× sin(λtβn) sin(λtβn′) cos(λtβn+1) cos(λtβn′+1)

}
. (2.5)

Hình 2.4 cho thấy khi trường ở PCS, độ rối nguyên tử-trường đạt giá trị xấp
xỉ 0.4, khi q = 0 các dao động của LA(t) là tuần hoàn và có tính chất đối xứng.
Khi thêm photon vào hai mode của trường GPAPCS, giá trị của LA(t) tăng lên
và đạt giá trị xấp xỉ 0.5, nghĩa là nguyên tử và trường càng rối với nhau. Khoảng
thời gian rối giữa nguyên tử và trường trong mỗi chu kì cũng tăng lên khi các
photon càng được thêm vào hai mode của trường. Trường hợp q ̸= 0, độ rối LA(t)
không còn đối xứng trong mỗi chu kì.
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Hình 2.4: Sự phụ thuộc của LA(t) theo λt với |ξ| = 2 trong hai trường hợp (a)
q = 0 và (b) q = 2. Đường đứt nét đỏ là LA(t) và (m, k) = (0, 0). Đường chấm
chấm tím là LA(t) + 0.5 và (m, k) = (2, 2). Đường liền nét xanh là LA(t) + 1.0
và (m, k) = (5, 5).

2.1.5.2. Định lượng độ rối theo thời gian của hệ con và một mode của
trường GPAPCS

Entropy tuyến tính của hệ con theo thời gian mô tả độ rối theo thời gian của
hệ con (gồm nguyên tử và mode a của trường) và mode b của trường GPAPCS

Lsub(t) =1− C4
q;m,k

∞∑
n=0

{
|Rn|4

[
cos4(λtβn) + sin4(λtβn)

]
+ 2 |Rn|2 |Rn+1|2 sin2(λtβn) cos2(λtβn+1)

}
. (2.6)

Hình 2.5: Sự phụ thuộc của Lsub(t) theo λt với q = 0. Hình (a) |ξ| = 1, (m, k) =
(0, 0) (đường đứt nét đỏ), (2, 2) (đường chấm chấm tím), (5, 5) (đường liền nét
xanh). Hình (b) |ξ| = 2, (m, k) = (1, 1) (đường nét gạch chấm đen), |ξ| = 5,
(m, k) = (1, 1) (đường liền nét xanh).
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Hình 2.5 mô tả độ rối theo thời gian giữa hệ con gồm nguyên tử và mode a
của trường GPAPCS với mode b còn lại. Trong trường hợp này, chúng tôi thấy
rằng độ rối Lsub(t) luôn cao hơn độ rối giữa nguyên tử-trường LA(t). Hình 2.5(a)
chỉ ra sự phụ thuộc của Lsub(t) theo thời gian trong cả hai trường hợp trường ở
PCS và GPAPCS với tham số cố định |ξ| = 1. Giá trị của Lsub(t) khi trường ở
PCS đạt xấp xỉ 0.7 (đường đứt nét đỏ), và khi thêm photon vào hai mode của
trường GPAPCS, giá trị của Lsub(t) lớn hơn và nhận giá trị cực đại xấp xỉ 0.8.
Hình 2.5(b) chỉ ra ảnh hưởng của |ξ| lên Lsub(t), giá trị |ξ| càng lớn thì giá trị của
Lsub(t) càng tăng. Như vậy, các tham số cường độ trường ban đầu và số photon
được thêm vào hai mode của trường đều ảnh hưởng đến độ rối giữa một mode
của trường GPAPCS và hệ con. Khi cường độ trường càng lớn và số photon được
thêm vào hai mode của trường càng tăng thì độ rối giữa một mode của trường
GPAPCS và hệ con theo thời gian càng tăng.

2.2. Các tính chất và các quá trình động học của trường
ở trạng thái kết hợp bộ ba thêm photon

2.2.1. Hamiltonian toàn phần của hệ

Hamiltonian toàn phần mô tả mô hình JC hai mode của hệ nguyên tử-trường
trong phép gần đúng sóng quay và bỏ qua hiệu ứng Stark có dạng

Ĥ =

2∑
j=1

ωj â
+
j âj +

ω

2
(|e⟩ ⟨e| − |g⟩ ⟨g|)

+ λ
(
|e⟩ ⟨g| â1â2 + â+1 â

+
2 |g⟩ ⟨e|

)
, (2.7)

trong đó ω,Ω1,Ω2 là tần số dao động của nguyên tử và các photon tương ứng
của hai mode của trường.

2.2.2. Các tính chất động học của nguyên tử theo thời gian

Xác suất tìm nguyên tử ở trạng thái kích thích Pe(t)

Pe(t) =

∞∑
n=0

Pn;h,k,l(0) cos
2(Qnt). (2.8)

Đồ thị hình 2.6 chỉ ra trong cả hai trường hợp TCS và PATCS sự hồi phục
diễn ra đều đặn theo chu kì, hay Pe(t) dao động với cùng chu kì hồi phục và có
giá trị trong khoảng (0, 1), tuy nhiên bề rộng của khoảng hồi phục trong trường
hợp PATCS lớn hơn TCS do bản chất của phân bố Sub - Poisson. Khi tăng r số
dao động trong mỗi chu kì đều tăng lên. Khi số photon thêm vào ba mode của
trường tăng lên thì số dao động trong mỗi chu kì hồi phục cũng tăng lên nhanh.
Khi p = q = 0, sự dao động trong mỗi chu kì có tính chất đối xứng, tuy nhiên
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Hình 2.6: Sự phụ thuộc của Pe(t) theo λt với các tham số (a) p = q = 0, r = 5,
(b) p = q = 2, r = 20 và bộ (h, k, l) tương ứng với đường nét gạch đỏ [Pe(t) + 2]
là (0, 0, 0), đường nét gạch chấm xanh lá [Pe(t) + 1] là (2, 2, 2), đường liền nét
xanh đậm Pe(t) là (5, 5, 5).

điều này không còn đúng khi p = q ̸= 0. Khi số photon thêm vào ba mode của
trường ở PATCS càng tăng thì sự đối xứng trong mỗi chu kì hồi phục được cải
thiện rõ rệt. Pe(t) phụ thuộc vào cường độ trường ban đầu r và số photon được
thêm vào các mode của trường ở PATCS.

2.2.3. Các tính chất động lượng tử của trạng thái kết hợp
bộ ba thêm photon

Hàm phân bố photon theo thời gian Pn(t)

Pn(t) = ρnnF (t) = Pn;h,k,l(0) cos
2 (Qnt) + Pn−1;h,k,l(0) sin

2 (Qn−1t) . (2.9)

Hàm tương quan bậc hai cùng mode phụ thuộc thời gian có dạng

g
(2)
ii (t) =

∞∑
n=0

Pn;h,k,l(0)2ni sin
2 (Qnt) +

∞∑
n=0

Pn;h,k,l(0)
(
n2
i − ni

)
[ ∞∑
n=0

Pn;h,k,l(0)ni +
∞∑

n=0
Pn;h,k,l(0) sin

2 (Qnt)

]2 − 1, (2.10)

Hàm tương quan bậc hai khác mode theo thời gian g(2)12 (t) có dạng

g
(2)
12 (t) =

∞∑
n=0

Pn;h,k,l(0) (n1 + n2 + 1) sin2 (Qnt) +
∞∑

n=0
Pn;h,k,l(0)n1n2

∞∑
n=0

Pn;h,k,l(0) (n1 + n2) + 2
∞∑

n=0
Pn;h,k,l(0) sin

2 (Qnt)

− 1. (2.11)
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Hình 2.7: Sự phụ thuộc của Pn(t) theo λt với các tham số n = 5, r = 10, p = q = 2
và bộ (h, k, l) tương ứng với đường nét gạch đỏ [Pn(t) + 1.1] là (0, 0, 0), đường
nét gạch chấm xanh lá [Pn(t) + 0.6] là (1, 1, 1), đường liền nét xanh đậm Pn(t)
là (3, 3, 3).

Hình 2.7 cho thấy khi trường ở TCS, hàm phân bố photon theo thời gian
Pn(t) có biên độ dao động xấp xỉ 0.2, trong khi ở PATCS biên độ dao động này
xấp xỉ 0.4 và 0.6 tương ứng với số photon được thêm vào ba mode của trường là
(1, 1, 1) và (3, 3, 3). Khi trường ở TCS các chu kì dao động của Pn(t) không rõ
ràng, chu kì sau chồng phủ với chu kì trước. Khi thêm photon vào các mode của
trường ở PATCS, sự dao động tuần hoàn của Pn(t) theo thời gian với sự tách
biệt rõ ràng trong mỗi chu kì, đồng thời giá trị cực đại của Pn(t) cũng tăng lên
theo sự tăng số photon vào ba mode của trường.

Hình 2.8: Sự phụ thuộc của g
(2)
ii (t) theo λt trong các trường hợp (a) r = 5,

p = q = 0, (b) và (c) r = 10, p = q = 2. Bộ (h, k, l) ứng với đường nét gạch đỏ
g
(2)
ii (t) là (0, 0, 0), đường nét gạch chấm xanh lá g(2)ii (t) + 0.02 là (1, 1, 1), đường
liền nét xanh đậm g

(2)
ii (t) + 0.04 là (3, 3, 3).

Hình 2.8 cho thấy khi số photon các mode là khác nhau thì giá trị của hàm
g
(2)
22 (t) bé hơn rất nhiều so với g(2)11 (t). Điều này càng chứng tỏ số photon được
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thêm vào ba mode của trường PATCS và cường độ trường ban đầu có ảnh hưởng
lớn đến tính chất phản kết chùm của photon các mode trong quá trình chúng
tương tác với nguyên tử trong mô hình JC hai mode.

Hình 2.9: Sự phụ thuộc của g(2)12 (t) theo λt với các tham số r = 10, p = q = 2, và
bộ (h, k, l) ứng với đường nét gạch đỏ g(2)12 (t) + 0.06 là (0, 0, 0), đường nét gạch
chấm xanh lá g(2)12 (t)+0.03 là (1, 1, 1), đường liền nét xanh đậm g

(2)
12 (t) là (3, 3, 3).

Hình 2.9 mô tả mối tương quan giữa hai mode a, b qua đồ thị hàm tương quan
bậc hai khác mode g(2)12 (t) theo thời gian. Đồ thị cho thấy trong cả hai trường
hợp khi trường ở TCS hay PATCS thì các photon ở hai mode a, b của trường đều
tương quan với nhau vì hàm g

(2)
12 (t) luôn dương. Khi càng thêm số photon vào ba

mode của trường thì giá trị cực đại của g(2)12 (t) có giảm nhẹ, nhưng số dao động
trong mỗi chu kì tăng lên, sự dao động là tuần hoàn, đều đặn và có sự phân biệt
rõ ràng giữa các chu kì.

Chương 3

CÁC TÍNH CHẤT VÀ CÁC QUÁ TRÌNH ĐỘNG HỌC CỦA
TRƯỜNG HAI MODE MỚI TRONG MÔ HÌNH

JAYNES-CUMMINGS

3.1. Trạng thái kết hợp cặp chồng chất thêm photon

3.1.1. Khái niệm

Chúng tôi đề xuất một trạng thái mới là trạng thái kết hợp cặp chồng chất
thêm photon (SPAPCS) bằng việc thêm chồng chất các photon vào hai mode của
PCS như sau

|ξ, q; k, l⟩ = Nkl

(
â+k + σb̂+l

)
|ξ, q⟩ =

∞∑
n=0

2∑
i=1

Ci,n |n+ ai, n+ bi⟩ , (3.1)

13



trong đó

Ci,n = Nq;kl
σli/lξn

√
(n+ ai)!(n+ bi)!

(n+ q)!n!
, (3.2)

với ai = q + ki, bi = li, k1 = k, k2 = 0, l1 = 0, l2 = l.

3.1.2. Hàm Wigner

(0, 0)

(1, 4)

(2, 8)

(3,12)

(      )k, l

(b)
0 5 10 15 20

-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

|ξ|

W

Hình 3.1: Hàm Wigner của SPAPCS với các tham số q = 1, σ = 1, |β| = 0.3,
ϕa = ϕb = ϕ = 0. Hình (a) là sự phụ thuộc của W theo các thành phần thực và
ảo của α với ξ = 4 và (k, l) = (3, 12). Hình (b) là sự phụ thuộc của W theo |ξ|
với |α| = 0.5 và bộ (k, l) là (0, 0) (đường chấm chấm đen), (1, 4) (đường liền nét
xanh đậm), (2, 8) (đường gạch chấm xanh lá) và (3, 12) (đường đứt nét đỏ).

Hình (3.1) cho thấy trong một vài vùng không gian pha, hàm Wigner có giá
trị âm, nghĩa là SPAPCS là trạng thái phi Gauss. Trong cả hai trường hợp PCS
và SPAPCS, hàm W luôn nhận giá trị âm nghĩa là các trạng thái này đều là các
trạng thái phi Gauss. Giá trị của hàm W ứng với SPAPCS luôn luôn nhỏ hơn
PCS. Hơn nữa, khi số photon được thêm vào hai mode càng tăng thì giá trị của
hàm W càng âm, nghĩa là khi thêm chồng chất các photon vào hai mode của
PCS thì tính chất phi Gauss của SPAPCS càng được tăng cường, do đó trạng
thái mà chúng tôi đề xuất thể hiện tính chất phi Gauss mạnh hơn trạng thái
PCS ban đầu.

3.1.3. Tính chất rối

Tiêu chuẩn entropy tuyến tính ở trạng thái dừng để khảo sát độ rối cho
SPAPCS có dạng

L = 1−N 4
q;kl

∞∑
n=0

|ξ|4n

(n!)
2
((n+ q)!)

2

{
((n+ k)!)

2

(n!)
2 +

σ4((n+ q + l)!)
2

((n+ q)!)
2
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+
2σ2|ξ|2ln!(n+ k + l)!

((n+ l)!)
2 +

2σ2|ξ|2k (n+ q)! (n+ q + k + l)!

((n+ q + k)!)
2

}
. (3.3)

Trong hình (a) và (b), các đường cong chỉ ra khi l cố định và k tăng hoặc
ngược lại khi k cố định và l tăng, thì L sẽ tăng với mọi giá trị của |ξ|. Giá trị
entropy tuyến tính L của SPAPCS luôn lớn hơn khi so sánh với PCS. Khi giá trị
của |ξ| càng lớn thì L hội tụ và tiến dần về trạng thái rối lý tưởng cực đại. Như
vậy ta có thể kết luận rằng độ đan rối của SPAPCS luôn cao hơn PCS với mọi
giá trị |ξ| và độ đan rối càng được tăng cường nếu số photon thêm vào các mode
của PCS tăng.

3.2. Các tính chất và các quá trình động học của trường ở
trạng thái kết hợp cặp chồng chất thêm photon trong
mô hình Jaynes-Cummings

3.2.1. Hamiltonian toàn phần của hệ

Trong mô hình tán sắc, Hamiltonian hiệu dụng có dạng sau

Ĥeff =
1

2
ωσ̂z + ω1â

+â+ ω2b̂
+b̂

+ λ
[
(â+â+ 1)(b̂+b̂+ 1) |e⟩ ⟨e| − â+âb̂+b̂ |g⟩ ⟨g|

]
, (3.4)

trong đó λ = κ2/∆.

3.2.2. Toán tử ma trận mật độ của hệ

Sự tiến triển theo thời gian của hệ nguyên tử-trường được biểu diễn qua toán
tử mật độ theo thời gian ρ̂(t), thỏa mãn phương trình chủ sau

dρ̂(t)

dt
= −i

[
Ĥeff , ρ̂(t)

]
+ (L̂1 + L̂2)ρ̂(t), (3.5)

trong đó L̂i với i = {1, 2} là các siêu toán tử biểu diễn sự mất mát trong khoang.
Toán tử mật độ theo thời gian ρ̂(t) có dạng như sau:

ρ̂(t) = ρ̂ee(t) |e⟩ ⟨e|+ ρ̂gg(t) |g⟩ ⟨g|+ ρ̂eg(t) |e⟩ ⟨g|+ ρ̂ge(t) |g⟩ ⟨e| , (3.6)

3.2.3. Định lượng độ rối theo thời gian

3.3.3.1. Định lượng độ rối theo thời gian của hệ nguyên tử-trường

Entropy tuyến tính rút gọn của trường, của nguyên tử và của cả hệ lần lượt
có dạng

LF (t) =1−
∞∑

n,m=0

 2∑
i,j=1

|Ci,nCj,m|2
(
|µe|4 + |µg|4 + 2 |µeµg|2 cosλtηij

)
e−2γtΓij

15



+ F (Cn,m)δk+l,0e
−4γt(n−m)2

×
(
|µe|4 + |µg|4 + 2 |µeµg|2 cosλtη(n,m)

)]
, (3.7)

LA(t) =1−
∞∑

n,m=0

 2∑
i,j=1

|Ci,nCj,m|2
(
|µe|4 + |µg|4 + 2 |µeµg|2 cosλtηij

)
+ F (Cn,m)δk+l,0

(
|µe|4 + |µg|4 + 2 |µeµg|2 cosλtη(n,m)

)]
, (3.8)

L(t) = 1−
∞∑

n,m=0

 2∑
i,j=1

|Ci,nCj,m|2 e−2γtΓij

+F (Cn,m)δk+l,0e
−4γt(n−m)2

]
. (3.9)
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Hình 3.2: Sự phụ thuộc của entropy tuyến tính theo λt trong các trường hợp (a)
γ = 0.01, (b) γ = 0.1 và (c) γ = 1 with |ξ|2 = 1, q = 0, k = l = 0, µe = µg = 1√

2
.

Đường đứt nét xanh là LA(t), đường liền nét đỏ là LF (t) và đường chấm chấm
đen là L(t).
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Hình 3.2 cho thấy trong trường hợp PCS (k = l = 0), sự dao động của LA(t)
là quy tắc và tuần hoàn theo thời gian, giá trị cực đại của LA(t) không bị ảnh
hưởng bởi γ. Sự thay đổi của hệ số suy giảm pha γ ảnh hưởng rõ rệt đến sự
dao động của LF (t), γ càng lớn, sự dao động của LF (t) càng tăng. Trường hợp
γ = 1, LF (t) dao động tuần hoàn và đạt đến giá trị cực đại 0.75. Khi nguyên tử
và trường không rối nghĩa là entropy của nguyên tử đạt giá trị 0, entropy tuyến
tính của trường LF (t) đạt giá trị cực tiểu, đó cũng chính là entropy tuyến tính
của hệ S(t) tại cùng thời điểm. Các hình từ 3.2(a) đến hình 3.2(c) cho thấy các
giá trị cực trị địa phương của LF (t) bị ảnh hưởng bởi suy giảm pha, các giá trị
này càng tăng khi hằng số suy giảm γ càng lớn.

(a)

0 5 10 15 20
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

λt

E
n
tr
op
y
tu
yế
n
tí
n
h

(b)

0 5 10 15 20
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

λt

E
n
tr
op
y
tu
yế
n
tí
n
h

Hình 3.3: Sự phụ thuộc của entropy tuyến tính theo λt với các tham số cố định
|ξ|2 = 1, µe = µg = 1√

2
, q = 0, σ = 1, trường hợp (a) k = l = 1, γ = 0.1, (b)

k = l = 5, γ = 0.1 và (c) k = l = 5, γ = 1 .

Hình 3.3 cho thấy việc thêm các photon vào hai mode của trường SPAPCS
sẽ làm tăng các giá trị của LF (t) và L(t), giá trị cực đại của chúng đạt hơn 0.8,
trong khi giá trị này chỉ đạt 0.75 cho trường hợp PCS. Càng thêm photon vào
hai mode của trường càng làm cho sự dao động của LF (t) dần suy giảm và biến
mất theo λt. Việc thêm photon không làm thay đổi giá trị của LA(t), nhưng làm
thay đổi chu kì dao động của nó. Khi γ = 1 và k = l = 5, LF (t) và L(t) tiến dần
đến một giá trị ổn định xấp xỉ hơn 0.8. Điều này cho thấy vai trò của việc thêm
photon và hiệu ứng suy giảm pha trong việc tăng cường độ rối giữa nguyên tử
và trường SPAPCS thông qua các hàm LF (t) và L(t).
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3.3.3.2. Định lượng độ rối theo thời gian của hệ con và một mode của
trường SPAPCS

Hệ ba thành phần gồm các mode a, b của trường SPAPCS và nguyên tử, khảo
sát độ rối của một mode của trường và phần còn lại của toàn bộ hệ. Hàm LFa

(t)
là độ rối giữa mode a của the SPAPCS và phần còn lại của hệ (nguyên tử+mode
b), hàm LAFb

(t) là độ rối giữa hệ hai thành phần gồm nguyên tử và mode b của
SPAPCS với mode a còn lại của trường. LFa

(t) và LAFb
(t) được xác định từ các

biểu thức sau:

LFa
(t) =1−

∞∑
n=0

{
|C1,n|4 + |C2,n|4 +

∣∣C1,nC2,(n+a1−a2)

∣∣2 + ∣∣C2,nC1,(n+a2−a1)

∣∣2
+
∣∣C1,nC2,(n+b1−b2)

∣∣2 e−2γt(b1−b2+a2−a1)
2

×
(
|µe|4 + |µg|4 + 2 |µeµg|2 cosλu1t

)
+
∣∣C2,nC1,(n+b2−b1)

∣∣2 e−2γt(b2−b1+a1−a2)
2

×
(
|µe|4 + |µg|4 + 2 |µeµg|2 cosλv1t

)
+
(
F (Cn,n)− 2 |C1,nC2,n|2

)
δk+l,0

}
, (3.10)

LAFb
(t) =1−

∞∑
n=0

{
|C1,n|4 + |C2,n|4 +

(
F (Cn,n)− 2 |C1nC2n|2

)
δk+l,0

+
∣∣C1,nC2,(n+b1−b2)

∣∣2 (|µe|4 + |µg|4 + 2 |µeµg|2 cosλu2t
)

+
∣∣C2,nC1,(n+b2−b1)

∣∣2 (|µe|4 + |µg|4 + 2 |µeµg|2 cosλv2t
)

+
(∣∣C1,nC2,(n+a1−a2)

∣∣2 + ∣∣C2,nC1,(n+a2−a1)

∣∣2)
× e−2γt(b1−b2+a2−a1)

2

}
. (3.11)

Hình 3.4 cho thấy độ rối giữa các thành phần trong hệ không xuất phát từ giá
trị 0 mà xuất phát từ một giá trị nhất định, nghĩa là ban đầu hệ đã rối với nhau.
Khi bỏ qua hiệu ứng suy giảm pha (γ = 0), LAFb

(t) và LFa
(t) dao động tuần

hoàn theo chu kì ngay từ lúc bắt đầu và giá trị của LAFb
(t) lớn hơn một ít so

với LFa(t). Khi γ càng tăng, sự dao động của LFa(t) dần triệt tiêu trong khi
LAFb

(t) nhanh đạt đến trạng thái ổn định. Trường hợp γ = 1, hiện tượng suy
giảm pha ảnh hưởng rõ rệt lên độ rối giữa ba thành phần (hình 3.4c), trong đó
giá trị của LAFb

(t) dao động tuần hoàn và đạt đến giá trị cực đại xấp xỉ 0.8 trong
khi LFa

(t) ngay lập tức đạt giá trị ổn định. Điều này có nghĩa là tham số suy
giảm pha ảnh hưởng lên sự rối giữa một mode của trường SPAPCS với phần còn
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(b)γ = 0.1
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Hình 3.4: Sự phụ thuộc của entropy tuyến tính theo λt với các tham số cố định
k = l = 1, |ξ|2 = 1, q = 0, µe = µg = 1√

2
, σ = 1, (a) γ = 0, (b) γ = 0.1 và (c)

γ = 1.

lại của hệ. Giá trị của γ càng lớn, độ rối LAFb
(t) và LFa

(t) càng tăng. Để thấy
được vai trò của việc thêm photon vào hai mode của trường SPAPCS, chúng tôi
chỉ ra trong hình 3.5 sự phụ thuộc của LAFb

(t) và LFa(t) theo λt với số photon
khác nhau được thêm vào hai mode của trường SPAPCS trong trường hợp γ = 1.
Các hình từ (3.5a) đến (3.5c) chỉ ra rằng độ rối LAFb

(t) và LFa
(t) đều tăng khi

càng thêm số photon vào hai mode của trường SPAPCS. Hơn nữa, trong khi giá
trị của LAFb

(t) dần tăng và nhận giá trị cực đại lớn hơn 0.83, thì LFa
(t) ngay

lập tức đạt giá trị cực đại ổn định. Vì vậy, việc thêm photon vào hai mode của
trường SPAPCS không chỉ làm thay đổi chu kì và số dao động của LAFb

(t) mà
còn tăng cường độ rối giữa một mode của trường SPAPCS với phần còn lại của
hệ.
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Hình 3.5: Sự phụ thuộc của entropy tuyến tính theo λt, LAFb
(t) (đường đứt nét

xanh) và LFa
(t) (đường liền nét đỏ) với γ = 1, |ξ|2 = 1, q = 0, µe = µg = 1√

2
,

σ = 1 trong các trường hợp (a) k = l = 2, (b) k = l = 3 và (c) k = l = 5.

Chương 4
ỨNG DỤNG CỦA CÁC TRẠNG THÁI ĐA MODE VÀO VIỄN

TẢI LƯỢNG TỬ

4.1. Viễn tải lượng tử với trường ở trạng thái kết
hợp cặp thêm photon

4.1.1. Kênh lượng tử rối nguyên tử-trường

Để viễn tải một trạng thái nguyên tử từ Alice sang Bob, đầu tiên chúng ta
cần tạo ra một kênh lượng tử. Trong mục này, kênh lượng tử được sử dụng là
tương tác nguyên tử-trường trong mô hình JC.

Ĥ = ωŜz + ω1â
+â+ ω2b̂

+b̂+ λ
(
â+b̂+ |g⟩ ⟨e|+ âb̂ |e⟩ ⟨g|

)
, (4.1)
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4.1.2. Viễn tải trạng thái nguyên tử

Giả sử trạng thái nguyên tử 1 là trạng thái nguyên tử đầu vào cần được viễn
tải có dạng

|φ⟩in = |φA⟩1 = µ|e⟩1 + υ|g⟩1, (4.2)

trong đó các hệ số µ, ν là các biên độ của trạng thái được viễn tải thỏa mãn điều
kiện |µ|2+|ν|2 = 1. Nguyên tử 2 ban đầu được chuẩn bị ở trạng thái |φA⟩2 = |e⟩2.
Trạng thái của hệ sau thời gian tương tác t1 có dạng

|ψA2F (t1)⟩ = Û(n, t) |ψA2F (0)⟩ = e−iĤt |ψA2F (0)⟩

= Cq;m,k

∞∑
n=0

Rn [cos (λβnt1) |e, n+ q +m,n+ k⟩2

−i sin (λβnt1) |g, n+ q +m+ 1, n+ k + 1⟩2] . (4.3)

Sau thời gian t2 nguyên tử 1 tương tác với trường và tạo thành một hệ ba thành
phần mới. Khi Alice phát hiện ra nguyên tử 1 ở trạng thái kích thích |e⟩, thì hệ
con gồm nguyên tử 2 và trường bị sụp đổ về trạng thái

|Φ⟩ = NCq;m,k

∞∑
n=0

Rn {µCos (λβnt1) Cos (λβnt2) |e, n+ q +m,n+ k⟩2

− iµSin (λβnt1) Cos (λβn+1t2) |g, n+ q +m+ 1, n+ k + 1⟩2
−υSin (λβnt1) Sin (λβnt2) |g, n+ q +m,n+ k⟩2}

= NCq;m,k

∞∑
n=0

Rn [γ|e, n+ q +m,n+ k⟩2

+iχ|g, n+ q +m+ 1, n+ k + 1⟩2 + η|g, n+ q +m,n+ k⟩2] . (4.4)

Độ trung thực trung bình F của trạng thái được viễn tải được cho bởi

F =
∣∣∣⟨Φ |φout⟩|2

= |N |2 |Cq;m,k|2
∞∑

n,n′=0

R∗
nRn′

[
(γ∗µ+ η∗υ) ⟨n+ q +m,n+ k|

− iχ∗υ ⟨n+ q +m+ 1, n+ k + 1|
]

×
[
(γµ∗ + ηυ∗) |n′ + q +m,n′ + k⟩

+ iχυ∗ |n′ + q +m+ 1, n′ + k + 1⟩
]

=

∞∑
n=0

|Rn|2
(
|γ∗µ+ η∗υ|2 + |χ∗υ|2

)
∞∑

n=0
|Rn|2 (γ2 + χ2 + η2)

. (4.5)
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Độ trung thực trung bình chỉ ra mối liên hệ giữa trạng thái đầu vào và đầu ra.
Giá trị của F bằng một đơn vị khi trạng thái đầu ra hoàn toàn trùng khớp với
trạng thái đầu vào. Để viễn tải các trạng thái lượng tử tốt hơn cổ điển, giá trị
của độ trung thực trung bình phải lớn hơn 2/3.

Hình 4.1: Sự phụ thuộc của F theo µ với các tham số cố định λt1 = 3π
4 , λt2 = 5π

4 ,
q = m = k = 0 cho các trường hợp |ξ| = 1 (đường đỏ), |ξ| = 2 (đường chấm
chấm xanh) và |ξ| = 3 (đường liền nét đen).

Hình 4.1 mô tả sự phụ thuộc của F theo µ cho trường ở trạng thái kết hợp
cặp với các điều kiện λt1 = 3π

4 , λt2 = 5π
4 , q = m = k = 0 và |ξ| = {1, 2, 3}. Từ đồ

thị, chúng tôi thấy rằng giá trị của µ chia ra hai miền, trong đó khi 0 < µ < 0.7
giá trị của F giảm khi |ξ| tăng, còn khi 0.7 < µ < 1 thì giá trị của F tăng khi
|ξ| tăng, khi µ = 1 giá trị của F = {0.35, 0.45, 0.65} tương ứng với |ξ| = {1, 2, 3}.
Nghĩa là khi xét kênh lượng tử nguyên tử-trường với trường ở PCS, nếu biên độ
của trạng thái cần viễn tải trong khoảng (0, 0.7) để độ trung thực trung bình
của quá trình viễn tải cao nên chọn cường độ trường ban đầu bé, và khi µ thuộc
khoảng (0.7, 1) để trạng thái đầu ra gần giống với trạng thái đầu vào nên chọn
cường độ trường ban đầu lớn.

Hình 4.2 mô tả sự phụ thuộc của F theo µ và số photon được thêm vào hai
mode của trường ở trạng thái kết hợp cặp thêm photon với các tham số λt1 = 3π

4 ,
λt2 = 5π

4 , q = 0 và |ξ| = 1. Đồ thị hình 4.2 cũng cho thấy khi µ trong miền (0, 0.7)

giá trị của F giảm khi thêm photon vào các mode của trường GPAPCS. Tuy nhiên
khi µ trong miền (0.7, 1) giá trị cực đại của F được cải thiện đáng kể khi càng
thêm photon vào hai mode của trường GPAPCS (đường chấm chấm xanh và
đường liền nét đen). Khi thêm đồng thời {1, 2} photon vào hai mode của trường
thì giá trị của F tương ứng đạt {0.55, 0.85}. Điều này chứng tỏ rằng việc thêm
photon vào hai mode của trường GPAPCS làm tăng độ trung thực trung bình
của quá trình viễn tải khi biên độ trạng thái viễn tải trong khoảng (0.7, 1).

Hình 4.3 mô tả sự phụ thuộc của F theo λt2 với λt1 = 3π
4 trong hai trường hợp

trường ở PCS m = k = 0 (đường đứt nét đỏ) và trường ở GPAPCS m = k = 1
(đường chấm chấm xanh), m = k = 3 (đường liền nét đen). Trong cả hai đồ thị
ở hình 4.3(a) và hình 4.3(b), chúng ta đều thấy sự dao động tuần hoàn theo thời
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Hình 4.2: Sự phụ thuộc của F theo µ với các tham số cố định λt1 = 3π
4 , λt2 = 5π

4 ,
|ξ| = 1, q = 0 cho các trường hợp (m, k) bằng (0, 0) (đường đứt nét đỏ), (1, 1)
(đường chấm chấm xanh), và (2,2) (đường liền nét đen).

Hình 4.3: Sự phụ thuộc của F theo λt2 với λt1 = 3π
4 trong các trường hợp (a)

|ξ| = 1, µ = 0.3 và (b) |ξ| = 2, µ = 0.7.

gian của F trong cả hai trường hợp PCS và GPAPCS. Trong miền 0 < µ < 0.7
(hình 4.3a) khi thêm photon vào hai mode của trường giá trị cực đại của F tăng
đáng kể. Giá trị cực đại của F đạt xấp xỉ trên 0.95 khi thêm đồng thời 3 photon
vào hai mode của trường GPAPCS, trong khi giá trị này chỉ đạt xấp xỉ trên 0.9
cho trường PCS. Trong miền 0.7 < µ < 1 (hình 4.3b), giá trị của F nhỏ hơn
trong miền 0 < µ < 0.7, khi thêm đồng thời 3 photon vào hai mode của trường
GPAPCS thì giá trị cực đại của F đạt 0.75 trong khi trường ở PCS giá trị này
chỉ đạt xấp xỉ 0.6. Do đó trong miền 0.7 < µ < 1 để cải thiện độ trung thực
trung bình của quá trình viễn tải chúng tôi không chỉ tăng cường độ trường ban
đầu mà còn thêm đồng thời số photon vào hai mode của trường.
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KẾT LUẬN CHUNG

Qua quá trình nghiên cứu, luận án đã thu được các kết quả mới như sau:
Thứ nhất, chúng tôi đã đưa ra được trạng thái phi cổ điển hai mode mới đó

là trạng thái kết hợp cặp chồng chất thêm photon và nghiên cứu các tính chất
phi cổ điển của chúng thông qua hàm Wigner và entropy tuyến tính. Kết quả cho
thấy trạng thái này là một trạng thái phi cổ điển phi Gauss và có độ rối mạnh.

Thứ hai, chúng tôi đã nghiên cứu các tính chất động lượng tử của tương tác
nguyên tử-trường khi không xét đến ảnh hưởng của hệ số suy giảm γ của môi
trường, trong đó trường ở trạng thái kết hợp cặp thêm photon và trạng thái kết
hợp bộ ba thêm photon. Kết quả khảo sát cho thấy trong cả hai trường hợp, sự
tuần hoàn theo thời gian thể hiện qua tần số dao động Rabi của nguyên tử trong
quá trình tương tác nguyên tử-trường. Các tính chất động học của nguyên tử và
các quá trình động lượng tử của trường đều bị ảnh hưởng bởi các tham số cường
độ trường ban đầu và số photon được thêm vào các mode của trường. Với điều
kiện số photon thêm vào các mode của trường là như nhau thì các tính chất và
các quá trình động đều thay đổi theo chiều hướng cải thiện hơn, đặc biệt là độ
rối cao hơn.

Thứ ba, chúng tôi đã nghiên cứu các tính chất động lượng tử của tương tác
nguyên tử-trường có xét đến ảnh hưởng của hệ số suy giảm γ của môi trường,
trong đó trường ở trạng thái kết hợp cặp chồng chất thêm photon. Kết quả khảo
sát cho thấy độ rối giữa nguyên tử với hai mode của trường và độ rối giữa một
mode của trường với hệ con gồm nguyên tử và mode còn lại có sự dao động theo
thời gian và bị ảnh hưởng bởi các tham số cường độ trường ban đầu, số photon
được thêm vào các mode và hệ số suy giảm của môi trường γ. Hệ số suy giảm γ
càng lớn thì độ rối giữa nguyên tử và trường càng lớn và đạt đến độ rối cực đại
khi γ tiến đến giá trị lớn nhất.

Thứ tư, chúng tôi đã nghiên cứu quá trình viễn tải lượng tử một trạng thái
nguyên tử chưa biết với trường ở trạng thái kết hợp cặp thêm photon. Kết quả
khảo sát đã chỉ ra được sự thành công của quá trình viễn tải lượng tử với nguồn
rối là trạng thái kết hợp cặp thêm photon thông qua kênh viễn tải nguyên tử-
trường. Các kết quả cho thấy việc viễn tải một trạng thái nguyên tử chưa biết
bằng nguồn rối nguyên tử-trường với trường ở GPAPCS sẽ tốt hơn ở PCS và quá
trình viễn tải này phụ thuộc vào cường độ trường ban đầu, biên độ của trạng
thái cần viễn tải và số photon được thêm vào hai mode của trường.

Như vậy, các kết quả đạt được cho thấy chúng tôi đã hoàn thành tất cả các
mục tiêu đã đề ra trong luận án. Luận án có thể được tiếp tục nghiên cứu và mở
rộng theo hai hướng chính, đó là tiếp tục đề xuất các trạng thái phi cổ điển mới,
nghiên cứu các tính chất của chúng, và nghiên cứu các tính chất động lượng tử
của tương tác nguyên tử-trường có xét đến và không xét đến ảnh hưởng của môi
trường thông qua các mô hình JC mở rộng có kể đến hiệu ứng Stark, trong đó
trường ở các trạng thái phi cổ điển mới.
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PREAMBLE

1. Motivation

The 2022 Nobel Prize in Physics went to three scientists, Alain Aspect, John
F. Clauser, and Anton Zeilinger, whose research related to the quantum field
has shown the strong development of quantum information science. Their results
paved the way for the application of new technology as well as extensive research
areas such as quantum computers, quantum networks, and quantum communi-
cations. In the processes involved in performing quantum tasks, the source of
quantum entanglement is always the first important source of the application.
Many sources of entanglement have been proposed and applied experimentally,
such as non-classical states. However, these studies only stop at stationary states.
In quantum dynamic processes, the process of interacting a two-level atom with
a single-mode electromagnetic field through the Jaynes-Cummings (JC) model
is called a standard model in quantum optics. From this standard model, their
extension to interactions with two-mode fields has been investigated and studied,
as photons of different modes of the field are correlated in pairs by the so-called
atomic interaction process. is the two-mode JC model, or the degenerate two-
photon JC model, proposed through the distortion of the two-mode JC model.
In these models, the properties of the combined and paired electromagnetic fields
in the two-mode JC model and the degenerate two-photon JC model that do not
consider the Stark shift have been studied and investigated. It can be asserted
that proposing new multimode non-classical states, studying nonclassical prop-
erties, and applying them to quantum information is still a topical issue. Their
properties and non-dynamic processes have been extensively studied. However,
the properties and dynamic processes of multimode non-classical states, particu-
larly the extended family of two-mode coupled and triple-coherent modes, have
not been studied much. To have a comprehensive view, we have chosen the topic
"Studying the properties, dynamical processes, and applications of some new two-
and three-mode nonclassical states" to be the research topic of the thesis.

2. Research objective

The general objective of the study is to propose a two-mode nonclassical state
and investigate the properties of the new state; study the properties and dynamic
processes of the new two-mode and three-mode nonclassical states during the
interaction with the atom through the JC model with and without considering the
influence of the environment; evaluate the success of the quantum teleportation
process with entangled sources that are atomic-field entangled quantum channels.

3. Research subjects

The research subjects of the thesis are nonclassical states, JC model in in-
teraction between atoms and quantum fields, quantum dynamic properties and
processes in JC model, and quantum teleportation model.
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4. Research methods

The second field quantization method, the density operator method, the quan-
tum statistics method, the numerical and graphing methods.

5. New points of the thesis

- A new two-mode nonclassical state has been introduced and the properties
of the new two-mode state have been clarified,

- The dynamic properties of the atom and the field in the new two-mode
and three-mode nonclassical states in the JC model have been clarified without
considering the influence of the environment, and quantified the entanglement
degree between the atom and new two-mode and three-mode field over time,

- The dynamic processes of the field in the new two-mode non-classical state
have been clarified in the JC model when considering the influence of the envi-
ronment by quantifying the entanglement degree between the atom and the new
two-mode field over time,

- The successful quantum teleportation process has been shown with the en-
tanglement source being the atom-field quantum channel.

6. Scientific and practical significance of the thesis

Proposing a new two-mode state by nonlocalized photon addition method and
studying the nonclassical properties of this new state contribute to perfecting the
theoretical basis of the method of adding photons to the original states. The newly
formed state with enhanced non-classical properties will be an important source
of applications in performing quantum tasks.

The study of the properties and kinetic processes of atoms and fields in the
atom-field interaction with and without considering the influence of the envi-
ronment contributes to the theoretical foundation of kinetic processes in the JC
model.

The quantitative investigation of the time evolution entanglement degree be-
tween the atom and the field contributes to the addition of effective entanglement
sources, namely the atom-field entanglement source in performing quantum tasks.

The implementation of quantum teleportation with the atom-field entangled
quantum channel contributes to the improvement and perfection of theoretical
teleportation models, thereby providing information for experimental physics in
the quantum teleportation processes.
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CONTENTS

Chapter 1
THEORETICAL FOUNDATIONS

1.1. Two and three-mode nonclassical states

1.1.1. Pair coherent state

The pair coherent state (PCS) is defined as the eigenstate of the photon
pair annihilation operator simultaneously in two modes corresponding to the
eigenvalues ξ

|ξ, q⟩ =
∞∑

n=0

Cn |n+ q, n⟩ , (1.1)

where

Cn = Nq
ξn√

n!(n+ q)!
, Nq =

[ ∞∑
n=0

|ξ|2n

n!(n+ q)!

]−1/2

. (1.2)

1.1.2. Two-mode photon-added pair coherent state

Repeatingly applying the two-mode creation operator with the number of
photons created in two different modes on the PCS, GPAPCS has the form

|ξ, q;m, k⟩ = Cq;m,k

∞∑
n=0

Rn |n+ q +m,n+ k⟩ , (1.3)

wherem, k is the corresponding photons added to two modes a, b and parameters

Cq;m,k =

[ ∞∑
n=0

|ξ|2n (n+ q +m)!(n+ k)!

[n!(n+ q)!]2

]−1/2

, (1.4)

Rn =
ξn

n!(n+ q)!

√
(n+ q +m)!(n+ k)!. (1.5)

1.1.3. Trio coherent state

In the representation of Fock states, the trio coherent state has the form

|ξ, p, q⟩ =
∞∑

n=0

Cn (ξ) |na, nb, nc⟩ , (1.6)

where |na, nb, nc⟩ = |n+ p+ q⟩a|n+ q⟩b|n⟩c and parameters

Cn (ξ) = Np,q (r) ξ
n(na!nb!nc!)

−1/2
, N−2

p,q
(r) =

∞∑
n=0

r2n(na!nb!nc!)
−1
. (1.7)
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1.1.4. Photon-added trio coherent state

Continuously apply the photon creating operators on the three modes of the
trio coherent state to obtain the photon-added trio coherent state as follows:

|ξ, p, q;h, k, l⟩ =
∞∑

n=0

Cn;h,k,l (ξ) |na + h, nb + k, nc + l⟩ , (1.8)

where Cn;h,k,l (ξ) is the expansion coefficient with the following form

Cn;h,k,l (ξ) = Np,q;h,k,l (r) Cn (ξ)
√

(na + h)! (nb + k)! (nc + l)!√
na!nb!nc!

. (1.9)

1.2. Jaynes-Cummings model

1.2.1. One-mode Jaynes-Cummings model

In the rotating-wave approximation, the Hamiltonian of the total system of
a two-level atom and the electromagnetic field in the single-mode JC model has
the form

Ĥ = ωâ+â+ ω0Ŝz + λ
(
Ŝegâ+ â+Ŝge

)
, (1.10)

where λ is the atom-field interaction constant, Ŝeg, Ŝge are atomic operators.

1.2.2. Mô hình Jaynes-Cummings hai mode

The total Hamiltonian of a system consisting of an effective two-level atom
with a two-mode field in the rotating-wave approximation and ignoring the Stark
effect has the form

Ĥ =

2∑
j=1

ωj â
+
j âj + ω0Ŝz + λ

(
Ŝegâ1â2 + â+1 â

+
2 Ŝge

)
. (1.11)

1.3. Properties and dynamical processes in the Jaynes-
Cummings model

1.3.1. Statistical properties over time of multimode elec-
tromagnetic fields

The second-order correlation function over time represented the anti-bunching
property of the field during the interaction has the form

g
(2)
ii (t) =

〈
(∆n̂i(t))

2
〉
+ ⟨n̂i(t)⟩2 − ⟨n̂i(t)⟩

⟨n̂i(t)⟩2
. (1.12)
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When the variance of the number of photons is less than its mean, then g(2)ii (t)

in (1.12) has value in the range 0 < g
(2)
ii (t) < 1, that means i mode photons have

anti-bunching properties.

1.3.2. Probability of finding an atom in an excited state

The probability that an atom is in an excited state |1⟩ has the form

Pe(t) =

∞∑
n=0

|Ce,n(t)|2 =
1

2

∞∑
n=0

|Cn(0)|2
[
1 + cos

(
2λt

√
n+ 1

)]
. (1.13)

This probability depends on the probability distribution of the initial number of
particles instead of the initial amplitude as when interacting with the classical
field.

1.4. Linear entropy criteria

The quantification of entanglement is a measure of the degree of entangle-
ment of components in a system. The time-independent linear entropy function
is defined by

L = 1− Tr
(
ρ̂2x

)
, (1.14)

with values always in the range [0, 1], ρ̂ is the density operator of the system.
The linear entropy criterion over time has the form

Li(t) = 1− Tr[ρ̂2i (t)], (1.15)

where ρ̂i(t), i = {A,F} is the atomic reduction density operator (A) or field
(F) over time. The values of Li(t) also are in the range 0 and 1, it shows the
entanglement between the two modes of the field and the atom. The field and
the atom are not tangled together if Li(t) = 0 and reach the ideal maximum
entanglement if Li(t) = 1.

Chapter 2
PROPERTIES AND DYNAMICAL PROCESSES OF

MULTIMODE FIELD IN THE JAYNES-CUMMINGS MODEL

2.1. Properties and dynamical processes of field in photon-
added pair coherent state

2.1.1. Total Hamiltonian of system

The total Hamiltonian of the system written in rotating-wave approximation
and without considering the Stark shift has the following form:

Ĥ = ω1â
+â+ ω2b̂

+b̂+ ωŜz + λ
(
Ŝegâb̂+ â+b̂+Ŝge

)
, (2.1)
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where ω is the atomic frequency, ω1, ω2 are the frequencies corresponding to the
two modes a and b of the field, λ is the interaction constant between the atom
and the field. Ŝz = 1

2

(∣∣e〉〈e∣∣− ∣∣g〉〈g∣∣), Ŝeg =
∣∣e〉〈g∣∣ and Ŝge =

∣∣g〉〈e∣∣ are atomic
operators.

2.1.2. Time evolution kinetic properties of atom

The probability of finding an atom in an excited state depends on time Pe(t)

Pe(t) =

∞∑
n=0

Pn,q;m,k(0) cos
2(λtβn). (2.2)

Hình 2.1: The dependence of Pe(t) on λt in the cases (a) q = 0, |ξ| = 2, and (b)
q = 10, |ξ| = 6. The red dashed line corresponds to (Pe(t)+2) and (m, k) = (0, 0),
the purple dotted line corresponds to (Pe(t) + 1) and (m, k) = (2, 2), the green
solid line corresponds to Pe(t) and (m, k) = (5, 5).

In figure (2.1), if more photons are added to the two modes of the field, the
number of oscillations per period increases, and the shape of the oscillation be-
comes more compact and periodic. This is completely different when the field
is PCS. Therefore, in order to overcome the loss of symmetry of the Pe(t) os-
cillations, we have shown that using the field at GPAPCS in a two-mode JC
model, that is, adding numbers equal photons into the two modes of the PCS
and increasing the initial field strength is required.

2.1.3. Quantum dynamical properties of the field in photon-
added pair coherent state

Photon distribution function in time Pn(t)

Pn(t) = Pn,q;k,m(0) cos2(λtβn) + Pn−1,q;k,m(0) sin2(λtβn−1). (2.3)
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Hình 2.2: The dependence of Pn(t) on λt for the field in PCS (left figure). Line
A n = 5, |ξ| = 3, line B n = 5, |ξ| = 5, line C n = 10, |ξ| = 10. The right figure is
for the field in GPAPCS n = 10, |ξ| = 10.

Figure (2.2) shows that the more photons are added to the two modes of
the GPAPCS, the sharper the period of the oscillation of Pn(t), the number of
oscillations in each period and the boundary increases. Therefore, we find that
adding an equal number of photons to the two modes of the PCS and increasing
the initial field strength as well as the initial average number of photons clearly
shows the fluctuating properties of the photon distribution function evolution
time.

The second-order correlation function over time g(2)ii (t)

g
(2)
ii (t) =

[ ∞∑
n=0

Pn,q;k,m(0)n2i + 2

∞∑
n=0

Pn,q;k,m(0)ni sin
2(λtβn)

+

∞∑
n=0

Pn,q;k,m(0) sin2(λtβn)

]

×

[ ∞∑
n=0

Pn,q;k,m(0)ni +

∞∑
n=0

Pn,q;k,m(0) sin2(λtβn)

]−2

. (2.4)

Figure (2.3) shows that when the field is PCS, the fluctuations of g(2)11 (t), g
(2)
22 (t)

are no longer periodic completely and symmetrically (red dashed line), even mode
photons b at some points no longer have anti-bunching properties (figure 2.3b).
However, when adding photons to two modes of the field in GPAPCS, the pe-
riod of oscillation of g(2)ii (t) becomes compact, periodic and its values are still in
the range (0,1) meaning that all photons in the modes are anti-bunching. This
represents the role that adding photons to the PCS field modes will increase the
anti-bunching properties of GPAPCS.
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Hình 2.3: The dependence of g(2)ii (t) on λt with |ξ| = 2, q = 2, Figure b (red
dashed line g(2)11 (t)), (violet dotted line g(2)11 (t)+0.1), (blue solid line g(2)11 (t)+0.15).
Figure c (red dashed line g(2)22 (t)) (purple dotted line g(2)22 (t) + 0.35), (5, 5) (blue
solid line g(2)11 (t) + 0.4). The red dashed line corresponds to (m, k) = (0, 0), the
purple dotted line corresponds to (m, k) = (2, 2), the blue solid line corresponds
to (m, k) = (5, 5).

2.1.4. Quantification of entanglement degree over time

2.1.5.1. Quantification of entanglement degree over time of an atom-
field system

The linear entropy of the atom as well as the linear entropy of the field
describing the entanglement degree between the atom and the field over time
has the form

LA(t) =1− C4
q;m,k

∞∑
n,n′=0

{
|Rn|2 |Rn′ |2

[
cos2(λtβn) cos

2(λtβn′)

+ sin2(λtβn) sin
2(λtβn′)

]
+
(
Rn+1R

∗
nRn′R∗

n′+1 +RnR∗
n+1Rn′+1R∗

n′

)
× sin(λtβn) sin(λtβn′) cos(λtβn+1) cos(λtβn′+1)

}
. (2.5)

Figure 2.4 shows that when the field is PCS, the field-atomic entanglement
degree is approximately 0.4, and when q = 0 the oscillations of LA(t) are periodic
and have properties symmetry. When photons are added to the two modes of the
GPAPCS, the value of LA(t) increases and reaches a value of approximately 0.5,
which means that the atom and the field become more and more entangled. The
entanglement in time between the atom and the field in each period also increases
as more photons are added to the two modes of the field. In the case of q ̸= 0,
the entanglement degree LA(t) is no longer symmetric in each period.
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Hình 2.4: The dependence of LA(t) on λt with |ξ| = 2 in two cases (a) q = 0 and
(b) q = 2. The red dashed line is LA(t) and (m, k) = (0, 0). The purple dotted
line is LA(t) + 0.5 and (m, k) = (2, 2). The green solid line is LA(t) + 1.0 and
(m, k) = (5, 5).

2.1.5.2. Quantification of entanglement over time of a subsystem and
a mode of the GPAPCS

The linear entropy of the subsystem over time describes the entanglement
over time of the subsystem (including the atom and the mode a of the field) and
the mode b of the GPAPCS

Lsub(t) =1− C4
q;m,k

∞∑
n=0

{
|Rn|4

[
cos4(λtβn) + sin4(λtβn)

]
+ 2 |Rn|2 |Rn+1|2 sin2(λtβn) cos2(λtβn+1)

}
. (2.6)

Figure 2.5 depicts the entanglement over time between the subsystem includ-
ing an atom and the mode a of the GPAPCS field and the other mode b. In this
case, we find that the entanglement Lsub(t) is always higher than the atom-field
entanglement LA(t). Figure 2.5(a) shows the dependence of Lsub(t) over time in
both the PCS and GPAPCS fields with a fixed parameter |ξ| = 1. The value of
Lsub(t) when the field is PCS is approximately 0.7 (red dashed line), and when
photons are added to the two modes of the GPAPCS field, the value of Lsub(t) is
greater and gets a maximum value of approximately 0.8. Figure 2.5(b) shows the
effect of |ξ| up Lsub(t), value |ξ| the larger the value of Lsub(t) increases. Thus,
the initial field strength parameters and the number of photons added to the two
field modes both affect the entanglement between one mode of the GPAPCS field
and the subsystem. As the field strength increases and the number of photons
added to the two modes of the field increases, the entanglement between a single
mode of the GPAPCS and the subsystem over time increases.
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Hình 2.5: The dependence of Lsub(t) on λt with q = 0. Figure (a) |ξ| = 1,
(m, k) = (0, 0) (red dashed line), (2, 2) (purple dotted line), (5, 5) (blue solid line)
). Figure (b) |ξ| = 2, (m, k) = (1, 1) (black dotted line), |ξ| = 5, (m, k) = (1, 1)
(blue solid line).

2.2. Properties and dynamical processes of the field in
photon-added trio coherent state

2.2.1. Total Hamiltonian of system

The total Hamiltonian describes a two-mode JC model of an atom-field system
in rotating-wave approximation and without the Stark effect has the form

Ĥ =

2∑
j=1

ωj â
+
j âj +

ω

2
(|e⟩ ⟨e| − |g⟩ ⟨g|)

+ λ
(
|e⟩ ⟨g| â1â2 + â+1 â

+
2 |g⟩ ⟨e|

)
, (2.7)

where ω,Ω1,Ω2 is the oscillation frequency of the atom and the corresponding
photons of the two modes of the field.

2.2.2. Time evolution kinetic properties of atom

Probability of finding an atom in an excited state Pe(t)

Pe(t) =

∞∑
n=0

Pn;h,k,l(0) cos
2(Qnt). (2.8)

Figure 2.6 shows that in both cases TCS and PATCS the recovery takes place
at regular intervals, or Pe(t) oscillates with the same recovery period and has the
same value. in the range (0.1), however, the width of the recovery interval in the
case of PATCS is larger than that of TCS due to the nature of the Sub - Poisson
distribution. As r increases, the number of oscillations in each period increases. As
the number of photons added to the three modes of the field increases, the number
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Hình 2.6: The dependence of Pe(t) on λt with parameters (a) p = q = 0, r = 5,
(b) p = q = 2, r = 20 and the set (h, k, l) corresponds to the red dashed line
[Pe(t)+2] which is (0, 0, 0), the green dotted line [Pe(t)+1] is (2, 2, 2), dark blue
solid line Pe(t) is (5, 5, 5).

of oscillations in each recovery period also increases rapidly. When p = q = 0, the
oscillations in each period are symmetric, however, this is no longer true when
p = q ̸= 0. As the number of photons added to the three modes of the field
in PATCS increased, the symmetry in each recovery period improved markedly.
Pe(t) depends on the initial field strength r and the number of photons added to
the field modes at PATCS.

2.2.3. Quantum dynamical properties of field in trio coher-
ent state

Photon distribution function evolution time Pn(t)

Pn(t) = ρnnF (t) = Pn;h,k,l(0) cos
2 (Qnt) + Pn−1;h,k,l(0) sin

2 (Qn−1t) . (2.9)

The time-dependent same-mode second-order correlation function has the form

g
(2)
ii (t) =

∞∑
n=0

Pn;h,k,l(0)2ni sin
2 (Qnt) +

∞∑
n=0

Pn;h,k,l(0)
(
n2
i − ni

)
[ ∞∑
n=0

Pn;h,k,l(0)ni +
∞∑

n=0
Pn;h,k,l(0) sin

2 (Qnt)

]2 − 1, (2.10)

The time-dependent different-mode second-order correlation function g(2)12 (t) has
the form

g
(2)
12 (t) =

∞∑
n=0

Pn;h,k,l(0) (n1 + n2 + 1) sin2 (Qnt) +
∞∑

n=0
Pn;h,k,l(0)n1n2

∞∑
n=0

Pn;h,k,l(0) (n1 + n2) + 2
∞∑

n=0
Pn;h,k,l(0) sin

2 (Qnt)
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− 1. (2.11)

Hình 2.7: The dependence of Pn(t) on λt with the parameters n = 5, r = 10,
p = q = 2 and the set (h, k, l) corresponds to the red dashed line [Pn(t) + 1.1] is
(0, 0, 0), the green dotted line [Pn(t) + 0.6] is (1, 1, 1), dark green solid line Pn(t)
is (3, 3, 3).

Figure 2.7 shows that when the field is TCS, the photon distribution function
over time Pn(t) has an amplitude of oscillations of approximately 0.2, while in
PATCS the amplitude of this oscillation is approximately 0.4. and 0.6 corresponds
to the number of photons added to the three modes of the field, (1, 1, 1) and
(3, 3, 3). When the field in TCS the oscillation period of Pn(t) is not clear, the
following period overlaps with the previous period. When adding photons to the
field modes in PATCS, the periodic oscillation of Pn(t) over time with a clear
separation in each period, and at the same time the maximum value of Pn(t)
also increases with increasing number of photons entering the three modes of the
field.

Figure 2.8 shows that when the number of photons of the modes is different,
the value of the function g(2)22 (t) is much smaller than g(2)11 (t). This further proves
that the number of photons added to the three modes of the PATCS field and the
initial field strength have a great influence on the anti-clustering properties of
the photons of the modes during their interaction with the atom in the two-mode
JC model.

Figure 2.9 depicts the correlation between two modes a, b through a graph of
a second-order correlation function other than mode g(2)12 (t) over time. The graph
shows that in both cases when the field is in TCS or PATCS, the photons in
two modes a, b of the field are correlated because of the function g(2)12 (t) always
positive. As more and more photons are added to the three modes of the field, the
maximum value of g(2)12 (t) decreases slightly, but the number of oscillations per
period increases, the oscillation is periodic, regular, and with a clear distinction
between cycles.
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Hình 2.8: The dependence of g(2)ii (t) on λt in the cases (a) r = 5, p = q = 0, (b)
and (c) r = 10, p = q = 2. The set (h, k, l) corresponding to the red dashed line
g
(2)
ii (t) is (0, 0, 0), the green dotted line g(2)ii (t) + 0.02 is (1, 1, 1), dark green solid
line g(2)ii (t) + 0.04 is (3, 3, 3).

Hình 2.9: The dependence of g(2)12 (t) on λt with parameters r = 10, p = q = 2,
and set (h, k), l) for red dashed line g(2)12 (t) + 0.06 is (0, 0, 0), green dotted line
g
(2)
12 (t) + 0.03 is (1, 1, 1), dark blue solid line g(2)12 (t) is (3, 3, 3).

Chapter 3

PROPERTIES AND DYNAMICAL PROCESSES OF NEW
TWO-MODE FIELD IN JAYNES-CUMMINGS MODEL

3.1. Superposition of photon-added pair coherent state

3.1.1. Khái niệm

We propose a new state called superposition of added photon pair coupled
states (SPAPCS) by adding superposition of photons into two modes of PCS as

13



follows:

|ξ, q; k, l⟩ = Nkl

(
â+k + σb̂+l

)
|ξ, q⟩ =

∞∑
n=0

2∑
i=1

Ci,n |n+ ai, n+ bi⟩ , (3.1)

where

Ci,n = Nq;kl
σli/lξn

√
(n+ ai)!(n+ bi)!

(n+ q)!n!
, (3.2)

with ai = q + ki, bi = li, k1 = k, k2 = 0, l1 = 0, l2 = l.

3.1.2. Wigner function

(0, 0)

(1, 4)

(2, 8)

(3,12)

(      )k, l

(b)
0 5 10 15 20

-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

|ξ|

W

Hình 3.1: Wigner function of SPAPCS with parameters q = 1, σ = 1, |β| = 0.3,
ϕa = ϕb = ϕ = 0. Figure (a) is the dependence of W on the real and imaginary
components of α with ξ = 4 and (k, l) = (3, 12). Figure (b) is the dependency
of W on |ξ| with |α| = 0.5 and the set of (k, l) is (0, 0) (black dotted line), (1, 4)
(dark blue solid line), (2, 8) ( green dotted line) and (3, 12) (red dashed line).

Figure (3.1) shows that in some regions of phase space, the Wigner function
is negative, that is, SPAPCS is a non-Gaussian state. In both the PCS and
SPAPCS cases, the W function always takes a negative value, meaning that these
states are all non-Gaussian states. The value of the W function for SPAPCS is
always less than PCS. Furthermore, as the number of photons added to the two
modes increases, the value of the W function becomes more negative, that is
when adding photons to the two modes of PCS, the non-Gaussian property of
SPAPCS is enhanced, thus the state we propose exhibits stronger non-Gaussian
properties than the original PCS state.
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3.1.3. Entanglement property

The independent-time linear entropy criterion for entanglement investigation
of the SPAPCS has the form

L = 1−N 4
q;kl

∞∑
n=0

|ξ|4n

(n!)
2
((n+ q)!)

2

{
((n+ k)!)

2

(n!)
2 +

σ4((n+ q + l)!)
2

((n+ q)!)
2

+
2σ2|ξ|2ln!(n+ k + l)!

((n+ l)!)
2 +

2σ2|ξ|2k (n+ q)! (n+ q + k + l)!

((n+ q + k)!)
2

}
. (3.3)

In Figures (a) and (b), the curves show that when l is fixed and k increases,
or vice versa when k is fixed and l increases, then L will increase at all costs.
value of |ξ|. The linear entropy L of SPAPCS is always larger when compared
to PCS. When the value of |ξ|Thelarger is, the more L converges and gradually
approaches the maximum ideal entangled state. Thus we can conclude that the
entanglement of SPAPCS is always higher than that of PCS for all values of |ξ|
and that the entanglement is further enhanced as the number of photons added
to the PCS modes increases.

3.2. Properties and dynamical processes of the field in
superposition of photon-added pair coherent state in
Jaynes-Cummings model

3.2.1. Total Hamiltonian of system

In the dispersion model, the effective Hamiltonian has the following form

Ĥeff =
1

2
ωσ̂z + ω1â

+â+ ω2b̂
+b̂

+ λ
[
(â+â+ 1)(b̂+b̂+ 1) |e⟩ ⟨e| − â+âb̂+b̂ |g⟩ ⟨g|

]
, (3.4)

where λ = κ2/∆.

3.2.2. The density operator of system

The time evolution of the atom-field system is expressed by the time density
operator ρ̂(t), satisfying the following master equation

dρ̂(t)

dt
= −i

[
Ĥeff , ρ̂(t)

]
+ (L̂1 + L̂2)ρ̂(t), (3.5)

where L̂i with i = {1, 2} are the superoperators representing the loss in the cavity.
The time density operator ρ̂(t) has the following form:

ρ̂(t) = ρ̂ee(t) |e⟩ ⟨e|+ ρ̂gg(t) |g⟩ ⟨g|+ ρ̂eg(t) |e⟩ ⟨g|+ ρ̂ge(t) |g⟩ ⟨e| , (3.6)
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3.2.3. Quantification of entanglement degree over time

3.3.3.1. Quantification of entanglement degree of atom-field system
over time

The reduced linear entropy of the field, the atom, and the whole system re-
spectively have the form

LF (t) =1−
∞∑

n,m=0

 2∑
i,j=1

|Ci,nCj,m|2
(
|µe|4 + |µg|4 + 2 |µeµg|2 cosλtηij

)
e−2γtΓij

+ F (Cn,m)δk+l,0e
−4γt(n−m)2

×
(
|µe|4 + |µg|4 + 2 |µeµg|2 cosλtη(n,m)

)]
, (3.7)

LA(t) =1−
∞∑

n,m=0

 2∑
i,j=1

|Ci,nCj,m|2
(
|µe|4 + |µg|4 + 2 |µeµg|2 cosλtηij

)
+ F (Cn,m)δk+l,0

(
|µe|4 + |µg|4 + 2 |µeµg|2 cosλtη(n,m)

)]
, (3.8)

L(t) = 1−
∞∑

n,m=0

 2∑
i,j=1

|Ci,nCj,m|2 e−2γtΓij

+F (Cn,m)δk+l,0e
−4γt(n−m)2

]
. (3.9)

Figure 3.2 shows that in the case of PCS (k = l = 0), the fluctuations of LA(t)
are regular and periodic over time, the maximum value of LA(t) is not affected
by γ. The change of phase attenuation coefficient γ has a marked effect on the
oscillation of LF (t), the larger γ is, the greater the fluctuation of LF (t). In the
case of γ = 1, LF (t) oscillates periodically and reaches its maximum value 0.75.
When the atom and the field are not entangled, it means that the entropy of the
atom reaches 0, the linear entropy of the field LF (t) reaches its minimum value,
which is also the linear entropy of the system S(t) at the same time. Figures
3.2(a) to figure 3.2(c) show that the local extreme values of LF (t) are affected by
phase attenuation, the more these values are. increases as the decay constantγ is
larger.

Figure 3.3 shows that adding photons to the two modes of the SPAPCS field
increases the values of LF (t) and L(t), their maximum values reaching more
than 0.8, while this is only 0.75 for PCS case. The more photons are added to
the two modes of the field, the more the oscillation of LF (t) gradually decreases
and disappears according to λt. Adding a photon does not change the value of
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Hình 3.2: The dependence of linear entropy on λt in the cases (a) γ = 0.01, (b)
γ = 0.1 and (c) γ = 1 with |ξ|2 = 1, q = 0, k = l = 0, µe = µg = 1√

2
. The blue

dashed line is LA(t), the red solid line is LF (t) and the black dotted line is L(t).

LA(t), but changes its period of oscillation. As γ = 1 and k = l = 5, LF (t) and
L(t) approach a stable value of approximately more than 0.8. This shows the
role of photon addition and phase depletion effect in enhancing the entanglement
between the atom and the SPAPCS field through the functions LF (t) and L(t).

3.3.3.2. Quantification of entanglement degree of subsystem and one
mode of SPAPCS over time

The three-component system, consisting of the modes a, b of the SPAPCS
field and the atom, examines the turbulence of one mode of the field and the
rest of the system as a whole. The function LFa

(t) is the entanglement between
the mode a of the SPAPCS and the rest of the system (atomic+mode b), the
function LAFb

(t) is turbulence between the two-component system consisting of
atoms and mode b of SPAPCS and the remaining mode a of the field. LFa(t) and
LAFb

(t) are determined from the following expressions:

LFa(t) =1−
∞∑

n=0

{
|C1,n|4 + |C2,n|4 +

∣∣C1,nC2,(n+a1−a2)

∣∣2 + ∣∣C2,nC1,(n+a2−a1)

∣∣2
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Hình 3.3: The dependence of linear entropy on λt with fixed parameters |ξ|2 =
1, µe = µg = 1√

2
, q = 0, σ = 1, case (a) k = l = 1, γ = 0.1, (b) k = l = 5, γ = 0.1

and (c) k = l = 5, γ = 1.

+
∣∣C1,nC2,(n+b1−b2)

∣∣2 e−2γt(b1−b2+a2−a1)
2

×
(
|µe|4 + |µg|4 + 2 |µeµg|2 cosλu1t

)
+
∣∣C2,nC1,(n+b2−b1)

∣∣2 e−2γt(b2−b1+a1−a2)
2

×
(
|µe|4 + |µg|4 + 2 |µeµg|2 cosλv1t

)
+
(
F (Cn,n)− 2 |C1,nC2,n|2

)
δk+l,0

}
, (3.10)

LAFb
(t) =1−

∞∑
n=0

{
|C1,n|4 + |C2,n|4 +

(
F (Cn,n)− 2 |C1nC2n|2

)
δk+l,0

+
∣∣C1,nC2,(n+b1−b2)

∣∣2 (|µe|4 + |µg|4 + 2 |µeµg|2 cosλu2t
)

+
∣∣C2,nC1,(n+b2−b1)

∣∣2 (|µe|4 + |µg|4 + 2 |µeµg|2 cosλv2t
)

+
(∣∣C1,nC2,(n+a1−a2)

∣∣2 + ∣∣C2,nC1,(n+a2−a1)

∣∣2)
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× e−2γt(b1−b2+a2−a1)
2

}
. (3.11)

Figure 3.4 shows that the entanglement between the components in the system
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(b)γ = 0.1
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LFa(t)
(c)γ = 1
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Hình 3.4: The dependence of linear entropy on λt with fixed parameters k = l = 1,
|ξ|2 = 1, q = 0, µe = µg = 1√

2
, σ = 1, (a ) γ = 0, (b) γ = 0.1 and (c) γ = 1.

does not come from the value 0 but from a certain value, which means that
the system was initially tangled together. Neglecting the effect of phase decay
(γ = 0), LAFb

(t) and LFa
(t) oscillate cyclically from the beginning and the price

the value of LAFb
(t) is slightly larger than LFa(t). As γ increases, the oscillation

of LFa(t) gradually ceases while LAFb
(t) rapidly reaches a steady state. In the

case of γ = 1, phase attenuation clearly affects the turbulence between the three
components (figure 3.4c), where the value of LAFb

(t) varies. cyclic and reaches a
maximum value of approximately 0.8 while LFa

(t) immediately stabilizes. This
means that the phase attenuation parameter affects the entanglement between
one mode of the SPAPCS field and the rest of the system. The larger the value of
γ, the turbulence LAFb

(t) and LFa
(t) increases. To see the role of adding photons

to the two modes of the SPAPCS field, we show in figure 3.5 the dependence of
LAFb

(t) and LFa
(t) according to λt with different number of photons added to the

two modes of the SPAPCS field in the case of γ = 1. Figures from (3.5a) to (3.5c)
show that the turbulence LAFb

(t) and LFa(t) both increase as more numbers are
added. photons into two modes of the SPAPCS field. Furthermore, while the value
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of LAFb
(t) gradually increased and reached a maximum value greater than 0.83,

LFa
(t) immediately reached a stable maximum value. . Thus, adding photons

to two modes of the SPAPCS field not only changes the period and number of
oscillations of LAFb

(t), but also increases the entanglement between one mode of
the SPAPCS field and the rest of the SPAPCS field.
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Hình 3.5: The dependence of linear entropy on λt, LAFb
(t) (blue dashed line) and

LFa
(t) (red solid line) with γ = 1, |ξ|2 = 1, q = 0, µe = µg = 1√

2
, σ = 1 in the

fields combination (a) k = l = 2, (b) k = l = 3 and (c) k = l = 5.

Chapter 4
APPLICATION OF MULTIMODE STATES TO QUANTUM

TELEPORTATION

4.1. Quantum teleportation with field in photon-
added pair coherent state

4.1.1. Atom-field entangled quantum channel

To teleport an atomic state from Alice to Bob, we first need to create a
quantum channel. In this section, the quantum channel used is the atom-field
interaction in the JC model.

Ĥ = ωŜz + ω1â
+â+ ω2b̂

+b̂+ λ
(
â+b̂+ |g⟩ ⟨e|+ âb̂ |e⟩ ⟨g|

)
, (4.1)
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4.1.2. Atomic state teleportation

Suppose atomic state 1 is the input atomic state to be teleported of the form

|φ⟩in = |φA⟩1 = µ|e⟩1 + υ|g⟩1, (4.2)

where the coefficients µ, ν are the amplitudes of the teleported state satisfying the
condition |µ|2 + |ν|2 = 1. Atom 2 is initially prepared in the state |φA⟩2 = |e⟩2.
The state of the system after the interaction time t1 has the form

|ψA2F (t1)⟩ = Û(n, t) |ψA2F (0)⟩ = e−iĤt |ψA2F (0)⟩

= Cq;m,k

∞∑
n=0

Rn [cos (λβnt1) |e, n+ q +m,n+ k⟩2

−i sin (λβnt1) |g, n+ q +m+ 1, n+ k + 1⟩2] . (4.3)

After time t2 atom 1 interacts with the field and forms a new three-component
system. When Alice discovers that atom 1 is an excited state |e⟩, the subsystem
consisting of atom 2 and the field is collapsed to the state

|Φ⟩ = NCq;m,k

∞∑
n=0

Rn {µCos (λβnt1) Cos (λβnt2) |e, n+ q +m,n+ k⟩2

− iµSin (λβnt1) Cos (λβn+1t2) |g, n+ q +m+ 1, n+ k + 1⟩2
−υSin (λβnt1) Sin (λβnt2) |g, n+ q +m,n+ k⟩2}

= NCq;m,k

∞∑
n=0

Rn [γ|e, n+ q +m,n+ k⟩2

+iχ|g, n+ q +m+ 1, n+ k + 1⟩2 + η|g, n+ q +m,n+ k⟩2] . (4.4)

The average fidelity F of the teleported state is given by

F =
∣∣∣⟨Φ |φout⟩|2

= |N |2 |Cq;m,k|2
∞∑

n,n′=0

R∗
nRn′

[
(γ∗µ+ η∗υ) ⟨n+ q +m,n+ k|

− iχ∗υ ⟨n+ q +m+ 1, n+ k + 1|
]

×
[
(γµ∗ + ηυ∗) |n′ + q +m,n′ + k⟩

+ iχυ∗ |n′ + q +m+ 1, n′ + k + 1⟩
]

=

∞∑
n=0

|Rn|2
(
|γ∗µ+ η∗υ|2 + |χ∗υ|2

)
∞∑

n=0
|Rn|2 (γ2 + χ2 + η2)

. (4.5)
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The average fidelity shows the relationship between the input and output states.
The value of F is one unit when the output state exactly matches the input state.
To teleport quantum states better than classical, the value of mean fidelity must
be greater than 2/3.

Hình 4.1: The dependence of F on µ with fixed parameters λt1 = 3π
4 , λt2 = 5π

4 ,
q = m = k = 0 for the cases |ξ| = 1 (red line), |ξ| = 2 (blue dotted line) and
|ξ| = 3 (black solid line).

Figure 4.1 depicts the dependence of F on µ for the field in the paired state
with the conditions λt1 = 3π

4 , λt2 = 5π
4 , q = m = k = 0 and |ξ| = {1, 2, 3}. From

the graph we see that the value of µ splits into two regions, where when 0 < µ <
0.7 the value of F decreases as |ξ| increases, and when 0.7 < µ < 1 the value of
F increases when |ξ| increases, when µ = 1 the value of F = {0.35, 0.45, 0.65}
corresponds to |ξ| = {1, 2, 3}. That is, when considering an atom-field quantum
channel with a field of PCS, if the amplitude of the state to be teleported is in
the range (0, 0.7) so that the average fidelity of the teleportation process is high,
the intensity should be chosen. The initial field is small, and when µ is in the
range (0.7, 1) so that the output state is close to the input state, a large initial
field strength should be chosen.

Figure 4.2 depicts the dependence of F on µ and the number of photons added
to the two modes of the field in the combined state of the extra photon pair with
the parameters λt1 = 3π

4 , λt2 = 5π
4 , q = 0 and |ξ| = 1. The graph 4.2 also shows

that when µ in the domain (0, 0.7) the value of F decreases as photons are added
to the modes of the GPAPCS field. However, when µ in the domain (0.7, 1), the
maximum value of F is significantly improved as more and more photons are
added to the two modes of the GPAPCS field (blue dotted line and black solid
line) . When adding {1, 2} photons to two modes of the field at the same time,
the value of F respectively reaches {0.55, 0.85}. This demonstrates that adding
photons to the two modes of the GPAPCS field increases the mean fidelity of
teleportation when the teleportation state amplitude is in the range (0.7, 1).

Figure 4.3 depicts the dependence of F on λt2 with λt1 = 3π
4 in the two cases

of the PCS field m = k = 0 (red dashed line) and GPAPCS field m = k = 1

22



Hình 4.2: The dependence of F on µ with fixed parameters λt1 = 3π
4 , λt2 = 5π

4 ,
|ξ| = 1, q = 0 for cases where (m, k) is equal to (0, 0) (red dashed line), (1, 1)
(blue dotted line), and (2 ,2) (black solid line).

Hình 4.3: The dependence of F on λt2 with λt1 = 3π
4 in the cases (a) |ξ| = 1, µ =

0.3 and (b) |ξ| = 2, µ = 0.7.

(blue dotted line), m = k = 3 (black solid line). In both graphs in figure 4.3(a)
and figure 4.3(b), we see the periodic oscillation over time of F in both PCS and
GPAPCS cases. In the domain 0 < µ < 0.7 (Figure 4.3a) when adding photons
to the two modes of the field the maximum value of F increases significantly. The
maximum value of F is approximately above 0.95 when adding 3 photons to two
modes of the GPAPCS field simultaneously, while this value only approximates
above 0.9 for the PCS field. In the domain 0.7 < µ < 1 (Figure 4.3b), the value
of F is smaller than in the domain 0 < µ < 0.7, when adding 3 photons to two
modes of the GPAPCS field simultaneously. then the maximum value of F is
0.75 while the field in PCS this value is only approximately 0.6. Therefore in the
domain 0.7 < µ < 1 to improve the mean fidelity of teleportation we not only
increase the initial field strength, but also add the number of photons to the two
field modes simultaneously.
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GENERAL CONCLUSION

Through the research process, the thesis has obtained the following new re-
sults:

First, we have introduced a new two-mode nonclassical state that is a su-
perposition of photon-added pair coherent state and studied their nonclassical
properties through a Wigner function and linear entropy. The results have shown
that this state is a nonGaussian nonclassical state and has strong entanglement.

Second, we have investigated the quantum dynamic properties of the atom-
field interaction without considering the influence of the environment, where the
field is the GPAPCS and TCS. The survey results have shown that in both cases,
the periodicity over time is represented by the Rabi oscillation frequency of the
atom during the atom-field interaction. The kinetic properties of the atom and
the quantum dynamic processes of the field are both affected by the initial field
strength parameters and the number of photons added to the field modes. This
has provided that the number of photons added to the field modes is the same,
the properties and dynamic processes all change in the direction of improvement,
especially higher entanglement.

Third, we have investigated the quantum dynamic properties of the atom-
field interaction taking into account the influence of the environment’s coefficient,
where the field is the SPAPCS. The survey results have shown that the entangle-
ment degree between the atom and two modes of the field and the entanglement
degree between one mode of the field and the subsystem consisting of atom and
the other mode fluctuates with time and is affected by the strength parameters
initial field strength, the number of photons added to the modes and the envi-
ronment γ. The larger the damping coefficient γ, the greater the entanglement
between the atom and the field, and the maximum entanglement is reached as
the γ approaches its maximum value.

Fourth, we have investigated the quantum teleportation of an unknown atomic
state with a field in the GPAPCS. The survey results have shown the success of
the quantum teleportation process with the field-atom teleportation channel. The
results show that teleporting an unknown atomic state by atom-field entangled
source with the field in GPAPCS is better than in PCS, and this teleportation
depends on the initial field strength, amplitude of the state teleported, and the
number of photons added to the two modes of the field.

Thus, the obtained results have shown that we have completed all the ob-
jectives set out in the thesis. The thesis can be further studied and expanded
in two main directions, that is, to continue to propose new nonclassical states,
to study their properties, and to study the quantum dynamic properties of the
field-atomic interaction with and without considering the influence of the envi-
ronment through extended JC models that include the Stark effect, where the
field is the new nonclassical states.
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