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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Thông tin liên lạc luôn là nhu cầu tất yếu của con người trong mọi thời đại. 

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, lĩnh vực thông tin liên lạc không 

ngừng phát triển cả về phương tiện và cách thức truyền tin để đảm bảo thông tin 

được truyền đi xa, nhanh và chính xác. Trên thực tế, các nhà vật lý lý thuyết lẫn 

thực nghiệm đã tiếp cận tới giới hạn lượng tử chuẩn và ngày càng tiến xa hơn để 

tìm ra các trạng thái vật lý mà ở đó các thăng giáng lượng tử được hạn chế đến 

mức tối đa mang lại sự cải thiện đáng kể về tính lọc lựa và độ chính xác của 

thông tin truyền đi. Tuy nhiên, với cách thức thông tin cổ điển mà chúng ta vẫn 

đang sử dụng hiện nay thì tính chính xác chỉ có thể được đảm bảo ở mức cao 

nhất có thể với độ tin cậy trung bình tối đa đạt được chỉ là 0.5. Không những 

thế, đâu đó thông tin vẫn có thể lọt ra ngoài dù đã được mã hóa rất nhiều lần. 

Vậy liệu có cách nào để thông tin truyền đi xa mà vẫn đảm bảo chất lượng và 

bảo mật một cách tuyệt đối? Câu trả lời nằm trong một lý thuyết mới được đề 

xuất gần đây – lý thuyết thông tin lượng tử.  

Từ khi ra đời, lý thuyết thông tin lượng tử không ngừng phát triển và hiện 

vẫn đang thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học kể cả lý thuyết và thực 

nghiệm trên toàn thế giới, trong đó viễn chuyển lượng tử được xem như là một 

quá trình nổi bật nhất. Viễn chuyển lượng tử được đưa ra lần đầu tiên bởi 

Bennett và các cộng sự trong phạm vi biến rời rạc và sau đó cũng đã được đề 

xuất với biến liên tục bởi Vaidman. Ý tưởng của Vaidman tiếp tục được mô tả 

một cách thực nghiệm bởi Braunstein và Kimble. Ưu diểm của viễn chuyển 

lượng tử biến liên tục so với biến rời rạc là xác suất thành công 100% trong khi 

với biến rời rạc chỉ là 50% và có thể truyền tin bằng sóng điện từ. Tuy nhiên, 

vấn đề gặp phải đối với biến liên tục là để đảm bảo độ tin cậy của quá trình viễn 

chuyển bằng một cần phải có một nguồn rối hoàn hảo. Trong mô hình của 

Braunstein và Kimble, nguồn rối được đề xuất là trạng thái chân không nén hai 

mode. Trạng thái này sẽ là một nguồn rối hoàn hảo với điều kiện tham số nén 
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của nó dần đến vô cùng. Thật không may, đây chỉ là điều kiện lý tưởng và phi 

vật lý. Trên thực tế, trạng thái nén hai mode tạo được bằng thực nghiệm có mức 

độ nén tương đối nhỏ, kéo theo độ tin cậy của quá trình viễn chuyển không cao. 

Do vậy, việc tìm nguồn rối và cải thiện độ rối của nó trong điều kiện thực tế là 

vấn đề hết sức quan trọng, đang rất được quan tâm hiện nay bởi nguồn rối hoàn 

hảo là điều kiện tiên quyết cho sự thành công của quá trình viễn chuyển. Theo 

Anno và các cộng sự, các trạng thái tuân theo thống kê phi Gauss có thể có độ 

rối lớn hơn so với các trạng thái dạng Gauss như trạng thái nén. Vì thế, việc 

nghiên cứu các trạng thái phi Gauss, chẳng hạn như trạng thái nén dịch chuyển 

thêm photon hai mode, tìm điều kiện để tăng độ rối của nó và đặc biệt tìm cách 

tạo nó bằng thực nghiệm sẽ đóng góp một phần quan trọng trong những nổ lực 

gần đây cả về lý thuyết và thực nghiệm trong lĩnh vực thông tin lượng tử.   

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Tìm các điều kiện phi cổ điển bao gồm điều kiện nén đa mode, antibunching 

bậc cao của trạng thái nén dịch chuyển thêm photon hai mode. Chứng minh trạng 

thái này là một trạng thái đan rối và tìm điều kiện để cải thiện độ rối của nó. Đề 

xuất mô hình viễn chuyển lượng tử sử dụng nguồn rối là trạng thái nén dịch 

chuyển thêm photon hai mode. 

3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Chúng tôi sử dụng các phương pháp đặc thù trong nghiên cứu quang lượng 

tử và thông tin lượng tử là phương pháp toán tử sinh hủy hạt, phương pháp lý 

thuyết lượng tử cho hệ nhiều hạt và phương pháp thống kê lượng tử. Ngoài ra để 

đánh giá các điều kiện nén, antibunching cũng như điều kiện rối và độ tin cậy 

của quá trình viễn tải lượng tử, chúng tôi sử dụng phương pháp tính số bằng các 

phầm mềm chuyên dụng.  

4. Nội dung nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

Trình bày về trạng thái nén dịch chuyển thêm photon hai mode và tìm hàm 

phân bố của nó. Nghiên cứu để tìm ra các biểu thức giải tích của hệ số nén đa 
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mode, hệ số antibunching bậc cao và hệ số đan rối của trạng thái nén dịch 

chuyển thêm photon hai mode để trên cơ sở đó tính số và biện luận các điều kiện 

nén đa mode, antibunching và điều kiện đan rối cũng như cách cải thiện độ rối. 

Trình bày cách tạo ra trạng thái nén dịch chuyển thêm photon hai mode và mô 

hình viễn chuyển lượng tử sử dụng trạng thái này như nguồn rối, từ đó tính độ 

tin cậy trung bình. 

Trong nghiên cứu về các tính chất phi cổ điển, do tính phức tạp, đề tài chỉ 

dừng lại ở việc thêm photon vào một trong hai mode của trạng thái và tính chất 

nén đa mode được chọn nghiên cứu giới hạn ở nén tổng và nén hiệu. 

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

Những kết quả thu được của đề tài đóng góp một phần vào nỗ lực tìm kiếm 

nguồn rối mới và cải thiện độ rối của nó để có thể sử dụng cho các quá trình 

viễn chuyển biến liên tục trong thực tế, từ đó góp phần phát triển lý thuyết thông 

tin lượng tử. Bên cạnh đó nó còn có vai trò định hướng, cung cấp thông tin cho 

vật lý thực nghiệm trong việc tạo ra các trạng thái phi cổ điển (kỹ thuật trạng 

thái) và sử dụng nó vào quá trình viễn chuyển lượng tử. 

6. Cấu trúc của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các công trình liên quan đến đề tài 

đã công bố, các tài liệu tham khảo và phần phụ lục, nội dung của đề tài gồm 4 

chương: 

- Chương 1: Cơ sở lý thuyết 

- Chương 2: Trạng thái nén dịch chuyển thêm photon hai mode 

- Chương 3: Các tính chất phi cổ điển của trạng thái nén d ịch chuyển thêm 

photon hai mode 

- Chương 4: viêñ chuyển lươṇg tử sử duṇg nguồn rối là traṇg thái nén dic̣h 

chuyển thêm photon hai mode 
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Chƣơng 1   CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

1.1   Các trạng thái cơ bản của trƣờng điện từ 

1.1.1   Trạng thái số hạt 

Trạng thái số hạt là trạng thái riêng của toán tử Hamiltonian một hạt của 

trường điện từ 

 
𝐻 = ℏ𝜔  𝑎+𝑎 +

1

2
  (1.1) 

đồng thời cũng là trạng thái riêng của toán tử số hạt 𝑁 = 𝑎+𝑎. Trạng thái số hạt 

còn được gọi là trạng thái Fock, có số hạt xác định và được khai triển như sau 

 
  𝑛  =

 𝑎+ 𝑛

 𝑛!
  0  , (1.2) 

trong đó   0   ký hiệu cho trạng thái chân không. Các trạng thái Fock trực giao 

với nhau  𝑛   𝑚  = 𝛿𝑚𝑛 , và tạo thành một hệ cơ sở đủ. 

1.1.2   Trạng thái kết hợp 

Trạng thái kết hợp, ký hiệu là   𝛼  , là trạng thái riêng của toán tử hủy 

photon 

 𝑎  𝛼  = 𝛼  𝛼   (1.3) 

với  𝛼 là một số phức. Trong không gian Fock, trạng thái kết hợp có dạng 

 
  𝛼  = exp  −

1

2
 𝛼 2  

𝛼𝑛

 𝑛!

∞

𝑛=0

  𝑛  .  (1.4) 

Trạng thái kết hợp còn có một cách định nghĩa khác 

   𝛼  = 𝐷(𝛼)  0  . (1.5) 

trong đó 𝐷(𝛼) = exp(𝛼𝑎+ − 𝛼∗𝑎)  là toán tử dịch chuyển. Về mặt thực nghiệm, 

toán tử dịch chuyển 𝐷(𝛼) được mô phỏng bởi một máy tách chùm (beam-

splitter) có hệ số truyền qua 𝑡 cao kết hợp với một tia laser mạnh có cường độ 

𝛽 = 𝛼 1 − 𝑡2. 
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1.1.3   Trạng thái nén 

Một trạng thái nào đó nếu thỏa mãn 

 
  Δ𝐴 2 <

1

2
  𝐶       hoặc       Δ𝐵 2 <

1

2
  𝐶   (1.6) 

được gọi là trạng thái nén. Về mặt toán học, trạng thái nén được tạo thành bởi 

tác dụng của toán tử nén 𝑆(𝜉) được định nghĩa 

 
𝑆 𝑠 = exp  

1

2
 𝑠∗𝑎2 − 𝑠𝑎+2   (1.7) 

trong đó 𝑠 = 𝑟 exp(𝑖𝜃) với 𝑟 được biết như là tham số nén biến thiên từ 0 đến ∞ 

và góc 𝜃 nằm trong khoảng 0 đến 2𝜋. Về mặt vật lý, trạng thái nén có thể được 

tạo thành nhờ một quá trình ngược với quá trình tạo sóng hài bậc hai trong đó 

một tia laser mạnh biến mất sau khi đi qua một môi trường phi tuyến để tạo 

thành một cặp tia cùng tần số và bằng một nửa tần số tia laser vào.  

1.1.4   Trạng thái chân không nén hai mode 

  Toán tử nén hai mode được định nghĩa 

 𝑆2 𝑠 = exp  𝑠∗𝑎𝑏 − 𝑠𝑎+𝑏+  . (1.8) 

Trạng thái chân không nén hai mode được tạo thành bởi 

   𝑠 2 = 𝑆2 𝑠   00 . (1.9) 

Toán tử nén hai mode cũng được mô phỏng bởi một quá trình tương tự như 

trong trường hợp đơn mode, chỉ khác là hai tia tạo thành có tần số khác nhau 

thỏa mãn điều kiện bảo toàn năng lượng.    

1. 2 Các hiệu ứng phi cổ điển đa mode 

1. 2.1   Hiệu ứng nén tổng 

 Xét trường hai mode 𝑎 và 𝑏. Có thể định nghĩa một toán tử của trường  

 
𝑉𝜙 =

1

2
 𝑒𝑖𝜙𝑎+𝑏+ + 𝑒−𝑖𝜙 𝑎𝑏 , (1.10) 

trong đó 𝜙 là góc hợp bởi 𝑉𝜙  và trục thực trong mặt phẳng phức. Ứng với góc 𝜙 
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lần lượt bằng 0 và 𝜋/2 ta có hai toán tử trực giao tương ứng là 

 
𝑉1 =

1

2
 𝑎+𝑏+ + 𝑎𝑏 ,      𝑉2 =

𝑖

2
 𝑎+𝑏+ − 𝑎𝑏 . (1.11) 

Hai toán tử này tuân theo hệ thức bất định 

 
  Δ𝑉1 2   Δ𝑉2 2 ≥

1

16
 𝑁𝑎 + 𝑁𝑏 + 1 2. (1.12) 

Một trạng thái được gọi là nén tổng nếu  

 
  Δ𝑉𝜙 

2
 <

1

4
 𝑁𝑎 + 𝑁𝑏 + 1 , (1.13) 

thỏa mãn với một giá trị bất kỳ của 𝜙.  

1. 2.2   Hiệu ứng nén hiệu 

Định nghĩa toán tử  

 
𝑊𝜙 =

1

2
 𝑒𝑖𝜙𝑎𝑏+ + 𝑒−𝑖𝜙 𝑎+𝑏  (1.14) 

và các toán tử 

 
𝑊1 =

1

2
 𝑎𝑏+ + 𝑎+𝑏 ,       𝑊2 =

𝑖

2
 𝑎𝑏+ − 𝑎+𝑏  (1.15) 

ứng với 𝜙 = 0 và 𝜙 = 𝜋/2. Hai toán 𝑊1 và 𝑊2 tuân theo hệ thức bất định 

 
  Δ𝑊1 2   Δ𝑊2 2 ≥

1

16
 𝑁𝑎 − 𝑁𝑏 2. (1.16) 

Do đó, một trạng thái được gọi là nén hiệu nếu 

 
  Δ𝑊𝜙 

2
 <

1

4
 𝑁𝑎 − 𝑁𝑏  (1.17) 

với một giá trị bất kỳ của 𝜙. 

 1. 2.3 Hiệu ứng photon antibunching 

Điều kiện tồn tại hai photon antibunching có thể được viết lại dưới dạng 

các toán tử số hạt như sau 
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  𝑁(2) −  𝑁 2 < 0, (1.18) 

trong đó  𝑁(2) ≡  𝑁(𝑁 − 1) . Điều kiện này được tổng quát hóa lên cho 

trường hợp nhiều photon 

 
𝑅 𝑙, 𝑚; 𝑘 =

 𝑁 𝑙+𝑘   𝑁 𝑚−𝑘  

 𝑁 𝑙   𝑁 𝑚  
− 1 < 0, (1.19) 

với 𝑙 ≥ 𝑚 ≥ 1 và  𝑁 𝑖  ≡  𝑁 𝑁 − 1 … (𝑁 − 𝑖 + 1) .  

Với trường bức xạ hai mode và 𝑘 = 1, điều kiện (1.19) trở thành 

 
𝑅𝑎𝑏  𝑙, 𝑚 =

 𝑁𝑎
 𝑙+1 

𝑁𝑏
 𝑚−1  +  𝑁𝑎

 𝑚−1 
𝑁𝑏

 𝑙+1  

 𝑁𝑎
 𝑙 

𝑁𝑏
 𝑚  +  𝑁𝑎

 𝑚 
𝑁𝑏

 𝑙  
− 1 < 0. (1.20) 

1. 2.4 Hiệu ứng đan rối 

1.2.4.1 Trạng thái đan rối 

Xét một hệ lượng tử hai thành phần có trạng thái được mô tả bởi ma trận 

mật độ 𝜌. Ma trận mật độ của hai hệ con A và B chính là các ma trận mật độ rút 

gọn của 𝜌, 𝜌𝐴 = TrB𝜌 và 𝜌𝐵 = TrA𝜌, trong đó Tr ký hiệu cho phép lấy vết. Một 

hệ lượng tử được gọi là có thể tách nếu ma trận mật độ của nó có thể được viết 

dưới dạng 

 𝜌 =  𝑝𝑖𝜌𝑖 ,𝐴 ⊗ 𝜌𝑖 ,𝐵

𝑖

. (1.21) 

Ngược lại, nếu 𝜌 không thể khai triển được thành tích của hai ma trận mật độ 

thành phần như (1.21) thì trạng thái khi đó được gọi là trạng thái không thể tách 

hay trạng thái đan rối.  

1.2.4.2 Tiêu chuẩn đan rối Hillery-Zubairy 

Xét trường điện từ hai mode 𝑎 và 𝑏. Định nghĩa các toán tử 

 𝐿1 = 𝑎𝑏+ + 𝑎+𝑏,      𝐿2 = 𝑖 𝑎𝑏+ − 𝑎+𝑏 .   (1.22) 

Với trạng thái có thể tách, ta có 

  Δ𝐿1 2 +   Δ𝐿2 2 = 4 𝑁𝑎   𝑁𝑏 + 2 𝑁𝑎  + 2 𝑁𝑏 − 4  𝑎  𝑏+  2. (1.23) 
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Sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz ta thu được 

  𝑁𝑎𝑁𝑏 ≥   𝑎𝑏+  2. (1.24) 

Như vậy, một trạng thái nào đó sẽ là trạng thái rối nếu 

  𝑁𝑎𝑁𝑏 <   𝑎𝑏+  2. (1.25) 

 Bằng cách tương tự có thể suy ra điều kiện rối thứ hai dưới dạng bất đẳng 

thức như sau 

  𝑁𝑎𝑁𝑏 <   𝑎𝑏  2. (1.26) 

Hai điều kiện (1.25) và (1.26) là hai điều kiện độc lập, một trạng thái nào đó chỉ 

cần thỏa mãn một trong hai được gọi là trạng thái không thể tách hay trạng thái 

rối.  

1. 3 Viễn chuyển lƣợng tử với biến liên tục 

 

Hình 1.1. Sơ đồ viễn chuyển chuyển lượng tử biến liên tục. 

Sơ đồ mô tả quá trình viễn chuyển lượng tử với biến liên tục được minh 

họa trong hình 1.1. Đầu tiên, người nhận A và người gửi B chia sẻ với nhau một 

cặp rối   𝜓 𝑎𝑏
 ≡   𝜓 𝑎    𝜓 𝑏   trong đó mode 𝑎 được gửi đến A và mode 𝑏 được gửi 

đến B. Tại nơi gửi, A tổ hợp trạng thái cần chuyển đi với trạng thái rối thành 

  𝜓 𝑎𝑏
  

  𝜓𝑜𝑢𝑡  𝑏   
‘𝑥−’ ‘𝑝+’ 

  𝜓𝑖𝑛  𝑐   𝑎 𝑏 

A B 
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một trạng thái ba mode có dạng 

   𝜓𝑡𝑜𝑡  𝑎𝑏𝑐 =   𝜓 𝑎𝑏
   𝜓𝑖𝑛  𝑐   ≡   𝜓 𝑎    𝜓 𝑏    𝜓𝑖𝑛  𝑐  . (1.27) 

Tiếp theo, A tiến hành đo đồng thời hiệu tọa độ 𝑥− = 𝑥𝑐 − 𝑥𝑎  và tổng xung 

lượng 𝑝+ = 𝑝𝑐 + 𝑝𝑎  giữa chúng. Kết quả của phép đo được biểu diễn bằng một 

số phức 𝜂 = 𝑋− + 𝑖𝑌+. Gọi   𝑀(𝜂) 𝑎𝑐
  là trạng thái riêng của hai phép đo này, và 

trong không gian Fock, nó có dạng 

 
  𝑀(𝜂) 𝑎𝑐

 =
1

 𝜋
 𝐷𝑐(𝜂)  𝑖, 𝑖 𝑎𝑐

 
∞

𝑖=0

 (1.28) 

trong đó 𝐷𝑐(𝜂) là toán tử dịch chuyển tác dụng lên trạng thái vào 𝑐. Sau khi đo, 

các trạng thái ở mode 𝑎 và 𝑐 biến mất, trạng thái tổ hợp ba mode ban đầu chỉ 

còn lại mode 𝑏 ở người nhận B 

   𝜓𝐵 𝑏  =  𝑀 𝜂  𝜓𝑡𝑜𝑡  𝑎𝑐 𝑎𝑏𝑐 . (1.29) 

Để khôi phục lại trạng thái này, người nhận B tác dụng lên trạng thái của mình 

một toán tử dịch chuyển với biên độ là kết quả của phép đo 𝜂 nhận được từ A 

   𝜓𝑜𝑢𝑡  𝑏  = 𝐷𝑏 𝜂   𝜓𝐵 𝑏  = 𝐷𝑏 𝜂  𝑀 𝜂  𝜓𝑖𝑛  𝑎𝑐 𝑎𝑏𝑐 . (1.30) 

Muốn biết quá trình viễn chuyển có thành công hay không, người ta phải 

đo mức độ giống nhau giữa   𝜓𝑜𝑢𝑡    và   𝜓𝑖𝑛    thông qua một đại lượng được gọi là 

độ tin cậy 𝐹. Độ tin cậy trung bình cho toàn bộ quá trình viễn chuyển được xác 

định bởi 

 
𝐹𝑎𝑣 =  𝑑2𝜂 𝑃 𝜂 𝐹 𝜂 =  𝑑2𝜂   𝜓𝑖𝑛  𝜓𝑜𝑢𝑡   

2. (1.31) 

Độ tin cậy sẽ bằng 1 với nguồn rối cực đại, tức quá trình viễn chuyển hoàn hảo. 

Trong thực tế,  quá trình viễn chuyển được xem là thành công nếu 𝐹𝑎𝑣  của nó 

lớn hơn 1/2 (độ tin cậy của quá trình truyền tin cổ điển).  
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Chƣơng 2   TRẠNG THÁI NÉN DỊCH CHUYỂN THÊM 

PHOTON HAI MODE 

 

2.1   Trạng thái nén dịch chuyển thêm photon hai mode 

Trong trường hợp hai mode, trạng thái nén dịch chuyển   𝛼, 𝛽, 𝑠 𝑎𝑏
  có dạng 

   𝛼, 𝛽, 𝑠 𝑎𝑏
 = 𝐷2 𝛼, 𝛽 𝑆2 𝑠   00 𝑎𝑏

 , (2.1) 

trong đó 𝑆2(𝑠) và 𝐷2 𝛼, 𝛽 = 𝐷𝑎(𝛼)𝐷𝑏(𝛽) với tham số nén 𝑠 = 𝑟 exp(𝑖𝜃) và 

các tham số dịch chuyển 𝛼 =  𝛼 exp(𝑖𝜑𝑎), 𝛽 =  𝛽 exp(𝑖𝜑𝑏), và   0,0 𝑎𝑏
  ký 

hiệu cho trạng thái chân không hai mode. Tác dụng các toán tử sinh photon, 

tương ứng với kỹ thuật thêm photon, vào cả hai mode của trạng thái được định 

nghĩa trong (2.1) cho ta một trạng thái mới 

   𝑚, 𝑛, 𝛼, 𝛽, 𝑠 𝑎𝑏
 = 𝑁𝑚𝑛  𝛼, 𝛽, 𝑠 𝑎+𝑚𝑏+𝑛   𝛼, 𝛽, 𝑠 𝑎𝑏

 , (2.2) 

được gọi là trạng thái nén dịch chuyển thêm photon hai mode (TMPADS). Vì 

toán tử sinh photon không phải là toán tử unitary nên trong biểu thức định nghĩa 

(2.2) phải có mặt của hệ số chuẩn hóa 

 
𝑁𝑚𝑛  𝛼, 𝛽, 𝑠 =

1

 𝐶𝑚𝑛  𝛼, 𝛽, 𝑠 
 (2.3) 

với 

 𝐶𝑚𝑛  𝛼, 𝛽, 𝑠 =  𝛼, 𝛽, 𝑠 𝑏𝑛𝑎𝑚𝑎+𝑚𝑏+𝑛  𝛼, 𝛽, 𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑏 . (2.4) 

Biểu thức của 𝐶𝑚𝑛  𝛼, 𝛽, 𝑠  thích hợp cho việc tính số có dạng như sau 

𝐶𝑚𝑛  𝛼, 𝛽, 𝑠 =     
𝑚!2 𝑛!2  𝛼 2𝑚−2𝑖+Δ  𝛽 2𝑝−2𝑞+Δ𝑒𝑖Δ𝜑

 𝑚 − 𝑖 !  𝑖 − 𝑞 !  𝑛 − 𝑝 !  𝑝 − 𝑞 ! 𝑞!
Δ

min [𝑖 ,𝑝]

𝑞=0

𝑛

𝑝=0

𝑚

𝑖=0

  

 ×
 cosh 𝑟 2 𝑖+𝑛−𝑝 −Δ − sinh 𝑟 2𝑞−Δ

 𝑚 − 𝑖 + Δ !  𝑝 − 𝑞 + Δ !  𝑞 − Δ !
, (2.5) 

trong đó 𝜑 = 𝜃 − 𝜑𝑎 − 𝜑𝑏  và Δ trong tổng ∑Δ  chạy từ Δ = max[𝑖 − 𝑚, 𝑞 − 𝑝] 

đến Δ = 𝑞. 
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2.2   Hàm Wigner của trạng thái TMPADS 

Hàm Wigner 𝑊 𝑧  của một trạng thái bất kỳ   𝜓   trong biểu diễn trạng thái 

kết hợp được định nghĩa 

 
𝑊 𝑧 =

2 exp(2 𝑧 2)

𝜋
 𝑑2𝑢  −𝑢 𝜓  𝜓 𝑢 exp[2(𝑢∗𝑧 − 𝑢𝑧∗)] (2.6) 

trong đó 𝑧, 𝑢 là các số phức và   𝑢   ký hiệu cho trạng thái kết hợp. Áp dụng cho 

trạng thái TMPADS, ta thu đươc̣ hàm Wigner hai mode có dạng như sau 

𝑊(𝑧𝑎 , 𝑧𝑏) =  −1 𝑚+𝑛4𝑁𝑚𝑛
2  𝛼, 𝛽, 𝑠 exp 2 𝑧𝑎  2 + 2 𝑧𝑏  2 cosh2m 𝑟 sinh2n 𝑟 

 × exp − 𝜉 2 −  𝛼 2 −  𝛽 2 −  𝛼∗𝛽∗𝑒𝑖𝜃 + 𝛼𝛽𝑒−𝑖𝜃 tanh 𝑟   

 

×   
𝑚!  − 𝜉 2 𝑗

𝑖! 𝑗!  𝑚 − 𝑖 !
𝐿𝑛−𝑖−𝑗

𝑖+𝑗   𝜉 2 𝐿𝑚−𝑗
𝑗   𝜉 2 

min  𝑚 ,𝑛−𝑖 

𝑗 =0

min  𝑚 ,𝑛 

𝑖=0

, (2.7) 

trong đó 𝜉 = 𝜒𝑎 cosh 𝑟 + 𝜒𝑏
∗𝑒𝑖𝜃 sinh 𝑟 với  𝜒𝑎 = 2𝑧𝑎 − 𝛼 − 𝛽∗𝑒𝑖𝜃 tanh 𝑟 và 

𝜒𝑏 = 2𝑧𝑏 − 𝛽 − 𝛼∗𝑒𝑖𝜃 tanh 𝑟. 

Vì đa thức Laguerre là chuỗi đan dấu nên biểu thức (2.7) có thể nhận giá trị 

âm như được minh họa trong hình 2.1. Trạng thái TMPADS có hàm Wigner âm 

thể hiện tính phi cổ điển của nó mạnh, điều đó hứa hẹn các tính chất phi cổ điển 

bao gồm tính chất đan rối của trạng thái TMPADS sẽ mạnh hơn so với trạng thái 

chân không nén hai mode thông thường. 

 

Hình 2.1 Sự phụ thuộc của hàm Wigner của trạng thái TMPADS vào |𝜉| 
cho các trường hợp  𝑚, 𝑛 =  1,2 , {1,3} và {2,2}. 
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2.3   Tạo trạng thái TMPADS 

 

Hình 2.2. Sơ đồ tạo trạng thái TMPADS sử dụng máy tách chùm để 

thêm photon.  

Hình 2.2 trình bày sơ đồ tạo trạng thái TMPADS sử dụng máy tách chùm. 

DC ký hiệu cho bộ chuyển đổi ngược tham số không suy biến được mô tả bởi 

toán tử nén hai mode 𝑆2(2). Quá trình chuyển đổi ngược là quá trình một photon 

mẹ từ chùm tia tới tương tác với môi trường phi tuyến 𝜒(2) sinh ra hai photon 

con theo hai mode khác nhau được ký hiệu là 𝑎 và 𝑏. Các mode 𝑎 và 𝑏 sau đó 

được dịch chuyển bởi 𝐷𝑎 𝛼  và 𝐷𝑏(𝛽) để tạo ra trạng thái   𝛼, 𝛽, 𝑠 𝑎𝑏
 . Để mô 

phỏng tác dụng của 𝑎+𝑚𝑏+𝑛 , mode 𝑎 của trạng thái   𝛼, 𝛽, 𝑠 𝑎𝑏
  được đưa vào 

máy tách chùm thứ nhất (BS1), cùng lúc đó, mode 𝑏 được đưa vào máy tách 

chùm thứ hai (BS2) có cùng độ truyền qua với BS1. Các trạng thái vào còn lại 

của BS1 và BS2 tương ứng là các trạng thái Fock   𝑚 𝑎 ′   và   𝑛 𝑏 ′  . Sau các máy 

tách chùm ta đặt các máy đếm photon  (photo-detector) PD1 và PD2 để đếm các 

photon ra của mode 𝑎′ và 𝑏′.  

Với sơ đồ như trên, trạng thái tạo thành chưa chuẩn hóa có dạng 

 
  𝜓𝐵𝑆

′  𝑎𝑏
 =

𝑟𝑚+𝑛

𝑡𝑚+𝑛 𝑚! 𝑛!
𝑡𝑎+𝑎𝑎+𝑚 𝑡𝑏+𝑏𝑏+𝑛   𝛼, 𝛽, 𝑠 𝑎𝑏

 , (2.8) 

với xác suất 
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Hình 2.3. Sự phụ thuộc của 

độ tin cậy 𝐹 ≡ 𝐹𝐵𝑆  và xác 

suất thành công tương ứng 

𝑃 ≡ 𝑃𝐵𝑆  vào độ truyền qua 𝑡 

của các máy tách chùm BS1 

và BS2 khi 𝛼 = 𝛽 = 𝑠 = 0,1 

với  𝑚, 𝑛 = {1,1} (đường 

nét liền), {1,2} (đường nét 

đứt) và {2,2} (đường gạch-

chấm). 
 

Hình 2.4. Sự phụ thuộc của 

độ tin cậy 𝐹 ≡ 𝐹𝐵𝑆  và xác 

suất thành công tương ứng 

𝑃 ≡ 𝑃𝐵𝑆  vào độ truyền qua 𝑡 

của các máy tách chùm BS1 

và BS2 khi 𝑚 = 𝑛 = 1 với 

𝛼 = 𝛽 = 𝑠 = 0,1 (đường nét 

liền), 0,3 (đường nét đứt) và 

0,5 (đường gạch-chấm). 
 

 
𝑃𝐵𝑆 =

(1 − 𝑡2)𝑚+𝑛

𝑚! 𝑛! 𝑡2(𝑚+𝑛+2)
 

 1 − 𝑡−1 𝑗+𝑗 ′

𝑗′ !
𝐶𝑚+𝑗 ,𝑛+𝑗 ′ (𝛼, 𝛽, 𝑠)

∞

𝑗 ,𝑗 ′ 𝑗 !=0

. (2.9) 

và độ tin cậy 
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𝐹𝐵𝑆 =

 ∑
 1 − 𝑡−1 𝑗+𝑗 ′

𝑗′ !
𝐶𝑚+𝑗 ,𝑛+𝑗 ′  𝛼, 𝛽, 𝑠 ∞

𝑗 ,𝑗 ′ 𝑗 !=0  

2

𝐶𝑚𝑛 (𝛼, 𝛽, 𝑠) ∑
 1 − 𝑡−2 𝑗+𝑗 ′

𝑗′ !
𝐶𝑚+𝑗 ,𝑛+𝑗 ′ (𝛼, 𝛽, 𝑠)∞

𝑗 ,𝑗 ′ 𝑗 !=0

. (2.10) 

Như vậy, theo phương trình (2.8), hiệu ứng toàn phần của BS1 và BS2 

trong hình 2.2 cùng với điều kiện không có photon nào được phát hiện trong cả 

PD1 và PD2 tương đương với tác dụng của 𝑡𝑎+𝑎𝑎+𝑚 𝑡𝑏+𝑏𝑏+𝑛  lên trạng thái 

  𝛼, 𝛽, 𝑠 𝑎𝑏
 . Do vậy, có thể nói rằng trạng thái thêm photon mong đợi sẽ đạt được 

nếu 𝑡 = 1. Tuy nhiên, suy luận toán học này không được chấp nhận vì 𝑡 = 1 

đồng nghĩa với chẳng có gì xảy ra và trạng thái vẫn giữ nguyên là chính nó mà 

không có bất kỳ photon nào được thêm vào. Những gì mà chúng ta có thể mong 

đợi chỉ là một trạng thái gần đúng với trạng thái TMPADS lý thuyết khi 𝑡 dần 

đến 1. Để kiểm tra điều này, chúng tôi vẽ trên hình 2.3 và 2.4 độ tin cậy 𝐹𝐵𝑆  

theo biến 𝑡 cho vài bộ giá trị của các tham số còn lại. Như được kỳ vọng, các 

hình vẽ thể hiện rằng mặc dù độ tin cậy không bao giờ bằng 1 nhưng nó luôn 

tăng theo 𝑡 và tiện cận đến 1 khi 𝑡 dần đến 1. Tuy nhiên, cái giá phải trả, như 

được thể hiện trên các phần dưới của cả hai hình 2.3 và 2.4, là sự giảm của xác 

suất thành công khi tăng 𝑡. Hơn nữa, theo như hình 2.3, với 𝛼, 𝛽 và 𝑠 cho trước, 

cả độ tin cậy và xác suất thành công đều giảm khi tăng 𝑚 hoặc/và 𝑛. Như vậy, 

về mặt thực nghiệm, thêm càng nhiều photon càng gặp nhiều thách thức, ngay 

cả khi nếu thành công thì cái giá phải trả là giảm độ tin cậy. Cuối cùng, như trên 

hình 2.4, với 𝑚, 𝑛 và 𝑡 cho trước, độ tin cậy giảm nhưng xác suất thành công lại 

tăng theo 𝛼, 𝛽. Điều này nói lên vai trò của các toán tử dịch chuyển trong trạng 

thái này, đó là tăng xác suất tạo thành của trạng thái trong thực tế.   
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Chƣơng 3   CÁC TÍNH CHẤT PHI CỔ ĐIỂN CỦA TRẠNG 

THÁI NÉN DỊCH CHUYỂN THÊM PHOTON HAI MODE 

3.1   Hiệu ứng nén tổng 

Điều kiện nén tổng có thể được viết lại dưới dạng chuẩn hóa như sau 

 

𝑆 =
4   Δ𝑉𝜙 

2
 −  𝑁𝑎 + 𝑁𝑏 + 1 

 𝑁𝑎 + 𝑁𝑏 + 1 
< 0. (3.1) 

Rõ ràng từ điều kiện (3.1), nén tổng chỉ xảy ra khi hệ số 𝑆 < 0 và 𝑆 có giới hạn 

dưới là −1. Hệ số 𝑆 càng gần đến giá trị −1 đồng nghĩa với hiệu ứng nén tổng 

xảy ra càng mạnh.  

Với trạng thái TMPADS, hệ số nén tổng có dạng 

𝑆 = 2  𝑚 + 1 cosh2 𝑟  sinh2 𝑟 +  𝛽 2 𝐿𝑚+1
0  𝜒 +  𝛼𝛽 2 cos 2𝜑2 𝐿𝑚

2 (𝜒) 

−   𝑚 + 2 cos 𝜑1 + 𝜑2 +  𝑚 + 1 cos 𝜑1 − 𝜑2   𝛼𝛽 sinh 2𝑟 𝐿𝑚
1  𝜒  

+   𝑚 + 1  𝑚 + 2 cos 2𝜑1 cosh2 𝑟 +  𝑚 + 1 2 cosh2 𝑟 − 1 sinh2 𝑟 𝐿𝑚
0  𝜒  

−  𝛽 2𝐿𝑚
0  𝜒 + 2 𝛼𝛽 cos 𝜑1 − 𝜑2 tanh 𝑟 𝐿𝑚−1

1  𝜒 − 𝑚 sinh2 𝑟 𝐿𝑚−1
0 (𝜒) 

−  2  𝑚 + 1 cos 𝜑1 sinh 2𝑟 𝐿𝑚
0  𝜒 /2 −  𝛼𝛽 cos 𝜑2 𝐿𝑚

1  𝜒  2/𝐿𝑚
0  𝜒    

× { 𝑚 + 1 cosh2 𝑟 𝐿𝑚+1
0  𝜒 +  sinh2 𝑟 +  𝛽 2 𝐿𝑚

0  𝜒 + 𝑚 sinh2 𝑟 𝐿𝑚−1
0 (𝜒) 

 −2 𝛼𝛽 cos 𝜑1 − 𝜑2  tanh 𝑟 𝐿𝑚−1
1  𝜒  −1, (3.2) 

với 𝜑1 = 𝜙 − 𝜃 và 𝜑2 = 𝜙 − 𝜑𝑎 − 𝜑𝑏 .  

- Sự phụ thuộc của hệ số nén tổng vào các góc (hình 3.1 và 3.2): điều kiện 

để trạng thái TMPADS thể hiện nén tổng mạnh nhất 𝜑1 = 2𝑘1𝜋, 𝜑2 = 2𝑘2𝜋 

trong đó 𝑘1, 𝑘2 là các số nguyên.  

- Sự ảnh hưởng của biên độ của các tham số dịch chuyển lên hiệu ứng nén 

tổng (hình 3.3 và 3.4): hiệu ứng nén tổng chỉ xảy ra khi cả hai điều kiện  𝛼 > 1 

và  𝛽 > 1 đều được thỏa mãn và càng tăng |𝛼| hoặc |𝛽| hoặc cả hai thì hiệu 

ứng càng mạnh; ảnh hưởng của hai tham số dịch chuyển ở hai mode 𝑎 và 𝑏 lên 

hiệu ứng nén tổng không giống nhau do sự bất đối xứng giữa hai mode. 
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Hình 3.1. Sự phụ thuộc của hệ số nén tổng 𝑆 vào các góc 𝜑1 và 𝜑2 khi 
 𝛼 = 2,  𝛽 = 5 và 𝑠 = 0,5 cho trường hợp thêm một photon vào mode a 

(𝑚 = 1). 

 

Hình 3.2. Sự phụ thuộc của hệ số nén tổng 𝑆 vào 𝜑2 khi cố định 𝜑1 = 0 với 
 𝛼 = 2,  𝛽 = 5 và 𝑠 = 0,5 cho 𝑚 = 1 (đường nét liền), 𝑚 = 5 (đường 

nét đứt) và 𝑚 = 10 (đường gạch-chấm). 

 

Hình 3.3. Sự phụ thuộc của hệ số nén tổng 𝑆 vào các tham số dịch chuyển 

ở cả hai mode khi 𝜑1 = 𝜑2 = 0, 𝑟 = 0,35 cho trường hợp chỉ thêm một 

photon vào mode a (𝑚 = 1). 
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Hình 3.4. Sự phụ thuộc của hệ số nén tổng 𝑆 vào tham số dịch chuyển (a) ở 

mode a ( 𝛽 = 20); (b) ở mode b ( 𝛼 = 5) khi 𝜑1 = 𝜑2 = 0, 𝑟 = 0,5 cho 

𝑚 = 1 (đường nét liền), 𝑚 = 5 (đường nét đứt) và 𝑚 = 10 (đường gạch-

chấm). 

 

Hình 3.5. Sự phụ thuộc của hệ số nén tổng 𝑆 vào tham số nén 𝑟 khi 

𝜑1 = 𝜑2 = 0,  𝛼 = 2,5 và  𝛽 = 5 cho 𝑚 = 1 (đường nét liền), 𝑚 = 5 

(đường nét đứt) và 𝑚 = 10 (đường gạch-chấm). 

- Sự phụ thuộc của 𝑆 vào tham số nén 𝑟 (hình 3.5): rằng hiệu ứng nén tổng 

chỉ xảy ra với những giá trị tương đối nhỏ của 𝑟, lúc đầu khi tăng 𝑟 hiệu ứng nén 

tổng cũng mạnh lên và đạt cực đại tại giá trị 𝑟1, sau đó nếu tiếp tục tăng 𝑟 thì 

hiệu ứng này giảm dần và biến mất ở giá trị 𝑟2, cả 𝑟1 và 𝑟2 đều giảm khi tăng 𝑚.  

3.2   Hiệu ứng nén hiệu 

Điều kiện nén hiệu dưới daṇg hê ̣số nén 

 

𝐷 =
4   Δ𝑊𝜙 

2
 −  𝑁𝑎 − 𝑁𝑏 

 𝑁𝑎 − 𝑁𝑏 
< 0 (3.3) 
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Với trạng thái TMPADS ta thu được 

𝐷 =   𝑚 + 1 cosh2 𝑟 [2   cosh2 𝑟 +  𝛽 2 − 1]𝐿𝑚+1
0  𝜒  

+  𝑚 + 1 2 sinh2 2𝑟 𝐿𝑚
0  𝜒 /2 −  cosh2 𝑟 +  𝛽 2 𝐿𝑚

0 (𝜒) 

+ 2 𝛼𝛽 cos 𝛾1 − 𝛾2 tanh 𝑟 𝐿𝑚−1
1  𝜒 − 𝑚 sinh2 𝑟 𝐿𝑚−1

0 (𝜒) 

− 2 𝛼 3 2 𝛽 cos 𝛾1 + 𝛾2 tanh 𝑟 𝐿𝑚−1
3  𝜒 −  𝛼 cos 2𝛾1 tanh2 𝑟 𝐿𝑚−2

4 (𝜒)  

−  4 𝛼 2  𝛼 cos 𝛾1 tanh 𝑟 𝐿𝑚−1
2  𝜒 −  𝛽 cos 𝛾2 𝐿𝑚

1  𝜒  2/𝐿𝑚
0 (𝜒)  

×   𝑚 + 1 cosh2 𝑟 𝐿𝑚+1
0  𝜒 −  cosh2 𝑟 +  𝛽 2 𝐿𝑚

0 (𝜒)  − 𝑚 sinh2 𝑟 𝐿𝑚−1
0  𝜒  

  +2 𝛼𝛽 cos 𝛾1 − 𝛾2 tanh 𝑟 𝐿𝑚−1
1  𝜒  −1 − 1, (3.4) 

trong đó 𝛾1 = 𝜙 − 𝜃 + 2𝜑𝑎  và 𝛾2 = 𝜙 + 𝜑𝑎 − 𝜑𝑏 .  

- Hình 3.6: hiệu ứng nén hiệu đạt cực đại khi thỏa mãn đồng thời hai điều 

kiện 𝛾1 = 2𝑘1𝜋, 𝛾2 = 2𝑘2𝜋, với 𝑘1, 𝑘2 là các số nguyên.  

- Sự phụ thuộc của hệ số nén hiệu 𝐷 vào các tham số dịch chuyển (hình 

3.7): vai trò của  𝛼  và |𝛽| gần như phản đối xứng đối với trạng thái TMPADS, 

và tương tự như nén tổng, khoảng giá trị để thỏa mãn điều kiện nén hiệu của |𝛼| 

là khoảng đóng và gần như nhau với mọi 𝑚, trong khi khoảng giá trị này của |𝛽| 

là khoảng mở và phụ thuộc vào việc thêm nhiều hay ít photon. 

- Hình 3.8 vẽ sự phụ thuộc của 𝐷 vào tham số nén 𝑟: hiệu ứng nén hiệu chỉ 

xảy ra trong giới hạn khá nhỏ của tham số nén, một đặc điểm tương tự như nén 

tổng; và độ nén hiệu càng tăng (tức là 𝐷 càng âm) khi tăng 𝑚.  

 

Hình 3.6. Sự phụ thuộc của hệ số nén hiệu 𝐷 vào các góc 𝛾1 và 𝛾2 khi  𝛼 =
2,  𝛽 = 5 và 𝑟 = 0,5 cho trường hợp chỉ thêm một photon vào mode a. 
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Hình 3.7. Sự phụ thuộc của hệ số nén hiệu 𝐷 vào tham số dịch chuyển (a) ở 

mode a ( 𝛽 = 10); (b) ở mode b ( 𝛼 = 2) khi 𝛾1 = 𝛾2 = 0 và 𝑟 = 0,5 cho 

𝑚 = 1 (đường nét liền), 𝑚 = 5 (đường đứt nét) và 𝑚 = 10 (đường gạch-

chấm). 

 

Hình 3.8. Sự phụ thuộc của hệ số nén hiệu 𝐷 vào tham số nén 𝑟 khi 

𝛾1 = 𝛾2 = 0,  𝛼 = 2 và |𝛽| = 10 cho 𝑚 = 1 (đường nét liền), 𝑚 = 5 

(đường đứt nét) và 𝑚 = 10 (đường gạch-chấm). 

3.3   Hiệu ứng antibunching 

 Tiêu chuẩn tồn tại hiệu ứng antibunching bậc cao trong trường bức xạ hai 

mode được định nghĩa thông qua hệ số 𝑅(𝑙, 𝑘) như sau 

 
𝑅 𝑙, 𝑘 =

 𝑁𝑎
 𝑙+1 

𝑁𝑏
 𝑘−1  +  𝑁𝑎

(𝑘−1)
𝑁𝑏

(𝑙+1) 

 𝑁𝑎
 𝑙 

𝑁𝑏
 𝑘  +  𝑁𝑎

(𝑘)
𝑁𝑏

(𝑙) 
, (3.5) 

với 𝑙 ≥ 𝑘 và 𝑁𝑎
(𝑛)

= 𝑎+𝑛𝑎𝑛 . Các số hạng có dạng  𝑁𝑎
 𝑙 

𝑁𝑏
 𝑘   có thể được biểu 

diễn dưới dạng các toán tử sinh, hủy hạt với trật tự phản N-tích 
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 𝑁𝑎
 𝑙 

𝑁𝑏
 𝑘  =  

𝑙!2  −1 𝑗

𝑗!  𝑙 − 𝑗 !2

𝑙

𝑗 =0

 
𝑘!2  −1 𝑖

𝑖!  𝑘 − 𝑖 !2

𝑘

𝑖=0

 𝑎𝑙−𝑗  𝑎+ 𝑙−𝑗 𝑏𝑘−𝑖 𝑏+ 𝑘−𝑖 . (3.6) 

trong đó  𝑎𝑙−𝑗  𝑎+ 𝑙−𝑗 𝑏𝑘−𝑖 𝑏+ 𝑘−𝑖  có dạng tường minh như sau 

 𝑎𝑙−𝑗  𝑎+ 𝑙−𝑗 𝑏𝑘−𝑖 𝑏+ 𝑘−𝑖 =     
 𝑚 + 𝑙 − 𝑗 !2  𝑘 − 𝑖 !2

𝐿𝑚
0 (𝜒) 𝑚 + 𝑙 − 𝑗 − 𝑡 !

Δ

min  𝑡 ,𝑝 

𝑞=0

𝑘−𝑖

𝑝=0

𝑚+𝑙−𝑗

𝑡=0

 

 ×
 𝛼 2𝑚−2𝑡+2𝑙−2𝑗 +Δ  𝛽 2𝑝−2𝑞+Δ𝑒𝑖Δ𝜑

 𝑚 + 𝑙 − 𝑗 − 𝑡 + Δ !  𝑝 − 𝑞 + Δ !  𝑞 − Δ !
 

 ×
 cosh 𝑟 2 𝑖+𝑘−𝑝−𝑚 −Δ − sinh 𝑟 2𝑞−Δ

𝑚!  𝑡 − 𝑞 !  𝑘 − 𝑖 − 𝑝 !  𝑝 − 𝑞 ! 𝑞!
. (3.7) 

- Sự phụ thuộc của 𝑅(𝑙, 𝑘) vào góc (hình 3.9): hiệu ứng antibunching thể 

hiện mạnh nhất khi 𝜑 =  2𝑘 + 1 𝜋 với 𝑘 là các số nguyên.  

- Sự phụ thuộc của 𝑅(𝑙, 𝑘) vào tham số nén 𝑟 và 𝑚 (hình 3.10): hiệu ứng 

antibunching xảy ra gần như với mọi giá trị của 𝑟 nhưng chỉ đáng kể với 𝑟 nhỏ; 

với hiệu ứng này, việc tăng giá trị của 𝑚 lại làm giảm mức độ mạnh.  

- Sự phụ thuộc của 𝑅(𝑙, 𝑘) vào bậc antibunching (hình 2.11, 2.12): độ 

antibunching tăng theo hiệu 𝑙 − 𝑘.  

 

Hình 3.9. Sự phụ thuộc của các hệ số 𝑅(1,1) (đường liền nét), 𝑅(3,1) 

(đường đứt nét) và 𝑅 5,2  (đường gạch-chấm) vào góc 𝜑 khi  𝛼 =
0,1,  𝛽 = 0,7 và 𝑟 = 0,8 cho trường hợp 𝑚 = 3. 
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Hình 3.10. Sự phụ thuộc của hệ số (a) 𝑅(1,1) và (b) 𝑅(4,2) vào tham số 

nén 𝑟 khi  𝛼 = 0,1,  𝛽 = 0,7 và 𝜑 = 𝜋 cho 𝑚 = 2 (đường nét liền), 

𝑚 = 4 (đường đứt nét) và 𝑚 = 6 (đường gạch-chấm). 

  

Hình 3.11. Sự phụ thuộc của hệ số 𝑅(𝑙, 𝑘) vào tham số nén 𝑟 với  𝛼 =
0,1,  𝛽 = 0,7 và 𝜑 = 𝜋 cho 𝑚 = 1 khi (a) 𝑘 = 3 và 𝑙 thay đổi từ 3 đến 6, 

(b) 𝑙 = 4 và 𝑘 thay đổi từ 1 đến 4. 

Hình 3.12. Sự phụ thuộc của hệ 

số 𝑅(𝑙, 𝑘) vào tham số nén 𝑟 với 
 𝛼 = 0,1,  𝛽 = 0,7 và 𝜑 = 𝜋 

cho 𝑚 = 3 

 

3.4   Hiệu ứng đan rối   

Theo tiêu chuẩn đan rối Hillery-Zubairy, giữa hai mode của một trạng thái 

hai mode bất kỳ sẽ rối với nhau nếu điều kiện 



22 

 

 𝐸 =  𝑁𝑎   𝑁𝑏 −  𝑎𝑏 2 < 0 (3.8) 

được thỏa mãn. Với trạng thái TMPADS, 

𝐸 =  𝑚 + 1 cosh2 𝑟
𝐿𝑚+1

0  𝜒 

𝐿𝑚
0  𝜒 

 sinh2 𝑟 +  𝛽 2 + 𝑚 sinh2 𝑟
𝐿𝑚−1

0  𝜒 

𝐿𝑚
0  𝜒 

  

 − sinh2 𝑟
𝐿𝑚−1

0  𝜒 

𝐿𝑚
0  𝜒 

−  𝛼𝛽 2  
𝐿𝑚

1  𝜒 

𝐿𝑚
0  𝜒 

 

2

− sinh2 𝑟 −  𝛽 2 

 −
1

4
 𝑚 + 1 2 sinh2 2𝑟 −  𝑚 + 1  𝛼𝛽 sinh 2𝑟 cos 𝜑𝑎 + 𝜑𝑏 − 𝜃  

 ×  
𝐿𝑚+1

0  𝜒 𝐿𝑚−1
1  𝜒 

 𝐿𝑚
0  𝜒  

2 −
sech2 𝑟

𝑚 + 1

𝐿𝑚−1
1  𝜒 

𝐿𝑚
0  𝜒 

−
𝐿𝑚

1  𝜒 

𝐿𝑚
0  𝜒 

 . (3.9) 

 

Hình 3.13. Sự phụ thuộc 

của hệ số 𝐸 vào tham số 

nén 𝑟 khi  𝛼 = 1, 

 𝛽 = 0, 𝜑𝑎 = 𝜋/2, 
𝜑𝑏 = 𝜃 = 0 cho các 

trường hợp của 𝑚 =
1, 5, 10, 15. 

 

 

- Sự phụ thuộc của 𝐸 vào 𝑟 và 𝑚 (hình 3.13): 𝐸 âm với mọi giá trị của 𝑟 và 

𝑚 và 𝐸 sẽ càng âm không những khi tăng 𝑟 mà còn khi tăng 𝑚. Điều đó nói lên 

rằng độ rối của trạng thái có thể tăng nhờ vào việc thêm photon.  

Để xác nhận lại kết quả trên, ta đo độ rối của trạng thái TMPADS qua 

entropy tuyến tính được định nghĩa cho trạng thái hai mode có toán tử mật độ 𝜌 

như sau 

 𝑀 𝜌 = 1 − 𝑇𝑟𝑎𝜌𝑎
2. (3.10) 

Một trạng thái rối sẽ có 𝑀 𝜌 > 0 và giới hạn 𝑀 𝜌 = 1 ứng với trạng thái rối 

cực đại. Với trạng thái TMPADS,  
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𝑇𝑟𝑎𝜌𝑎
2 =

𝑁𝑚𝑛
4  𝛼, 𝛽, 𝑠 

cosh4 𝑟
 𝐶𝑘 ′

∗  𝑠 𝐶𝑘 𝑠 𝐶𝑙
∗ 𝑠 𝐶𝑙 ′  𝑠 𝐶𝑛(𝑘, 𝑘′ , 𝛽)𝐶𝑛(𝑙, 𝑙′ , 𝛽)

∞

𝑘 ,𝑘 ′ ,𝑙 ,𝑙 ′ =0

 

   ×   𝑘′  𝐷𝑎
+ 𝛼 𝑎𝑚  𝑎+𝑚𝐷𝑎 𝛼   𝑙′    𝑙 𝐷𝑎

+ 𝛼 𝑎𝑚  𝑎+𝑚𝐷𝑎 𝛼   𝑘    

 =
𝑁𝑚𝑛

4  𝛼, 𝛽, 𝑠 

cosh4 𝑟
  𝐶𝑘 ′

∗  𝑠 𝐶𝑘 𝑠 𝐶𝑙
∗ 𝑠 𝐶𝑙 ′  𝑠 

∞

𝑙 .𝑙 ′ =0

∞

𝑘 ,𝑘 ′ =0

 

   × 𝐶𝑛 𝑘, 𝑘′ , 𝛽 𝐶𝑛 𝑙, 𝑙′ , 𝛽 𝐶𝑚 𝑘′ , 𝑙′ , 𝛽 𝐶𝑚 𝑘, 𝑙, 𝛽 . (3.11) 

Thay (3.14) vào (3.13) ta tìm được biểu thức giải tích của entropy tuyến tính 

𝑀(𝜌). 

 

Hình 3.14. Sự phụ thuộc của entropy tuyến tính 𝑀(𝜌) theo tham số nén 𝑠 

khi cố định 𝛼 = 𝛽 = 0,1 khi thay đổi số photon thêm vào các mode. 

Hình 3.14 so sánh entropy tuyến tính 𝑀(𝜌) của trạng thái chân không nén 

hai mode (𝑚 = 𝑛 = 0) với trạng thái TMPADS: so với trạng thái chân không 

nén, trạng thái TMPADS có độ rối được cải thiện hơn nhiều. Trong trường hợp 

tối thiểu chỉ thêm 1 photon vào mode 𝑎 cũng đã có thể làm cho 𝑀(𝜌) tăng lên 

hơn gấp đôi so với trạng thái chân không nén. Càng thêm nhiều photon, độ rối 

của trạng thái TMPADS càng lớn. Đến đây ta có thể khẳng định: bằng kỹ thuật 

thêm photon, độ rối của trạng thái nén hai mode đã tăng lên đáng kể. Điều này 

hứa hẹn cho việc cải thiện độ tin cậy trung bình của quá trình viễn chuyển nếu 

sử dụng trạng thái TMPADS thay vì trạng thái chân không nén.  
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Chƣơng 4   VIỄN CHUYỂN LƢỢNG TỬ SỬ DỤNG NGUỒN 

RỐI LÀ TRẠNG THÁI NÉN DỊCH CHUYỂN THÊM PHOTON 

HAI MODE 

4.1   Biểu thức giải tích của độ tin cậy trung bình 

Sử dụng mô hình viễn chuyển lượng tử biến liên tục như đã trình bày ở 

mục 1.3 với trạng thái rối   𝜓 𝑎𝑏
  là trạng thái TMPADS và trạng thái cần viễn 

chuyển là trạng thái kết hợp   𝜓 𝑐  =   𝛾 𝑐   thì  

  𝜓𝑜𝑢𝑡  𝑏   =
𝑁𝑚𝑛  𝛼, 𝛽, 𝑠 

 𝜋 cosh 𝑟
 𝐶𝑘 𝑠 𝐶𝑚𝑖𝑘  𝛼 𝐶𝑖 𝜂, 𝛾 𝐷𝑏(𝜂)𝑏+𝑛

∞

𝑖 ,𝑘=0

𝐷𝑏 𝛽   𝑘 𝑏  . (4.1) 

với đô ̣tin câỵ trung bình 

𝐹𝑎𝑣  =
𝑁𝑚𝑛

2  𝛼, 𝛽, 𝑠 

𝜋 cosh2 𝑟
  𝐶𝑘 𝑠 𝐶𝑘 ′

∗  𝑠 𝐶𝑚𝑖𝑘  𝛼 𝐶𝑚𝑖 ′ 𝑘 ′
∗  𝛼 

∞

𝑘 ,𝑘 ′ =0

∞

𝑖 ,𝑖 ′ =0

  

 ×  𝑑2𝜂𝐶𝑖 𝜂, 𝛾 𝐶𝑖 ′
∗  𝜂, 𝛾 𝐶𝑛𝑘  𝛾, 𝛽, 𝜂 𝐶𝑛𝑘 ′

∗  𝛾, 𝛽, 𝜂 . (4.2) 

Các hệ số chứa trong (4.2) theo các tham số của trạng thái TMPADS: 

 𝐶𝑚𝑖𝑘  𝛼 = 𝑒− 𝛼 2/2 𝑖! 𝑘!  
 −𝛼∗ 𝑘−𝑝𝛼𝑖−𝑚−𝑝

𝑝!  𝑘 − 𝑝 !  𝑖 − 𝑚 − 𝑝 !

𝑘

𝑝=0

. (4.3) 

 𝐶𝑖 𝜂, 𝛾 =
 𝛾 − 𝜂 𝑖

 𝑖!
exp  −

1

2
 𝛾 2 −

1

2
 𝜂 2 + 𝜂∗𝛾 . (4.4) 

𝐶𝑛𝑘  𝛾, 𝛽, 𝜂   =
 𝛾∗ − 𝜂∗ 𝑛 𝛾∗ − 𝜂∗ − 𝛽∗ 𝑘

 𝑘!
 

 exp  −
1

2
 𝛽 2 −

1

2
 𝛾 2 + 𝛾∗𝛽 exp  −

1

2
 𝜂 2 + 𝜂𝛾∗ − 𝜂∗𝛽 . (4.5) 

và tích phân 

𝐼 =  𝑑2𝜂 𝐶𝑖 𝜂, 𝛾 𝐶𝑖 ′
∗  𝜂, 𝛾 𝐶𝑛𝑘  𝛾, 𝛽, 𝜂 𝐶𝑛𝑘 ′

∗  𝛾, 𝛽, 𝜂  

  =
𝜋 −1 𝑘+𝑘 ′

 𝑖! 𝑖′ ! 𝑘! 𝑘′ !
exp  −

1

2
 𝛽 2      

𝑘

𝑝
  

𝑘′

𝑝′
  

𝑛 + 𝑖

𝑞
  

𝑛 + 𝑖′

𝑞′
 

𝑛+𝑖 ′

𝑞 ′ =0

𝑛+𝑖

𝑞=0

𝑘 ′

𝑝 ′ =0

 

𝑘

𝑝=0

 

 
 −1 𝑞+𝑞 ′

2𝑘+𝑘 ′ −𝑝 ′ +2𝑛+𝑖+𝑖 ′ −𝑞+1
|𝛽  2 𝑛−𝑝 ′ −𝑞 𝛽𝑘 ′ +𝑖 𝛽∗ 𝑘+𝑖 ′  𝑝′ + 𝑞 ! 𝛿𝑝 ′ +𝑞 ,𝑝+𝑞 ′  (4.6) 
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4.2   Tính số và biện luận 

  Hình 4.1 vẽ sự phụ thuộc của độ tin cậy trung bình 𝐹𝑎𝑣  vào tham số nén 𝑠 

khi cố định 𝛼 = 𝛽 = 0,1 cho một số trường hợp của 𝑚 và 𝑛. So sánh giữa hai 

hình 4.1 và hình 3.14 cho ta thấy có sự tương ứng giữa độ rối của trạng thái 

được dùng làm nguồn rối với độ tin cậy của quá trình viễn chuyển. Khi tăng 𝑚 

và 𝑛, độ rối của trạng thái TMPADS được biểu diễn trong hình 3.14 tăng, một 

cách tương ứng, độ tin cậy của quá trình viễn chuyển sử dụng nguồn rối này 

được minh họa trong hình 4.1 cũng tăng. Đặc biệt, các đường ứng với trường 

hợp thêm photon có thể vượt lên trên giá trị 2/3 (một giới hạn dưới mới của quá 

trình viễn chuyển lượng tử được xem xét gần đây với nguồn rối phi Gaussian) 

trong khoảng cho phép thực nghiệm của 𝑟 (thường nhỏ hơn 0,3); thậm chí nếu 

thêm được 2 photon vào mỗi mode của trạng thái nén thì độ tin cậy trung bình 

có thể dần đến giá trị lý tưởng là 1. Điều này không thể đạt được với trạng thái 

nén thông thường. 

 

Hình 4.1. Sự phụ thuộc của độ tin cậy trung bình 𝐹𝑎𝑣  theo tham số nén 𝑠 

khi cố định 𝛼 = 𝛽 = 0,1 và thay đổi số photon thêm vào các mode. 
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  KẾT LUẬN  

Đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đề ra liên quan đến việc nghiên cứu trạng 

thái nén dịch chuyển thêm photon hai mode. Đó là trạng thái được tạo ra bằng 

cách lần lượt tác dụng các toán tử nén hai mode, toán tử dịch chuyển hai mode 

và các toán tử sinh photon lên cả hai mode của trạng thái cơ bản của trường điện 

từ. Với trạng thái này, đề tài đã tập trung vào các vấn đề và kết quả tương ứng 

như sau : 

 Tìm được hàm phân bố Wigner của trạng thái và chứng tỏ rằng hàm 

Wigner có thể nhận những giá trị âm.  

 Đưa ra được mô hình tạo trạng thái này dựa trên các thiết bị quang học 

điển hình với độ tin cậy của trạng thái tạo thành rất cao. Tuy nhiên, vì 

thêm photon là một quá trình đo điều kiện nên xác suất thành công không 

cao. Và để khắc phục điều này, ngoài việc thêm photon để tăng tính phi 

cổ điển của trạng thái ban đầu, trạng thái còn chịu sự tác dụng của toán tử 

dịch chuyển. 

 Đưa ra được các biểu thức giải tích của các hệ số để đánh giá các hiệu ứng 

phi cổ điển đa mode như hiệu ứng nén tổng, nén hiệu, antibunching và 

đặc biệt là rối giữa hai mode. Kết quả tính số chứng tỏ việc thêm photon 

đã làm tăng mức độ của các hiệu ứng phi cổ điển trên, ngoại trừ 

antibunching. Với antibunching, để tăng mức độ thể hiện của nó, cần thực 

hiện các quá trình bậc cao phụ thuộc vào hiệu hai chỉ số bậc của nó (l-k). 

 Sử dụng trạng thái vừa nghiên cứu trên làm nguồn rối cho quá trình viễn 

chuyển trạng thái kết hợp, chúng tôi đã chứng minh được việc thêm 

photon có thể cải thiện độ tin cậy của quá trình, như được tiên đoán khi 

khảo sát tính chất đan rối của nó. Hơn nữa, bằng kỹ thuật thêm photon 

vào nguồn rối của trạng thái nén, độ tin cậy của quá trình viễn chuyển có 

thể cao hơn 2/3, một giới hạn mới được chứng minh gần đây. Điều đó 

chứng tỏ trạng thái nén dịch chuyển thêm photon hai mode là một nguồn 

rối đầy tiềm năng cho viễn chuyển lượng tử biến liên tục. 


