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1. fejezet

Bevezetés

1.1. Kvantumszámítás alapjai

Az elmúlt évtizedekben a számítástechnikában bekövetkez® fejl®dést talán leginkább a Moore-

törvénnyel lehet fémjelezni. Gordon E. Moore 1975-ben tett jóslatának egyik olvasata szerint,

másfél évente meg fog duplázódni a számítógépek integrált áramköreiben az egységnyi felületen

lév® tranzisztorok száma. Meglep® módon a jóslat olyannyira jól bevált, hogy ez a tendencia

írja le a processzorok fejl®dését mind a mai napig. Ennek az exponenciális fejl®désnek a kö-

vetkezménye, hogy a mai korszer¶ chipek esetében a csíkszélesség már 50 nm alá csökkent.

Ez a nagyfokú méretcsökkenés egyrészr®l újszer¶ mérnöki meggondolásokat követel a felmerü-

l® problémákra, mint például a rendszer tápellátása és a felesleges h® elvezetése. Másrészr®l

viszont a miniatürizálás miatt a tranzisztorok mérete már közelít az atomi mérettarományok

felé, ez pedig maga után vonja azt, hogy a rendszert már nem lehet a klasszikus mechanika

és elektrodinamika törvényeivel leírni, hanem kvantummechanikai megközelítésre van szükség.

Így az eddig használt klasszikus fogalmak, mint az áram vagy a h® elvesztik jelentésüket, és

azokat kvantumosan elektronok és fononok leírásával kell �gyelembe vennünk. Összességében

ez azt jelenti, hogy az önbeteljesít® Moore-törvény a következ® években/évtizedekben eléri elvi

korlátait, és a klasszikus számítógépet az eddig jól bevált módon tovább már nem lehet mini-

atürizálni. A töretlen fejl®dés folytatásához a számítógépek új generációját kell megalkotnunk,

melynek egyik várományosa a kvantumszámítógép.

A kvantummechanika a XX. század elejének egyik legmeghatározóbb felfedezése volt, melyre

a kés®bbiekben a �zika szinte összes ága támaszkodni kezdett. A kvantummechanikát felismeré-

se után számos alapvet® �zikai rendszer - például az atomok, molekulák, szilárdtestek - leírására
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4 FEJEZET 1. BEVEZETÉS

lehetett felhasználni. A kísérleti feltételek csak a XX. század végére váltak elérhet®vé ahhoz,

hogy �munkára� fogjuk a kvantummechanikát, azaz a kvantumállapotokat a mi igényeinknek

megfelel®en preparáljuk, és azzal valamilyen folyamatot, m¶veletet végezzünk. Ez pedig lehe-

t®séget adott arra, hogy elképzeljünk egy olyan számítógépet, ún. kvantumszámítógépet, ahol

kvantumos jelenségek sorozatával m¶veleteket tudunk végezni a kvantumállapotokon. A kvan-

tumszámítógép ötletét az 1970-es években az els®k között R. P. Feynman vetette fel.

Egyértelm¶ kérdésként merül fel, hogy milyen el®nyünk származik abból, ha a számító-

gépünk a klasszikus �zikai helyett a kvantum�zikai eszköztár alapján m¶ködik. A klasszikus

berendezésekben az információtárolás egysége a bit, egy kétérték¶ rendszer, melynek lehet-

séges értékeit 0-val és 1-gyel szokás jelölni. A kvantummechanikában az információ egységét

qubitnek (kvantumbitnek) nevezzük, mely egy kétállapotú rendszer, melynek tetsz®leges álla-

pota a|0〉 + b|1〉 alakban írható fel, ahol a és b komplex számok az |a|2 + |b|2 = 1 egyenl®séget

elégítik ki. Összehasonlítva a klasszikus esettel a legnagyobb különbség az, hogy kvantumosan

a két állapotnak tetsz®leges szuperpoziciójával dolgozhatunk, nem csak a |0〉 és |1〉 állapotok-
kal. Felületesen fogalmazva ez azt is jelenti, hogy ha qubitekkel végzünk m¶veletet, bizonyos

esetekben úgy tekinthet®, mintha egyszerre több klasszikus �zikai kezd®állapottal végeznénk

a számolást. Így nem meglep®, hogy számos olyan problémát sikerült már felfedezni, ahol a

qubitekre írt algoritmus gyorsabb eredményt ad, mint annak klasszikus megfelel®je. A legegy-

szer¶bb példa az ún. Deutsch-Jozsa algoritmus [2], mely egyszer¶ orákulum problémák keze-

lésére használható. Nagyobb gyakorlati lehet®ségekkel kecsegtet az ún. Grover-algoritmus [3],

mely a rendezetlen adatbázisban történ® keresést gyorsítja fel. Egy N hosszúságú rendezetlen

adatbázisban egy klasszikus gép O(N) számú lépés után találja meg a keresett adatot, míg a

kvantumos Grover-algoritmusban a szükséges m¶veletek száma O(
√
N)-nel skálázódik. Harma-

dik példaként a titkosítási protokollok szempontjából fontos Shor-algoritmust említenénk meg

[4], mely lehet®séget ad a természetes számok minden ismert klasszikus algoritmusnál gyorsabb

prímfaktorizációjára. Látható, hogy a kvantumszámítógépek bizonyos problémák megoldására

gyorsabb módszert adnak, mint klasszikus társaik.

D. P. DiVincenzo 1997-ben foglalta össze azokat a kritériumokat [5], amiket teljesítenie

kell egy kvantumszámítógépnek ahhoz, hogy azt m¶veletek elvégzésére lehessen felhasználni. A

kvantumszámítógépnek egy számolás során három jól elkülöníthet® folyamatot kell végrehaj-

tania. Els® lépés az inicializálás, amely során el®állítjuk a (tetsz®leges) kiindulási kvantumálla-

potot. A második lépés a m¶veletek konkrét elvégzése. A legtöbbet vizsgált kapumodell esetén

a számolás során a kvantumállapotok egy- és kétkvantumbites kapuk sorozatán haladnak át.
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Az összes egykvantumbites kapu és a CNOT kétkvantumbites kapu (a klasszikus XOR kapu

kvantumos megfelel®je) együttesen univerzális kapukészletet alkot, azaz segítségükkel tetsz®-

leges számú kvantumbiten ható unitér operációk összessége implementálható [6]. A m¶veletek

elvégzése után az utolsó lépés az eredmény kiolvasása.

A DiVincenzo-kritériumok között szerepel az is, hogy a kvantumszámítógép alapját egy

a környezetét®l jól szeparálható több (általában két) állapotú rendszernek kell biztosítania.

Számos a kvantummechanikából ismert kétállapotú rendszer (például: fotonok polarizációja,

Josephson-qubitek, magspinek, stb.) potenciális alapja lehet egy jöv®beli számítógépnek, de

ebben a dolgozatban az elektron spinnel (másnéven Loss-DiVincenzo-qubittel [7]) illetve ezzel

számos rokonságot mutató ún. Kramers-qubittel fogunk foglalkozni.

Az kísérletekben nem szabadon repül® elektron spint használnak qubitnek, hanem azt a

szilárdtestben valamilyen véges térrészre szorítják be, melyet kvantumdotnak nevezünk [8, 9, 10,

11, 12]. A bezárást okozó elektromos potenciál lehet valamilyen atomi potenciál (például donor

atom alapú kvantumdotok) vagy küls® kapuelektródák által kialakított potenciál. A bezárás

következtében megjelennek pályaállapotok, de ezek energiakülönbsége az esetek többségében

nagyobb, mint a qubit két állapotának esetleges energiafelhasadása.

A spin-qubit választásának egyik nagy el®nye, hogy viszonylag könnyen lehet manipulálni

küls® mágneses tér segítségével. Így például az egykvantumbites kapuk elektron spin rezonan-

cia segítségével kivitelezhet®ek [9], melyhez a sztatikus mágneses tér mellett id®ben változó tér

is szükséges. Kétkvantumbites logikai kapuk a kicserél®dési J(t)S1S2 kölcsönhatás segítségével

valósíthatóak meg [7, 10]. A spin mágneses tere elég gyenge, ezért kiolvasásra a spin-töltés kon-

verziót használják fel, melynek során a kiolvasandó spint tartalmazó kvantumdotot csatolásba

hozzák egy alacsonyabb energiájú ismert pl. | ↓〉 spinbeállású elektront tartalmazó kvantumdot-

tal. Ha az ismeretlen spin¶ elektron át tud alagutazni a másik kvantumdotba, akkor biztosan | ↑〉
állapotú, mert a | ↓〉 alagutazása a Pauli-féle kizárási elv miatt tiltott (Pauli-blokád) [13, 9, 14].

A folyamat végén így a kvantumdotokban lév® töltésállapot mérésével a spinállapotra lehet

következtetni. A leírt spin-töltés konverzió alapú kiolvasáshoz legalább két csatolt kvantumdot

szükséges, ezért vizsgálnak széles kör¶en kísérletileg és elméletileg is kett®s kvantumdot alapú

rendszereket. Érdemes megjegyezni, hogy szimpla kvantumdot esetén is lehetséges a spininfor-

máció kiolvasása [12].

Ha rögzítjük, hogy elektron spin qubittel szeretnénk foglalkozni, még akkor is számos lehe-

t®ségünk van arra, hogy megválasszuk a hordozót. Kísérleti szempontból a legtöbbet a gallium-

arzenid (GaAs) kvantumdotokat vizsgálták [8], de az utóbbi id®kben megjelentek szilicium- [15]
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és szénalapú [16] rendszerek is. A dolgozatban egy speciális esettel, a szén nanocsövön küls®

kapuelektródák segítségével kialakított kvantumdottal fogunk foglalkozni.

1.2. Motiváció

A szén nanocsövön elektrosztatikusan de�niált kvantumdotokkal a kísérletek a 90-es évek végén

kezd®dtek el, de csak az elmúlt évtizedben jelentek meg azok a kísérleti technikák, amelyekkel

már nagy tisztaságú szén nanocsöveket tudtak elektróda struktúrákkal ellátni. A szén nanocs®

kvantumdot transzport legfontosabb kísérleti eredményei: a kvantumdotok energiaszintjeinek

feltérképezése [17, 18, 19, 20, 21, 22], a Pauli-blokád tanulmányozása természetes [23, 24, 1, 25]

és 13C izotóppal dúsított [26, 27] nanocsövön.

Els®k között a szén nanocs® alapú kvantumdotok azon különleges tulajdonságait soroljuk

fel, amelyek motiválják az elméleti és kísérleti kutatásokat is.

(i) Gallium-arzenid alapú kvantumdotok esetében jelent®s az atommagok és az elektronok

közötti hiper�nom kölcsönhatás, melynek következménye az elektron spin-qubit gyors koheren-

ciavesztése. Ezzel ellentétben a szén igen magas százalékban (∼ 99%-ban) tartalmazza a 12C

izotópot, melynek zérus a magspinje. Így már izotópdúsítás nélkül is elhanyagolható az elektron

és a magspin közötti hiper�nom-kölcsönhatás a szén nanocs®ben [28, 29, 30].

(ii) A nanocsövek különösen jó vezet®k, bennük az elektronok ballisztikusan mozognak

[31, 32]. Az alapvet® transzport jelenségek, mint például a Coulomb-blokád, Fabry-Perot inter-

ferencia, Kondo-�zika, spintronikai e�ektusok, kísérletileg már kimutatásra kerültek [33, 34].

(iii) A nanocsövek mechanikailag különösen er®sek. Ha azokat felfüggesztjük két végüknél

fogva, akkor gitárhúrszer¶en rezegnek kimagasló jósági tényez®vel [35, 36, 37, 38]. A jelenlegi

rekord egy 5 millió feletti jósági tényez®vel rendelkez® nanocs® rezonátor [39]. Ha a nanocs®

rezonátoron dotokat is de�niálunk akkor a kvantumdot spinállapota és a fononok között er®s

csatolás alakul ki [40, 41, 42, 43]. Ezt a csatolást felhasználhatjuk spin-alapú mozgásérzékelésre

[44], spinállapot mechanikai rezgésen keresztüli kiolvasására [45], vagy akár kétqubites kapuk

implementálására [46].

(iv) A nanocs® könnyen hajlítható. A görbület elektromosan hajtott spin rezonanciát [47,

48, 43] és g-tenzor modulációt [49] is indukálhat.

(v) A nanocs®ben lév® elektronok nem csak spin hanem völgy szabadsági fokkal is ren-

delkeznek, így különböz® lehet®ségeink vannak kétállapotú rendszerek választására. Spin-qubit

mellett akár völgy-qubitet is de�niálhatunk, illetve a dolgozatban spin-völgy qubittel (más né-
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ven Kramers-qubittel) fogunk foglalkozni [47, 25]. Ebben az esetben a kétállapotú rendszer két

bázisállapota nem csak spin, hanem völgy szabadsági fokában is különbözik. Ennek a válasz-

tásnak az el®nye, hogy a qubit sokkal robusztusabb bizonyos információvesztési folyamatokkal

szemben, mert szimpla spin- vagy völgyszóró folyamatok nem tudnak az állapotaink között

átmenetet el®idézni.

(vi) A szén nanocs®ben er®s a spin-pálya kölcsönhatás, így azt mindenképpen �gyelembe

kell venni az elméleti számítások során [50, 51, 52].

Ebben a dolgozatban a célunk olyan egyszer¶ modellek felállítása, melyekkel a nanocsöveken

végzett kísérletek eredményeit megérthetjük. A delfti kísérleti csoport [1, 25] munkáira fogunk

fókuszálni, akik szén nanocs® kett®s kvantumdotokon végzett transzport méréseket közöltek,

továbbá oszcilláló elektromos térrel hajtott qubitdinamikát (EDSR, electrically driven spin

resonance) is mértek. A kísérleti eredményeik alapján az alábbi feladatokat t¶zzük ki.

(i) A transzport mérések során küls® mágneses tér függvényében határozták meg görbült

nanocsövön de�niált kett®s kvantumdoton átfolyó áram értékét. Célunk olyan egyszer¶ ráta-

egyenleteken alapuló modell felállítása, melyben a rendszer geometriáját és a küls® mágneses

tér értékét is �gyelembe vesszük. A [1] cikk 3. és 4. ábráján is látható, hogy a kísérletek során

vannak a paramétertérben olyan tartományok, ahol viszonylag nagy az átfolyó áram értéke,

azaz ahol a Pauli-blokád teljesen feloldódik. Ezen paraméter tartományokban a spin-töltés kon-

verzió nem használható az eredmény állapot kiolvasására, így elméleti és kísérleti azonosításuk

fontos lehet egy jöv®beli kvantumszámítógép megalkotásához.

(ii) A nanocsövön átfolyó áram érzékeny a küls® mágneses tér irányára és nagyságára, így

lehet®ségünk van azt magnetométerként használni. El®zetes kalibráció után az átfolyó áram

mérésével közvetve tudjuk meghatározni a mágneses tér értékét [53]. Célunk árammérésen ala-

puló magnetométerek érzékenységének kvantitatív jellemzése, mely lehet®séget ad arra, hogy

felkutassuk azon paraméter tartományokat, ahol a magnetométer érzékenysége a legjobb.

(iii) Az EDSR mérések során oszcilláló Eac cosωt elektromos térrel idézik el® a koherens

qubitoszcillációkat (Rabi-oszcilláció) [11, 54, 55, 56, 57]. A mérések során akkor láttak kohe-

rens qubitdinamikát, amikor a qubitek közötti energiafelhasadás N ∈ Z+ egész számú több-

szöröse volt a ~ω energiakvantumnak [58, 59, 60, 61, 1, 25]. N = 1 esetén (alapharmonikus)

Rabi-oszcillációról, N > 1 esetén alharmonikus Rabi-oszcillációról beszélünk. Az eddigi pertur-

batív számolásokkal [62] ellentétben a kísérletek azt sugallják, hogy az alap- és alharmonikus

Rabi-oszcillációkhoz tartozó Rabi-frekvenciák azonos nagyságrendbe esnek. Célunk olyan mo-

dell kifejlesztése volt, mely visszaadja ezt a kísérleti meg�gyelést. A naív várakozás szerint minél



8 FEJEZET 1. BEVEZETÉS

nagyobb az elektromos tér amplitúdója, annál gyorsabb lesz a Rabi-oszcilláció. Ezzel ellentétben

az általunk vizsgált modellben létezik egy optimális és véges elektromos tér amplitúdó, melynél

a Rabi-frekvencia a legnagyobb. A koherens qubitdinamika vizsgálata egy jöv®beli kvantum-

számítógépben az egykvantumbites kapuk megvalósításához nélkülözhetetlen. Az alharmonikus

viselkedések pedig lehet®séget teremtenek arra, hogy nemlineáris optikában ismert jelenségeket

valósítsunk meg a kvantumdotokban, mely új irányvonal lehet a kvantumdotok kutatásában.

Érdemes megjegyeznünk, hogy habár (i) transzport folyamatokra, (ii) magnetométerekre

és (iii) EDSR leírásra kifejlesztett elméleti modelljeink motivációja során egyértelm¶en a szén

nanocs® alkalmazásokat helyeztük el®térbe, de apróbb változtatásokkal más rendszerek, pl.:

GaAs kvantumdotok, leírására is felhasználhatóak.

1.3. A dolgozat felépítése

A dolgozatban a bevezet®t követ® 2. fejezetben foglaltuk össze a szén nanocs® sávszerkezet

meghatározásának lépéseit [63, 64], mely szükséges a nanocs® kvantumdotok modellezéséhez.

A fejezetben a f® célunk a spin-völgy qubit de�niálása [47], illetve az egy és két elektront

tartalmazó kett®s kvantumdotok Hamilton-operátorának felírása a küls® mágneses tér és a

nanocsövet jellemz® paraméterek (spin-pálya kölcsönhatás er®ssége, völgykeverés er®ssége, g-

faktorok) függvényében [65]. A fejezetben nem szerepelnek önálló kutatási eredmények, de az

elméleti háttér bemutatása és a jelölésrendszer tisztázása miatt a dolgozat fontos részét képezi,

melyre a kés®bbiek során az összes fejezet épülni fog. A 2.1. és 2.2. alfejezetek megírásához a

vázat egy friss [16] összefoglaló cikk adta, melyben az érdekl®d®k még részletesebb bemutatást

nyerhetnek a szén nanocs® kvantumtranszport folyamataiba.

A dolgozat 3., 4., és 5. fejezetében ismertetjük kutatási munkáink eredményeit. Minden rész

bevezet®vel kezd®dik, melyben vázoljuk a problémát és elhelyezzük az irodalmi háttérben. A

fejezetek végén lév® összefoglalóban eredményeinket diszkutáljuk és kitérünk a kutatási téma

lehetséges további folytatásaira.

Az [66, 67] cikkeinkre épül® 3. fejezetben kett®s kvantumdotokon átfolyó áramot számoljuk

ki egyenes és görbült szén nanocs® geometria mellett. A fejezet elején a rátaegyenleteken alapuló

számolás során analitikus összefüggéseket vezetünk le Pauli-blokád tartományba hangolt kett®s

dotokon átfolyó áram értékére, melyet kés®bb részletekbe men®en tárgyalunk nanocs® minták

esetében. Eredményeinket a [1] cikkben bemutatott kísérlettel hasonlítjuk össze.

A 4. fejezetben áttekint®t adunk az árammérésen alapuló magnetométer érzékenységének
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számolásáról. Diszkutáljuk Pauli-blokád tartományba hangolt kett®s dotok magnetométerként

történ® felhasználását, melynek során kiszámoljuk az elérhet® legjobb érzékenységet, és be-

mutatjuk az elektromos zaj bizonyos aspektusaira való robusztusságát. A fejezet alapját a

közeljöv®ben publikálásra szánt kéziratunk adja.

A 3. és 4. fejezet koherens egészet alkot, mert mindkett®ben a kvantumbitek kiolvasásának

kapcsán a kett®s kvantumdotok transzport tulajdonságait vizsgáltuk. Az utolsó fejezetben ezzel

ellentétben szimpla kvantumdotokban lév® elektronspin Rabi-oszcillációját tekintjük át, melyek

segítségével egykvantumbites kapuk valósíthatóak meg. Egydimenziós modellünkben gyenge,

rendezetlen (például magspinek vagy szennyez®k által keltett) mágneses térben vizsgáljuk az

EDSR-t, ahol kiszámoljuk az alap- és alharmonikus gerjesztésekhez tartozó Rabi-frekvencia

értékét a gerjeszt® tér amplitúdójának függvényében. Elméletünket szén nanocs® kísérletekkel

vetjük össze. A 4. fejezetben leírt eredményeink a [68] cikkben kerültek publikálásra.
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2. fejezet

Kvantumdotok szén nanocsövekben

2.1. Szén nanocsövek

A szén két jól ismert módosulatát, a gra�tot és a gyémántot, már évezredek óta használja az

emberiség. A XX. század folyamán újabb allotróp módosulatokat sikerült felfedezni, ezek közül

az els® az 1985-ben leírt, 1996-ban Nobel-díjjal jutalmazott C60, vagy más nevén fullerén, mely

egy futball labdához hasonlít, ugyanis a felszínén szénatomokból álló ötszögek és hatszögek

váltogatják egymást [69]. 1991-ben Iijima-nak sikerült el®ször szén nanocsöveket izolálnia, ezzel

felfedezésre került a szén egy hengeres módosulata, ahol a hengeres felszínen a szénatomok hat-

szöges rácsba rendez®dnek [70]. Habár a nanocsövek felfedezését Nobel-díjjal nem jutalmazták,

Iijima 2008-ban Kavli-díjat kapott felfedezéséért. Utolsóként 2004-ben Geim kutatócsoportjá-

nak sikerült gra�tból leválasztania a grafént, mely a szénatomok hatszöges, méhsejtrácsszer¶,

egyatom vastagságú síklapja [71]. A felfedezésért rekord gyorsasággal 2010-ben Nobel-díjat

osztottak ki. Az elmúlt évtizedekben felfedezett szénmódosulatokat hamar felismerte a nano-

technológia és megkezd®dtek a kutatások, hogyan lehet ezeket az anyagokat gyakorlati célra is

felhasználni.

2.1.1. Kristályszerkezet

Habár id®rendben legkés®bb a grafént fedezték fel, mégis ebb®l a kvázi kétdimenziós anyag-

ból legegyszer¶bb elméleti úton származtatni a másik két újonnan felfedezett módosulatot, a

nanocsövet és a fullerént. Az általunk vizsgált nanocsövet a grafénlap felcsavarásával képez-

hetjük (2.1. ábra), ahol az azonos pozícióban egymás fölé kerül® szénatomokat megfeleltetjük

egymásnak. A grafénlapot végtelen sokféleképpen tudjuk felcsavarni, így végtelen sok, különbö-

11
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2.1. ábra. A grafénlapból felcsavarással származtathatjuk a nanocsövet. Az ábrán szürkített
részb®l készíthet® el a teljes nanocs®, ahol a ferdén rajzolt élek mennek át egymásba. Az ábrán
egy (3,1) nanocs® szerepel, ahol a C = 3a1 + a2 köti össze azokat az ekvivalens szénatomokat,
melyek a felcsavarás után azonos pozícióba kerülnek. A grafén elemi rácsvektorait a1 és a2 jelöli.

z® kiralitású nanocsövet kaphatunk, melyek általában eltér® átmér®j¶ek is. A nanocsöveket az

úgynevezett kiralitással jellemezhetjük, mely egy kétdimenziós vektor (m,n), amelynek elemei

egész számok. A királ vektor C = ma1 + ma2 alakban írható fel, ahol a1/2 a grafén két elemi

rácsvektora. Maga a királ vektor összeköti a grafénlapon azt a két legközelebbi szénatomot,

mely a felcsavarás során azonos pozícióba kerül. A különböz® kiralitású nanocsövek nem csak

átmér®jük méretében különbözhetnek, hanem elektronszerkezetük is eltérhet, így lehetnek fél-

vezet® nanocsövek, ahol a vezetési és valencia sáv közötti tiltott sáv néhány 100 meV nagyságú,

illetve lehetnek fémes nanocsövek. A fémes nanocsövek két típusra bomlanak az ún. kvázifémes

nanocsövekre, melynél 10 meV nagyságrend¶ a tiltott sáv, illetve a tökéletesen fémes nanocsö-

vekre, ahol nincs tiltott sáv. A szén nanocs® alapú kvantumdotok kialakításához félvezet® vagy

kvázifémes nanocsövek szükségesek.

2.1.2. Elektronok sávszerkezete

A nanocs® grafénlapból történ® elméleti feltekerése lehet®vé teszi azt is, hogy a nanocsövek

sávszerkezetét legegyszer¶bb közelítésben levezethessük a grafén sávszerkezetéb®l. A grafén

sávszerkezetét [72] csak nagy vonalakban tárgyaljuk, hiszen már számos magyar nyelv¶ iroda-

lom is rendelkezésre áll [73], illetve az egyetem reguláris szilárdtest�zika oktatásának is részét

képezi. A szénatom elektronszerkezetét 1s22s22p2 alakban írhatjuk fel. A 2-es f®kvantumszámú

pályák esetén kialakul egy a szimmetriák miatt preferált sp2-hibridizáció, mely a grafénlap hat-
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szöges σ-vázát alakítja ki. Ezek mellett még minden szénatomhoz tartozik egy pz pálya (x−y a
grafénlap síkja), ezek a grafén π-sávjait alakítják ki. Minden szénatom egy elektront ad ezeknek

a π-sávoknak a feltöltéséhez. Amennyiben a Fermi-szint közeli elektronokat szeretnénk leírni,

akkor elég csak ezeket a pz pályákból felépített állapotokat tekinteni. A legegyszer¶bb elméleti

tárgyalás egy szoros kötés¶ közelítés, ahol csak a szomszédos szénatomok közötti ugrást (hop-

pingot) vesszük �gyelembe. Eredményként egy különleges, fémes tulajdonságú sávszerkezetet

kapunk, mivel a valencia sáv (π-sáv) és a vezetési sáv (π∗-sáv) között nincs tiltott sáv, de ér-

dekes módon ezen két sáv csak két pontban érinti egymást (lásd a 2.2. ábrát). A π- és π∗-sáv

között húzódó kémiai potenciálhoz tartozó ekvienergiás vonal nem összefügg®, hanem k-térben

jól szeparált diszjunkt tartományokra esik szét, melyet völgyeknek nevezünk. A grafén esetében

ezt a két völgyet, mely egy-egy pont a grafén hatszög alakú Brillouin-zónájában,K-val ésK ′-vel

jelöljük. A legtöbb �zikai tulajdonságának leírásakor a két völgyben lév® elektronok hasonlóan

viselkednek, ezért elég az egyik völggyel számolnunk, a másikat pedig csak egy kettes szorzóval

�gyelembe venni. Grafén esetében a sávszerkezet lineáris a K és K ′ pontok közelében, mely

E± = ±~vF |κ| (2.1)

alakban írható fel, ahol |κ| a K vagy K ′ pontoktól mért hullámszám, vF ≈ 106 m/s pedig

a Fermi-sebesség. Lineáris diszperzióval az ultrarelativisztikus elektronok esetében találkozha-

tunk, melyet a Dirac-egyenlet (vagy a Weyl-egyenlet) ír le. Erre az analógiára építve nevezték

el a sávszerkezetben a K vagy K ′ pontok körül megjelen® struktúrát Paul Dirac után Dirac-

kúpoknak. A grafénben megjelen® szokatlan lineáris diszperzió motivált számos az anyaggal

kapcsolatos kutatást, hiszen olyan jelenségeket lehetett benne leírni, ami csak az ultrarelati-

visztikus elektronok esetében jelentkezik (pl.: Klein-paradoxon).

A nanocs® diszperziós relációját els® közelítésben az ún. zónahajtogatásos (zone-folding)

módszerrel kaphatjuk meg (2.3. ábra) [74, 75]. A grafénlap nanocs®vé történ® felcsavarása egy

periodikus határfeltételt ró ki az elektronok hullámfüggvényére, hiszen a henger kerülete mentén

a hullámfüggvény fázisa 2π egész számú többszörösével változhat csak meg. Ezt legegyszer¶bben

a Ck = 2πp, (p ∈ Z) alakban írhatjuk fel. A nanocs® esetében nem marad megengedett a grafén

összes lehetséges állapota, hanem csak azok, melyek a periodikus határfeltételnek eleget tev®

kvantálási vonalakon helyezkednek el. A kvantálási vonalak a k-térben egy párhuzamos egye-

nessereget alkotnak, melyek közötti távolság 2/D, ahol D a nanocs® átmér®je. A grafénlapnak

ezeken az egyeneseken értelmezett diszperziós relációja adja a nanocs® 1D sávszerkezetét.
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2.2. ábra. A grafén elektronjainak szoros kötés¶ közelítéssel kapott sávszerkezete. A vezetési
sáv (kék) és a valencia sáv (piros) két nem ekvivalens pontban értinti egymást, melyeket K és
K ′-vel jelölünk. Ezen pontok környezetében a lineáris diszperziójú Dirac-kúpokat nagyítottuk
ki.

2.3. ábra. Szemléltet® ábra a zónahajtogatásos módszerr®l. Ha a Ck = 2πp feltételnek eleget
tev® párhuzamos egyenessereg metszi a grafén hatszög alakú Brillouin-zónájának K vagy K ′

pontját, akkor fémes, ellenkez® esetben félvezet® nanocs®r®l beszélünk. Az ábrák (6, 3) illetve
(8, 1) kiralitású nanocs®re lettek megszerkesztve.
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Ha a kiralitásra jellemz® egész számok között az (n−m) mod 3 = 0 feltétel áll fenn, akkor

a K és K ′ pontokon is átmegy egy-egy kvantálási vonal, azaz a nanocs® fémes (2.3a ábra). A

Fermi-energia körüli diszperziós reláció hasonlóan a grafénhez lineáris lesz. Abban az esetben

kapunk félvezet® nanocsövet, ha (n−m) mod 3 6= 0. Ekkor a kvantálási vonalak nem mennek

át a K és K ′ pontokon, de a hozzájuk legközelebbi 2/(3D) távolságra helyezkedik el, mely egy

hiperbolikus diszperziós relációt vág ki a grafén sávszerkezetéb®l (2.3b ábra). Így a félvezet®

nanocsövek Fermi-szint közeli diszperziós relációja a K és K ′ pontok körül is egy hiperbola

alakú valencia és egy hiperbola alakú vezetési sávból áll, melyeket 4~vF/(3D) nagyságú tiltott

sáv választ el egymástól. A vezetési sáv legalsó állapota négyszeresen degenerált, egyrészr®l a

spin miatt jelenik meg egy kétszeres degeneráció, másrészr®l a völgy állapotok miatt.

A zónahajtogatásos módszer csak akkor használható, ha a szomszédos szénatomok közötti

távolság jóval kisebb, mint a nanocs® átmér®je, mivel ekkor lehet elhanyagolni a görbület ha-

tását, melyr®l a módszerünk nem tud számot adni. A zónahajtogatásos módszeren túlmenve

a görbület �gyelembe vételével lehet megérteni, hogy a fémes nanocsövek egy részében kiala-

kul egy körülbelül 10 meV nagyságrend¶ tiltott sáv, ezek lesznek a korábban már említett

kvázifémes nanocsövek.

Félvezet® nanocsövek esetében a K és K ′ pontok, azaz a völgyek a reciproktérben jól sze-

paráltak. A völgy, mint kvantumállapot/kvantumszám robusztusságát az adja, hogy közöttük

szórás csak nagy kristályimpulzus változással valósulhat meg. Így például a rendszer jól védett

a Coulomb-kölcsönhatástól, mert a Coulomb-potenciál Fourier-térben 1/k2-esen cseng le, így

nagy impulzusoknál már elhanyagolható a nagysága. Megmutatták, hogy atomi szórócentrumok

[76, 77], mágneses szennyez®k és a 13C miatti hiper�nom kölcsönhatás is okozhat átmeneteket

a különböz® völgy állapotok között [29, 30, 78].

2.1.3. Mágneses tér hatása

A kvantumdotok tárgyalásához csak a félvezet® és kvázifémes nanocsövek legalsó vezetési al-

sávjának leírására van szükségünk, így a következ®kben csak ezzel fogunk foglalkozni.

A szemiklasszikus megközelítés szemléletes képet ad a félvezet® nanocs®ben kialakuló völgy-

állapotokról, amely szerint egy K/K ′ völgyállapotban lév® elektronokra éppen ellentétes irányú

a csoportsebesség, azaz az óramutató járásával megegyez®/ellentétes irányban mozognak a na-

nocs® kerülete mentén. Ez a fajta szemléletes kép segíthet a pálya mágneses momentum egyszer¶

megértésében, ugyanis a nanocs® kerületén körpályán mozgó elektron egy a nanocs® tengelyé-
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nek irányába mutató mágneses dipólmomentumot generál. A két különböz® völgy állapotra ez

a mágneses momentum éppen ellentétes irányú, nagysága pedig az alacsony energiás vezetési

állapotokra DevF/4.

Ha egy félvezet® nanocs®ben lév® alacsony energiás vezetési elektronok küls® B mágneses

térbeli viselkedését szeretnénk leírni [79, 80], akkor egyrészr®l fellép a spin Zeemann-felhasadás,

melynek Hamilton-operátora 1
2
gsµBBs alakú, ahol s a spintéren ható Pauli-mátrixokat tartal-

mazó vektor, gs pedig a spin g-faktor, melynek értéke jó közelítéssel 2. A küls® mágneses tér és

a pálya mágneses momentum kölcsönhatása miatt is fellép egy energia járulék 1
2
gvµBB‖τ3, ahol

τ3 a völgy (K,K ′) téren ható harmadik Pauli-mátrix, B‖ a mágneses tér nanocs® tengelyére vett

vetülete, gv pedig a völgy g-faktor, melynek gv = DevF
4µB

értéke függ a nanocs® átmér®jét®l. µB a

Bohr-magneton. Összefoglalva, a küls® mágneses tér miatti spin és völgy Zeeman-felhasadásokat

tartalmazó Hamilton-operátor:

HB =
1

2
µB
(
gsBs+ gvB‖τ3

)
. (2.2)

2.1.4. Spin-pálya kölcsönhatás

A spin-pálya kölcsönhatás viszonylag gyenge a grafén esetében, ellenben a nanocsövekben egy

nem elhanyagolható (100-1000) µeV nagyságrend¶ energia járulékot ad [50, 51, 52]. Röviden

tekintsük át ennek a különböz® viselkedésnek az okát! Az atomi spin-pálya kölcsönhatás össze-

csatolja az S spint az L pálya-impulzusmomentummal HSO = ∆atomi
SO LS alakban, ahol a ∆atomi

SO

atomi spin-pálya kölcsönhatási állandó értéke néhány meV. Ezen kölcsönhatás a grafénben az

egyes atomokon belül összekeveri a különböz® spin¶ állapotokat, így a |pz ↑〉 állapot keveredik
például a |px ↓〉 állapottal. (2.4. ábra) Tekintsünk két szomszédos atomot, melyet A-val és B-

vel jelöljünk! Az atomok közötti ugrás (hopping) összecsatolja a |pAz ↑〉 és |pBz ↑〉 állapotokat,
ellenben nem ad mátrixelemet |pAx ↓〉 és |pBz ↓〉 állapotok között. Ezen kölcsönhatás hiányának

az oka, hogy a grafénsíkra vett tükrözésre ellentétes paritású a két állapot. Így az atomi spin-

pálya kölcsönhatás és a hopping együttesen sem tudja összekeverni a szomszédos atomokon a

|pAz ↑〉 és |pBz ↓〉 állapotokat, így a π és π∗ sávokon belül nem tudja csatolni a különböz® spin¶

állapotokat.

A felcsavarás hatására a nanocs®ben elveszik a grafénben meglév® x− y síkra vett szimmet-

ria, azaz, ahogy a 2.4. ábrán is látható a szomszédos atomok |px〉 és |pz〉 állapotai nem lesznek

egymásra mer®legesek, így a hopping véges mátrixelemet ad közöttük. Ennek eredményeként az

on-site spin-pálya kölcsönhatással együtt megjelenik egy csatolás a |pAz ↑〉 és a |pBz ↓〉 állapotok
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2.4. ábra. Szemléltet® ábra a spin-pálya kölcsönhatás szerepér®l grafénben illetve nanocs®-
ben. Grafénban a spin-pálya kölcsönhatás és az atomok közötti hopping együttesen sem tudja
összekeverni a különböz® atomokon lév® ellentétes spin¶ állapotokat, mert a grafén síkra vett
tükrözési szimmetria tiltja bizonyos állapotok közötti átugrást (piros kereszt a képen). Nano-
cs®ben a görbület miatt feloldódik ez a szimmetria, így keverednek a szomszédos atomokon
lév® különböz® spin¶ állapotok. Ez az oka, hogy míg grafénben marginális, addig nanocs®ben
kardinális a spin-pálya kölcsönhatás szerepe.

között, melyek egy spinfordító hoppingot adnak a szomszédos atomok között a nanocs® kerüle-

te mentén. Ennek okán kialakul egy spinprecesszió a nanocs® kerülete mentén, mely egy adott

völgyben lév® két spinállapotra éppen úgy írható fel, mint egy a nanocs® tengelyének irányába

es® BSO mágneses tér által generált Zeeman-felhasadás. A völgyekben az állapotok éppen ellen-

tétesen mozognak a nanocs® kerülete mentén, melynek hatására a két völgyben éppen ellentétes

irányú a BSO mágneses tér. Összefoglalva, a spin-pálya kölcsönhatás Hamilton-operátora

HSO = −∆SO

2
t · s τ3 (2.3)

alakban írható fel, ahol t a nanocs® tengelyével párhuzamos egységvektor, ∆SO pedig a spin-

pálya kölcsönhatás er®ssége, mely néhány 100-1000 µeV nagyságú. Fontos megjegyezni, hogy

∆SO értéke a nanocs® átmér®jét®l és kiralitásától is er®sen függ. A nanocs®ben mérhet® nagy

spin-pálya kölcsönhatást a [17, 18, 20] kísérletekben is kimutatták.

2.2. Szén nanocs® alapú kvantumdotok

Egy szén nanocs® alapú kvantumdot sematikus ábrája a 2.5a ábrán látható. A legegyszer¶bb

konstrukcióhoz is legalább három elektróda kell, ezek közül kett®, melyet a kés®bbiek során kon-

taktusoknak, vagy forrásnak és nyel®nek fogunk nevezni, biztosítják az összeköttetést a szén

nanocs® és küls® elektromos áramkör között. Tehát a kontaktusokon keresztül elektronok érkez-
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2.5. ábra. Szén nanocs® alapú kvantumdot vázlatos elrendezése. A nanocs® a kontaktusok
segítségével kapcsolódik a küls® elektromos áramkörhöz. A kapuelektródák segítségével pedig a
bezáró potenciál értéke hangolható. A kett®s kvantumdot esetében a két széls® kapuelektródával
a kvantumdotok potenciálja, a középs®vel a dotok közötti alagutazás változtatható.

hetnek a nanocs®re vagy távozhatnak a nanocs®r®l. A harmadik elektróda, melyet kapuelektró-

dának fogunk nevezni, kapacitíven csatolódik csak a kvantumdothoz, és annak elektrosztatikus

potenciálját tudja hangolni. Tehát a kapuelektróda és a nanocs® között nincs töltés transzport.

A kapuelektróda hatását általában egy parabolikus, elektrosztatikus bezáró potenciállal vehet-

jük �gyelembe, így az elektronokat egy véges térrészre tudjuk csapdázni. A 2.5b ábrán látható

egy kett®s kvantumdot sematikus ábrája is, ahol már legalább öt elektróda szükséges a rendszer

irányításához. Két kontaktus mellett további három kapuelektróda található, melyek közül kett®

a bal illetve jobb oldali kvantumdot elektrosztatikus potenciálját hangolja. A harmadik kapu-

elektródával változtatható a két kvantumdot közötti alagutazási mátrixelem értéke. A kett®s

kvantumdothoz a nanocs® mentén egy kétfenek¶ potenciál tartozik, ahol a minimumok helyei

felelnek meg a kvantumdotok pozícióinak. A minimumok értéke a két széls® kapuelektródával

hangolható, a középs® kapuelektródával a két dot közötti potenciálgát nagysága változtatható.

Kvantumdot alapvet® mérési elrendezése, hogy a kapuelektródákra adott feszültség függvé-

nyeként mérjük a rendszeren áthaladó áramot. A kísérletek során a kapuelektródák feszültségét

és a küls® mágneses tér értékét szokás még hangolni. A 2.6. ábrán összefoglaltunk néhány kí-

sérleti elrendezésr®l pásztázó alagút mikroszkópiával készült képet, ahol az elektródák fölött

vagy alatt feszítették ki a nanocsövet. Azt is érdemes meg�gyelni, hogy a kísérletek során nem

tudják mindig egyenesen kifeszíteni a nanocsövet, ahogy az a sematikus elrendezésen látható,

hanem a nanocs® meggörbül az elektródák felett. Ezért is fontos, hogy számolásainkat ne csak
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2.6. ábra. Szén nanocs® kvantumdotokról pásztázó alagútmikroszkópiával készített képek. Az
a) kísérletben [49] a nanocsövet kifeszítették a forrás (S) és nyel® között (D), mely jelent®sen
behajlott a mintakészítés során. A b) ábrán [26, 27] nem látható a nanocs®, mert az az elekt-
ródák alatt van eltemetve. A c) mérésben [1, 25] a nanocs® ráfekszik az elektródákra Mivel az
elektródák felülete egyenetlen, ezért a nanocs® is hullámzik. Az a) és c) kísérletek alapján is
érdemes elméletünket görbült nanocsövekre kiterjeszteni, mert az e�ektus kísérletileg releváns.

egyenes, hanem görbült nanocs®re is kiterjesszük. A kísérleteket általában alacsony (1 K alatti)

h®mérsékleten végzik, hogy elnyomják a termális e�ektusok hatását. Az utóbbi id®ben jelentek

meg mérések ultra-tiszta szén nanocsövekkel, mellyel a cél a szennyez®k hatásának kizárása

volt. A nagy tisztaságú minták legyártása újfajta gyártási technológiával lett elérhet®, melynek

során a szén nanocs® növesztését és az elektródák fabrikálását szeparált chipeken valósítják

meg, majd mint egy nyomdával rápecsételik az elektródák tetejére a nanocsövet [81].

A kísérletekhez félvezet® vagy kvázifémes nanocsöveket kell növeszteni, hiszen csak ezekben

tudjuk csapdázni az elektronokat. Egyetlen nanocs®nek a kiralitását viszonylag nehéz meg-

mérni, habár már Raman-spektroszkópiával erre is lehet®ség nyílik. A szén nanocs® transzport

mérésekben viszont nem mérik meg a nanocs® kiralitását, így azokat a számolás során mi is

ismeretlennek tekintjük. A kiralitással összefügg® mennyiségeket, mint a völgy g-faktort és a

spin-pálya kölcsönhatás állandóját a kvantumdot energiaszintjeinek elhelyezkedéséb®l tudják

megmondani, melyet vezet®képesség méréssel határoznak meg.

Tekintsünk egy tiszta nanocs® kvantumdotot spin-pálya kölcsönhatás nélkül, ekkor a bezáró

potenciál miatt diszkrét energianívók jelennek meg, ahol a legalacsonyabb energiájú állapot a

spin és a völgy szabadsági fok miatt négyszeresen degenerált. Ezen állapotok szoros kötés¶

közelítéssel felírt hullámfüggvénye az ún. burkolófüggvény módszerrel kapható meg, azaz a

hullámfüggvény egy lassan változó burkolófüggvény és egy gyorsan oszcilláló tag szorzataként

írható fel [82]:

(ψv)lηχs =
√

Ωcelle
i(vK·rlη+ϕvη)Ψ(v)

η (rlη)χs, (2.4)

ahol v ∈ {1,−1} a völgy szabadsági fokot, l az elemi cellákat, η ∈ {A,B} az alrácsot (az elemi

cellában található két nem ekvivalens szénatomot), s a spint indexeli. rlη az l elemi cellában

lév® η alrácshoz tartozó szénatom helyvektorát adja meg a grafénlapon, melyb®l a nanocs® fel
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2.7. ábra. Görbült nanocsövön de�niált egyes vagy kett®s kvantumdotok leírására használt
koordináta-rendszerek ábrázolása. t és n vektorokkal a kvantumdotokhoz (kék folt) lokalizált
koordináta-rendszereket adjuk meg. A görbületet az α paraméterrel jellemezzük. A küls® mág-
nesestér: B.

lett csavarva. χs a spinor. Ωcell jelöli az elemi cella térfogatát. A reciproktérben a K ponthoz

mutató vektor K. ϕvη egy az alrácstól és a völgyt®l függ® nemtriviális fázis faktor. A Ψ
(v)
η (rlη)

burkolófüggvény pedig a bezáró potenciállal vett Dirac-egyenlet sajátállapota:

 Vconf ~vF (kx − ivky)
~vF (kx + ivky) Vconf


 Ψ

(v)
A

Ψ
(v)
B

 = E

 Ψ
(v)
A

Ψ
(v)
B

 . (2.5)

A Vconf bezáró potenciál a kapuelektróda által kialakított, a legegyszer¶bb közelítésben parabo-

likus függvény a nanocs® tengelye mentén: Vconf = 1/2Dζ2, ahol D a bezárást jellemz® állandó,

ζ a nanocs® tengely mentén mért koordináta.

A következ®kben de�niáljuk a 2.7a ábrán is felvázolt koordináta-rendszert, melyben a szén

nanocs® kvantumdotokat szeretnénk leírni. A görbült nanocs® helyezkedjen el az x− z síkban!

A kvantumdot helyén vegyünk fel egy lokális koordináta rendszert is, melyben t a nanocs®

tengelyének irányába mutató egységvektor, n erre mer®leges egységvektor, mely szintén az

x− z síkban helyezkedik el. És végezetül n′ = t× n.

A spin-pálya kölcsönhatás nélküli tiszta kvantumdot négy degenerált alapállapotát a kö-

vetkez®képpen jelöljük: |K ↑〉 ,|K ↓〉, |K ′ ↑〉 és |K ′ ↓〉 jelöljük, ahol a K és K ′ a völgy bázis

állapotok, ↑ (↓) a spin-fel (spin-le) állapot a t kvantálási tengely mellett. Érdemes megjegyezni,

hogy a megadott négy alacsony energiás állapot hullámfüggvényét a (2.4) egyenlet adja meg.

Amennyiben �gyelembe vesszük a (2.3) egyenletben leírt spin-pálya kölcsönhatást, akkor a
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négyszeres degeneráció feloldódik és két kétszeresen degenerált állapotot kapunk. A felhasadás

mértéke pedig ∆SO. Az alsó dublettet a |K ′ ↓〉 és |K ↑〉, a fels® dublettet a |K ↓〉 és |K ′ ↑〉
állapotok alkotják. A továbbra is fennálló kétszeres degeneráció a Kramers-tétellel magyarázha-

tó, hiszen az id®tükrözési szimmetriát nem sértettük meg, így az állapot és annak id®tükrözött

párja azonos energiájú. Jelen esetben például |K ′ ↓〉 és |K ↑〉 id®tükrözött párok. Küls®, tengely
(t) irányú mágneses térrel megsértjük az id®tükrözési szimmetriát, így a dublettek felhasadnak.

Az alsó dublett felhasadása (gs + gv), a fels® dubletté (gv − gs) e�ektív g-faktorral írható le

(lásd a 2.8. ábrát).

A tengelyirányú mágneses tér növelésével a |K ↑〉 és |K ′ ↑〉 állapotok energianívói keresztezik
egymást. A kísérletek során ez a sáv keresztez®dés nem jelent meg, hanem a sávok taszították

egymást (anti-crossing), ami biztos jele egy a rendszerben található völgy kever® e�ektusnak.

Máig egy nyitott kérdés, hogy mi okozza a völgykeverést a kvantumdotok esetében, rövid ha-

tótávolságú szennyez®k (vakanciák, adatomok) [76] mellett a szubsztráttal való kölcsönhatást

és az elektron-elektron kölcsönhatást [83] is felhozták érvként. Jelen dolgozatban fenomenolo-

gikusan egy általános alakú völgykever® tagot írunk a Hamilton-operátorba:

Hdis =
∆KK′

2
(cos γ τ1 + sin γ τ2) , (2.6)

ahol ∆KK′ a völgykever® mátrixelem abszolút értéke. γ pedig a völgykever® mátrixelem fázisa.

Egy kvantumdot esetében megtehetnénk, hogy a fázist egy unitér transzformációval eltüntetjük,

ellenben ezt nem tesszük meg. Ennek oka, hogy a két kvantumdotos rendszerben már �zikai

tartalommal bír a bal és jobb oldali kvantumdothoz tartozó fázisok különbsége.

Összefoglalva ezen fejezet f® eredményét: a négy alacsony energiás állapot terén felírt

Hamilton-operátor

HQD = −∆SO

2
t · s τ3 +

∆KK′

2
(cos γ τ1 + sin γ τ2) +

1

2
gsµBBs+

1

2
gvµBt ·B τ3, (2.7)

ahol, ahogy azt már korábban is leírtuk τ = {τ1, τ2, τ3} a völgy téren, s = {sx, sy, sz} a spintéren
ható Pauli-mátrixok.

Végezetül a 2.1. táblázatban összefoglaljuk a Hamilton-operátorban megjelen® paraméterek

kísérleti csoportok által mért értékeit. Látható, hogy a spin-pálya kölcsönhatás (100-1000) µeV

nagyságrend¶, a völgy g-faktor értékére pedig 5-50 adódott. Az egyes mérések közti különbség

az lehetett, hogy különböz® kiralitású szén nanocsöveken végezték a mérést. A spin g-faktor

a legtöbb kísérletben nem került kimérésre, hanem az elméleti 2-es értéket fogadták el. A
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Churchill et al. Kuemmeth et al. Jespersen et al. Fei Pei et al.
[26, 27] [17] [18, 19] [1, 25]

∆SO 170 µeV 370 µeV 200 µeV 1600µeV
∆KK′ 25 µeV 65 µeV 580 µeV 250 µeV
gs (2) 2.14 (2) (2)
gv 11.4 53.4 7.8 30

2.1. táblázat. Szén nanocs® kvantumdotokban kísérletileg mért eredmények a spin-pálya köl-
csönhatás, a völgyekever® mátrixelem, a spin és völgy g-faktor értékeire. Numerikus eredmé-
nyeinket az utolsó oszlopbeli Fei Pei et al. értékekre fogjuk bemutatni.

tengelyirányú mágneses tér esetében a völgy g-faktor miatti felhasadás dominál a spin Zeeman-

felhasadás mellett, azaz gv > gs. A völgykever® mátrixelemre (50-500) µeV értékek adódtak.

A mérések többségében a spin-pálya kölcsönhatás dominált a völgykeverés felett, azaz ∆SO

körülbelül egy nagyságrenddel nagyobb volt, mint ∆KK′ . A dolgozat kés®bbi részében a szén

nanocs®ben kiszámolt eredményeinket a Fei Pei et al. [1] mérési adatokra fogjuk kiértékelni és

bemutatni.

2.3. Spin-völgy qubit

Az el®z® alfejezet f® eredményeként meghatároztuk, hogy egy szén nanocsövön elektrosztatiku-

san de�niált kvantumdot egy 4 × 4-es Hamilton-operátorral (lásd a (2.7) egyenlet) írható le.

Ebben a szakaszban megmutatjuk, hogy kis mágneses terek esetén lehet®ségünk van de�niálni

egy alacsony energiás kétállapotú rendszert, ún. spin-völgy qubitet, melynek e�ektív 2 × 2-es

Hamilton-operátorának felírása ezen alfejezet f® feladata. A leírt eredmények megegyeznek a

Flensberg és Marcus [47] cikkben közöltekkel.

A (2.7) Hamilton-operátorhoz tartozó négy darab energiasajátértéket kísérletileg releváns

[1] paraméterekre a 2.8. ábrán rajzoltuk ki. Zérus mágneses tér mellett két energia dub-

lett jelent meg, mely a Kramers-tétellel magyarázható, hiszen az állapot és annak id®tükrö-

zött párjának azonos energiájúnak kell lennie. Nulla mágneses térnél a (2.7) egyenlet saját-

érték problémája analitikusan megoldható, melynek eredményeként a dublettek energiájára

±1
2

√
[∆SO]2 + [∆KK′ ]2 érték adódik, az alacsony energiájú két állapot pedig az alábbi alakban

írható fel:

| ⇑〉 = cos
χ

2
|K ↑〉 − sin

χ

2
eiγ|K ′ ↑〉, (2.8a)

| ⇓〉 = cos
χ

2
|K ′ ↓〉 − sin

χ

2
e−iγ|K ↓〉, (2.8b)
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2.8. ábra. Egy szén nanocs® alapú kvantumdot négy releváns állapotának energiája tengely-
irányú mágneses tér függvényeként. Nulla mágneses tér mellett a két dublett felhasadását a
∆SO spin-pálya kölcsönhatás okozza. Kis mágneses terek esetén B � 0.4 T az alsó két állapot
(a kék téglalapban) energetikailag jól szeparált a többit®l, melyeket spin-völgy vagy Kramers-
qubit állapotoknak nevezünk. Nagy tengelyirányú mágneses terek esetén megadtuk az állapo-
tokat jellemz® spin és völgy szabadsági fok értékét is. Paraméterek értéke: gs = 2, gv = 30,
∆SO =1600 µeV, ∆KK′ =250 µeV.

ahol K és K ′ a völgy bázis állapotok, ↑ (↓) a spin-fel (spin-le) állapot a t kvantálási tengely

mellett és χ = arctan (∆KK′/∆SO) ∈ [0, π/2[. A Kramers-tételnek megfelel®en | ⇑〉 és | ⇓〉 egy-
más id®tükrözött párja, ezért ezt a két állapotot spin-völgy qubitnek vagy Kramers-qubitnek

is nevezik [47, 25] . Speciális esetben, ha ∆KK′ = 0, azaz nincs völgy-keveredés, akkor az alsó

dublett állapotai |K ′ ↓〉 és |K ↑〉. Tehát a qubit ezen két állapota a spin és a völgy kvantum-

számban is különbözik, innen eredeztethet® a korábban már említett spin-völgy qubit elnevezés.

Természetesen a szén nanocs®ben lehet®ség van tisztán spin vagy völgy qubitek de�niálására

is. Ellenben a spin-völgy qubit abban különbözik az el®z®ekt®l, hogy a két állapot két külön-

böz® kvantumszámban is különbözik egymástól. Így a spin-völgy qubit egy a relaxációra nézve

robusztusabb kétállapotú rendszer, mert csak olyan folyamatok tudnak a két állapot között

szórni, melyek a spin és völgy szabadsági fokot is megfordítják.

Amíg a tengely irányú mágneses tér miatti spin és völgy Zeeman-felhasadás sokkal kisebb,

mint a spin-pálya kölcsönhatás és a völgykeveredés miatti
√

[∆SO]2 + [∆KK′ ]2 energiafelhasadás

B �
√

[∆SO]2 + [∆KK′ ]2

2µBgv
∼ 0.4 T, (2.9)

addig a kvantumdot két alacsony energiájú állapota energetikailag jól szeparált a magasabb
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energiájúaktól. Kis mágneses tereknél így a kvantumdot dinamikájának leírása szempontjából

bizonyos esetekben elég csak az alsó két állapotot �gyelembe venni és a Hamilton-operátort

ezen altérre megszorítani. A perturbáció számítás els® rendjében ez annyit tesz, hogy az al-

só két állapoton ható 2 × 2-es e�ektív H ′QD Hamilton-operátort a H ′QD = PHQDP vetítéssel

generálhatjuk le, ahol a projekciót a P = | ⇑〉〈⇑ |+ | ⇓〉〈⇓ | operátor reprezentálja.

Elhagyva a konstans diagonális tagokat az e�ektív Hamilton-operátor

H ′QD =
1

2
Bσ =

1

2
(B1σ1 + B2σ2 + B3σ3) (2.10)

alakban írható fel. Látható, hogy a küls® homogén tér hatására a Kramers-qubit egy e�ektív

B mágneses teret érzékel. A bevezetett σ Pauli-mátrixok a Kramers-qubit állapotokon hatnak,

például σ3 = | ⇑〉〈⇑ | − | ⇓〉〈⇓ |. Érdemes megjegyezni, hogy B-re mint e�ektív mágneses

térre hivatkozunk, de valójában energia dimenziójú. A projekció eredményeként kapott e�ektív

mágneses tér:

B1 = −g⊥µBRe
[
(Bn + iBn′)eiγ

]
, (2.11a)

B2 = −g⊥µBIm
[
(Bn + iBn′)eiγ

]
, (2.11b)

B3 = g‖µBBt, (2.11c)

ahol g⊥ = gs sinχ és g‖ = gs+gv cosχ a mer®leges és párhuzamos e�ektív g faktorok. Bevezettük

továbbá a küls® mágneses térnek a lokális koordináta tengelyekre vett vetületét is Bt = t ·B,

Bn = n·B és Bn′ = n′·B. A kés®bbiek során B1 és B2-re mint az e�ektív mágneses tér mer®leges

(transzverzális), B3-ra mint az e�ektív mágneses tér párhuzamos (longitudinális) komponensére

fogunk hivatkozni.

A g⊥ mer®leges g-faktor értéke csak akkor véges (nem nulla), ha a völgykever® mátrixelem

véges. Nagy tisztaságú nanocsövek esetén, ahol ∆KK′ � ∆SO, a mer®leges g-faktor g⊥ ≈
gs

∆KK′
∆SO

, a párhuzamos g-faktor g‖ ≈ gs + gv alakban közelíthet®. Kísérleti értékekre: g⊥ ∼ 0.3,

g‖ ∼ 32.

2.4. Kett®s kvantumdotok leírása

Els® lépésként tekintsük a kett®s kvantumdotok egy egyszer¶ modelljét, ahol csak a kapuelekt-

ródák potenciálját, és az elektronok közti Coulomb-taszítást vesszük számításba! Elhanyagol-
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juk a kvantumdotokban lév® elektronok bels® szabadsági fokát, úgy tekintünk rájuk, mintha

mindegyik egy adott (egyszer¶ség kedvéért 0) energiájú pályára tudna beülni. A kvantumdo-

tok közötti alagutazástól is eltekintünk, csak kapacitív csatolást engedünk meg. A rendszer

Hamilton-operátora

Hpot +He-e = nLεL + nRεR +
U

2
nL(nL − 1) +

U

2
nR(nR − 1) + U ′nLnR (2.12)

alakban írható fel, ahol nL/R a bal/jobb oldali kvantumdotban ül® elektronok száma, U a kvan-

tumdotokon belüli, U ′ a kvantumdotok közötti Coulomb-kölcsönhatás er®sségét írja le. Az εL

és εR on-site energiákat a 2.5b ábrán is szerepl® bal/ jobb oldali kapuelektródákra adott VL/VR

feszültségekkel lehet hangolni. A 2.9. ábrán kirajzoltuk az energetikailag legkedvez®bb töltés-

kon�gurációt az on-site energiák függvényeként; ez az ún. töltésstabilitási diagram. A kett®s

kvantumdotok töltéskon�gurációjának leírására az (nL, nR) jelölést használjuk, ahol nL (nR) a

bal (jobb) oldali kvantumdotban lév® elektronok száma. A (2.12) egyenlet visszaadja azt a naiv

várakozást, hogy a bal/jobb oldal potenciáljának csökkenésével egyre több elektron szeretne

beülni a bal/jobb oldali kvantumdotba. A transzport mérések során majd olyan tartományt

szeretnénk vizsgálni, ahol az (0,1),(1,1) és (0,2) állapotok vesznek részt a vezetésben. Ezért a

kapuelektródák potenciálját a 2.9. ábrán is bejelölt hármaspont környékére érdemes hangolni,

mert itt a releváns három állapot közel azonos energiájú. A hármasponthoz tartozó on-site ner-

gia értékek: εL = −U ′ és εR = −U . A rendszeren átfolyó áram különösen érzékeny az (1,1) és

(0,2) állapotok közötti energiakülönbségre, melyet a kés®bbik során csak elhangolásnak fogunk

nevezni, értéke pedig ∆ = εL − εR − U + U ′. Az elhangolást jó közelítéssel a két kapuelektró-

dára adott feszültség különbségével lehet behangolni. Az egyszer¶ség kedvéért a kés®bbiekben

a (0,1) és (1,1) szektort azonosan nulla energiájúnak választjuk, és csak a ∆ paramétert kezel-

jük változóként. A továbbiakban az elektronok bels® szabadsági fokának �gyelembe vételével

részletesebben tárgyaljuk a szén nanocs® kett®s kvantumdotok energiaszintjeit.

Ebben az alfejezetben a f® célunk egy görbült nanocsövön lév® elektrosztatikusan de�niált

kett®s kvantumdot leírása, mely rendszer a 2.7b ábrán is látható. A modellünkben a görbült

nanocs® leírására megadjuk a kvantumdotok helyén a szén nanocs® lokális tengelyének irányába

es® egységvektorokat, melyet tD (D = L,R) vektorokkal jelölünk, a kés®bbiek során L index a

bal, R index a jobb oldali kvantumdotot fogja jellemezni. Ezen két vektor feszítse ki az x−z sí-
kot! A 2.7b ábrán is látható α görbületi szöggel felírhatjuk a vektorokat: tL = (− sinα, 0, cosα),

tR = (sinα, 0, cosα). A görbületi szöget a dolgozat kés®bbi részében egy kis paraméternek
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2.9. ábra. Töltésstabilitási diagram. A bal és jobb oldali kvantumdot on-site energiájának
függvényeként az alapállapothoz tartozó töltéskon�gurációt adtuk meg, ahol az (nL, nR) jelö-
lést használjuk, azaz nL (nR) a bal (jobb) oldali kvantumdotban lév® elektronok száma. Az
ábra elkészítéséhez használt paraméterek U = 1 meV, U ′ = 0, 5 meV. Piros pöttyel jelöltük a
hármaspontot, ahol a (0,1); (1,1); (0,2) kon�gurációknak azonos az energiája.

fogjuk tekinteni, α � 1. A numerikus eredmények kiértékelésénél néhány fokos görbületi ér-

tékkel fogunk dolgozni. De�niáljuk továbbá a lokális koordináta-rendszer leírása céljából az

nL = (cosα, 0, sinα), nR = (cosα, 0,− sinα) és n′D = tD × nD vektorokat.

A kett®s kvantumdot transzport folyamatainak vizsgálata szempontjából az egy vagy két

elektronnal betöltött esetek lesznek számunkra a legfontosabbak, ezért az egyelektron és két-

elektron Hamilton-operátorok felírását t¶zzük ki célul ebben az alfejezetben. A levezetett össze-

függések többsége analóg a Jouravlev-Nazarov cikk [65] eredményeivel, akik GaAs-alapú kvan-

tumdotok esetére vezették le azokat.

2.4.1. Egyelektron Hamilton-operátor

El®ször tekintsük a két kvantumdotot függetlennek, ekkor a 2.3. részben leírtakhoz hasonlóan

megszoríthatjuk vizsgálatunkat mindkét helyen a két alacsony energiás állapotra, azaz a spin-

völgy qubitre. Az egyetlen különbség az, hogy a két kvantumdot helyén különböz® lehet a

∆
(D)
KK′eiγ

(D)
völgykever® mátrixelem értéke. Ennek következménye, hogy az alacsony energiás
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dubletthez tartozó állapotok különböznek a két dot esetében:

| ⇑D〉 = cos
χ(D)

2
|K ↑D〉 − sin

χ(D)

2
eiγ

(D)|K ′ ↑D〉, (2.13a)

| ⇓D〉 = cos
χ(D)

2
|K ′ ↓D〉 − sin

χ(D)

2
e−iγ

(D) |K ↓D〉, (2.13b)

ahol χ(D) = arctan
(

∆
(D)
KK′/∆

(D)
SO

)
. A spinállapotok pedig a lokális tD kvantálási ten-

gely mellett lettek felírva. Dotonként a két alacsony energiás állapotra vetítve a P =∑
D=L,R (| ⇑D〉〈⇑D |+ | ⇓D〉〈⇓D |) projekció segítségével a

H ′B =
1

2
[BLσL + BRσR] (2.14)

Hamilton-operátorra jutunk, ahol a σD Pauli-mátrixokból álló vektor a D kvantumdoton lév®

Kramers-qubit állapotokból lett felépítve, például σL,3 = | ⇑L〉〈⇑L | − | ⇓L〉〈⇓L |. Az e�ektív

mágneses tereket a küls® homogén mágneses térb®l az alábbiak szerint fejezhetjük ki:

BD1 = −g(D)
⊥ µBRe

[
(BDn + iBDn′)eiγ

(D)
]
, (2.15a)

BD2 = −g(D)
⊥ µBIm

[
(BDn + iBDn′)eiγ

(D)
]
, (2.15b)

BD3 = g
(D)
‖ µBBDt, (2.15c)

ahol D ∈ (L,R), valamint g(D)
⊥ = gs sinχ(D) és g(D)

‖ = gs + gv cosχ(D). Továbbá bevezettük a

mágneses terek lokális koordináta-rendszereken történ® kifejtését: BDt = tD ·B, BDn = nD ·B,

BDn′ = n′D ·B.

A kételektronos Hamilton-operátor felírásához célszer¶ de�niálni az e�ektív mágneses terek

Bs = 1
2

(BL + BR) szimmetrikus és Ba = 1
2

(BL −BR) antiszimmetrikus kombinációját [65],

továbbá az antiszimmetrikus kombináció Ba,‖ és Ba,⊥ komponenseire, mely a Bs irányú illetve

arra mer®leges vetületek, azaz Ba,‖ = Bs(BaBs)/B2
s és Ba,⊥ = Ba − Ba,‖. A vektorok hosszát

Ba, Ba,⊥, Ba,‖ és Bs jelölje!

Következ® lépésként írjuk le a két kvantumdot közötti alagutazás jelenségét! Tételezzünk fel

olyan völgymeg®rz® alagutazást, mely során a spin adiabatikusan követi a nanocs® tengelyét,

így például a |K ↑L〉 állapot a |K ↑R〉 állapotba tud átkerülni. A folyamatot leíró Hamilton-

operátor:

Htun = t′
∑

v∈{K,K′}

|v ↑R〉〈v ↑L |+ |v ↓R〉〈v ↓L |+ h.c., (2.16)



28 FEJEZET 2. KVANTUMDOTOK SZÉN NANOCSÖVEKBEN

ahol a t′ alagutazási amplitúdó valós érték¶. A redukált téren ható alagutazási Hamilton-

operátort a korábbiakhoz hasonlóan a H ′tun ≡ PHtunP vetítéssel számítjuk ki, melynek ered-

ményeként egy qubitmeg®rz® folyamatot kapunk:

H ′tun = t (| ⇑R〉〈⇑L |+ | ⇓R〉〈⇓L |) + h.c., (2.17)

ahol t = t′ cos
(
χL−χR

2

)
. A dolgozat kés®bbi részeiben már csak a t alagutazási amplitúdót fogjuk

használni.

Abban az esetben, ha az alagutazás spin- és völgymeg®rz®, vagyis a spin nem adiabatiku-

san követi a nanocs® tengelyét, hanem a spin iránya a globális koordináta-rendszerben marad

változatlan, akkor a redukált térben az alagutazási Hamilton-operátor qubitfordító tagokat is

leír. [67] cikkünkben megmutattuk, hogy amennyiben a görbület pici α� 1, akkor a qubitfor-

dító alagutazás elhanyagolható a qubitmeg®rz® folyamatok mellett. Mértéktranszformáció után

a két különböz® qubit állásra azonos alagutazási mátrixelemet kaptunk, melyek valósak, azaz

a spinmeg®rz® alagutazás esete kis görbületek esetén azonos eredményeket szolgáltat az el®z®

bekezdésben tárgyalt adiabatikus esettel.

2.4.2. Kételektronos Hamilton-operátor

A transzport számolások során azon kételektronos állapotok lesznek érdekesek számunkra, ami-

kor a bal és jobb oldali dotban is egy-egy elektron található (1,1), valamint amikor a bal oldali

dot üres, a jobb oldaliban pedig két darab elektron található (0,2). A forrás és nyel® kémi-

ai potenciáljának, valamint a kapuelektródák feszültségének hangolásával elérhetjük, hogy a

transzport során mindkét dotban csak a két alsó energiás Kramers-qubit állapot tölt®dhessen

be. Ezen feltételekkel megszorítva öt darab lehetséges kételektronos állapot konstruálható, me-

lyek közül négy az (1,1) egy pedig a (0,2) töltéskon�gurációs állapottal rendelkezik. Áttérve a

szingulett-triplett bázisra az (1,1) szektorban a négy lehetséges állapot

|S〉 =
1√
2

(| ⇑L,⇓R〉 − | ⇓L,⇑R〉) , (2.18a)

|T̃0〉 =
1√
2

(| ⇑L,⇓R〉+ | ⇓L,⇑R〉) , (2.18b)

|T̃+〉 = | ⇑L,⇑R〉, (2.18c)

|T̃−〉 = | ⇓L,⇓R〉 (2.18d)
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alakú, melyeket a lokális Kramers-qubit állapotok szorzat bázisában írtunk fel. A (0,2) töltés-

kon�gurációs állapotban egyetlen szingulettet tudunk alkotni a Kramers-qubit állapotokból:

|Sg〉 ≡ |0,⇑R⇓R〉.

A kételektronos rendszert leíró Hamilton-operátor

H ′ = H ′B +
√

2t (|S〉〈Sg|+ |Sg〉〈S|)−∆|Sg〉〈Sg| (2.19)

alakú, ahol ∆ az elhangolás mértéke, azaz az (1,1) és (0,2) töltéskon�gurációk közötti energia-

különbség. A (2.19) operátort az alábbi 5× 5-ös mátrixszal reprezántalhatjuk

H ′ =



Bs 0 0 −Ba,⊥/
√

2 0

0 0 0 Ba,‖ 0

0 0 −Bs Ba,⊥/
√

2 0

−Ba,⊥/
√

2 Ba,‖ Ba,⊥/
√

2 0
√

2t

0 0 0
√

2t −∆


, (2.20)

amely a T+, T0, T−, S, Sg bázisban került felírásra. Ezen bázis triplett állapotait a (2.18) egyen-

lethez hasonlóan írtuk fel, de egy olyan elforgatott qubit bázisban, ahol a harmadik tengely

irányát a Bs, az els® tengely irányát Ba,⊥ irányú egységvektorok jelölték ki. Azért el®nyös ez

az irodalomban már korábban is használt unitér transzformáció [65], mert így a (2.20) mát-

rixban nem jelennek meg csatoló mátrixelemek a különböz® triplett állapotok között. Érdemes

megjegyezni, hogy az elforgatott rendszerben a bázist kígyós jelölés nélkül írtuk fel ellentétben

a (2.18) egyenletekkel. A Hamilton operátorhoz tartozó állapotok sematikus energiadiagramját

a 2.10. ábrán mutatjuk be.

Kísérleti szempontból is érdemes vizsgálni a nagy elhangolás esetét ∆ � t, amikor az Sg

szingulett állapot csak perturbatívan csatolódik az (1, 1) töltéskon�gurációs állapotokhoz. Ha

vizsgálatunkat csak az (1,1) állapotokra szorítjuk meg, akkor az Sg állapot hatását elég csak

perturbatívan �gyelembe venni [84], melynek eredményeként a

H ′′ =


Bs 0 0 −Ba,⊥/

√
2

0 0 0 Ba,‖
0 0 −Bs Ba,⊥/

√
2

−Ba,⊥/
√

2 Ba,‖ Ba,⊥/
√

2 ES̃

 (2.21)
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2.10. ábra. Kételektronos Hamilton-operátor sematikus energia diagramja. Az (1,1) és (0,2)
töltéskon�guráció közötti csatolást a dotok közötti t alagutazási mátrixelem írja le. Az e�ektív
mágneses tér antiszimmetrikus komponensei Ba,‖ és Ba,⊥ csatolják össze a szingulett és triplett
állapotokat.

Hamilton-mátrixot kapjuk, melyet a T+, T0, T−, S̃ bázisban írtunk fel. Az |S〉 állapothoz pertur-
batívan keveredett az |Sg〉 állapot, melyet |S̃〉-sel jelölünk. Másodrend¶ id®független perturbáció

számítás alapján a |S̃〉 szingulett állapot energiája ES̃ ≡ 2t2/∆.

A (2.20) és a (2.21) egyenletek alapján, az e�ektív mágneses terek Bs szimmetrikus kombi-

nációja felel®s a triplett állapotok energia felhasadásáért, a Ba antiszimmetrikus kombinációja

pedig a triplettek és a szingulettek közötti csatolásokat adja. Érdemes néhány speciális esetet

megnéznünk, amikor a triplett és szingulett állapotok egymással nem keverednek. Amennyiben

Ba,⊥ = 0, akkor a T+ és T− triplettek, ha Ba,‖ = 0, akkor a T0 triplett nem csatolódik a szin-

gulettekhez. Ha Bs = 0, akkor a három triplett állapotból formálhatóak sötét állapotok (dark

state), melyek nem keverednek a szingulett állapottal [85]. A kett®s kvantumdotokon keresztüli

transzport folyamatok vizsgálata során ezen speciális esetek kiemelt jelent®ség¶ek.



3. fejezet

Transzport kett®s kvantumdotokban

3.1. Bevezetés

Az el®z® fejezetben leírtuk egy, a környezetét®l szeparált kett®s kvantumdot lehetséges egy- és

kételektronos állapotait. Ebben a részben a 2.5. ábrának megfelel®en kontaktusokhoz kapcsoljuk

a kvantumdot rendszerünket. A bal oldali kontaktus és a bal oldali kvantumdot továbbá a jobb

oldali kontaktus és a jobb oldali kvantumdot között megengedett az elektronok alagutazása. A

kontaktusokban az elektronok termalizálva vannak, így eloszlásukat a Fermi-Dirac statisztika

írja le. Küls® feszültség hatására a bal oldali kontaktus (forrás) µL kémiai potenciálja maga-

sabbra kerül, mint a jobb oldal (nyel®) µR kémiai potenciálja, mely feszültségkülönbség áramot

hajthat a kett®s kvantumdoton keresztül. Ebben a fejezetben a f® célunk, hogy kiszámoljuk a

rendszeren átfolyó áramot, és tárgyaljuk annak a küls® paraméterekt®l való függését.

A számolásaink során azon kísérletileg is releváns transzport folyamatokat tárgyaljuk, mely

a (0, 1) → (1, 1) → (0, 2) → (0, 1) töltéskon�gurációkon keresztül valósulhat meg. A küls®

elektródákkal hangolható, hogy magasabb energiájú állapotok pl.: (1,0) , (0,0) vagy (2,0) csak

elhanyagolható mértékben tölt®djenek be a folyamat során. A transzport során kezdetben egy

elektron található a jobb oldali kvantumdotban, majd egy elektron a bal oldali kontaktusból

bealagutazik a bal oldali kvantumdotba, mely utána átkerül a jobb oldali kvantumdotba. Vége-

zetül az egyik elektron a jobb oldali kontaktusba távozik. Egy az el®bb felvázolt transzportciklus

során egy elektron �folyt� át a rendszeren.

A rendszeren átfolyó áram különösen érzékeny az elektronok bels® szabadsági fokára, mely

az egyszer¶ség kedvéért legyen most csak a spin. Ilyen esetben a (1, 1)→ (0, 2) lépés a transz-

portciklusban csak akkor valósulhat meg, ha kezdetben szingulett (1,1) állapotban voltunk.

31
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Triplett állapotok esetén az (1, 1)→ (0, 2) átmenet tiltott a Pauli-féle kizárási elv miatt. Ez azt

is jelenti, hogy triplett (1, 1) állapotban a rendszer blokkolódik, hiszen semmilyen alagutazási fo-

lyamattal nem tud más töltéskon�gurációba kerülni. Ezt a jelenséget nevezik Pauli-blokádnak.

Tehát szingulett-triplett keveredés nélkül a rendszeren keresztül nem fog áram folyni, mert

el®bb-utóbb betölt®dik valamelyik blokkoló triplett (1, 1) állapot [13].

A Pauli-blokáddal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy ez az egyik alapvet® mechaniz-

mus, mely lehet®vé teheti egy jöv®beli kvantumszámítógépben a kvantuminformáció kiolvasá-

sát. Ennek folyamatát tekintsük most át vázlatosan: a bal oldali kvantumdotban helyezkedjen

el az elektronunk ismeretlen spinállapottal, a jobb oldali kvantumdot legyen t®le kezdetben

szeparálva, és benne egy spin-le elektron. Közelítsük egymáshoz a két kvantumdotot, mely-

nek eredményeként a bal oldalról az elektronnak lehet®sége nyílik átalagutazni a jobb oldalra.

Amennyiben a bal oldalon spin-le elektron volt, akkor ez az alagutazás nem következhet be a

Pauli-elv miatt. Ha spin-fel elektron volt a bal oldalon, akkor a már ismertetett transzportciklus

alapján meg fog jelenni egy elektron a jobb oldali kontaktusban. Így a jobb oldali kontaktusba

érkez® elektronok száma, vagyis a rendszeren átfolyó áram mérése alapján tudjuk a bal oldali

kvantumdotban lév® elektron spinjét meghatározni.

A Pauli-blokádot különböz® szingulett-triplett kever® folyamatok tudják feloldani, például:

spin-pálya kölcsönhatás, hiper�nom kölcsönhatás, inhomogén mágneses tér, melyek nemnulla,

de tipikusan kicsi, ún. szivárgó áramot idéznek el®. Ezeken a folyamatokon túl magasabb ener-

giájú állapotokon keresztüli perturbatív alagutazási jelenségek is feloldhatják a Pauli-blokádot,

melyeket az irodalomban cotunneling (együttalagutazás) név alatt hivatkoznak [86, 87, 88].

Példaként említhetjük, hogy ha az elektron a spin mellett pálya szabadsági fokkal is rendelke-

zik, akkor konstruálható triplett (0,2) is, mely csatolódhat a triplett (1,1) állapotunkkal, így

a T (1, 1) → T (0, 2) → (0, 1) folyamaton keresztül feloldódhat a blokkoló T (1, 1) állapot. Ha-

sonlóan végbe mehet egy T (1, 1)→ (0, 1)→ S(1, 1) folyamat is. A cotunnelingnél (együttalag-

utazásnál) a közbüls® állapotok magasabb energiájúak a kezd®- és végállapotoknál, így csak a

perturbáció magasabb rendjében adnak járulékot. Ebben a doktori dolgozatban nem tárgyaljuk

részletesen a cotunneling jelenségkörét, hanem a szingulett-triplett kever® folyamatok részletes

elemzését t¶zzük ki célul.

Szén nanocs® kvantumdotok esetében nem elég csak az elektron spin szabadsági fokát ke-

zelni, hanem a völgy szabadsági fokot is �gyelembe kell venni. Ahogyan az el®z® fejezetben

megmutattuk, kis mágneses tereknél van egy energetikailag jól szeparált kétállapotú rendszer,

a Kramers-qubit. Amennyiben a kontaktusok kémiai potenciálját megfelel®en hangoljuk, akkor
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3.1. ábra. Pauli- vagy más néven spin-völgy blokád jelensége szén nanocs® kett®s kvantumdo-
tokban. A kémiai potenciálok hangolásával elérhet®, hogy csak az alacsony energiájú (* jelölés
nélküli), Kramers-qubit állapotok tölt®dhessenek be a transzport során. Ha az (1,1) kon�gurá-
cióban a két elektron egy triplettet formáz, akkor az áram blokkolódik (piros iksz) a Pauli-féle
kizárási elv miatt.

elérhetjük, hogy a transzport folyamatok során csak ezek az alacsony energiás Kramers-qubit

állapotok tölt®dhessenek be. Ebben az esetben az eddig a spinre leírt gondolatmenet teljes egé-

szében átemelhet® a szén nanocs® kett®s kvantumdotokra, csak a spin helyett Kramers-qubit

állapotokról kell beszélni. (3.1. ábra) Még egy apró különbség, hogy a mágneses tér helyett

a már korábban de�niált e�ektív mágneses terekre lesz szükségünk. Ilyen módon az inhomo-

gén e�ektív mágneses tér az, ami szingulett-triplett keveredést tud okozni, mely két dologból

származhat: a görbület hatásából valamint a két doton a különböz® völgykever® mátrix ele-

mekb®l. Visszautalva a (2.20) Hamilton-operátorra, éppen az inhomogén e�ektív mágneses tér

miatt megjelen® Ba,⊥ és Ba,‖ értékek azok, melyek összecsatolják a triplett és szingulett álla-

potokat, és ezáltal nemnulla szivárgó áramot okoznak. Amennyiben egyik értéke nulla, akkor

kialakul a Pauli-blokád jelensége, mert lesznek tisztán triplett energiasajátállapotaink. Az iroda-

lomban a Kramers-qubit állapotok Pauli-blokádját gyakran spin-völgy blokádként hivatkozzák

[25, 1, 76, 78].

Ebben a részben célunk görbült vagy egyenes nanocsövön de�niált kett®s dotokon átfolyó

áram küls® paraméterekt®l (mágneses tér, elhangolás) való függésének meghatározása. Ehhez

a klasszikus ráta-egyenlet formalizmust fogjuk használni. A felvázolt elméletünk szinte teljesen

analóg a [65] cikk GaAs spinblokádjára kidolgozott modelljével, ellenben ott nem részletezett

paraméter hierarchia mellett is vezetünk le analitikus összefüggéseket az átfolyó áramra. Szá-

molásunk a [76] cikk kiterjesztésének is tekinthet®, mert abban csak tengelyirányú mágneses

teret vizsgáltak egyenes nanocs® esetében. A rátaegyenleten kívül az irodalomban a kvantu-

mos master-egyenlet [85] és szoros kötés¶ közelítésen alapuló szimulációkkal [89] is vizsgálták
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a Pauli-blokádot kett®s kvantumdotokban. Ezen cikkek eredményei is alátámasztják, hogy a

klasszikus rátaegyenlet néhány speciális esett®l eltekintve (pl. nagyon kis mágneses tér mellett)

jó közelítéssel le tudja írni a rendszerünket. A Pauli-blokád jelenségét tanulmányozták hiper�-

nom kölcsönhatás [78], és elektronok Wigner-molekulába rendez®dése [90] esetén is. A dúsított
13C tartalmú szén nanocsöveken végezett [26, 27] méréseket a [91, 92] elméleti munkákban

tárgyalták.

Számolásaink motivációját az elmúlt években szén nanocsövön Pauli-blokád tartományban

végzett transzport mérések adják [1, 25, 23, 26, 27, 24]. Ezen belül is leginkább a [1] cikk

eredményeinek jobb megértését t¶zzük ki magunk elé.

A fejezet felépítése a következ®k szerint tagolódik: a 3.2. alfejezetben koherens, a 3.3. alfeje-

zetben inelasztikus alagutazás esetében analitikusan kifejezzük a szén nanocs® kett®s kvantum-

dotokon átfolyó szivárgó áramot az e�ektív mágneses terek függvényeként. Ezekben a fejezetben

leírt eredmények többsége átemelhet® tetsz®leges kétállapotú rendszer esetére is (pl.: spin), az-

az nem speci�kusak a Kramers-qubit állapotokra. Ehhez csak az adott kétállapotú rendszerhez

tartozó (e�ektív) mágneses terek meghatározására van szükségünk. Megmutatjuk, hogy a küls®

paramétereknek van egy olyan, a kés®bbiek során csak hot spotnak nevezett tartománya, ahol

a szingulett és triplett állapotok teljesen összekeverednek, így viszonylag nagy átfolyó áramot

fogunk mérni.

A fejezet gerincét ezen hot spotok vizsgálata teszi ki, melyet külön tárgyalunk egyenes és

görbült nanocs® esetében. A hot spot tartományok azonosítása kísérleti szempontból is releváns,

mert spin-völgy qubit inicializálása és kiolvasása, valamint a felfüggesztett szén nanocs®, mint

mechanikai oszcillátor mozgásának detektálása csak kis áramok mellett lehetséges. Így ezen

méréseknél el kell kerülni azon küls® mágneses tér beállásokat, melyek a hot spot tartományához

tartoznak.

A fejezet utolsó részében elméleti tárgyalásunkat összevetjük a F. Pei et al. kísérleti munká-

val [1], ahol a mérésekkel igen jó egyezést kaptunk. Legfontosabb eredményként sikerült szinte

teljes egészében megmagyarázni az [1] cikk S7 ábráját.

3.2. Szivárgó áram koherens alagutazás esetében

Ebben a részben a klasszikus master-egyenlet formalizmust használjuk, hogy kiszámoljuk a ket-

t®s kvantumdot rendszeren átfolyó szivárgó áram értékét. A (0, 1) → (1, 1) → (0, 2) → (0, 1)

transzportciklusban a középs® (1, 1) → (0, 2) átmenetet a (2.17) egyenletben leírt koherens
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3.2. ábra. Koherens és inelasztikus alagutazási folyamatok kett®s kvantumdotokban. Az ábrán
jelöltük a kontaktusok és a dotok közötti ΓL, ΓR alagutazási rátákat, továbbá a dotok közötti
koherens alagutazási t amplitúdót.

alagutazás okozza, ellenben a másik két folyamatot inkoherens átmeneti rátákkal vesszük szá-

mításba. ΓL és ΓR rátákkal jelöljük az egyelektron alagutazási rátákat a bal illetve a jobb oldali

kontaktuson (lásd a 3.2. ábrát).

Ha a kett®s kvantumdotot leíró Hamilton-operátor (lásd a (2.19) egyenletet) energiaszintje-

inek távolsága jóval nagyobb, mint a energiaszintek ~ΓL, ~ΓR kiszélesedése, akkor használható

az ún. szekuláris közelítés. Ilyenkor nem szükséges az általános kvantum master-egyenlettel

dolgoznunk, hanem az egyszer¶bb klasszikus master-egyenletet is használhatjuk. A szekuláris

közelítés során a kvantumdotokat leíró Hamilton-operátor sajátállapotainak bázisában felírt

s¶r¶ségmátrixnak csak a diagonális komponenseit tartjuk meg, melyek megmondják, hogy az

egyes állapotok milyen klasszikus valószín¶séggel vannak betöltve. A klasszikus master-egyenlet

(rátaegyenlet) az alábbi alakban írható fel:

ṗα = −

(∑
j

Wj←α

)
pα +

∑
j

Wα←jpj, (3.1a)

ṗj = −

(∑
α

Wα←j

)
pj +

∑
α

Wj←αpα, (3.1b)

ahol α ∈ {1, 2, . . . , 5} (j ∈ {1, 2}) indexek reprezentálják a kételektron (egyelektron) sa-

játállapotait a kett®s kvantumdotot leíró Hamilton-operátornak. Az α állapotokat a (2.20)

Hamilton-operátor sajátvektorai adják; a j állapotok pedig a (0, 1) töltéskon�gurációhoz tar-

tozó (0,⇑) illetve (0,⇓) alakban írhatóak fel, ahol a kett®s nyilak a Kramers-qubit bázisállapo-

tokat reprezentálják. pα/j jelöli az állapotok betöltésének valószín¶ségét, melyek összege egyet

ad:
∑5

α=1 pα +
∑

j=1,2 pj = 1. Wα←j (Wj←α) átmeneti ráták reprezentálják az elektron alaguta-

zását a bal oldali kontaktusról a kett®s kvantumdotra (a kett®s kvantumdotról a jobb oldali

kontaktusra).

Az átmeneti ráták a dotok és a kontaktusok közti egyelektron-alagutazást leíró Hamilton-
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operátor segítségével származtathatóak a Fermi-féle aranyszabály segítségével [93]

Wα←j = ΓL
∑
σ=⇑,⇓

∣∣∣〈α|d†Lσ|j〉∣∣∣2 , (3.2a)

Wj←α = ΓR
∑
σ=⇑,⇓

|〈j|dRσ|α〉|2 , (3.2b)

ahol, például d†L⇑ (d
†
L⇑) a bal oldali dotban kelt (eltüntet) egy elektront ⇑ Kramers-qubit álla-

pottal.

A (3.2) egyenletek felírásakor feltételeztük, hogy a ΓL és ΓR ráták függetlenek az egy- és

kételektronos állapotok energiájától, illetve h®mérsékletfüggetlennek is tekintettük ®ket. Eze-

ket a feltételeket a kontaktusok kémiai potenciáljának helyes megválasztásával érhetjük el.

Szeretnénk, hogy az összes j → α (α ∈ {1, 2, . . . , 5}; j ∈ {1, 2}) átmenet során a bal ol-

dali kontaktusból az elektron mélyen a Fermi-szint alól érkezzen a kvantumdotba, hiszen így

a h®mérsékleti �uktuációk nem lesznek hatással az átmeneti rátákra, továbbá jó közelítéssel a

szintek energiája sem befolyásolja azok értékét. Ezt a feltételt kielégíthetjük, ha µL � kBT +B,
ahol B a maximuma |Ba|, |Bs|, |t|, ∆ értékeknek. Fontos megjegyezni, hogy a kémiai poten-

ciált a forrásban tetsz®leges nagynak sem választhatjuk, hiszen akkor a magasabb energiájú

állapotok is betölt®dhetnek a transzport során, nemcsak a Kramers-qubit állapotaink. Vagyis

µL �
√

∆2
SO + ∆2

KK′ . Az α → j átmenet során az elvárásunk az, hogy az elektron a nye-

l®be magasan a Fermi-szint fölé lépjen ki, ahol már az állapotok egy valószín¶séggel üresek:

µR � −kBT − B.

Visszatérve a (3.1) egyenletek megoldásához, a kezdeti tranziensek lecsengése után beáll egy

egyensúlyi állapot, amikor az egyes állapotok betöltési valószín¶sége már nem változik, azaz

ṗα/j = 0. Ilyenkor a (3.1) egyenletb®l meghatározhatóak ezen egyensúlyi állapotok p̄j betöltési

valószín¶ségei. A szivárgó áram felírásához összegeznünk kell az összes olyan folyamatra, amikor

egy elektron a bal oldali kontaktusról a kvantumdotba ugrik:

I =
∑
αj

Wα←j p̄j. (3.3)

Zérus elhangolás esetében, ∆ = 0, analitikusan tudjuk diagonalizálni a kett®s kvantumdot

Hamilton-operátort (lásd a (2.19) egyenletet), így ebben a határesetben analitikus formulát
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tudunk levezetni a szivárgó áramra

I

eΓR
=

[
t2

4B‖2a
+
F (Bs,Ba)

4t2B2
a,⊥

− 1

2
+

ΓR
2ΓL

,

]−1

(3.4a)

F (Bs,Ba) = (B2
s + B2

a + 2t2)2 − 4B2
s(2t

2 + B2
a,‖), (3.4b)

ahol az e�ektív mágneses tér szimmetrikus és antiszimmetrikus kombinációi jelennek meg. Je-

gyezzük meg, hogy képletünk Ba, Bs és t tetsz®leges hierarchiája mellett is teljesül. A (3.4)

egyenletet összevethetjük az irodalomban szerepl® eredményekkel, így a [65] cikk (6) és (8)

egyenletével, melyek a Ba � t,Bs illetve a Ba,Bs � t feltételek mellett igazak.

A Ba � t,Bs paraméter hierarchia és a ΓL & ΓR feltétel mellett a (3.4) egyenletünk az

alábbi alakra egyszer¶södik

I

eΓR
=

[
t2

4B2
a,‖

+
(B2

s − 2t2)
2

4t2B2
a,⊥

]−1

, (3.5)

mely nem egyezik meg teljes mértékben zérus elhangolás mellett sem a [65] cikk (6) egyenletével.

Ez az eltérés a különböz®képpen de�niált �zikai paraméterekb®l illetve egy el®jel eltérésb®l

fakad. Numerikus szimulációink is alátámasztják, hogy az általunk felírt (3.5) egyenlet írja le

helyesen a rendszeren átfolyó szivárgó áramot.

A nagy e�ektív mágneses terek határesetében Ba,Bs � t a (3.4) egyenletünk a [65] cikk (8)

egyenletével azonos eredményt ad

I

eΓR
=

t2

B2
s

(eL × eR)2 , (3.6)

ahol a bal és jobb oldali kvantumdotokhoz rendelt e�ektív mágneses terek irányába es® egység-

vektorok szerepelnek eL/R =
BL/R
BL/R

.

Az eddigi eredmények zérus elhangolás, ∆ = 0, mellett lettek kiszámolva, véges elhangolás

esetében nem tudjuk egyszer¶ analitikus formában kifejezni az áram értékét tetsz®leges paramé-

terek mellett, hanem csak bizonyos közelítések esetében. A [65] cikk eredményeit reprodukálhat-

juk, ha az antiszimmetrikus mágneses tereket perturbációnak tekintjük, azaz a perturbálatlan

Hamilton-operátorunk a (2.19) egyenlet Ba,⊥ = Ba,‖ = 0 mellett. Ez a perturbációszámítás ak-

kor használható, ha az így kapott perturbálatlan Hamilton-operátor energiaszintjeinek különb-

sége jóval nagyobb, mint az antiszimmetrikus mágneses tér értékei. ΓL & ΓR mellett kiértékelve

az áram értékét a korábban már hivatkozott [65] cikk (6) egyenletének javított formáját kapjuk
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vissza:
I

eΓR
=

[
t2

4B2
a,‖

+
(B2

s − 2t2)
2

+ ∆2B2
s

4t2B2
a,⊥

]−1

. (3.7)

Szintén analitikus képletet tudunk felírni a nagy elhangolás esetére, amikor ∆ �
{t,Bs,Ba,⊥,Ba,‖}. Ekkor az ereményünk analóg módon a [65] cikk (8) egyenletével:

I

eΓR
=

t2

2∆2
(eL × eR)2 . (3.8)

Korábban részleteztük, hogy amennyiben az antiszimmetrikus e�ektív mágneses terek egyik

komponense Ba,⊥ vagy Ba,‖ nulla, akkor a szingulett és bizonyos triplett állapotok nem csato-

lódnak egymáshoz, így kialakul a Pauli-blokád jelensége. Vizsgáljuk meg hogyan fejezhet® ki

az áram értéke, amikor ezek az antiszimmetrikus e�ektív mágneses tér értékek kicsik. El®ször

számítsuk ki a szivárgó áramot kis párhuzamos komponens mellett, azaz Ba,‖ legyen sokkal

kisebb, mint a többi energiadimenziójú paraméter. A számolás menetét els®rend¶ perturbáció-

számításra alapozzuk, a perturbálatlan Hamilton-operátor a (2.19) egyenlet Ba,‖ = 0 mellett,

melyet most a T+, T−, S, Sg, T0 bázisban írunk fel:

H0 =



Bs 0 −Ba,⊥/
√

2 0 0

0 −Bs Ba,⊥/
√

2 0 0

−Ba,⊥/
√

2 Ba,⊥/
√

2 0
√

2t 0

0 0
√

2t −∆ 0

0 0 0 0 0


. (3.9)

A kés®bbiekbenH0 bal fels® 4×4 részére, mintH ′0 fogunk hivatkozni. Jól láthatóH0 felírásában,

hogy a T0 állapot lecsatolódik a többi állapotról, mely az áram blokkolásáért is felel®s, ezért

nevezzük ezt T0-blokádnak. Amennyiben kis Ba,‖ e�ektív mágneses-teret bekapcsolunk, akkor

megjelenik H1 = Ba,‖(|T0〉〈S| + h.c.) perturbatív csatolás a T0 és a többi állapot között. Az

áram meghatározásához a perturbált T pert
0 és az Sg állapot átfedésének kiszámítása szükséges,

mely a standard els® rend¶ perturbációszámítás alapján:

〈Sg|T pert
0 〉 = 〈Sg|

[
|T0〉+

4∑
i=1

|i〉〈i|H1|T0〉
E(T0)− E(i)

]
= −Ba,‖〈Sg|(H ′0)−1|S〉 (3.10)

alakban írható fel, ahol |i〉 és E(i) (i ∈ {1, 2, 3, 4, T0}) a H0 sajátállapotait és sajátértékeit

jelölik. A második lépésnél felhasználtuk, hogy E(T0) = 0 esetén a H ′0 mátrix inverze jele-
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nik meg:
∑4

i=1
|i〉〈i|
E(i)

= (H ′0)−1. Ez az átalakítás azért is hasznos, mert nincs szükségünk a H ′0

sajátértékproblémájának analitikusan nehezen kivitelezhet® megoldására, hanem egy egysze-

r¶ inverz számítással megoldásra juthatunk. A 4 × 4-es H ′0 mátrix analitikus invertálása az

〈Sg|T̄0〉 = −Ba,‖√
2t

egyenletre vezet. Ezen eredmény egyik nagy érdekessége, hogy független a ∆

elhangolás mértékét®l. A szivárgó áram értékére a T0-blokád környékén, vagyis amikor a Ba,‖
értéke kicsi,

I

eΓR
=

4B2
a,‖

t2
(3.11)

adódik. A (3.11) egyenlet jól mutatja, hogy az antiszimmetrikus tér párhuzamos komponensének

hiányában (Ba,‖ = 0) a rendszeren átfolyó áram blokkolódik (I = 0).

Amikor a mer®leges komponens nulla (Ba,⊥ = 0), akkor a T+ és T− állapotok lecsato-

lódnak a szingulett állapotokról, és blokkolják az áramot. A kés®bbiek során ezt a jelenséget

T±-blokádként fogjuk hivatkozni. Az el®z® bekezdésben részletezett T0-blokádhoz hasonlóan

számolható ki a szivárgó áram értéke a T±-blokád környékén, melynek eredményeként

I

eΓR
=

4t2B2
a,⊥B2

s

B2
s

(
B2
s − 2t2 − B2

a,‖

)2

+ ∆2
(
B2
s − B2

a,‖

)2 (3.12)

adódik. Legfontosabb különbség ezen kifejezés és az áram T0-blokád körüli (3.11) egyenlete

között, hogy jelen esetben a képletünk expliciten függ a ∆ elhangolás mértékét®l.

Ebben a részben bemutattuk, hogyan lehet kiszámolni egy kett®s kvantumdot rendszeren

átfolyó áram értékét a koherens alagutazás rezsimjében. A vázolt módszer numerikusan könnyen

implementálható és gyorsan számolható, hiszen a leggépigényesebb lépés egy 5 × 5-ös mátrix

diagonalizálása. A kés®bbiekben szerepl® eredmény ábrák mindig numerikusan lettek generálva.

Ennek a szakasznak a második részében néhány speciális esetben analitikus összefüggéseket

tudtunk felírni az áramra, mely egyrészt a numerikus kód ellen®rzését, illetve a jelenségek

alapjainak jobb megértését teszi lehet®vé.

3.3. Szivárgó áram számolás inelasztikus esetben

Amennyiben a ∆ elhangolás mértéke jóval nagyobb, mint a koherens alagutazást leíró t pa-

raméter, akkor inelasztikus (például fonon-kibocsátással járó) legerjeszt®dések írhatják le az

(1, 1) → (0, 2) átmenetet (lásd a 3.3. ábrát). Természetesen ezen inelasztikus folyamatok so-

rán sem veszünk �gyelembe spin-forgató mechanizmusokat, ezért csak a szingulett (1,1) álla-
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3.3. ábra. Energiaszintek diagramja az inelasztikus alagutazás rezsimjében. Szaggatott vona-
lak reprezentálják a szingulett-triplett kever® mátrixelemeket, melyek az e�ektív mágneses tér
antiszimmetrikus komponenseib®l származnak.

potból történhet legerjeszt®dés a (0,2) állapotba, melynek rátáját Γin-nel jelöljük. Számolá-

saink során feltételezzük, hogy ez az inelasztikus folyamat a sebességmeghatározó lépés, azaz

Γin � {ΓL,ΓR}, más szavakkal a teljes transzportciklus során az inelasztikus legerjeszt®dés a

�sz¶k keresztmetszet�.

Egy kísérlet során a legegyszer¶bben úgy dönthetjük el, hogy inelasztikus vagy koherens

alagutazás dominálja a transzportot, ha megvizsgáljuk az áram ∆ elhangolástól való függését.

Amennyiben ez az ábra szimmetrikus a nulla energiára (az (1,1) szektor energiáját választottuk

nullának), akkor a koherens folyamatok dominálnak. Ha er®sen aszimmetrikus ábrát kapunk a

∆ függvényeként, akkor fontosak az inelasztikus legerjeszt®dések.

Az inelasztikus esetben az áram számolásának folyamata nagyon hasonlít az el®z® részben

leírt koherens esethez, és a képletek alakja is gyakran hasonló formát ölt, ezért ebben a rész-

ben csak vázlatosan közöljük a számolás lépéseit, továbbá felhívjuk a �gyelmet az esetleges

különbségekre.

Az inelasztikus legerjeszt®dés során csak az (1, 1) kon�gurációs állapotban lév® állapotok

érdekesek számunkra, a (0, 2) állapot hatása csak perturbatívan veend® �gyelembe, ahogy azt

a (2.21) Hamilton-operátorban felírtuk (lásd a 3.3. ábrát). Az áram számolás els® lépése ezen

Hamilton-operátor diagonalizálása, melynek során az |i〉 (i = 1, 2, 3, 4) sajátállapotokat kap-

juk. Mivel a spinfordító alagutazást elhanyagoljuk, ezért az (1, 1) → (0, 2) folyamat során

az |i〉 állapot átmeneti rátája arányos lesz ezen állapot |S̃〉-mal vett átfedésének négyzetével:

Γi = Γin

∣∣∣〈S̃|i〉∣∣∣2. Miután a rendszer a (0, 2) szingulett állapotba került, azután egy elektron

a jobb oldali kvantumdotból a jobb oldali kontaktusba ugrik, majd egy elektron a bal oldali

kontaktusból belép a bal oldali kvantumdotba. Ezeket a folyamatokat a Γf betöltési rátával

jellemezhetjük, melyet a már korábban de�niált ΓL,ΓR rátákból lehet kiszámolni, de a pon-
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tos alakjára nem lesz a kés®bbiek során szükségünk, mert azt az esetet tekintjük, amikor a

sebességmeghatározó lépés az inelasztikus alagutazás, azaz Γin � Γf .

Jelöljük p0-lal annak a valószín¶ségét, hogy a (0, 2) vagy (0, 1) töltéskon�gurációs állapot

van betöltve, továbbá pi legyen az |i〉 állapot betöltéséhez rendelhet® klasszikus valószín¶ség. A
normálási feltétel p0 +

∑4
i=1 pi = 1. A klasszikus master-egyenlet vagy más néven ráta-egyenlet

az alábbiak szerint írható fel:

ṗi = −Γipi +
1

4
Γfp0 (i = 1, 2, 3, 4) (3.13a)

ṗ0 = −Γfp0 +
4∑
i=1

Γipi. (3.13b)

A stacionárius állapotban a valószín¶ségek id® szerinti deriváltjai zérussá válnak. A Γin � Γf

határeset miatt a (0, 2) és (0, 1) állapotok betöltési valószín¶sége körülbelül nulla: p0 ≈ 0.

Az |i〉 állapot betöltési valószín¶sége pedig pi ≈ 1
ΓiT alakkal közelíthet®, ahol T =

∑4
i=1 Γ−1

i .

Ezen közelítések felhasználásával az egyensúlyi állapotban a szivárgó áram kifejezésére I =

e
∑4

i=1 piΓi = 4e/T adódik.

A számolás lépéseit könnyen végig követhetjük ES̃ = 0 mellett, vagyis elhanyagoljuk a (0, 2)

állapot miatti perturbatív energia korrekciót a szingulett (1, 1) állapot esetében. Eredményként

I =
1

4
eΓin(eL × eR)2 (3.14)

adódik, ahol a korábban már de�niálásra kerül® e�ektív mágneses tér irányú eL/R egységvek-

torok szerepelnek. Ez az eredmény azt is maga után vonja, hogy maximális, eΓin/4 nagyságú

áramot akkor mérünk a rendszerben, amikor a bal és jobb oldali kvantumdotban az e�ektív

terek éppen mer®legesek egymásra: BL ⊥ BR, azaz BL ·BR = 0.

Az inelasztikus esetben is kialakulhat a korábbi fejezetben már tárgyalt T0 és T±-blokád,

mert itt is lecsatolódhatnak a triplett állapotok a szigulettekr®l. ES̃ véges értéke mellett is

megtudjuk határozni az áram kifejezését a blokádok környékén. Ba,‖ kis értéke mellett, vagyis

a T0-blokád környékén az áram
I

eΓin

= B2
a,‖

∆2

t4
(3.15)
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alakot ölt. Ba,⊥ kis értéke esetén, azaz T±-blokád környékén az áram

I

eΓin

=
B2
a,⊥B2

s(
B2
s − B2

a,‖

)2

+ (Bs4t2/∆)2
(3.16)

alakban írható fel. Fontos megjegyezni, hogy a koherens alagutazás esetével szemben itt mindkét

áram kifejezés expliciten függ a ∆ elhangolástól.

Ebben a részben felvázoltuk a szivárgó áram számolásának módját inelasztikus folyamat

esetén. A módszer, hasonlóan a koherens alagutazás rezsimjéhez, könnyen implementálható

numerikusan ES̃ véges értéke mellett is. A számolás viszonylag gyors, hiszen a leginkább er®-

forrásigényes lépés egy 4× 4-es mátrix diagonalizálása. A kés®bbiek során szén nanocs® példák

esetében numerikus eredmények segítségével összehasonlítjuk a két különböz® alagutazási me-

chanizmust.

3.4. Eredmények egyenes nanocs®re

A fejezet eddigi részében bemutattuk, hogyan lehet kiszámolni kett®s kvantumdotokon keresztül

folyó alagutazási áramot, melynek alakját néhány speciális esetben analitikusan is fel tudtuk

írni. Általános esetben, véges elhangolás és tetsz®leges mágneses tér mellett csak numerikusan

lehet a problémát tárgyalni. A numerikus számolások segítségével analitikus számolásainkat is

ellen®rizni tudjuk. Ezen alfejezetben összevetjük az analitikus és numerikus eredményeket, és

részletesen tárgyaljuk az áram küls® mágneses tért®l, illetve elhangolástól való függését.

Els® lépésként az egyenes nanocs® esetét vizsgáljuk (α = 0), amikor a nanocs® a z tengely

mentén fekszik. A rendszerünk hengerszimmetrikus a z tengelyre, így az egyszer¶ség kedvéért

az x−z síkban dolgozunk, azaz a a küls® mágneses teret mindig (Bx, 0, Bz) alakban választjuk,

ahol Bz a tengelyirányú, Bx a tengelyre mer®leges komponense a mágneses térnek.

Eredményeinket a 2.1. táblázatban szerepl® Fei Pei et al. [1] mérés paramétereire értékeljük

ki. Ezen paraméterszett esetében ∆KK′ � ∆SO, azaz a völgykever® mátrixelem sokkal kisebb,

mint a spin-pálya kölcsönhatást jellemz® állandó. Ennek a közelítésnek a �gyelembe vételével
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a (2.11) egyenlet alapján az e�ektív mágneses terek

BD1 =
gsµBBx∆

(D)
KK′ cos γ(D)

∆SO

, (3.17a)

BD2 =
gsµBBx∆

(D)
KK′ sin γ(D)

∆SO

, (3.17b)

BD3 = (gv + gs)µBBz, (3.17c)

alakban írhatóak fel, ahol D ∈ {L,R} a bal és jobb oldali dotot indexeli. Látható, hogy a két

dotban csak a különböz® völgykever® mátrixelemek miatt különböznek az e�ektív mágneses

terek. Érdemes megjegyezni, hogy azonos nagyságú völgykever® mátrixelemek esetében ∆
(L)
KK′ =

∆
(R)
KK′ , (azaz a fázisok értékét®l függetlenül), az e�ektív mágneses tér ugyanolyan nagyságú a

két dotban, így Ba,‖ = 0, azaz nem keverednek a szingulett és triplett állapotok. Összefoglalva,

különböz® nagyságú völgykever® mátrixelem szükséges a két dotban annak érdekében, hogy ne

nulla szivárgó áramot mérjünk a transzport során.

3.4.1. Koherens alagutazás zérus elhangolás mellett

A 3.4a-o ábrákon zérus elhangolás mellett koherens alagutazás rezsimjében ábrázoltuk a szi-

várgó áram küls® mágneses tért®l való függését különböz® völgykever® mátrixelemek esetében.

Ebben a részben speciálisan a zérus elhangolás esetére fókuszálunk, ahol analitikusan is ki

tudtuk fejezni az áram értékét a (3.4) egyenlet formájában. Minden ábrán látható a küls® mág-

neses térnek olyan tartománya, ahol viszonylag nagy, eΓR nagyságrend¶ áramot mérhetünk,

vagyis a spin-völgy blokád teljesen feloldódott. Ezeket a tartományokat a kés®bbiek során �hot

spot�-oknak (forró pontoknak) fogjuk nevezni. Ennek a résznek a f® célkit¶zése, hogy meg-

magyarázzuk a hot spotok jelenlétét, és megértsük azok jellegzetességeit. Látható, hogy a hot

spotok alakja érzékeny a völgy kever® mátrixelemek értékére. Ez a meg�gyelés kísérleti szem-

pontból is releváns, hiszen az áram mágnesestér-függésének mérésével információt kaphatunk

∆L
KK′ , ∆R

KK′ értékér®l illetve a völgykever® mátrixelemek közötti ∆γ = γR−γL fáziskülönbség-

r®l is. Felhívjuk a �gyelmet, hogy a 3.4. ábrákon eltér® nagyságrend¶ skálát használunk a Bx

és Bz tengelyeken, tehát a hot spotok mindig körülbelül x irányba mutató mágneses tér mellett

jelennek meg.

A hot spotok következ® tulajdonságait fogjuk vizsgálni (i) maximumának pozíciója a Bx

tengelyen (ii) kiterjedése a Bx és Bz tengelyek mentén (iii) a hot spothoz tartozó áram maximális

értéke (iv) összefügg® (pl.: 3.4c ábra ) vagy diszjunkt (pl.: 3.4e ábra) tartományokra esik szét.
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3.4. ábra. A kett®s kvantumdoton átfolyó szivárgó áram értéke koherens alagutazás mellett
különböz® völgykever® mátrixelemek esetében. Az ábrákon az ún. hot spotokra fókuszáltunk
rá, ahol a szingulett és triplett állapotok teljesen össze vannak keveredve. Egy-egy sorban azonos
nagyságú a ∆L

KK′ , ∆R
KK′ völgykeveredés értéke, mely a sor végén került kiírásra. A völgykever®

mátrixelemek közötti fáziskülönbség ∆γ = γR − γL értéke minden ábra jobb fels® sarkában
szerepel. A (4, N, �, �, �) jelöléseket a szövegben kés®bb tárgyaljuk. Paraméterek: gs = 2,
gv = 30, ∆SO =1600 µeV, t =5 µeV, ΓL = ΓR, ∆ = 0.

(i): Bz = 0 mellett általános esetben az e�ektív mágneses tér szimmetrikus és antiszimmet-

rikus kombinációi is µBBx∆KK′
∆SO

nagyságrendbe esnek. Az egyszer¶ség kedvéért ∆KK′-vel a ∆L
KK′ ,

∆R
KK′ maximumát jelöljük. A rendszert jellemz® energiaszinteket a 2.10. ábrán tüntettük fel,

ahol most |S〉 és |Sg〉 azonos energiájú a zérus elhangolás miatt. Az e�ektív mágneses terek

által jellemzett csatolásokon kívül a koherens alagutazást leíró, |S〉 és |Sg〉 állapotokat csatoló t
mátrixelem értéke fontos most számunkra. A spektrum analízisével megérthet®, hogy a szivárgó

áram értéke sokkal kisebb, mint eΓR, ha a gsµBBx∆KK′
∆so

� t vagy gsµBBx∆KK′
∆so

� t feltétel áll

fenn. Az els® esetben a nagy t koherens alagutazási mátrixelem miatt els® rendben az (1,1)

és (0,2) szingulett vagyis az S és Sg állapotok hibridizálódnak egymással, melynek eredménye-

ként egy −
√

2t energiájú köt® és
√

2t energiájú nemköt® energiaszint alakul ki. A szingulett

triplett csatoló mátrixelemek sokkal kisebbek, mint ezen hibridizált pályák energiája, ezért a

szingulett-triplett csatolás csak perturbatívan jelentkezik, tehát nagyon gyenge. Ez azt is maga

után vonja, hogy amikor a transzport során egy triplett állapot betölt®dik, akkor az áthaladó

elektron hosszú id®re blokkolódik a kvantumdotban, ezért az id®átlagolt szivárgó áramra kis ér-

téket kapunk. A másik határesetben, amikor gsµBBx∆KK′
∆SO

� t, akkor az e�ektív mágneses terek
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dominálják a rendszerünket, vagyis az (1,1) szektorban lév® négy állapot energiája BL + BR,
BL − BR, −BL + BR, −BL − BR, ahol az e�ektív mágneses terek nagysága szerepel a bal és

jobb oldali dotban. Az alagutazási csatolás a (0,2) szingulett és az (1,1) szektor állapotai között

gyenge, így a szivárgó áramra szintén egy kis érték fog adódni. Nagy áramot akkor mérünk,

amikor az összes állapot közel azonos mértékben tartalmazza a (0,2) szingulett állapotot, amely

Bx ∼
t∆SO

gsµB∆KK′
. (3.18)

feltétel esetén fog teljesülni. A 3.4. ábrán is használt paraméterekkel Bx értékére néhány 100

mT érték adódik, mely jó összhangban van az ábrával, melyen a hot spotok 500 mT nagyságú

tengelyre mer®leges mágneses tér mellett jelentek meg.

(ii): A 3.4. minden ábráján látható, hogy egy kell®en er®s Bz mágneses tér bekapcsolásával a

szivárgó áram értéke lecsökken, és visszaáll a spin-völgy blokád. Ennek magyarázata a követke-

z®: nagy Bz terek mellett az e�ektív mágneses tér szimmetrikus komponense Bs ∼ (gv+gs)µBBz

nagyságrend¶, míg az antiszimmetrikus komponensek gsµBBx∆KK′
∆SO

nagyságrend¶ek. Az energia-

szintek elhelyezkedése alapján (2.10. ábra) a T+ (T−) állapot energiája Bs (-Bs), mely állapotok

csak perturbatívan fognak csatolódni a szingulett állapotokhoz, ha Bs � gsµBBx∆KK′
∆SO

∼ t. Így

a hot spotok Bz irányú kiterjedését a

Bz .
t

(gv + gs)µB
(3.19)

kifejezéssel becsülhetjük meg, mely az általunk használt paraméterszettre kiértékelve néhány

mT nagyságrend¶ Bz-t ad, mely összhangban van a 3.4. ábrákkal.

A hot spotok csak akkor jelennek meg, ha a mágneses tér jó közelítéssel mer®leges a nanocs®

tengelyére. Ezt a tényt az er®s g-tenzor anizotrópiával magyarázhatjuk. A (2.11) egyenletben

de�niált mer®leges g-faktor értékére g⊥ ∼ gs∆KK′
∆SO

∼ 0, 3 adódik, míg a párhuzamos g faktor

értékére g‖ ∼ (gv + gs) ∼ 30. Látható, hogy a tengelyre mer®leges (x-irányú) mágneses térre

két nagyságrenddel érzéketlenebb a rendszerünk, mint a tengely (z) irányú mágneses térre. A

hot spotot t/g⊥ nagyságú x-irányú térnél várjuk, továbbá a z-irányú térnek pedig kisebbnek

kell lennie, mint t/g‖. Tehát a mágneses tér iránya maximálisan g⊥
g‖
∼ 1

100
∼ 0, 5◦-kal térhet el

az x-iránytól ahhoz, hogy lássuk a hot spotot.

(iii) A hot spothoz tartozó áram maximális értéke ΓL = ΓR teljesülése mellett éppen 1
3
eΓR,

melyet a következ®k alapján határozhatunk meg. Amikor teljes a szingulett-tiplett keveredés,

akkor mind az 5 kételektron állapot azonos 1/5 súllyal tartalmazza a (0,2) szingulett állapotot.
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Ennél fogva az összes kételektron állapot 2ΓR/5 rátával képes elbomlani. A képletben megjelen®

kettes faktor abból adódik, hogy a (0,2) állapotból bármelyik elektron kiléphet. Az egyelektron

állapotok bomlásának rátája 2ΓL. A rendszer egy transzportciklus alatt átlagosan 5
2ΓR

id®t tölt a

kételektronos állapotban és 1
2ΓL

id®t tölt az egyelektronos állapotban. Egy transzportciklushoz

szükséges id® ΓL = ΓR teljesülése mellett T = 3ΓR, így a szivárgó áram maximális értéke

I = e/T = 1
3
eΓR.

(iv) A szivárgó áram hot spot alakja széles skálán változik, ha a völgykever® mátrixelemek

értékét hangoljuk. Például a 3.4c ábrán a hot spot egy összefügg® kör alakú tartomány, ellenben

a a 3.4e ábrán két diszjunkt tartományra esik szét a hot spot, vagyis pontosan a Bx tengelyen

kisebb áramot mérünk, és két szárnyalakú tartományban oldódik fel teljesen a spin-völgy blo-

kád. Általános esetben a (3.4) egyenletek segítségével érthetjük meg a hot spotok tényleges

alakját. Jelen dolgozatban az egyszer¶ség kedvéért csak a 3.4c és e ábrán (4, N, �, �, �)
szimbólumokkal jelölt pontokra fókuszálunk.

A 4 szimbólummal jelölt pontban a küls® mágneses tér z-irányú komponense nulla, ezért

a (3.17) egyenlet alapján a bal és jobb oldali kvantumdotban BL és BR különböz® hosszúságúak

és egymással derékszöget zárnak be. Így a Bs, B‖a, B⊥a illetve, ahogy az (i) részben leírtuk t is

azonos nagyságrend¶. Ennek eredményeként a szingulett és triplett állapotok teljesen kevered-

nek, mely eΓR nagyságrend¶ szivárgó áramot okoz. A tengelyirányú mágneses tér növelésével

juthatunk a N pontba, ahol Bz értéke dominálja az e�ektív mágneses teret. Ebben az eset-

ben az e�ektív mágneses tér antiszimmetrikus kombinációja Ba megközelít®leg mer®leges a Bs

szimmetrikus kombinációra, és Ba � Bs. Emiatt a szingulett-triplett keveredés perturbatív,

következményként a szivárgó áram sokkal kisebb a N pontban, mint eΓR.

A �-val jelölt pontban a tengely irányú mágneses tér nulla Bz = 0, így a (3.17) egyenlet

alapján a BL és BR közötti relatív szög éppen megegyezik a ∆γ = γR−γL völgykever® mátrix-

elemek fázisának különbségével. A 3.4e ábrán ez a fáziskülönbség éppen π, így az e�ektív terek

ellentétes irányúak, vagyis B⊥a = 0. Ez a korábban már bevezetésre kerül® T±-blokád esete,

vagyis két triplett állapot is teljesen blokkolódni fog, így nulla szivárgó áramot várunk, annak

ellenére, hogy a � szimbólum éppen az általunk várt hot spot terület közepén helyezkedik el. A

� szimbólummal jelölt pontban a tengelyirányú mágneses tér miatt az e�ektív mágneses terek

közötti bezárt szög csökken, melynek eredményeként t és az e�ektív mágneses tér komponen-

sek azonos nagyságrendbe esnek, így ahogy a (3.4) egyenlet is sugallja relatívan nagy áramot

várunk a � pontban. Ha Bz értékét tovább növeljük, akkor a � pontba jutunk, ahol BL és BR

megközelít®leg azonos irányba mutat, hasonlóan a N esethez, így a szivárgó áram el lesz nyom-
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va. Hasonló magyarázatokkal érthet® meg a többi esetben, a 3.4. ábrákon az áram változása a

hot spot tartományokon belül.

A hot spot alakjának elemzése kísérletileg is motivált, hiszen lehet®séget biztosít arra, hogy

nagyságrendileg meghatározzuk a völgy kever® mátrixelemek értékét illetve megbecsüljük a bal

és jobb oldali mátrixelemek fázisának különbségét.

3.4.2. Koherens alagutazás véges elhangolás mellett

Tetsz®leges paraméter hierarchia mellett a szivárgó áramot analitikusan (lásd a (3.4) egyenletet)

csak zérus elhangolás mellett tudjuk kifejezni, azaz amikor a szingulett (0,2) és az (1,1) állapotok

(nulla mágneses tér és nulla alagutazási mátrixelem esetén) azonos energiájúak. A ∆ elhangolást

a küls® kapuelektródákra adott feszültségek segítségével igen jól lehet hangolni, így kísérletileg

az egyik legjobban változtatható paraméter. Így fontos áttekintenünk, hogy milyen módon

változik az áram hot spot alakja, ha annak értékét nulláról elhangoljuk.

Ahogy az el®z® részben megmutattuk zérus elhangolás esetében a (gv + gs)µBBz .
gsµB∆KK′Bx

∆SO
∼ t feltétel biztosítja, hogy az állapotaink számottev®en összekeveredjenek, így

nagy, a rendszeren átfolyó szivárgó áramot eredményezzenek. Ez a feltétel mindaddig érvény-

ben marad, amíg |∆| � t, mivel ekkor a szingulett (1,1) és szingulett (0,2) állapotok keveredését

nem akadályozza az elhangolás. Ellenben |∆| � t esetében az (1,1) és az Sg állapot már csak

perturbatívan keveredik, melynek eredményeként a hot spot er®s elhangolás esetére elt¶nik. Ezt

a viselkedést láthatjuk a 3.5. ábrán, ahol azt is érdemes meg�gyelni, hogy az áram az elhangolás

nagyságától függ, annak el®jelét®l nem. Ez a szimmetria egyértelm¶en a koherens alagutazás

eredménye, az inelasztikus folyamatoknál nem áll fenn.

Az elhangoláson kívül a koherens alagutazás t értéke is kísérletileg jól hangolható a kapu-

elektródák segítségével, hiszen az a két dot közötti potenciálgát magasságával változtatható.

Az el®z® részben leírt analízis alapján a t hangolásával a hot spot pozíciója változtatható meg.

Amennyiben az alagutazási mátrixelemet megnöveljük, akkor a hot spot nagyobb Bx értékek

felé fog eltolódni, továbbá a hot spot kiterjedése is megn® Bx és Bz irányokba is.

Szén nanocs® kett®s kvantumdoton átfolyó áram mágnesestér-függését kísérletileg már több-

ször vizsgálták, de legtöbbször az er®sen elhangolt esetben, amikor a (0,2) állapot energiája mé-

lyen az (1,1) szektor energiája alatt húzódik. Ebben az esetben a transzportot a korábban már

említett inelasztikus folyamatok vezérlik. Így a következ® alfejezetben megvizsgáljuk a szivárgó

áram hot spot-jának alakját az inelasztikus tartományban.



48 FEJEZET 3. TRANSZPORT KETT�S KVANTUMDOTOKBAN

3.5. ábra. A kett®s kvantumdoton átfolyó szivárgó áram értéke koherens alagutazás mellett a
tengelyre mer®leges mágneses tér és az (1,1)-(0,2) elhangolás ∆ függvényeként. A paraméterek
értékei Bz = 0, a további értékek megegyeznek a 3.4c ábrán használtakkal. Jól látható, hogy
a hot spotok (fekete foltok) ∆ irányú kiterjedése összemérhet® a koherens alagutazást leíró t
értékével.

3.4.3. Inelasztikus alagutazás

Ha nem vesszük �gyelembe az (1,1) és (0,2) állapotok közötti perturbatív csatolást, akkor a

szivárgó áram értéke a (3.14) egyenlet alapján I = 1
4
eΓin(eL × eR)2 alakban írható fel. A

kifejezésben csak a bal és jobb oldali dotra jellemz® e�ektív mágneses tér irányú eL és eR

egységvektorok szerepelnek. Mivel az e�ektív mágneses terek arányosak a küls® mágneses tér

nagyságával, ennek hatására a szivárgó áram nem függ a mágneses tér nagyságától, csak annak

irányától. Ez az egyik alapvet® különbség a koherens alagutazással szemben, ahol az áram a

mágneses tér nagyságától is függött, például a hot spot is csak Bx ∼ t∆SO

gsµB∆KK′
nagyságrend¶,

transzverzális mágneses térnél jelent meg.

A 3.6. ábrán különböz® völgykever® mátrixelemek esetében ábrázoltuk a szivárgó áramot a

küls® mágneses tér függvényében. Az áram csak a mágneses tér irányától függ, ezért jelenik meg

az ábrákon a sugaras szerkezet, azaz az origón áthúzott tetsz®leges vonal mentén konstans az

áram értéke. Látható, hogy ismét vannak olyan tartományok (hot spotok), ahol viszonylag nagy,

eΓin nagyságrend¶ áramot mérünk. A koherens alagutazás rezsimjével ellentétben itt nem egy

körülhatárolt folt jelent meg a Bx−Bz síkon, hanem a mágneses térnek egy szögtartományában

keverednek össze teljesen a szingulett és triplett állapotok. A mágneses teret felírhatjuk a θ szög

segítségével B = (Bx, 0, Bz) = B(sin θ, 0, cos θ) alakban. A 3.6. ábra alapján nagy áramot csak

akkor fogunk mérni, amikor θ ∼ 90◦, azaz a mágneses tér megközelít®leg mer®leges a nanocs®
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3.6. ábra. A kett®s kvantumdoton átfolyó szivárgó áram értéke inelasztikus (1,1) → (0,2) át-
menet mellett különböz® völgykever® mátrixelemek esetében. Egy-egy sorban azonos nagyságú
a ∆L

KK′ , ∆R
KK′ völgykever® mátrixelemek abszolútértéke, melyek a sor végén kerültek kiírásra.

A völgykever® mátrixelemek közötti fáziskülönbség ∆γ = γR − γL értéke minden ábra jobb
fels® sarkában szerepel. A 4, N, �, �, � pontokat a szövegben kés®bb tárgyaljuk. Paraméterek:
gs = 2, gv = 30, ∆SO =1600 µeV, ES̃ =0 µeV.

tengelyére. A hot spotok következ® tulajdonságait fogjuk vizsgálni (i) θ = 90◦-nál megjelen®

blokád, (ii) a hot spotok kiterjedése θ szögtartományban, (iii) a maximálisan mérhet® áram

értéke, (iv) a (0,2) állapottal vett perturbatív csatolás hatása, (v) elhangolástól való függés.

(i) Amennyiben a mágneses tér pontosan mer®leges a nanocs® tengelyére, akkor a (3.17)

egyenletek értelmében az e�ektív mágneses térnek csak az els® két komponense nem nulla.

Az eL és eR egységvektorok által bezárt szög éppen a a völgykever® mátrixelemek közötti

∆γ fáziskülönbség, így az áram 1
4
eΓin sin2 ∆γ alakban fejezhet® ki. Ha a ∆γ fáziskülönbség

értéke 0 vagy π (a 3.6. ábra els® és utolsó oszlopában), akkor nulla szivárgó áramot fogok

mérni tengelyre mer®leges mágneses tér esetében (� pont az ábrán). Maximális 1
4
eΓin áramot

∆γ = π/2 fáziskülönbség mellett mérünk, lásd a 4 pontot az ábrán!

(ii) Az er®s g-tenzor anizotrópia miatt, ha a mágneses tér szöge már kicsit is eltér θ = 90◦-tól,

akkor az e�ektív mágneses térnek a harmadik komponense fog dominálni. Ilyenkor a bal és jobb

oldali kvantumdotban is megközelít®leg azonos irányba fog mutatni az e�ektív mágneses tér,

így nulla szivárgó áramot fogunk mérni. Ezt az e�ektust látjuk a 3.6. ábra N és � pontjaiban. Az
el®z® rész (ii) pontjához hasonló érveléssel, a mágneses tér iránya maximálisan g⊥

g‖
∼ 1

100
∼ 0, 5◦-

kal térhet el a θ = 90◦-tól ahhoz, hogy lássuk a hot spotot.
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3.7. ábra. A kett®s kvantumdoton átfolyó szivárgó áram értéke inelasztikus (1,1) → (0,2) át-
menet mellett különböz® völgykever® mátrixelemek esetében. Egy-egy sorban azonos nagyságú
a ∆L

KK′ , ∆R
KK′ völgykever® mátrixelemek abszolútértéke, melyek a sor végén kerültek kiírásra.

A völgykever® mátrixelemek közötti fáziskülönbség ∆γ = γR − γL értéke minden ábra jobb
fels® sarkában szerepel. Paraméterek: gs = 2, gv = 30, ∆SO =1600 µeV, ES̃ =3 µeV.

(iii) Maximális szivárgó áramot a 3.6. ábrán a 4 és a � pontokban láthatunk, ahol a spin-

völgy blokád teljesen feloldódott, a szingulett és triplett állapotok teljes mértékben keveredtek

egymással. Az áram I = 1
4
eΓin(eL× eR)2 kifejezése alapján a maximális szivárgó áramot akkor

kapjuk, ha az egységvektoraink egymásra mer®legesek. A maximális érték pedig 1
4
eΓin.

(iv) Ha a (0,2) és (1,1) állapot perturbatív csatolását �gyelembe vesszük, akkor az S̃ állapot

energiája ES̃ = 2t2/∆ értékkel fog megváltozni. A szintek energiáját a 3.3. ábrán vázoltuk fel.

A perturbatív csatolás �gyelembe vétele esetén nem tudjuk analitikusan kifejezni a szivárgó

áram értékét, de numerikusan könnyen tudjuk azt számolni. A 3.7. ábrán ES̃ =3 µeV mellett

ábrázoltuk a szivárgó áramot hasonló paraméter értékekre, mint a 3.3. ábrán. Láthatjuk, hogy

kisebb mágneses terek esetében visszaáll a spin-völgy blokád, nagyobb mágneses terek mellett

viszont nem látunk különbséget az ES̃ =0 µeV és ES̃ =3 µeV esetek között. Ennek magyarázata

a következ®: amíg a mágneses terek értékei kicsik, addig az S̃ és a T triplett állapotok csak

perturbatívan csatolódnak. Amikor az e�ektív mágneses terek antiszimmetrikus kombinációjá-

nak nagysága összemérhet®vé válik az ES̃ értékével, akkor ismételten feloldódik a spin-völgy

blokád, és nagy eΓin nagyságú áramot mérünk. Tehát a tengelyre mer®leges mágneses térnek

Bx >
∆SOES̃

gsµB∆KK′
egyenl®tlenséget kell teljesítenie, hogy a szingulett és triplett állapotok teljesen

összekeveredjenek. Behelyettesítve a 3.7. ábrán használt paramétereket, Bx-nek kb. 200 mT-nál
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kell nagyobbnak lennie, mely összhangban van az ábrákkal.

Összefoglalva a fentieket, megmutattuk, hogy a koherens és inelasztikus alagutazás esetében

is van a küls® mágneses térnek egy olyan tartománya, ahol a spin-völgy blokád teljesen feloldó-

dik, és jelent®s átfolyó áramot fogunk mérni. Mindkét esetben az er®s g-tenzor anizotrópia miatt

megközelít®leg a nanocs® tengelyére mer®leges mágneses térnél mutattuk meg ezen hot spotok

jelenlétét. Eltérésként láthattuk, hogy koherens alagutazás esetében a mágneses tér nagyságát

és irányát is precízen meg kellett választani a blokád feloldásához, ellenben inelasztikus esetben

csak az irányt kellett pontosan hangolni, a mágneses tér nagyságát elég volt egy határ érték

fölé választani. A hot spotok tulajdonságának vizsgálata kísérleti szempontból is érdekes, hi-

szen lehet®séget ad arra, hogy meghatározzuk a völgy kever® mátrixelemek nagyságrendjét és

a köztük lév® fáziskülönbséget.

3.5. Eredmények görbült nanocs®re

Ebben az alfejezetben egy a 2.7b ábrán már felvázolt görbült nanocsövön de�niált kett®s kvan-

tumdoton áthaladó szivárgó áram értékét szeretnénk meghatározni. Hasonlóan az egyenes eset-

hez itt is külön-külön vizsgálhatnánk a koherens és inelasztikus esetet. Jelen dolgozatban csak

az inelasztikus esetben tekintjük át a hot spotok analízisét. Els®sorban azért, mert a kísérle-

teket is tipikusan nagy elhangolás mellett valósítják meg, amikor az inelasztikus folyamatok

dominálnak. Ha a számolásunkat végigkövetjük koherens alagutazás mellett, akkor hasonló

eredményekre jutunk. A célunk ismételten az áram küls® mágneses tért®l való függésének meg-

határozása. A mágneses teret a 2.7. ábrán de�niált Descartes-koordináta-rendszerben fejtjük

ki B = B(sin θ cosϕ, sin θ sinϕ, cos θ), ahol a θ polár szöget és a ϕ azimut szöget de�niáltuk.

Az egyenes nanocs®vel ellentétben, most a rendszer nem forgásszimmetrikus a z-tengely kö-

rül, ezért az áram a ϕ azimut szög értékére is érzékeny. Görbült nanocs® esetében az e�ektív

mágneses terek a (2.15) egyenletet megismételve az alábbi alakban írhatóak fel:

BD1 = −g(D)
⊥ µBRe

[
(BDn + iBDn′)eiγ

(D)
]
, (3.20a)

BD2 = −g(D)
⊥ µBIm

[
(BDn + iBDn′)eiγ

(D)
]
, (3.20b)

BD3 = g
(D)
‖ µBBDt. (3.20c)

A kifejezésben a küls® mágneses tereknek a lokális tengelyirányú és arra mer®leges vektorokra

vett komponensei szerepelnek, melynek de�níciói a (2.15) egyenlet után olvashatóak. Az el®z®
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alfejezettel ellentétben az egyszer¶ség kedvéért nem a ∆SO spin-pálya kölcsönhatást és a dot

függ® ∆
(D)
KK' völgykever® mátrixelemeket fogjuk változónak tekinteni, hanem a g(D)

⊥ mer®leges és

a g(D)
‖ párhuzamos g-faktorokat. A kísérleti szempontból releváns ∆

(D)
KK' � ∆SO esetben a mer®-

leges g-faktorok g(D)
⊥ ≈ gs

∆
(D)
KK'

∆SO

, a párhuzamos g-faktorok g(D)
⊥ ≈ gs + gv alakban közelíthet®ek.

Így a mer®leges g-faktorok értéke különbözhet a két dotban, de a párhuzamos g-faktorok jó kö-

zelítéssel megegyeznek. Ezt a kés®bbiek során ki is használjuk: g‖ ≡ g
(L)
‖ = g

(R)
‖ . Az [1] cikkben

mért értékek alapján er®teljes a g-tenzor anizotrópia, azaz a mer®leges g faktor 1-2 nagyság-

renddel kisebb, mint a párhuzamos g-faktor, g(D)
⊥ � g‖. Hasonlóan az eddigiekhez az átfolyó

áram nem függhet expliciten a völgykever® mátrixelemek fázisától, csak azok ∆γ = γ(R)− γ(L)

különbségét®l. Az átfolyó áram vizsgálatakor az α görbület hatását is külön tárgyaljuk.

Ezen alfejezetben az inelasztikus esetben vizsgáljuk a szivárgó áramot és az áram hot spo-

tok alakját. Els® lépésként elhanyagoljuk az (1,1) és (0,2) közötti perturbatív csatolást, azaz

ES̃ = 0, majd a második részben kiterjesztjük analízisünket véges ES̃ értékére is. Az utolsó

részben analitikus és numerikus eredményeink segítségével elemezzük a delfti kísérleti csoport

[1] munkáját. F® eredményként értelmezését adjuk a [1] cikk S7 ábráján szerepl® mérési ered-

ményeknek, melynek segítségével lehet®ségünk volt a kísérletb®l számos paraméter (g(D)
⊥ , ∆γ,

α) értékének megbecslésére. A dolgozatunk 3.10a ábrája a [1] cikkb®l átemelt S7 ábra.

3.5.1. Analitikus eredmények ES̃ = 0 esetben

ES̃ = 0 feltétel mellett a (3.14) egyenletben analitikusan kiszámoltuk a szivárgó áram értékét.

Ezek alapján maximális eΓin/4 áramot akkor mérünk, ha a két dotban az e�ektív mágneses

terek éppen mer®legesek egymásra. Ahogyan már a 3.4.3. részben utaltunk rá, az átfolyó áram

ebben az esetben független a mágneses tér nagyságától, csak annak irányára érzékeny. Ezért

az el®z® alfejezettel ellentétben nem a Bx −Bz síkon ábrázoljuk a szivárgó áramot, hanem a θ

polár és ϕ azimut szögek terében.

A 3.8a-i ábrákon kirajzoltuk a szivárgó áram mágneses anizotrópiáját különböz® völgykever®

mátrixelemek esetében. Az els® oszlopban (3.8a,d,g) szerepelnek a relatívan kicsi transzverzális

g-faktorhoz tartozó ábrák. A gyenge hajlítás következményeként α� 1 a hot spotok ismételten

körülbelül a tengelyre mer®leges (θ ∼ π/2) mágneses térnél jelentek meg.

Els®ként in�nitezimálisan kicsi transzverzális g-faktorok esetében értjük meg az eredménye-

inket. Ha a transzverzális g-faktorok értékét nullának választjuk, akkor a maximális áramhoz

tartozó BL · BR = 0 feltételt θ − π/2 � 1 és α � 1 mellett csak akkor tudjuk kielégíteni, ha
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3.8. ábra. Inelasztikus esetben ábrázoltuk a szivárgó áram értékét a mágneses tér irányának
függvényeként görbült nanocs® esetében. Az oszlopokban azonos a mer®leges g-faktor értéke,
mely az ábra tetején olvasható, a sorokban pedig a völgykever® mátrixelemek fáziskülönbsége
azonos, melyek értéke jobb oldalon olvasható le. További paraméterek: α = 3◦, ES̃ = 0, g‖ = 32.

az egyik dotban a küls® mágneses tér mer®leges a nanocs® lokális tengelyére tDB = 0, azaz a

mágneses tér azimut és polár szöge között az alábbi összefüggés áll fenn:

θ = π/2± α cosϕ. (3.21)

A maximális eΓin/4 áramot olyan mágneses irányoknál (θ, ϕ) látjuk, amelyek a (3.21) egyen-

letnek eleget tesznek. Könnyen magyarázhatjuk a nagy átfolyó áramot ϕ = 0 és θ = π/2 + α

esetében, mert ilyenkor a küls® mágneses tér párhuzamos nL vektorral, így az e�ektív tér BL

tisztán transzverzális. Ellenben BR vektort a longitudinális komponense dominálja, így a két

e�ektív tér egymásra mer®leges, mely nagy átfolyó áramot fog okozni.

Tovább gondolva, az in�nitezimális transzverzális g-faktor határesetében csak akkor lesz az

áram összemérhet® eΓin-nel, ha a mágneses tér kielégíti a (3.21) egyenlet feltételét. Amennyiben

ez nem áll fenn, akkor visszaáll a spin-völgy blokád a következ® okok miatt. Ha a θ 6= π/2 ±
α cosϕ feltétel áll fenn, akkor mindkét dotban lesz az e�ektív térnek párhuzamos komponense,

mely dominálni fog az in�nitezimális g⊥ miatt a mer®leges komponensek felett. Ezért a két

dotban az e�ektív tér megközelít®leg párhuzamos (köztük lév® szög 2α � 1), így a (3.14)
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egyenlet alapján az áram megközelít®leg nulla. Emiatt látjuk a kis mer®leges g-faktor esetében

kirajzolt a 3.8a,d,g ábrákon azt, hogy a szivárgó áram csak a (3.21) egyenletet kielégít® két

�szinusz vonal� környékén szigni�káns, azon kívül jó közelítéssel nulla.

Ha a mer®leges g-faktorok értékét elkezdjük növelni, ahogy az a 3.8a,b,c ábrákon látható,

akkor az eddig vékony maximális áramhoz tartozó vonal elkezd kiszélesedni, végezetül egy

kiterjedt foltban lesz nagy az áram az I(ϕ, θ) ábrákon. Ennek magyarázata az, hogy a θ =

π/2 ± α cosϕ vonal közelében a mer®leges g-faktor növelésének hatására a BD transzverzális

e�ektív tér értéke is növekszik (lásd a (3.20) egyenletet), így egyre nagyobb szöget zárnak be

egymással a BL és BR e�ektív terek, azaz az áram értéke növekedni fog.

További meg�gyelésünk a 3.8a-c ábrákon az, hogy a nagy szivárgó áramú tartományok

között ϕ = 90◦ és ϕ = 270◦-nál egy gap nyílik, melyhez alacsonyabb áram tartozik. A gap

mérete annál nagyobb, minél nagyobbak a transzverzális g-faktor értékei, azaz minél nagyobbak

a völgykever® mátrixelemek. Amikor a fáziskülönbség éppen ∆γ = 90◦, akkor a gap elt¶nik,

mely a 3.8d-f ábrákon látható. Egymással ellentétes irányú völgykever® mátrixelemek esetében,

amikor ∆γ = 180◦, a gap a másik irányba nyílik ki, melynek eredményeként a 3.8e-i ábrák

I(90◦, θ) és I(270◦, θ) vett metszetein nagy áramú csúcsok jelennek meg megközelít®leg θ ≈
90◦ ± 1◦-nál.

A gapre vonatkozó meg�gyeléseink egyszer¶ geometriai magyarázattal érthet®ek meg, me-

lyek a (3.20) és a (3.14) egyenletekre épülnek. A konkrét kvantitatív számolás során aBL·BR = 0

kifejezést fejtettük sorba θ − π/2 � 1, α � 1 és g
(D)
⊥
g‖
� 1 feltételek mellett, melynek eredmé-

nyeként a maximális áram feltételét

θ =
π

2
±

√√√√(α cosϕ)2 − g
(L)
⊥ g

(R)
⊥

g2
‖

cos ∆γ (3.22)

alakban tudtuk felírni. Ez az egyenlet a (3.21) egyenletünk javított formája, mely már tartal-

mazza a ∆γ fáziskülönbségt®l való függést. A gyökjel alatti második tag a (3.22) egyenletben

arányos cos ∆γ-val, melynek eredményeként a kifejezés jól visszaadja az el®z® bekezdésben leírt

és a 3.8. ábrákon is látható ∆γ-függ® gapeket.

Ebben a részben felvázoltuk azt, hogyan változnak meg a hot spotok alakjai, ha egyenes

nanocs® helyett görbültet tekintünk. Megmutattunk egyszer¶ kifejezéseket, tételesen a (3.21)

és a (3.22) egyenletet, melyek lehet®séget biztosítanak számunkra, hogy az I(ϕ, θ) ábrák analí-

zisével meghatározzuk az α görbület mértékét, g(D)
⊥ a transzverzális g-faktorok értékét és a ∆γ
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3.9. ábra. Inelasztikus esetben ábrázoltuk a szivárgó áram értékét a mágneses tér irányának
függvényeként görbült nanocs® esetében. Az oszlopokban azonos a mer®leges g-faktor értéke,
mely az ábra tetején olvasható, a sorokban pedig a görbületet jellemz® α paraméter azonos,
melyek értéke jobb oldalon olvasható le. További paraméterek: B = 0.5 T, ∆γ = 0, ES̃ = 5 µeV,
g‖ = 32.

fáziskülönbséget.

3.5.2. Eredmények véges ES̃ mellett, antirezonanciás görbe

Az el®z® részben az egyszer¶ség kedvéért ES̃ = 0 mellett elemeztük a hot spotok alakját, mivel

ekkor analitikus képlet is rendelkezésünkre állt a szivárgó áram számolására. Ha �gyelembe

vesszük ES̃ néhány µeV nagyságú értékét, akkor el®zetes elvárásaink alapján az el®z® részben

leírt I(ϕ, θ) mintázatok nem fognak jelent®sen megváltozni. Az ES̃ véges értékének következ-

ményeként néhány �nomabb változást, eltérést várunk az I(ϕ, θ) ábrákon.

A szivárgó áram mágneses anizotrópiáját néhány speciálisan választott paraméter esetében

a 3.9. ábrán rajzoltuk ki. Felhívjuk a �gyelmet, hogy a 3.8c és a 3.9a ábrákon a paraméterek ES̃

kivételével megegyeznek. Ebb®l is látható, hogy véges ES̃ �gyelembe vétele esetén egy vékony

alacsony áramú vonal halad végig az eddigi hot spot tartományokon. Erre a vonalra a kés®bbiek

során mint antirezonanciás görbe fogunk hivatkozni, és ebben a részben a f® célunk ennek a

jelenségnek a részletes kvalitatív és kvantitatív tanulmányozása.

Az antirezonancia megjelenésének magyarázata a következ®kön alapul. Ezen mágneses tér

irányoknál a két dotban mérhet® e�ektív tér nagysága megegyezik, BL = BR. Ilyenkor Ba,‖ = 0,

melynek hatására a 3.3. ábra alapján a T0 állapot nem fog csatolódni a másik három (1,1)
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kon�gurációs állapothoz. Azaz, a T0 állapot lecsatolódott a szingulett S̃ állapotról, így az nem

tud inelasztikus szóródási folyamaton keresztül a (0,2) szingulettbe (S̃g) bomlani. Ennek ered-

ményeként az átfolyó áram blokkolódik és zérus szivárgó áramot fogunk mérni. Erre a jelenségre

korábban a 3.3. fejezetben, mint T0-blokád hivatkoztunk.

Az antirezonanciás görbe θ, ϕ síkon vett alakját a BL = BR feltételb®l vezethetjük le egy-

szer¶en, ha a α� 1 és θ − π/2� 1 közelítésekkel élünk. Eredményünk

θ =
π

2
−

(
g

(L)
⊥

)2

−
(
g

(R)
⊥

)2

4g2
‖

1

α cosϕ
, (3.23)

csak akkor konzisztens a kirótt θ − π/2 � 1 feltétellel, ha az egyenlet jobb oldalán a második

tag egynél sokkal kisebb. A (3.23) képletünk jól leírja a 3.9. ábránkon szerepl® antirezonanciás

görbék alakját, ahogy az a 3.10b ábrán is megtekinthet®. Érdemes megjegyezni, hogy ez alak

független a ∆γ fáziskülönbségt®l, mely egyértelm¶ következménye annak, hogy a BL = BR
feltétel érzéketlen az e�ektív terek irányára.

A 3.9. ábrákon látható antirezonanciás görbe egyértelm¶ következménye ES̃ ≡ 2t2/∆ vé-

ges értékének, így a görbe kiszélesedése, �láthatósága� biztosan függ ES̃ értékén keresztül a ∆

elhangolás mértékét®l és a t alagutazási paramétert®l. Annak érdekében, hogy számszer¶sít-

sük ezt a láthatóságot, analitikusan kiszámoljuk a szivárgó áramot a (ϕ0, θ0) antirezonanciás

görbe környékén. (ϕ0, θ0) jelölje azokat a pontokat, ahol egzaktul teljesül a Ba,‖ = 0 feltétel.

A (3.15) egyenletben egy els®rend¶ perturbációszámítás során megmutattuk, hogy a T0-blokád

környékén az áram I = 4eΓin

B2
a,‖
E2
S̃

alakban írható fel. Átírva az eredményt a küls® mágneses tér

függvényeként, a szivárgó áramra az

I(ϕ0, θ0 + δθ) = c

(
µBB

ES̃

)2

α2 cos2 ϕ0 δθ
2eΓin (3.24)

kifejezést kapjuk, ahol

c = 16
g4
‖

|g(L)
⊥ + g

(R)
⊥ eiγ|2

. (3.25)

Vegyük észre, hogy a δθ2 tag együtthatója a (3.24) egyenletben csökken, ha ES̃ azaz 2t2/∆

értéke növekszik. Így, ha növeljük ES̃ értékét, akkor n® az antirezonanciás görbe kiszélesedése θ

irányába, ezért növekszik az antirezonanciás görbe láthatósága is. Ezt �gyelhetjük meg a 3.8c

és a 3.9a ábrák összehasonlításával, ahol utóbbin ES̃ végesre állításával láthatóvá tettük az
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antirezonanciás görbét.

A 3.9a-f ábrákon azt is demonstrálhatjuk, hogy az antirezonancia futásának alakja a (3.23)

egyenletnek megfelel®en érzékeny a transzverzális g-faktor bal-jobb aszimmetriájára. Így pél-

dául az I(ϕ, θ) ábrákon a 90◦ < ϕ < 270◦ tartományban az antirezonancia �fölfelé� (�lefelé�)

görbül, ha a mer®leges g-faktor nagyobb (kisebb) a bal, mint a jobb oldali kvantumdotban. Az

antirezonanciás görbe egy θ = 90◦-os egyenesként jelentkezik, ha a két oldalon a transzverzális

g-faktorok megegyeznek.

Ebben a részben megmutattuk, hogy a perturbatív csatolások következményeként véges ES̃

mellett az I(ϕ, θ) ábrákon megjelenik egy alacsony áramú ún. antirezonanciás görbe. Alakjának

vizsgálata a mer®leges g-faktorok értékér®l hordozhat információt. Az antirezonancia megjele-

nése az ún. T0-blokád következménye, melyet a [65] cikkben már korábban is vizsgáltak GaAs

kett®s dotokban izotróp g-faktor és hiper�nom kölcsönhatás mellett. Ismereteink szerint ezt az

antirezonanciát (a [65] cikkben �stopping point�-nak nevezik) még sosem �gyelték meg GaAs

kett®s dotokban. Ennek az lehet az oka, hogy az antirezonanciához tartozó küls® mágneses

tér GaAs-ben függ a mag spin kon�gurációktól, mely kon�guráció jelent®sen megváltozhat

egy árammérés során. Így az antirezonancia kiátlagolódik és eredményként egy sima függvényt

kapunk a mérés kimeneteként. F® eredményünk, hogy szén nanocs® kett®s dotokra vonatko-

zóan meghatároztuk, hogy a rendszert leíró paraméterek hogyan befolyásolják az antirezonáns

görbe jellegzetességeit. A GaAs mintákkal ellentétben itt nem mosódik el az antirezonancia gör-

be, mert a rendszer paraméterei sztatikusak a mérési id®tartamon belül. A következ® részben

megmutatjuk, hogy a szén nanocsövön de�niált kett®s dotokon átfolyó szivárgó áram méré-

si eredményeiben felfedezhetjük az antirezonancia görbét, melynek tulajdonságai az általunk

megjósolt módon alakulnak.

3.5.3. F. Pei et al. [1] kísérlet elemzése

A delfti kísérleti csoport [1] cikkükben szén nanocs® kett®s kvantumdotokon átfolyó áram er®s-

ségét mérték a küls® mágneses tér és az elhangolás függvényében. (A cikkben áram mérésen

kívül EDSR-re vonatkozó eredmények is szerepelnek, melyre a dolgozat kés®bbi részében még

utalunk. ) Ahogy a Fig. 1b (lásd a 2.6c ábrát) elektronmikroszkópos ábrájukon is látható, a

nanocs® ráfekszik a kiemelked® kontaktusokra, ezért a kvantumdotok helyén a nanocs® tengelye

nem egyenes, hanem görbe. Ezt a tényt azzal is alá lehet támasztani, hogy a mérési eredményeik

jelent®s ϕ függést mutatnak. A bal és jobb oldali kapuelektródák segítségével olyan Pauli-blokád
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tartományba hangolják a rendszert, ahol a bal oldalon lyuk, a jobb oldalon elektron állapotok

vesznek részt a vezetésben. A dolgozatban eddig használt formalizmust szinte teljes egészében

átemelhetjük erre a rendszerre, egyedüli különbség az lehet, hogy lyuk és elektron állapotokra

más lehet a ∆SO spin-pálya csatolás értéke, melynek következménye, hogy a bal és jobb oldali

transzverzális g-faktor értéke nem csak a különböz® völgykever® mátrixelemek miatt, hanem a

különböz® spin-pálya csatolási állandók miatt is el fog térni.

A Fig 3. ábráikon kimérték a szivárgó áram elhangolás függését, speciálisan a Fig. 3c áb-

rán az áram mer®leges mágneses tért®l és elhangolástól való függését határozták meg. Amíg az

elhangolás értéke [0-0,5] meV között helyezkedik el, addig a koherens alagutazás, nagyobb elhan-

golásokra az inelasztikus folyamatok fognak dominálni. A Supplementary Material-ban szerepl®

mérések többségét 1 meV elhangolásnál végezték, mely már az inelasztikus tartománynak felel

meg. A cikk elhangolás értéke és az általunk használt ∆ paraméter egymás ellentettje.

A koherens tartományon belül, azaz [0-0,5] meV közötti elhangolás értékek esetén a Fig. 3c

ábrát érdemes összevetnünk a 3.5. eredmény ábránkkal. A mérés során ∆ = 0-nál csúcsot látunk

az átfolyó áram értékében, mely analitikus számolásinkkal is analógiában van. Ellenben e mérés

alapján a jelenlév® zaj miatt nehéz megítélni, hogy a szivárgó áram Bx függése összhangban

van-e az elméletünkkel.

A továbbiakban az 1 meV elhangolásnál (inelasztikus alagutazás tartományban) és 0,5 T

mágneses térnél felvett S7 (S7. ábra) mérési eredményt szeretnénk összevetni elméleti számolá-

sainkkal. Megmutatjuk, ahogyan a 3.10. ábrán is látható, hogy megfelel® paraméter választás

esetén jó egyezést találunk a kísérlet (3.10a ábra) és az elmélet (3.10b ábra) között.

Els® lépésként foglaljuk össze az S7 ábra jellegzetességeit, melyekre a kés®bbiekben E(1-

5)-ként fogunk hivatkozni. (E1) Egy sz¶k tartományban θ ∈ [85◦, 95◦], amikor a mágneses

tér majdnem mer®leges a nanocs® tengelyére, akkor jelent®s (∼ 10 pA) nagyságú áram folyik

keresztül a nanocsövön. Ezen tartományon kívül az áram értéke lecsökken (. 1 pA). (E2) A

nagy áramú tartományok ϕ függése a |θ−π/2| < A cosϕ feltétellel írható le, ahol A ≈ 3◦. (E3)

A nagy áramú tartományok szeparáltak, azaz kis áramú gapek jelennek meg ϕ ≈ 90◦-nál és

ϕ ≈ 270◦-nál. Az éles szem¶ cikkolvasók két további �nomabb részletet is meg�gyelhetnek: (E4)

egy vékony alacsony áramú antirezonancia húzódik végig θ ≈ 90◦-nál, mely fölfelé (lefelé) hajlik

ϕ = 0◦ (ϕ = 180◦) környékén. (E5) Két vékony magasabb áramú rezonancia �gyelhet® meg

(ϕ, θ) ≈ (0◦, 98◦) [(ϕ, θ) ≈ (180◦, 82◦)] értékeknél, mely lefelé [fölfelé] hajlik ϕ = 0◦ (ϕ = 180◦)

környékén.

Meg�gyeléseink közül (E1)-(E3) magyarázható a 3.5.1. részben leírt elméletünk segítségével.



FEJEZET 3. TRANSZPORT KETT�S KVANTUMDOTOKBAN 59

3.10. ábra. Egy szén nanocs® kett®s kvantumdoton átfolyó szivárgó áram értéke a küls® mág-
neses tér irányának függvényében. (a) Az [1] cikk S7 ábrája, mely 0,5 T mágneses térnél került
lemérésre. (b) Numerikus szimulációnk eredménye, ahol inelasztikus alagutazást tételeztünk
fel. Paramétereink értékei B = 0, 5 T, ∆γ = 0, α = 3◦, ES̃ = 5 µeV, g‖ = 32, g(L)

⊥ = 1, 125,

g
(R)
⊥ = 0, 75. A b) ábrán a (3.23) egyenlet alapján kirajzolt szaggatott görbe jó közelítéssel leírja
az antirezonancia görbét. A b) ábra paraméterválasztásával törekedtünk a kísérlet adatsorának
minél pontosabb reprodukálására.

Az (E4) nem más, mint a véges ES̃ miatt megjelen® antirezonanciás görbe, melyet a 3.5.2.

részben írtunk le. Az (E5) meg�gyelésünket sajnos elméletileg nem sikerült megmagyaráznunk.

(E1): A nagy áramú tartományt az er®s g-tenzor anizotrópia miatt �gyeljük meg egy sz¶k

θ ∈ [85◦, 95◦] tartományban. A maximális áram a kísérlet során 10 pA, mely elméletünk alapján

éppen 1/4eΓin kifejezéssel egyezik meg. Így a kísérlet során az inelasztikus ráta Γin ∼ 250 MHz

nagyságrend¶.

(E2): A (3.21) egyenletünk leírja a hot spotok küls® határvonalát, melyet összevetve a

kísérleti ábrával az α görbületi paraméter értékére nagyságrendileg 3◦ adódik. A kísérletben a

hot spotok bels® tartományában is igen magas az áram, ami egyértelm¶en jelzi, hogy a mer®leges

g-faktor nem in�nitezimálisan kicsi. A bels® tartomány közepén, a (ϕ, θ) = (0, π/2) pontban az

áram majdnem a maximális értékét veszi fel, mely azt vonja maga után, hogy a longitudinális és

transzverzális e�ektív tér komponensek ebben a pontban azonos nagyságrend¶ek, azaz g(D)
⊥ ∼

g‖α ∼ 1, 5. (A párhuzamos g-faktor értéke a kísérletben el®zetesen kimérésre került, g‖ = 30.)

(E3): A megjelen® gapek a (3.22) egyenletünk segítségével érthet®ek meg. Az (E3) kö-

vetkezménye, hogy 0 ≤ |∆γ| < π/2. Legpontosabban akkor tudtuk elméletünket illeszteni a

kísérlethez, ha ∆γ = 0, azaz a két oldalon a völgykever® mátrixelemek fázisa megegyezik.

(E4): A jelenség egyértelm¶en azonosítható a 3.5.2. részben tárgyalt antirezonanciás gör-

bével. A görbe alakja jól leírható a (3.23) képletünkkel. A görbe ϕ = 180◦ környékén felfelé

görbül, ebb®l következ®en a bal oldali kvantumdotban nagyobb a mer®leges g-faktor értéke
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mint a jobb oldaliban. Az antirezonancia láthatóságára vonatkozó (3.24) egyenlet segítségével

becslést adhatunk az ES̃ értékére. A kísérlet alapján a vonal szélessége egy pixel, mely 0, 2◦-nak

felel meg. Ebb®l visszaszámolva ES̃ értékére néhány µeV adódik. Numerikus szimulációnk során

ES̃ = 5 µeV értékkel dolgoztunk.

(E5): A hot spoton kívüli rezonancia vonalat elméletileg nem tudtuk megmagyarázni.

A 3.10. ábrán jól látható, hogy a ∆γ = 0, α = 3◦, ES̃ = 5 µeV, g(L)
⊥ = 1, 125, g(R)

⊥ =

0, 75 szabad paraméterek megfelel® választása után impozáns egyezést találunk a kísérlet és az

elmélet között.

3.6. Összefoglalás, diszkusszió

Ebben a fejezetben egy egyenes és görbült nanocsövön de�niált kett®s kvantumdoton átfolyó

szivárgó áramot tanulmányoztuk a Pauli-blokád tartományban. Megmutattuk, hogy a szennye-

z®k által indukált völgykeverés következtében a Pauli-blokád teljesen feloldódhat, ha a küls®

mágneses tér megközelít®leg mer®leges a nanocs® tengelyére. Ezeknek a nagy áramú, a szöveg-

ben hot spotoknak nevezett, tartományoknak az azonosítása és vizsgálata több szempontból is

releváns: (i) a spin-völgy qubit inicializálása és kiolvasása csak kicsiny szivárgó áramok mellett

lehetséges, így ebb®l a szempontból érdemes elkerülni a hot spotok tartományát. (ii) Hasonlóan

csak kis áramok mérésével lehetséges a felfüggesztett szén nanocs®, mint mechanikai oszcillá-

tor mozgásának detektálása [44]. A mérés a spin-völgy qubit és a hajlított nanocs®höz tartozó

fonon módusok kölcsönhatásán alapul [41, 42]. Ebben az esetben is el kell kerülni azon küls®

mágneses tér beállásokat, melyek a hot spot tartományához tartoznak. (iii) A hot spotok alak-

jának vizsgálata lehet®séget ad arra, hogy meghatározzuk a völgykever® mátrixelemek értékét,

és a másként nehezen mérhet® fáziskülönbséget is.

A dolgozatban számos határesetben vezettünk le analitikus összefüggést a szivárgó áram ér-

tékére az inelasztikus és a koherens alagutazás rezsimjében is. Görbült szén nanocsövön de�niált

kett®s kvantumdotokon átfolyó szivárgó áram felírására használt modellünket összevetettük ak-

tuális [1] mérési eredményekkel is. A mért magnetotranszport adatok bizonyos jellegzetességeit

a modellünk jól visszaadja. Elméletünket a méréshez illesztve megbecsültük a következ® para-

métereket: a nanocs® görbültségét, a völgykever® mátrixelemek fáziskülönbségét, a mer®leges

g faktorokat, az inelasztikus rátát. Demonstráltuk, hogy az átfolyó áram érzékeny a nanocs®

alakjára, mely felveti annak elképzelését, hogy az áram mérésével meghatározzuk a cs® görbüle-

tét/alakját, vagy a nanocs® mechanikai manipulálásával befolyásoljuk az átfolyó áram értékét.
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A következ®kben felsorolnánk néhány lehetséges általánosítást illetve potenciális kiegészítést

arra vonatkozóan, hogy mely irányokba lehet ezt a munkát tovább folytatni. Remélhet®leg ezek

a kiterjesztések megmagyarázzák az S7 kísérleti adatsor (E5) jellegzetességét is. (i) A Pauli-

blokád a völgykeveredés mellett magasabb energiájú állapotokon keresztül perturbatívan képes

feloldódni, eredményeinket ezen ún. cotunneling �gyelembe vételével korrigálhatnánk [86, 88].

(ii) Számolásunk során a ráta egyenletet (klasszikus-master egyenletet) használtuk. A kvantu-

mos master-egyenlet használatával lehet®ségünk lenne a szivárgó áram pontosabb leírására is.

[85] (iii) Figyelembe vehetnénk az elektron-elektron kölcsönhatás völgykever® hatását is. [83, 94]

(iv) A dotok közti alagutazás spin-fordító jellegét tárgyalhatnánk. (v) Wigner-molekulák elmé-

letének beépítése. (elmélet: [95, 96, 97, 83, 90], kísérlet: [98, 99]) (vi) Az n-p kett®s kvatumdotok

részletes vizsgálata. [1, 100, 89] (vii) Bal és jobb oldali kvantumdotban különböz® párhuzamos

g-faktorok �gyelembe vétele.
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4. fejezet

Pauli-blokádon alapuló magnetometria

4.1. Bevezetés

A magnetométerek, azaz a mágneses tér mér® m¶szerek története több ezer évre nyúlik vissza.

Az els®k között az irányt¶t kell megemlíteni, mely a közel homogén földi mágneses tér irányát

tudta meghatározni, így nélkülözhetetlen szerepet játszott a tájékozódásban. Az els® magneto-

méterek, melyek már a mágneses tér nagyságát is képesek voltak meghatározni, a XIX. század-

ban jelentek meg, mikorra ismertté váltak az elektromosság és mágnesség alapvet® egyenletei.

Az ekkor megjelen® indukciós elven m¶köd® magnetométereket a mai napig használják pél-

dául a geo�zikában. A XX. és XXI. századi kísérleti vizsgálatok egyre pontosabb mágneses

tér mér® m¶szereket igényeltek, így ekkoriban jelentek meg a már modern �zikai alapokon

nyugvó magnetométerek, mint például a SQUID [101]; a Hall-szondák [102], melyek a Hall-

ellenállás mágnesestér-függésén alapulnak; g®zkamrák (vapour cell) [103], ahol az atomi szintek

fotonindukált átmenetei függenek a mágneses tér miatti Zeemann-felhasadástól; a BEC, azaz

a Bose-Einstein kondenzátum alapú magnetométerek [104]; nitrogén vakancia centrumok [105];

vagy a mágneses rezonáns er®mikroszkópia [106].

A magnetométerek egyik legfontosabb jellemz®je a véletlen �uktuációk, zajok által meg-

határozott érzékenység, melyet jelen dolgozatban S-sel jelölünk. Mértékegysége pedig T/
√
Hz,

amely kapcsolatot teremt a mérési id® és a felbontható mágneses tér értéke között. Például, ha

egy magnetométer érzékenysége 1 nT√
Hz
, akkor 1 másodpercig kell mérnünk, hogy 1 nT pontos-

sággal meg tudjuk határozni a mágneses tér értékét. Ahhoz, hogy 0,5 nT pontosságot érjünk

el 4 másodperces mérésre van szükségünk. Azaz a felbontható mágneses pontosság a méréshez

szükséges id® inverz gyökével skálázódik.

63
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4.1. ábra. A ma használatos magnetométerek elhelyezkedése az érzékenység - detektálási tér-
fogat síkon. Az ábra a [105] cikk alapján készült. A szaggatott vonaltól balra helyezkednek el a
mai magnetométerekkel még el nem ért tartományok. Az általunk felvetett Pauli-blokád alapú
magnetométert a lila (kvantumdot) kör jelöli. Megjegyezzük, hogy ez esetben az érzékenység
értéke egy elméleti eredmény, és csak a sörétzaj hatását tartalmazza.

Az érzékenység mellett az ún. detektálási térfogat is fontos jellemz®je a magnetométereknek.

Szupravezet®kben lév® vortexek [107], egzotikus mágneses rendszerek [108, 109], topologikus

szigetel®k [110, 111] vizsgálata során egy térben viszonylag gyorsan, 10-100 nm skálán változó

inhomogén mágneses mez®t kell letapogatni. A letapogatás annál nagyobb térbeli pontossággal

tehet® meg, minél kisebb térfogatban (ún. detektálási térfogat) tudja meghatározni a magneto-

méterünk a mágneses tér értékét. A detektálási térfogat tipikusan a magnetométer szenzorának

méretével becsülhet® meg.

A [105] cikk alapján elkészített 4.1. ábrán megmutattuk, hol helyezkednek el a modern

magnetométerek az érzékenység-detektálási térfogat síkon. Az ábráról leolvasható, hogy a mag-

netométerek konstruálása során kompromisszumot kell kötnünk az érzékenység és a detektálási

térfogat között, vagyis egyre kisebb detektálási térfogat mellett a m¶szerek érzékenysége is rom-

lani fog. Az ábrára behúzott vonaltól balra lefelé helyezkednek el a jelenlegi magnetométerekkel

még el nem ért paraméter tartományok.

Az elmúlt években egyre nagyobb er®feszítéseket tesznek, hogy minél kisebb detektálási tér-

fogat mellett is viszonylag pontos, µT√
Hz

alatti érzékenységet érjenek el, melynek eredményeként

a magnetométert nagy felbontású pásztázó mágneses mikroszkópia szenzoraként lehet használ-
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ni. El®ször 1997-ben vet®dött fel [53], hogy kvantumdotokat használjunk magnetométernek.

Ahogy az el®z® fejezetben megmutattuk, egy kvantumdoton átfolyó áram érzékeny lehet a kül-

s® mágneses térre. Így megfelel® kalibrálás után az áram mérésével áttételesen lehet®ségünk

van a mágneses tér meghatározására. A probléma árammérésre történ® visszavezetése azért

is el®nyös, mert áramot viszonylag nagy, akár fA pontossággal is lehet mérni. A [53] cikkben

meghatározták, hogy egy szimpla kvantumdot esetében az elektronok diszkrét töltéséb®l adódó

áramzaj, azaz a sörétzaj [112] miatti S érzékenység 100 nT√
Hz

tartományba esik.

A magnetométerek sörétzaj miatti érzékenysége romlik a rendszerben jelenlév® egyéb zaj-

források miatt. Jelen dolgozatban két fajta zajtípussal fogunk foglalkozni, egyrészr®l a termi-

kus �uktuációkkal, mely a kontaktusokban kiszélesíti az elektronok eloszlását. Másik részr®l

az elektromos �uktuációk kérdését is tárgyaljuk, melyet például a kapuelektródák feszültség-

�uktuációja vagy a jelenlév® töltéscsapdák eredményezhetnek. Az elektromos zajok miatt a

kvantumdot energiaszintjei egymáshoz és a kontaktusok kémiai potenciáljaihoz képest is �uk-

tuálhatnak.

Ebben a fejezetben felvetjük az elképzelést, hogy Pauli-blokád tartományba hangolt szén

nanocsöveken de�niált kett®s kvantumdotokat használjunk áram mérésen alapuló magnetomé-

ternek. A szén nanocs® Pauli-blokád alapú magnetometria mellett az alábbi érvek szólnak: (i) a

sörétzaj miatti kis 40 nT√
Hz

érzékenység. (ii) A rendszer védetté tehet® az elektromos �uktuációk-

kal szemben. (iii) Kis 10−21m3 detektálási térfogat. (iv) Az el®z®ek mellett az egyik legfontosabb

érv a szén nanocs® kvantumdotok alkalmazása mellett, hogy kísérletileg már használták ®ket

inhomogén elektromos mez® letapogatására [113]. Az elektromos mez® mérését is árammérésre

vezették vissza. A kapuelektródák hangolásával tehát lehet®ség van a szenzor mágneses vagy

elektromos letapogató üzemmódja között in situ váltani. Egy ilyen hibrid eszköz el®nye, hogy

lehet®vé teszi az elektromos és mágneses mez®k egyetlen szenzorral való feltérképezését.

A számos el®ny mellett meg kell említeni, hogy a szén nanocs® kett®s kvantumdot az általunk

felvázolt mérési elrendezésben csak akkor használható nagy pontosságú magnetométernek, ha

tudjuk biztosítani a szükséges mechanikai stabilitást.

A fejezet felépítése a következ®k szerint alakul. El®ször jellemezzük a mágnestér-mérés sö-

rétzaj miatti érzékenységét egy általános árammérésen alapuló magnetométerben. Ezek után

szimpla kvantumdotra, majd Pauli-blokád tartományra hangolt kett®s kvantumdotok eseté-

ben meghatározzuk a rendszer mágnesestér-érzékenységét koherens és inelasztikus alagutazás

esetében is. Kitérünk a termikus és elektromos �uktuációktól való védelem kérdésére is. Vége-

zetül elméletünket konkrét realizáció, azaz szén nanocsövek esetében diszkutáljuk. A fejezetet
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összefoglalás és kitekintés zárja.

4.2. Árammérésen alapuló magnetometria

Ha egy rendszeren átfolyó áram érzékeny a küls® mágneses térre, akkor megfelel® kalibráció

után azt már magnetométernek lehet használni. Árammérésen keresztül áttételesen a mágneses

teret tudjuk mérni. Hiába van lehet®ségünk az áram nagy pontosságú mérésére, kvantumdotok

esetében kvantum pontkontaktusokkal akár minden átfolyó elektront tudunk detektálni, az

áram sörétzaj miatti �uktuációja a szenzor érzékenységét, azaz a mágneses tér felbontását

befolyásolja. Ennek eredménye az, hogy minél pontosabban szeretnénk mágneses teret mérni,

annál hosszabb ideig kell végezni a mérést. Azaz, ha δB pontossággal szeretnénk mágneses

teret meghatározni, akkor legalább τ ideig kell mérnünk. Ebben az alfejezetben megmutatjuk,

hogy a δB
√
τ kifejezés egy a rendszerre jellemz® állandó, melyet S-sel jelölünk. Ezen alfejezet

f® célja árammérésen alapuló magnetométer sörétzaj miatti S érzékenységének meghatározása.

A számolás során mélyebb betekintést kell szereznünk az átfolyó áram statisztikájáról, ezért

külön részben tárgyaljuk az ún. Fano-faktor [114] számolásának lépéseit.

4.2.1. Mágnesestér-mérés érzékenysége

Ebben a szakaszban árammérésen alapuló magnetométerek sörétzaj [112] miatti érzékenységét

szeretnénk kvantitatíven jellemezni. A mérés során �gyelembe kell vennünk, hogy a rendszeren

átfolyó áram értéke �uktuálhat, ugyanis véletlen folyamatok írják le a forrás és kvantumdot

továbbá a kvantumdot és a nyel® közötti alagutazást. Az áram ezen �uktuációja, az ún. sörétzaj,

határozza meg a magnetométerünk érzékenységét. Habár az érzékenység általánosan használt

fogalom az irodalomban [115], az ebben a részben levezetésre kerül® (4.4) összefüggést legjobb

tudásunk szerint ilyen alakban még nem írták fel.

Az árammérést értelmezhetjük úgy is, hogy leszámoljuk a rendszeren τ id® alatt áthaladó

elektronokat, melyet a P (N, τ) valószín¶ség-eloszlással írunk le. P (N, τ) annak a valószín¶ségét

adja meg, hogy τ id® alatt N számú elektron érkezik meg a forrásból a nyel®be. A normálási

feltételünk tetsz®leges id®pontra:
∑

N P (N, τ) = 1. Valószín¶ség-eloszlásunkat annak els® két

momentumával jellemezzük, azaz a várható értékkel N (τ) =
∑

N NP (N, τ) és a szórásnégyzet-

tel σ2(τ) =
∑

N [N −N (τ)]2 P (N, τ). Mindkét mennyiség a kezdeti tranziensek lecsengése után

arányossá válik az id®vel, így áttérhetünk az id®független I = N /τ részecske áram és a szintén
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id®független F = σ2(τ)/N (τ) Fano-faktor használatára. A következ® részben bizonyítjuk, hogy

az állandósult állapotban az áram és a Fano-faktor id®független.

A mágnesestér-mérés alapját az adja, hogy a rendszeren átfolyó áram értéke függ a küls®

B mágneses tért®l, ezért N (τ) = N (τ,B) és σ2(τ) = σ2(τ,B) mennyiségek is a küls® tér

függvényei lesznek. Akkor tudunk egy el®re beállított munkaponti B0 mágneses térhez képesti

kis δB mágnesestér-változást érzékelni, ha τ id® alatt a rendszeren átfolyó elektronok számának

vizsgálatával különbséget tudunk tenni a B0 és B0 + δB mágneses tér értékek között. Ennek

feltétele, hogy a transzmittált elektronok számának várható értékének B0-nál és B0 + δB-nél

vett különbsége legyen nagyobb, mint a szórás:

|N (τ,B0 + δB)−N (τ,B0)| > σ(τ,B0). (4.1)

Feltételeztük, hogy a szórás nem változik meg lényegesen a δB mágneses tér jelenléte mellett,

azaz σ(τ,B0) ≈ σ(τ,B0 + δB).

Amennyiben kis δB mágneses tér bekapcsolásával csak els® rendben változtatjuk meg az

áramer®sség értékét, akkor a várható értékek különbségét linearizálhatjuk, és helyettesítsük a

δB ∇N (τ,B)|B=B0
kifejezéssel, azaz

N (τ,B0 + δB) ≈ N (τ,B0) + δB ∇N (τ,B)|B=B0
. (4.2)

Átrendezve a már linearizált (4.1) egyenletet és áttérve az id®független F Fano-faktor és

I = −eI elektromos áram változókra az alábbi kifejezésre jutunk:

|δB| > 1√
τ

√
eF (B0)I(B0)

|I ′(B0)|
, (4.3)

ahol I ′(B0) ≡ eδB ∇I(B)|B=B0
, továbbá bevezettük a δB irányú eδB egység vektort és a δB

vektor hosszát, amely δB. A magnetométerünk sörétzaj miatti érzékenységét a (4.3) egyenletb®l

leolvasható

S =

√
eF (B0)I(B0)

|I ′(B0)|
(4.4)

kifejezéssel jellemezhetjük, melynek dimenziója T/
√
Hz.

Az S érzékenység teremt kapcsolatot a méréshez szükséges id® és a felbontandó mágneses

tér érték között. Az S kisebb értéke az jelenti, hogy adott id® alatt kisebb mágneses tereket is
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fel tudunk bontani, azaz a szenzorunk érzékenyebb. Ennek a résznek a f® eredménye, a (4.4)

egyenlet összhangban van az elvárásainkkal, a magnetométerünk érzékenyebb, ha a zajt (a

F Fano-faktort) csökkentjük vagy ha er®södik az áram mágnesestér-függése (I ′(B0) n®). Az

érzékenység kiszámításához ismernünk kell az I(B) összefüggést a munkaponti B0 érték körül,

a mágneses terek geometriáját, és a zajt jellemz® Fano-faktort. A következ® részben a Fano-

faktor számolás lépéseit foglaljuk össze.

4.2.2. Fano-faktor

Ebben a részben egy kvantumdot alapú rendszeren átfolyó áram és a sörétzaj meghatározásának

menetét vázoljuk fel annak érdekében, hogy az érzékenység kifejezésében (lásd a (4.4) egyen-

letet) szerepl® Fano-faktor értékét megkapjuk. A számolás során a [116, 117, 118] cikkekben

kifejlesztett és használt módszereket használjuk fel.

A transzport folyamatot a forrás és a kvantumdot(ok) továbbá a kvantumdot(ok) és a nyel®k

közötti egyelektron-alagutazással írjuk le. A rendszer leírására a klasszikus master-egyenletet

használjuk, vagyis a koherenciákat elhanyagoljuk, és a klasszikus valószín¶ségekkel számolunk.

A kvantumdot(ok)ban az elektronok M lehetséges energiasajátállapotban helyezkedhetnek el,

a lehetséges állapotok indexelése i = 1, . . . ,M . Jelölje Pi(N, τ) annak a valószín¶ségét, hogy az

i-dik energiasajátállapot van betöltve, valamint t = 0 és t = τ > 0 id®pontok között N ∈ Z

számú elektron érkezett meg a nyel®be. A normálási feltételünk:
∑M

i=1

∑
N∈Z Pi(N, τ) = 1. A

valószín¶ségeket vektorba rendezzük: P(N, τ) = (P1(N, τ), . . . , PM(N, τ)).

P(N, τ) id®fejl®dését az egyelektron-alagutazásokat tartalmazó

∂τP(N, τ) = Γ0P(N, τ) + J+P(N − 1, τ) + J−P(N + 1, τ), (4.5)

klasszikus master-egyenlet írja le, ahol Γ0, J
+ és J− az átmeneti rátákat tartalmazó M ×M -

es rátamátrixok. J+ (J−) mátrix írja le az egyelektron-alagutazást a nyel®be (nyel®b®l), mely

során eggyel n® (csökken) a nyel®be érkezett elektronok száma. Az általunk vizsgált problémák-

ban elhanyagolható a nyel®b®l történ® visszaalagutazás, J− = 0, mert kell®en nagy potenciál

különbséget kapcsolunk a rendszerre.

A (4.5) di�erenciálegyenlet megoldásához szükségünk van a kezdeti feltételekre. τ = 0-ban

még egyetlen részecske sem érkezett a nyel®be P(N, 0) = δN,0P(0, 0). Elviekben szükségünk van

az energiasajátállapotok kezdeti betöltését leíró P(0, 0) valószín¶ség-eloszlásra is, de a kés®bbi-

ekben megmutatjuk, hogy a tranziensek lecsengése utáni állandósult állapot már független lesz
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ett®l. A normálási feltételünk
∑N

i=1 Pi(0, 0) = 1.

A Γ0, J
+ és J− rátamátrixok függetlenek N -t®l, így a végtelen sok csatolt di�erenciál-

egyenlet (lásd a (4.5) egyenletet) Fourier-transzformációval szétcsatolhatóvá válik:

P̃(χ, τ) =
∑
N∈Z

P(N, τ) eiNχ, (4.6)

ahol χ ∈]− π, π]. A Fourier-transzformáció eredményeként kapott di�erenciál-egyenlet:

∂τ P̃(χ, τ) = (Γ0 + J+eiχ + J−e−iχ)P̃(χ, τ). (4.7)

Vezessük be aM (χ) = Γ0+J+eiχ+J−e−iχ együttható mátrixot, melynek megoldjuk sajátérték

problémáját

M (χ)pj(χ) = λj(χ)pj(χ), (4.8)

ahol λj(χ) a sajátértékeket, pj(χ) a sajátvektorokat jelöli, és j = 1, . . . ,M . A kezdeti P (0, 0)

valószín¶ség-eloszlás egyértelm¶en kifejthet® az M (χ) mátrix jobb oldali sajátvektorainak te-

rén, természetesen ehhez meg kell határoznunk a M (χ) mátrix bal oldali sajátvektorainak és

a P (0, 0) vektornak a skalárisszorzatait, melyeket cj(χ) jelöl;

P (0, 0) =
M∑
j=1

cj(χ)pj(χ). (4.9)

Ezekkel az új mennyiségekkel fel tudjuk írni a (4.7) di�erenciál-egyenlet megoldását

P̃ (χ, τ) =
M∑
j=1

cj(χ)pj(χ)eλj(χ)τ , (4.10)

mely a kezdeti feltételeket is kielégíti.

Hosszú id® után a (4.10) összegben az a tag fog dominálni, amelyik a legnagyobb valós kom-

ponens¶ sajátértékhez tartozik. Ezt a sajátértéket jelölje λ1(χ). A hosszú idej¶ határesetben,

azaz az állandósult állapotban a P (N, τ) valószín¶ség-eloszlást a P̃ (χ, τ) ≈ c1(χ)p1(χ)eλ1(χ)τ

mennyiség inverz Fourier-transzformációjával állíthatjuk el®

P (N, τ) =

∫ π

−π

dχ

2π
c1(χ)p1(χ)eλ1(χ)τe−iNχ. (4.11)
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Következ® lépésként felösszegzünk az energiasajátállapotokra, mert minket csak az áthaladó

elektronok száma érdekel:

P (N, τ) =
M∑
i=1

Pi(N, τ) =

∫ π

−π

dχ

2π
a(χ)eλ1(χ)τe−iNχ, (4.12)

ahol a(χ) = c1(χ)
∑M

j=1 [p1(χ)]j.

A P (N, τ) (4.12) alakjának segítségével a valószín¶ség-eloszláshoz tartozó tetsz®leges ku-

muláns kiszámítható. Jelen dolgozatban csak a várható érték és a szórásnégyzet kiszámolására

van szükségünk. El®ször tekintsük a várható érték számolásának menetét

N (τ) =
∑
N∈Z

NP (N, τ) =
∑
N∈Z

∫ π

−π

dχ

2π
a(χ)eλ1(χ)τ i∂χe

−iNχ. (4.13)

Parciális integrálás után felhasználjuk a
∑

N e
−iNχ = 2πδ(χ) összefüggést,amib®l

N (τ) = −i
(
∂a(χ)

∂χ
eλ1(χ)τ + a(χ)τeλ1(χ)τ ∂λ1(χ)

∂χ

)∣∣∣∣
χ=0

. (4.14)

A normálási feltétel alapján

∑
N

P (N, τ) = a(0)eλ1(0)τ = 1, (4.15)

mely csak a(χ = 0) = 1 és λ1(χ = 0) = 0 mellett teljesíthet®. A hosszú idej¶ határesetben

a (4.14) egyenletben az összeg els® tagja elhanyagolható a második tag mellett, így a várható

értékre a

N (τ) = −i τ ∂λ1(χ)

∂χ

∣∣∣∣
χ=0

(4.16)

kifejezést kaptuk. Az állandósult állapot elérése után az átmen® töltések száma arányos az

id®vel, és független a P(0, 0) kezdeti állapottól.

Hasonló lépésekkel számolható a szórásnégyzet is:

σ2(τ) =
∑
N∈Z

[
N2 −N 2(τ)

]
P (N, τ) = − τ ∂

2λ1(χ)

∂χ2

∣∣∣∣
χ=0

. (4.17)

A szórásnégyzet is arányos az id®vel, tehát a korábbi fejezetben de�niált Fano-faktor id®füg-
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getlen, értéke pedig

F = −i
∂2
χλ1(χ)

∂χλ1(χ)

∣∣∣∣
χ=0

. (4.18)

A numerikus számolások során λ1(χ) els® és második deriváltját χ = 0 és χ = ±10−5-nél vett

M (χ) együttható mátrix numerikus diagonalizációjával határozzuk meg.

Végezetül két kiegészít® megjegyzés:

(i) Mennyi Trelax id®t kell várnunk a kezdeti tranziensek lecsengéséhez? Ehhez meg kell

határoznunk azM(χ) mátrix második legnagyobb valós résszel rendelkez® sajátértékét, jelöljük

ezt λ2(χ)-val. Ennek segítségével a relaxációs id® Trelax ∼ − 1
λ2(χ=0)

alakban becsülhet® meg.

Megmutatható, hogy minden j > 1-re a λj(χ = 0) negatív.

(ii) Az irodalomban a rendszeren átfolyó áram �uktuációját gyakran nem az általunk is hasz-

nált σ2(τ) szórásnégyzettel jellemzik, hanem a teljesítményspektrum-s¶r¶séggel (power spectral

density), mely nem más mint az áram autokorrelációs függvény Fourier-transzformáltja, azaz

SII(ω) = 2

∫ ∞
0

dτ〈∆Ṅ(0)∆Ṅ(τ)〉 cosωτ, (4.19)

ahol ∆N = N − N (τ) id®deriváltjai szerepelnek, 〈. . .〉 pedig a várható értéket jelöli. A két

irodalomban is használt mennyiség között az

SII(0) =
dσ2

N(τ)

dτ

∣∣∣∣
τ→∞

(4.20)

összefüggés teremt kapcsolatot.

Ennek a résznek a f® eredménye a (4.18) egyenlet, melyben az együttható mátrix legnagyobb

valós résszel rendelkez® sajátértékének deriváltjaival kifejeztük a Fano-faktor értékét. Ez azt is

jelenti, hogy a ráta egyenletek ismeretében jól követhet® és hatékony módon tudjuk a Fano-

faktort számolni.

4.3. Kvantumdot, mint magnetométer

Ebben az alfejezetben el®ször a szimpla kvantumdot alapú magnetométer jellemz®it tekintjük át

annak érdekében, hogy összehasonlíthassuk az általunk felvetett, egy szén nanocsövön elképzelt

Pauli-blokád tartományba hangolt kett®s kvantumdot alapú magnetométer jellemz®ivel.
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4.2. ábra. Egy szimpla kvantumdot alapú magnetométer. (a) Egynívós kvantumdot sematikus
rajza, ahol a spinállapotokat a mágneses térrel hasítottuk fel, és az alapállapotot a transzport-
ablakba hangoltuk. Az áram a kvantumdot ↓ állapotán keresztül folyhat, mely áram érzékeny
a küls® mágneses térre, ahogy az a (b) ábrán is látható. Maximális érzékenység a munkaponttal
megjelölt mágneses tér értéknél várható. A töltészaj miatt a kvantumdot szintjének energiája
�uktuál, mely lerontja a magnetométer érzékenységét.

4.3.1. Szimpla kvantumdot alapú magnetométer

Ebben a részben fogjuk tárgyalni egy szimpla kvantumdot alapú magnetométer alapjait, ahol a

Zeeman-felhasadás okozza az áram mágnesestér-függését. A rendszer a 4.2. ábrán látható, amely

analóg a [115, 119] cikkekben leírt elektrométerrel. A dolgozat ezen részének célja, hogy megbe-

csüljük a sörétzaj miatti érzékenységet, továbbá kitérjünk az elektromos potenciál-�uktuációk

érzékenység-rontó szerepére.

A kvantumdotban az egyszer¶ség kedvéért egyetlen pálya állapotot veszünk �gyelembe, an-

nak spin szabadsági fokával egyetemben. Véges mágneses térrel B0 = (0, 0, B0) jelent®s gµBB0

Zeeman-felhasadást idézhetünk el®, mely energiában elkülöníti a | ↑〉 (spin-fel) gerjesztett álla-
potot a | ↓〉 (spin-le) alapállapottól, ahogy az a 4.2a ábrán is látható. A kapuelektródák feszült-

ségével illetve a forrás és a nyel® közé kapcsolt piciny potenciálkülönbséggel a rendszert abba

az állapotba hangolhatjuk, ahol a | ↓〉 állapot a transzportablakban helyezkedik el. Ilyenkor

sorozatos alagutazásokkal a | ↓〉 állapoton keresztül folyhat az áram a 0→ | ↓〉 → 0 transzport-

ciklusnak megfelel®en, ahol 0 az üres kvantumdotot jelöli. A küls® mágneses térrel hangolhatjuk

a | ↓〉 energiáját, melynek hatására az áram I(B0) mágnesestér-függését tapasztalhatjuk, me-

lyet a 4.2b ábrán is felvázoltunk. Ha a mágneses tér értékét csökkentjük, akkor a | ↓〉 állapot
jóval a forrás kémiai potenciálja fölé kerül, és az elektron nem tud a nívóra alagutazni, ezért

nulla áramot mérünk, a dotban pedig N=0 elektron helyezkedik el. Ha a mágneses tér értékét

növeljük, akkor a | ↓〉 állapot jóval a nyel® kémiai potenciálja alá kerül, és az elektron nem tud a

nívóról a nyel®be alagutazni, ezért nulla áramot mérünk, a dotban pedig N=1 elektron helyez-
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kedik el. Maximális áramot akkor mérünk, amikor a szint a transzportablakban helyezkedik el.

Ezek a folyamatok eredményezik a 4.2b ábrán látható ún. Coulomb-csúcsot. A Coulomb-csúcs

magassága a karakterisztikus Γ alagutazási rátával becsülhet® meg. A Coulomb-csúcs gµBw

energia kiszélesedése általános esetben a kBT termikus energia, hΓ alagutazási energia skála,

eVsd forrás és nyel® közti potenciálkülönbség kombinációjából számítható ki [120].

A (4.4) egyenlet szerint akkor legérzékenyebb a rendszerünk, ha az |I ′(B0)| derivált a legna-
gyobb, ezért a jelenleg tárgyalt szimpla kvantumdotos modellben a mágneses teret a Coulomb-

csúcs felfutó vagy lefutó szakaszára kell hangolnunk. Válasszuk munkapontnak a felfutó részhez

tartozó 4.2b ábrán is bejelölt B0z mágneses teret! Ha a küls® mágneses teret egy kis δBz ér-

tékkel megnöveljük, akkor csökken az áram vezetésben szerepet játszó | ↓〉 állapot energiája, és
így a rendszeren átfolyó áram értéke növekedni fog. Ennek a kis áramnövekedésnek a mérésével

tudjuk a δBz mágneses tér értékét meghatározni.

A (4.4) egyenlet alapján becsüljük meg a rendszerünk sörétzaj miatti érzékenységét! A

munkapont közelében az alábbi becslésekkel élünk: a Fano-faktor egy egységnyi nagyságrend¶

szám F ∼ 1; az áram karakterisztikus értéke I ∼ eΓ; és az áram mágneses tér szerinti deriváltja

I ′ ∼ eΓ/w nagyságrendbe esik. A becsléshez tekintsünk egy 100 mK-es, termikus kiszélesedést

mutató Coulomb-csúcsot, melyb®l kBT = gµBw = 10 µeV. A ráta értékét válasszuk úgy, hogy

kBT > hΓ, például Γ = 1 GHz. A g-faktor értéke legyen g = 30. Ezeket az értékeket felhasználva

a sörétzaj miatti érzékenység

S ∼ w√
Γ
≈ 180

nT√
Hz
. (4.21)

Jegyezzük meg, hogy a g-faktor növelésével az érzékenységen javítunk.

Egy egyszer¶ felépítés¶ kvantumdot alapú magnetométerrel sikerült viszonylag jó ∼ 100 nT√
Hz

nagyságrend¶ érzékenységet elérnünk, ellenben ezt a jelenlév® elektromos potenciál-�uktuációk

leronthatják. Gondolunk itt a kapuelektródák feszültségének �uktuációjára, töltéscsapdákra,

az eVsd forrás és nyel® közti potenciálkülönbség �uktuációjára, stb [112]. A jelenlév® töltészaj

miatt a kvantumdot nívójának energiája �uktuál az el®re de�niált munkaponti pozíciója kö-

rül, mely e�ektus akár összemérhet® is lehet a mágneses tér miatti szinteltolással, amit mérni

szeretnénk. A kapuelektródák feszültségének �uktuációját könnyen megbecsülhetjük, ha felté-

telezzük, hogy a kapuelektróda és a kvantumdot közötti kapacitás energiája 1
2
kBT energiaskálán

�uktuál. Ezek alapján a feszültség�uktuációt
√

kBT
C

alakban becsülhetjük meg, ahol C a kapu-

elektródák és a kvantumdot közötti kapacitív csatolást jellemzi. T = 100 mK és C = 100 aF
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értékekre a kvantumdot energiájának �uktuációja 100 µeV nagyságrendbe esik, mely megha-

ladja a Coulomb-csúcs gµBw kiszélesedését. Ezeket az érzékenység-rontó hatásokat �gyelembe

kell venni, ha az ebben a részben felvázolt szimpla kvantumdotot magnetométerként szeret-

nénk használni. Célunk a következ®kben olyan magnetométer konstruálása, mely érzéketlenebb

a töltészajra.

4.3.2. Pauli-blokád alapú magnetométer szén nanocsövekben

Az el®z® részben bemutatott szimpla kvantumdot alapú magnetométerrel viszonylag kis ∼
10−22 m3 detektálási térfogat mellett sikerült nagy pontosságot ∼ 100 nT√

Hz
elérni. A rendsze-

ren átfolyó áram mágnesestér-függését az adta, hogy a kvantumdot nívójának energiáját a

kontaktusok kémiai potenciáljához közel hangoltuk, melynek következtében a h®mérsékleti és

elektromos potenciál-�uktuációk jelent®sen lerontották a magnetométer érzékenységét. Ennek

a problémának az orvoslására felvetettük azt az elgondolást, hogy Pauli-blokád tartomány-

ba hangolt kett®s kvantumdotokat használjunk magnetométernek. Ebben az esetben az áram

mágnesestér-függését a g-tenzor anizotrópia miatti Pauli-blokád feloldás adja, nem pedig a

kvantumdot szintjeinek a Fermi-szintekhez viszonyított elhangolása. Azaz a Pauli-blokád mag-

netometriában az elektronok mélyen a Fermi-szint alól érkeznek a forrásból és jóval a Fermi-

szint fölé érkeznek a nyel®be, így az eVsd forrás és nyel® közti potenciálkülönbség �uktuációjától

védett a rendszerünk. Ebben a részben a f® célunk a Pauli-blokád magnetometria részletes tár-

gyalása inelasztikus és koherens alagutazás mellett. A sörétzaj miatti érzékenység számoláson

túl az elektromos �uktuációk szerepére is kitérünk.

Tetsz®leges kett®s kvantumdot alapú rendszeren demonstrálható a Pauli-blokád magneto-

metria el®nye, ellenben jelen dolgozatban speciálisan egy görbült szén nanocsövön de�niált

kett®s kvantumdoton mutatjuk be a részleteket. A 3. fejezetben leírt transzportfolyamathoz

hasonlóan itt is feltételezzük, hogy a görbült nanocsövön lév® kett®s kvantumdotokban csak

az alacsony energiás Kramers-qubit állapotok tölt®dhetnek be. Ebben az alfejezetben néhány

egyszer¶sítéssel élünk a 2.4. alfejezetben leírt modellhez képest. Egyrészr®l feltételezzük, hogy

a két dotban megegyezik a mer®leges g-faktor értéke (a párhuzamos g-faktorok eddig is egyez®-

ek voltak), azaz a völgykever® mátrixelemek azonos nagyságúak a két dotban. Másik részr®l a

két dot völgykever® mátrixelemeinek ∆γ fáziskülönbségét nullának választjuk. Így a két dothoz

rendelhet® g-tenzorok f®értékei megegyeznek, a f®tengelyek pedig egymáshoz képest el vannak

fordulva a nanocs® α görbülete miatt, ahogy az a 4.3. ábrán is látható. Természetesen a kö-
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4.3. ábra. (a) Egy görbült nanocsövön de�niált kett®s kvantumdotokhoz rendelhet® g-tenzorok
sematikus ábrája. A mágnesestér-méréshez (B0x, 0, B0z) munkaponti teret választunk, majd
z irányú kis δBz mágneses terek értékét mérjük a δI áramváltozáson keresztül. A b) ábrán
Bz = B0z + δBz függvényében vázoltuk fel a szivárgó áramot. Bz = 0 feltétellel éppen az
antirezonanciás vonalra, azaz a T0-blokád tartományba hangoltuk a rendszert, amikor az átfolyó
áram értéke nulla.

vetkez®kben bemutatott számolás az el®z® két megszorítás nélkül is könnyen végig vezethet®,

és a megszorítások elhagyása a f® konklúzióinkat nem befolyásolja. A magnetométerünket a

Pauli-blokád tartományba hangoljuk, mely esetén a transzportot részletesen tárgyaltuk a 3.1.

és az azt követ® alfejezetekben.

Els® feladatunk az, hogy megtaláljuk a küls® mágneses tereknek azt a tartományát, ahol a

magnetométerünkkel a lehet® legnagyobb érzékenységet tudjuk elérni. Ehhez a (4.4) egyenlet

alapján olyan tartományba kell hangolnunk a rendszert, ahol az I ′(B0) kifejezés a legnagyobb,

azaz az áram értéke nagyot változik a küls® mágneses tér piciny megváltozására. Visszautalva

a görbült nanocs® inelasztikus alagutazása során meghatározott 3.9. ábrákra azt láthatjuk,

hogy az áram csak akkor érzékeny a mágneses tér irányának vagy nagyságának változására,

ha az nagyjából mer®leges a nanocs® tengelyére. Ezen túl megjelentek a hot spoton áthúzódó

antirezonanciás görbék, amelyek környezetében az áram különösen érzékenyen reagált a küls®

mágneses tér változásaira. Emiatt az antirezonancia görbék közelében, azaz a T0-blokád esetében

vizsgáljuk a Pauli-blokád tartományba hangolt magnetométer sörétzaj miatti érzékenységét.

A (3.23) egyenlet szerint, ha g(L)
⊥ = g

(R)
⊥ , akkor az antirezonanciás görbe éppen θ = π/2-nél

húzódik (3.9. ábra). Ilyenkor a T0-blokádot akkor tudjuk elérni, amikor a mágneses tér éppen

x-irányú (a koordináta-rendszert a 2.7. ábra de�niálja). Mágnesestér-mérésre az antirezonanciás

görbe közelében lév® tartományt szeretnénk felhasználni, ehhez a 4.3a ábra alapján (B0x, 0, B0z)

munkaponti mágneses teret választunk, ahol B0x � B0z. A munkapont megválasztása után a z

irányú kis δBz mágneses teret az áram δI megváltozásán keresztül tudjuk mérni. A 4.3b ábrán

a z irányú mágneses tér függvényében sematikusan ábrázoltuk a T0-blokád környéki szivárgó



76 FEJEZET 4. PAULI-BLOKÁDON ALAPULÓ MAGNETOMETRIA

áramot.

Inelasztikus alagutazás esete

Ha az inelasztikus alagutazás mellett szeretnénk a sörétzaj miatti érzékenységet kiszámolni,

akkor a (4.4) egyenlet alapján szükségünk van a T0-blokád környékén az áramra, mint a küls®

mágneses terek függvényére. A (3.24) egyenlet alapján ez

I(Bz = B0z + δBz) = 4
µ2
Bg

4
‖

(g⊥)2E2
S̃

α2B2
zeΓin (4.22)

alakot ölt. Az áram mágneses tér szerinti deriváltján kívül a Fano-faktor értékét is ki kell

számolnunk.

Következ® lépésben számoljuk ki inelasztikus esetben a Fano-faktor értékét a T0-blokád kör-

nyékén. Ehhez kiindulásnak tekintsük a χ-téren felírt rátaegyenletet, amit a (3.13) rátaegyenlet

általánosításával kaphatunk meg, ha a (4.7) egyenlet alapján eiχ szorzókat írunk azokba a ta-

gokba, melyek a nyel®be történ® alagutazást írják le:

ṗ0 = −Γfp0 +
4∑
j=1

eiχΓjpj, (4.23a)

ṗj = −Γjpj +
1

4
Γfp0 (j = 1, 2, 3, 4). (4.23b)

A használt jelölés megegyezik a (3.13) egyenletnél használttal. Az együttható mátrixot a (4.23)

egyenlet jobb oldalán lév® valószín¶ségek együtthatóiból konstruálhatjuk meg:

M(χ) =



−Γf eiχΓ1 eiχΓ2 eiχΓ3 eiχΓ4

1
4
Γf −Γ1 0 0 0

1
4
Γf 0 −Γ2 0 0

1
4
Γf 0 0 −Γ3 0

1
4
Γf 0 0 0 −Γ4


. (4.24)

A Fano-faktor értékét az együttható mátrix legnagyobb valós résszel rendelkez® λ1(χ) sajátér-

tékének deriváltjaiból olvashatjuk ki a (4.18) egyenlet szerint. Ehhez el®ször az M(χ) mátrix

sajátértékproblémáját kell megoldanunk. Ezt általános esetben analitikusan nem tudjuk kiszá-

molni, de jelenleg csak a T0-blokád környékén érdekel minket a Fano-faktor értéke. Ilyenkor a

T0-ból történ® alagutazási ráta, melyet most az egyszer¶ség kedvéért Γ1 = Γin

∣∣∣〈S̃|T0〉
∣∣∣2-gyel
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azonosítunk, sokkal kisebb mint a rendszer további rátái (Γ2,Γ3,Γ4,Γf). Az M(χ) együttható

mátrix legnagyobb sajátértéke így vezet®rendben nem más, mint azM(χ) mátrix determinánsa

leosztva az M(χ) mátrix második sorának és oszlopának elhagyásával képzett mátrix determi-

nánsával. A számolást elvégezve

λ1(χ) = 4Γ1
eiχ − 1

4− 3eiχ
(4.25)

adódik. Ebb®l a Fano-faktor értéke a (4.18) egyenlet értelmében

F = −i
∂2
χλ1(χ)

∂χλ1(χ)

∣∣∣∣
χ=0

= 7. (4.26)

Ez egy speciális esete az [118] cikk eredményének, mely szerint a Fano-faktor értéke

F =
2N+ +N−

N−
, (4.27)

ahol N− a blokkoló állapotok száma, N+ a nemblokkoló állapotok száma. Esetünkben a négy

(1,1) energiasajátállapot közül egy (a T0 triplett) blokkol, a másik három az nem; N− = 1 és

N+ = 3. Behelyettesítve a (4.27) egyenletbe a Fano-faktor értékére szintén 7 adódik.

A (4.26) és a (4.22) egyenleteket behelyettesítve a (4.4) összefüggésbe, megkapjuk inelasz-

tikus esetben a T0-blokád környékén a sörétzaj miatti érzékenységet:

S =

√
7

4

ES̃g⊥
αµBg2

‖

1√
Γin

. (4.28)

Kísérletileg motivált értékeket behelyettesítve g‖ = 30, g⊥ = 1, Γin = 1 GHz, ES̃ = 5 µeV,

α = 3◦ az érzékenységre S ≈ 37 nT√
Hz

eredményt kapunk, mely körülbelül egy nagyságrenddel

jobb, mint a szimpla kvantumdot alapú magnetométer esetén kapott érték.

A fent vázolt levezetés természetesen csak közvetlenül a T0-blokád környezetében ad helyes

eredményt. Amennyiben nagyobb Bz értékeket választunk, akkor érvényét veszti az áram mág-

neses térben parabolikus közelítése (lásd a (4.22) egyenletet), másrészt a Fano-faktor értéke is

eltérhet hétt®l. Numerikusan kiszámolva az áram, Fano-faktor és az S érzékenység Bz függését

a 4.4. ábra eredményeire jutunk. Az a) ábrán látható, hogy a parabolikus közelítés az áram

esetében a megadott paraméterek mellett csak néhány 100 µT értékig pontos. A T0 blokádtól

távolodva a Fano-faktor értéke lecsökken hétr®l, ahogy az a 4.4b ábrán kivehet®. A legjobb

érzékenységet a 4.4c ábra alapján a T0-blokádnál látjuk. Az ábrákon szerepl® folytonos vonalak

a numerikus eredmények, míg a kék szaggatott vonalak analitikus számolásaink eredményei.
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4.4. ábra. T0-blokád környékére hangolt Pauli-blokád alapú magnetométerben az áram, a Fano-
faktor és a magnetométer sörétzaj miatti érzékenysége a Bz mágneses tér függvényében inelasz-
tikus alagutazás mellett. A piros vonalak a numerikus eredmények, a kék szaggatott vonalak
analitikus közelítéseink. A használt paraméterek: g‖ = 30, g⊥ = 1, Γin = 1 GHz, ES̃ = 5 µeV,
α = 3◦, B0x = 100 mT.

Érdemes megjegyezni, hogy habár a 4.4c ábra szerint a legjobb érzékenységet éppen B0z = 0

mellett kapjuk, ellenben ez a választás méréstechnikai szempontból nem megfelel®. A (4.2)

egyenlet értelmében a δBz mágneses tér változás következtében megjelen® δI áramváltozás kö-

zött lineáris kapcsolatot tételeztünk fel. B0z = 0-nál a kett® közötti kapcsolat parabolikus, ezért

szükséges egy véges munkaponti B0z megválasztása. Annak érdekében, hogy a lineáris kapcsolat

domináljon a magasabb rend¶ korrekciók felett: a B0z � δBz feltételt kell kielégítenünk. Ez azt

jelenti, hogy ha például 100 nT pontosággal szeretnénk mágneses teret feloldani, akkor legalább

1 µT nagyságú munkaponti B0z-t kell választanunk.

A Pauli-blokád tartományba hangolt kett®s kvantumdottal sikerült megszabadulnunk a for-

rás és nyel® h®mérsékleti �uktuációiból származó zaj tagoktól. Ellenben a h®mérséklet következ-

tében a kapuelektródák feszültsége is �uktuálhat illetve töltéscsapdák is lehetnek a rendszerben,

így az (1,1) és (0,2) töltéskon�guráció közti ∆ energiakülönbségre is rárakódhat a �uktuáció.

Az inelasztikus esetben vizsgált magnetométerünknél az áram expliciten függött az ES̃ értékén

keresztül a ∆ paramétert®l. Ez azt is jelenti, hogy amennyiben a ∆ �uktuációja következ-

tében megjelen® áramzaj összemérhet®vé válik a mágneses tér okozta áramváltozással, akkor

a magnetométerünk érzékenysége jelent®sen romlik. Ezt elkerülend® szeretnénk megmutatni,

hogy koherens alagutazás tartományába hangolt Pauli-blokád magnetométer esetében az érzé-

kenység vezet® rendben nem függ expliciten ∆ értékét®l. Így méréstechnikailag érdemesebb a

koherens alagutazás tartományában dolgozni.

Koherens alagutazás esete

A T0-blokád jelensége inelasztikus (3.3. ábra) és koherens alagutazás (2.10. ábra) mellett is

felléphet, hiszen mindkét esetben bekövetkezhet az, hogy az (1,1) töltéskon�gurációban lév® T0
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triplett állapot lecsatolódik a többi állapottól, így blokkolja az elektronok áramlását. A követ-

kez®kben koherens alagutazás mellett számoljuk ki a T0-blokád környékén az áram mágnesestér-

függését, illetve a Fano-faktor értékét.

Koherens alagutazás esetében a T0-blokád környékén az áram a (3.11) egyenlet szerint szá-

molható. Ezt összehasonlítva az inelasztikus esetre vonatkozó (3.15) egyenlettel azt tapasztal-

juk, hogy az inelasztikus eredményb®l Γin → ΓR illetve ES̃ → t helyettesítéssel megkapjuk a

koherens alagutazásra vonatkozó kifejezéseket, azaz az áram koherens esetben

I(Bz = B0z + δBz) = 4
µ2
Bg

4
‖

(g⊥)2 t2
α2B2

zeΓR (4.29)

alakban írható fel. Láthatjuk, hogy a (4.29) egyenlet értelmében az áram vezet® rendben füg-

getlen a ∆ elhangolás értékét®l. Amennyiben a mágneses tér szerinti sorfejtésben a harmad

és magasabb rend¶ tagokat is kiírjuk, akkor azokban a tagokban már megjelenhet explicit ∆

függés.

A sörétzaj miatti érzékenység számoláshoz az áram mágnesestér-függésén kívül a Fano-

faktort kell még meghatároznunk. Ha ezt naívan a (4.27) egyenlettel szeretnénk kiszámolni,

akkor N− = 1 blokkoló és N+ = 4 vezet® állapotunk van, így a Fano-faktor értékére 9-et

kapnánk. Ellenben ez az eredmény nem helyes, ugyanis �gyelembe kell venni, hogy a négy

vezet® állapot különböz® rátával képes betölt®dni. Így a Fano-faktor számoláshoz vissza kell

térnünk a 4.2.2. alfejezetben leírt sémához. Els® lépésként a (3.1) rátaegyenletbe kell beírnunk

az eiχ faktorokat:

ṗ0 = −2ΓLp0 + 2ΓR

5∑
α=1

vαe
iχpα, α ∈ {1, 2, 3, 4, 5},

ṗα = −2ΓRvαpα +
1

2
ΓL(1− vα)p0. (4.30)

Ahol p0 jelöli annak a valószín¶ségét, hogy csak egy elektron van a kett®s kvantumdotban,

pα az egyes kételektronos állapotok valószín¶ségét adja meg. Továbbá vα [1 − vα] annak a

súlya, hogy a kételektronos Ψα állapot a (0,2) [(1,1)] töltéskon�gurációs állapotban van, vagyis
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vα = |〈Ψα|Sg〉|2. Normálási feltétel:
∑

α vα = 1. Leolvasva az együttható mátrixot:

M(χ) =



−2ΓL eiχ2ΓRv1 eiχ2ΓRv2 eiχ2ΓRv3 eiχ2ΓRv4 eiχ2ΓRv5

1
2
ΓL(1− v1) −2ΓRv1 0 0 0 0

1
2
ΓL(1− v2) 0 −2ΓRv2 0 0 0

1
2
ΓL(1− v3) 0 0 −2ΓRv3 0 0

1
2
ΓL(1− v4) 0 0 0 −2ΓRv4 0

1
2
ΓL(1− v5) 0 0 0 0 −2ΓRv5


. (4.31)

Ha a T0 blokád könyékén számolunk, akkor a T0 állapot, melyet most Ψ1-el fogunk megfeleltetni,

csak perturbatívan csatolódik a szingulettekhez, azaz v1 � 1. Az együttható mátrix legnagyobb

sajátértékét vezet® rendben λ1 = detM(χ)
detMred(χ)

alakban írhatjuk fel, ahol Mred mátrixot az M(χ)

mátrix második sorának és oszlopának elhagyásával kaphatjuk meg. A determinánsok felírása

után

detM = 16v1v2v3v4v5

(
4 + eiχ(v1 + v2 + v3 + v4 + v5 − 5)

)
ΓLΓ5

R, (4.32a)

detMred = −8v2v3v4v5

(
4 + eiχ(v2 + v3 + v4 + v5 − 4)

)
ΓLΓ4

R, (4.32b)

kihasználjuk a
∑

α vα = 1 normálást, majd felírjuk az együttható mátrix legnagyobb sajátérté-

két:

λ1(χ) = 8v1ΓR
eiχ − 1

4− 3eiχ
. (4.33)

A kifejezés hasonló alakot öltött, mint az inelasztikus esetben, ezért nem meglep®, hogy a (4.18)

egyenlet alapján a Fano-faktorra szintén 7-et kapunk. A sörétzaj miatti érzékenység

S =

√
7

4

tg⊥
αµBg2

‖

1√
ΓR

, (4.34)

ami megegyezik az inelasztikus esetben az érzékenységre kiszámolt (4.28) egyenlettel, ha Γin →
ΓR és ES̃ → t helyettesítéssel élünk. Azaz tipikus g‖ = 30, g⊥ = 1, ΓR = 1 GHz, t = 5 µeV,

α = 3◦ értékekre kiértékelve hasonlóan S ≈ 37 nT√
Hz

adódik.

A 4.5. ábrán az áramot, a Fano-faktort és az érzékenységet is kirajzoltuk a z-irányú mágneses

tér függvényében a T0-blokád környékén. A piros vonalak numerikus számolásaink eredményei,

míg a kék szaggatott vonalak a korábban analitikusan tárgyalt eredmények, melyek közvetlenül

a T0-blokád közelében érvényesek. Összevetve az inelasztikus esettel (4.4. ábra) láthatjuk, hogy
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4.5. ábra. T0-blokád környékére hangolt Pauli-blokád alapú magnetométerben az áram, a Fano-
faktor és a magnetométer sörétzaj miatti érzékenysége a Bz mágneses tér függvényében koherens
alagutazás mellett. A piros vonalak a numerikus eredmények, a kék szaggatott vonalak a dolgo-
zatban meghatározott analitikus közelítések. A használt paraméterek: g‖ = 30, g⊥ = 1, ΓR = 1
GHz, t = 5 µeV, α = 3◦, ∆ = 0, B0x = 100 mT.

Γin = ΓR és ES̃ = t megfeleltetések miatt a T0-blokád közelében hasonló a görbék lefutása,

ellenben globálisan (például nagyobb Bz terek mellett) már eltér® eredményeket kapunk a két

esetben.

Bár koherens alagutazás mellett nagyon hasonló eredményeket kaptunk, mint az inelaszti-

kus esetben, de az egyik nagy különbség az, hogy az áram és az érzékenység is a T0-blokád

környékén ∆ elhangolásfüggetlen, azaz a h®mérséklet miatt a kapuelektródákon megjelen® fe-

szültség�uktuáció vagy a töltéscsapdák nem rombolják le a magnetométerünk érzékenységét.

4.4. Összefoglalás, diszkusszió

Ebben a fejezetben végigkövettük az árammérésen alapuló magnetométerek sörétzaj miatti érzé-

kenység számolását. Legfontosabb eredményként felvetettük Pauli-blokád tartományba hangolt

kett®s kvantumdotok magnetométerként történ® alkalmazását. Demonstráltuk, hogy ezen mag-

netométerek sörétzaj miatti érzékenysége 100 nT√
Hz

alatti is lehet, további el®nyökkel társulva

(lásd lent) versenyképessé teheti a ma használatos magnetométerek kategóriájában. További

el®nyként tudjuk felsorolni, hogy robusztussá tehet® a mindig jelenlév® érzékenység-romboló

különféle elektromos potenciál-�uktuációkkal szemben. Viszonylag kis detektálási térfogat mi-

att a javasolt elrendezés alkalmazható lehet pásztázó mágneses mikroszkópia szenzorként.

Konkrét realizációként a görbült szén nanocsöveken de�niált kett®s kvantumdotokat tekin-

tettünk, amely számos a következ®kben felsorolt okok miatt potenciális platform lehet magne-

tométerek számára:

(i) Nagy tisztaságú görbült nanocsöveket már legyártottak, és bennük meg�gyelték a Pauli-

blokád jelenségét. A fejezetben tárgyalt T0-blokádot is kísérletileg már kimérték. [1]
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(ii) Nanocs® kvantumdotokat már használtak elektromos tér letapogatásra, így a technoló-

giai feltételek már közel adottak a mágneses tér letapogatáshoz is [113].

(iii) Az el®z® pont alapján elképzelhet®, hogy a szén nanocs® kett®s kvantumdotokat hibrid

szenzorként használjuk, azaz in situ tudunk az elektromos és mágneses tér letapogató üzemmó-

dok között váltani.

(iv) A nanocsövek esetén a detektálási térfogat ∼ 10−21 m3 nagyságrend¶, így a nm-es skálán

változó mágneses terek letapogatására is alkalmas.

(v) Er®teljes g-tenzor anizotrópia miatt nagy pontosságú 100 nT√
Hz

alatti érzékenység érhet®

el.

(vi) A 4.1. ábra alapján a 10−21 m3 detektálási térfogat és a 100 nT√
Hz

pontosság együtt egy

versenyképes magnetométer jellemz®i, azaz ekkora detektálási térfogat mellett ilyen jó érzé-

kenységet még nem értek el a ma használatos magnetométerek.

(vii) Pauli-blokád magnetometriánál a kontaktusok feszültség�uktuációjától védett a rend-

szer.

(viii) Koherens alagutazás tartományába hangolva védetté tehet® a kapuelektródák �uktu-

ációjának és a töltéscsapdák érzékenység-romboló hatásaitól.

(ix) A szén nanocsövekben a magspinek kis koncentrációja és a gyenge hiper�nom kölcsön-

hatás miatt a magspinek által generált mágneses zaj gyenge összehasonlítva más magnetométer

platformokkal [28, 29, 30].

A számos el®ny mellett érdemes körüljárni az általunk vizsgált mérési elrendezés egyik prob-

lémáját, mely a nagyfokú mechanikai stabilitással kapcsolatos. Ahogy azt a 4.3. ábrán bemutat-

tuk, az áram a mágneses térnek arra a komponensére érzékeny, mely mer®leges a munkaponti

mágneses térre. Így els® lépésként egy homogén (munkaponti) mágneses teret kell bekapcsol-

nunk, mely nagyjából x irányú, például B0 = (100, 0, 0.25) mT. A B0z véges kis értékére a

lineáris közelítés alkalmazhatósága miatt van szükségünk. Ezek után az áram mérésével lehe-

t®ségünk van δBz meghatározására, mely a mérend® mágneses tér z komponense. Ellenben a

jelenlév® mechanikai zajok miatt a kett®s kvantumdot és a munkaponti mágneses tér relatív

helyzete megváltozhat. Például, ha a mechanikai instabilitás miatt a nanocs® az y tengely körül

egy kis β = 1/50 ≈ 1◦-os szöggel elfordul, akkor a munkaponti mágneses tér z komponense

B0z sin β ≈ 2 mT értékkel megn®. Ez nagyságrendileg elhangolja az eredeti 0.25 mT-ás értéket.

Ez az egyszer¶ számolás is rámutatott, hogy az általunk vázolt elrendezésben a Pauli-blokád

magnetometria csak akkor lehet alapja egy jöv®beli potenciális berendezésnek, ha sikerül biz-

tosítani a nagyfokú mechanikai stabilitást.
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Habár a dolgozatban speciálisan nanocsövön mutattuk be a Pauli-blokád magnetometria

el®nyeit, más kett®s kvantumdot rendszerek is használhatóak, ha a 4.3. ábrán szerepl® g-tenzor

struktúrát biztosítani tudjuk.
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5. fejezet

Alharmonikus Rabi-oszcillációk

5.1. Bevezetés

Az el®z® fejezetekben kett®s kvantumdotok transzport tulajdonságait tárgyaltuk, mely isme-

retek alapvet® fontosságúak lehetnek egy jöv®beli kvantumszámítógépben a qubit kiolvasása

során. Ez a fejezet a korábbiaktól kissé elkülönül, mert itt nem kett®s, hanem szimpla kvan-

tumdotokat vizsgálunk, illetve a transzport tulajdonságok helyett a qubitek koherens gerjesztése

kerül el®térbe. Ezeket az ismereteket egy kvantumszámítógépben az egyqubites m¶veletek kap-

csán lehet majd hasznosítani. A korábbi fejezetekben leírtakkal a kapcsolatot az adja, hogy

elméleti modellünket szintén szén nanocs® kvantumbitek leírására használjuk fel.

Ha egy kvantumszámítógép segítségével m¶veletet szeretnénk végezni, akkor a qubitet egy-

és kétqubites kapuk sorozatán kell átvezetnünk. Amennyiben a kvantumbitünk egy spin qubit

(Loss-DiVincenzo qubit), akkor az elektron spin rezonancia (ESR) paramétereinek megfelel®

megválasztásával tetsz®leges egyqubites kaput tudunk implementálni [121, 62]. Ennek részlete-

it és jelöléseit tekintsük át els® lépésként. Kapcsoljunk be egy sztatikus mágneses teret, melynek

következtében a felhasadt qubit állapotok energiakülönbsége ~ωL, ahol ωL a Larmor-frekvencia.

Ilyenkor egy tetsz®leges spinállapot éppen ωL szögsebességgel fog precesszálni a küls® mágne-

ses tér iránya körül. Ezek után a sztatikus mágneses térre mer®legesen bekapcsolunk egy Bac

amplitúdójú, ω frekvenciájú, oszcilláló mágneses teret. Ha az AC mágneses tér ~ω energiakvan-

tumja éppen megegyezik a ~ωL értékkel, akkor az alap és gerjesztett állapot között egy koherens

spinoszcilláció játszódik le. Ezt a folyamatot Rabi-oszcillációnak is nevezik, a hozzá tartozó Ω

Rabi-frekvencia pedig arányos az AC mágneses tér Bac amplitúdójával. Ha az AC mágneses tér

amplitúdóját és bekapcsolásának hosszát hangoljuk, akkor tetsz®leges egyqubites kaput tudunk

85
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implementálni.

A kísérletek során a kvantumbitek koherens kontrollját az ESR helyett gyakran az EDSR-

rel (elektromosan gerjesztett spin rezonancia; Electric Dipole Spin Resonance) valósítják meg

[11, 54, 55, 56, 57]. Ekkor az AC mágneses teret kiváltják AC elektromos tér használatával,

mely kísérletileg jobban kezelhet®, hiszen az az elektródákra ráadott váltófeszültséggel könnyen

el®állítható. További el®nye, hogy az elektromos teret térben jobban lehet lokalizálni, így egy

több kvantumdotos rendszerben szelektívebben lehet az egyes qubiteket vezérelni. Ha a rendszer

egy térben inhomogén, de sztatikus mágneses térben helyezkedik el, akkor az oszcilláló elekt-

romos tér által térben megrángatott elektron e�ektíven egy id®ben változó mágneses teret fog

érezni, mely az el®z® bekezdésben leírtak alapján a paraméterek helyes megválasztása mellett

koherens Rabi-oszcillációt idézhet el®. Térben inhomogén mágneses tér mellett más, a spin és

az oszcilláló mozgás közötti csatolás (spin-pálya kölcsönhatás, hiper�nom kölcsönhatás, stb.) is

alapja lehet az EDSR-nek.

Ha az ESR során az oszcilláló mágneses tér frekvenciáját nem sikerül pontosan a Larmor-

frekvenciára hangolni, akkor nem alakul ki teljes koherens spinoszcilláció az alap és gerjesz-

tett állapot között, illetve a Rabi-frekvencia értéke is kissé elhangolódhat. Már 1965-ben leír-

ták, hogy létezhetnek alharmonikus Rabi-oszcillációk is [62], vagyis akkor is kialakulhat teljes

és koherens spinoszcilláció, amikor a gerjeszt® frekvencia törtrésze a Larmor-frekvenciának,

~ω = ~ωL/N , ahol N ∈ Z+. Ha ~ωL spinfelhasadás értéke dominál a transzverzális tér Bac

amplitúdója felett, akkor az N -dik alharmonikushoz tartozó Ω(N) Rabi-frekvencia értéke

Ω(N) ∝ Bac

(
Bac

~ωL

)(N−1)

(5.1)

függést mutat. Az (5.1) egyenlet értelmében a magasabb alharmonikusokhoz nagyságrendekkel

alacsonyabb Rabi-frekvencia tartozik. A mágneses tér Bac amplitúdójának növelésével az alap

és minden alharmonikus Rabi-frekvencia értéke növekszik.

Alharmonikus Rabi-oszcillációkat EDSR mérések során már meg�gyeltek GaAs [58], InAs

nanodrót [59], InSb nanodrót [60], Si/SiGe [61], szén nanocs® [1, 25] alapú kvantumdotok-

ban. Alharmonikus gerjesztések elméletét kidolgozták GaAs-be helyezett Si donor [122] és

In0.5Ga0.5As/GaAs kvantumdotok esetében, ahol a g-tenzor nemlineáris elektromostér-függése

volt felel®s a jelenségért. Tárgyalták az alharmonikus gerjesztés jelenségét nemlineáris töltés-

dinamika [123], er®sen gerjesztett többsávos rendszer [124] és hajlított nanocs® [100] esetén is.

A [125] cikkben nanodróton lév® kvantumdotok kontrollját szimulálták Coulomb- és spin-pálya
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kölcsönhatás mellett, a [126] cikkben az el®z® modellt még Overhauser-tér (magspinek által kel-

tett mágneses tér) �gyelembe vételével b®vítették. Szén nanocsövön szoros-kötés¶ közelítésen

alapuló szimulációt görbület és vakancia �gyelembe vételével végeztek [127].

A fejezetben célunk egy EDSR mérés egyszer¶ modelljének megalkotása, melynek motiváci-

ója az elmúlt évek kísérletein alapul. A kísérleti eredmények közül a szén nanocs® kvantumdo-

tokon végrehajtott munkákra fókuszálunk, ezen belül is a [1, 25] cikkek eredményeit szeretnénk

megérteni. Ezen cikkek alapján tekintsük át röviden az EDSR mérés menetét: szén nanocs®

kett®s kvantumdotokat Pauli-blokád tartományba hangolnak, majd oszcilláló elektromos teret

kapcsolnak szelektíven az egyik (egyszer¶ség kedvéért a bal oldali) kvantumdotra. Az AC tér

megfelel® frekvencia választása esetén a bal oldali dotban koherens Rabi-oszcilláció játszódik le.

Ha megfelel® fázisban kapcsoljuk ki az elektromos teret, akkor a bal oldali qubitünk éppen �át-

fordul�, így feloldódik a Pauli-blokád, és át tud alagutazni az elektron a jobb oldali dotba, majd

a nyel®be. Ezután újabb elektron érkezik a bal oldali kvantumdotba és ismételten beáll a Pauli-

blokád. A folyamatot periodikusan ismételve a rendszeren átfolyó áramot lehet mérni. Kísérleti

eredményeiken az átfolyó áramot mutatják a küls® sztatikus mágneses tér és az elektromos tér

frekvenciájának függvényében. A [1] cikk 4. ábráján több (legalább 5) rezonáns vonal látha-

tó, mely egyértelm¶ bizonyítéka az alharmonikus gerjesztéseknek. További érdekesség, hogy az

alap- és alharmonikusokhoz közel azonos nagyságrend¶ áram tartozik, mely sugallhatja azt,

hogy a Rabi-frekvencia azonos nagyságrend¶ az alapharmonikus és a különböz® alharmoni-

kusok esetében. A kísérlettel kapcsolatban érdemes még leírnunk, hogy elektromosan er®sen

gerjesztett esetet vizsgálnak, azaz az elektromos tér hatására az elektron nagyobb amplitúdóval

rezeg, mint amekkora hullámcsomagjának lineáris mérete.

A kísérlet leírásához egy egyszer¶ 1D-s modellt alkotunk, ahol az elektront (spin qubitet)

egy parabolikus bezáró potenciálba képzeljük el, melyben a hullámfüggvény lineáris kiterjedése

L (5.1. ábra). Az oszcilláló elektromos tér megrázza A amplitúdóval az elektronunkat. Például

magspinek vagy szennyez®k kelthetnek gyenge, rendezetlen, a sztatikus mágneses térre mer®le-

ges mágneses teret, mely összecsatolja a térbeli mozgást és a spinállapotot. Ebben a modellben

számolásainkat a gyengén (A � L), közepesen er®sen (A ∼ L) és az er®sen (A � L) gerjesz-

tett esetben is tárgyaljuk. Eredményként az alapharmonikus és a különböz® alharmonikusokhoz

tartozó Rabi-frekvenciákat adjuk meg az elektromos tér amplitúdójának függvényeként.

A következ®kben összefoglaljuk milyen kérdésekre keressük a választ a modellünk segítségé-

vel:

(i) Kvantuminformáció-feldolgozás szempontjából fontos, hogy minél gyorsabban tudjuk a
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5.1. ábra. Az elektromosan gerjesztett Rabi-oszcilláció egyszer¶ modellje. Egy z-irányú na-
nodróton található kvantumdotba zárt elektron ψ0(z) hullámfüggvénye látható, mely homogén
z-irányú mágneses térben és térben rendezetlen transzverzális mágneses térben (az ábrán szürke
nyilakkal reprezentálva) mozog az E(t) id®függ® elektromos tér miatt.

qubitet manipulálni, azaz a Rabi-frekvencia minél nagyobb legyen. Az (5.1) perturbatív egyen-

lettel analóg módon az EDSR-nél is azt várjuk kis gerjeszt® terek esetén, hogy minél nagyobb az

elektromos tér amplitúdója, annál gyorsabb a Rabi-oszcilláció. Felmerül a kérdés, hogy er®sen

gerjesztett határesetben a spin dinamikája a mágneses rezonanciából ismert Rabi-oszcillációk

fenomenológiáját követi-e. Ha igen, akkor a Rabi-frekvenciát az elektromos tér amplitúdójá-

nak függvényében ábrázolva a kis tereknél monoton növ® függvény nagy terekre szaturálódni

(telít®dni) fog, avagy megjelenik egy lokális maximum, ahol a leggyorsabb a Rabi-oszcilláció?

(ii) Modellünk meg tudja-e magyarázni, hogy az er®sen gerjesztett határesetben a Rabi-

frekvenciák azonos nagyságrendbe esnek. Hogyan viselkednek az alharmonikus gerjesztésekhez

tartozó Rabi-frekvenciák az elektromos tér amplitúdójának függvényében?

A fejezet az alábbiak szerint tagolódik: el®ször vázoljuk egyszer¶ modellünket, melyet szén

nanocs® dotok esetében tanulmányozunk az 5.3. alfejezetben. A fejezetet a korábbiakhoz ha-

sonlóan összefoglalás és diszkusszió zárja.

5.2. EDSR modellje

5.2.1. Hamilton-operátor az együtt mozgó bázisban

Tekintsünk egy m tömeg¶, spinnel rendelkez® elektront egy egydimenziós parabolikus bezá-

ró potenciálban, mely longitudinális (z irányú), homogén, id®ben állandó küls® B mágneses

térben helyezkedik el (5.1. ábra). Vegyünk �gyelembe egy transzverzális (x irányú), gyenge,
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rendezetlen, de szintén sztatikus B⊥(z) mágneses teret is. A rendszert leíró Hamilton-operátor:

Hstat =
p2
z

2m
+

1

2
mω2

0z
2 +

1

2
Bσz +

1

2
B⊥(z)σx, (5.2)

ahol σx,z az els® és harmadik Pauli-mátrix, mely az elektron spinjére hat. Az egyszer¶ség ked-

véért a spinre ható egységoperátorokat nem jelöltük. A bezáró potenciált jellemz® ω0 körfrek-

vencia mellett vezessük be az L =
√

~/(mω0) oszcillátorhosszt is, mely a hullámfüggvényeink

jellegzetes hosszskáláját adja meg.

A B⊥(z) transzverzális teret elgondolhatjuk, mint egymástól a távolságra elhelyezked® mag-

spinek vagy más rövid hatótávolságú szennyez®k által keltett mágneses teret, mely jó közelítéssel

modellezhet® Dirac-delta függvények összegével:

B⊥(z) = a
∑
i

ξiδ(z − zi). (5.3)

A delta-függvények amplitúdóját tekintsük egymástól független, nulla várható érték¶ véletlen

változóknak, azaz 〈ξi〉 = 0 és 〈ξiξj〉 = ξ2δi,j. Érdemes megjegyeznünk, hogy az egyszer¶bb

számolás kedvéért B, B⊥, ξi, és ξ paramétereket is energia dimenziójúaknak választottuk. A

kvantumdot L mérete legyen sokkal nagyobb, mint a szennyez®ket jellemz® a rácsállandó, azaz

az elektron viszonylag sok szennyez® együttes hatását érzékelje!

Az (5.2) Hamilton-operátor els® három tagja könnyen diagonalizálható, hiszen a sajátál-

lapotai a spinek és az |n〉 (n ∈ N) oszcillátor hullámfüggvények direkt szorzataiként írhatóak

fel. Annak érdekében, hogy az utolsó 1
2
B⊥(z)σx tag jellegzetes energiaskáláját meghatározzuk,

számoljuk ki a B⊥(z) transzverzális tér várható értékét az |n〉 oszcillátor hullámfüggvények

között. A centrális határeloszlás tétele alapján eredményként egy nulla várható érték¶ normá-

lis eloszlású véletlen változót kapunk, melynek szórása ξ
√

a
L
nagyságrendjébe esik. Végezzük

el a számolást konkrétan az alapállapoti hullámfüggvények között: B̃⊥ ≡
√〈
〈0|B⊥(z)|0〉2

〉
dis
,

amelynek értéke

B̃2
⊥ =

∑
i

a2ξ2ψ4
0(zi) ≈ aξ2

∫ ∞
−∞

ψ4
0(z)dz = ξ2 a

L
√

2π
. (5.4)

A számolás során a ψ0(z) = 1√√
πL
e−

z2

2L2 alapállapoti hullámfüggvényt használtuk fel, 〈.〉dis

pedig a szennyez®k realizációjára történ® átlagolást jelentette.

Amennyiben koherens Rabi-oszcillációt szeretnék megvalósítani az alapállapoti hullámfügg-

vényekhez tartozó két spinállapot között (|0〉| ↓〉 és |0〉| ↑〉), akkor be kell kapcsolnunk egy
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oszcilláló longitudinális elektromos teret, melyhez tartozó Hamilton-operátor:

HE = |e|Eacz cos(ωt) (5.5)

alakú. Szükséges megjegyezni, hogy egy elektromágneses hullámban az oszcilláló elektromos tér

mellett szükségszer¶en fel kell lépnie egy oszcilláló mágneses térnek is, melynek amplitúdója

Eac/c, ahol c a közegbeli fénysebesség. Ez a mágneses tér érték elhanyagolható a problémában

szerepl® egyéb kísérletileg releváns mágneses terek mellett (B⊥(z), B), így a kés®bbiek során

csak az oszcilláló elektromos tér járulékát vesszük �gyelembe. A gerjesztés Eac er®sségéhez

tartozó hosszskálát A = |e|EacL
2/~ω0 alakban de�niálhatjuk, melynek szemléletes jelentése,

hogy az oszcilláló elektromos tér ekkora amplitúdóval rezgeti be a hullámfüggvényt a z tengely

mentén. A fejezet további részében egy kísérletileg releváns energia hierarchia mellett

~ω0 � B ∼ ~ω � B̃⊥ (5.6)

folytatjuk a számolást. Az (5.6) egyenlet alapján a pálya állapotok ~ω0 távolsága sokkal na-

gyobb, mint a spinek felhasadását jellemz® B mágneses tér. A koherens Rabi-oszcillációk elérése

érdekében az elektromos tér frekvenciáját a spinfelhasadás értékére hangoljuk, B ∼ ~ω. A B̃⊥

transzverzális mágneses teret ehhez képest perturbációnak tekintjük.

Célunk a koherens spin-dinamika tárgyalása a közepesen er®sen gerjesztett határesetben,

azaz amikor az elektromos tér által megrángatott hullámfüggvény mozgásának A amplitúdója

összemérhet® a bezáró potenciál L oszcillátorhosszával. Ez a feltétel akkor valósulhat meg,

ha |e|EacL ∼ ~ω0. A közepesen er®sen gerjesztett eset vizsgálatának motivációja, hogy ez

egy kísérletileg is vizsgált tartomány. Például a [25] cikk (elektromos tér amplitúdó Eac ≈
4× 104 V/m; oszcillátorhossz L ≈ 100 nm; szinttávolság ~ω0 ≈ 3 meV) adatait felhasználva az

A/L értékre körülbelül 1,3 adódik.

Már a közepesen er®sen gerjesztett határesetben sem kezelhet® perturbációként az elektro-

mos tér a harmonikus oszcillátor ~ω0 szinttávolságához képest. A perturbációszámítás helyett

a H = Hstat + HE Hamilton-operátort áttranszformáljuk a mozgó (a változó helyzet¶ para-

bolikus potenciált követ®) hullámfüggvények bázisába [128, 129]. A transzformációt az U(t) =∑
n |n〉〈n(t)| unitér operátorral írjuk le, ahol |n(t)〉 a pillanatnyi p2

z/2m + mω2
0z

2/2 + HE(t)

Hamilton-operátor n-dik harmonikus oszcillátor sajátállapota. Az |n(t)〉 állapothoz tartozó

hullámfüggvényeket legegyszer¶bben az |n〉-hez tartozó ψn(z) hullámfüggvényekb®l származ-

tathatjuk a z → z+A cos (ωt) helyettesítéssel. Az együtt mozgó bázisba történ® transzformáció
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eredményeként a H ′nm = 〈n|
(
UHU † + i~U̇U †

)
|m〉 Hamilton-mátrixot kapjuk, melynek elemei

H ′nm = En(t)δnm +
1

2
Bδnmσz +

1

2
B̄nm
⊥ (t)σx − εnm(t) (5.7)

alakban írhatóak fel. Az egyes tagok jelentése: En(t) az oszcillátor állapotok elektromos tér

miatti energia eltolódását írja le; a transzformáció eredményeként a B̄nm
⊥ (t) ≡ 〈n(t)|B⊥(z)|m(t)〉

transzverzális mágneses tér már id®függ® térként kerül leírásra, a spinfüggetlen utolsó tag

εnm(t) =
i~ωA√

2L
sinωt

(√
nδn,m+1 −

√
mδm,n+1

)
(5.8)

a transzformációban �gyelembe veend® i~U̇U † operátor miatt jelenik meg.

5.2.2. Alap- és alharmonikus Rabi-oszcillációk

Az együtt mozgó rendszerbe történ® áttérés után az alapállapoti spin-dinamika egy olyan 2× 2

e�ektív H ′00 Hamilton-operátorral írható le, melyet a H ′nm mátrixból egyszer¶en n = m = 0

csonkolással olvashatunk ki. A magasabb energiájú pályaállapotokat �gyelembe vev® másod-

rend¶ Schrie�er-Wol� perturbációszámítással megvizsgálhatjuk, hogy mikor elegend® a H ′00

Hamilton-operátor használata. A H ′00-hoz másodrendben számolt korrekció B̄01
⊥ ε10/~ω0 alakú

tagokat tartalmaz, ezek nagyságrendje az (5.8) egyenlet alapján B̃⊥(ω/ω0)(A/L). Ezen tagok

elhagyása mindaddig jogos amíg kielégítjük az A� Lω0/ω feltételt, ami az A ∼ L és az (5.6)

kitételek esetében mindig teljesül.

Ezen érvelés és az (5.7) egyenlet alapján a spin-dinamika leírására az alábbi 2×2-es e�ektív

spin Hamilton-operátort használjuk:

H ′00 =
1

2
Bσz +

1

2
B̄⊥(t)σx, (5.9)

ahol az egyszer¶bb jelölés kedvéért de�niáltuk a B̄⊥(t) ≡ 〈0(t)|B⊥(z)|0(t)〉 kollektív transzver-

zális teret. Elvégezzük a B̄⊥(t) Fourier-kifejtését, a Fourier-együtthatókat konstansoktól elte-

kintve a többfotonos Ω(N) Rabi-frekvenciákkal azonosítjuk:

B̄⊥(t) = ~Ω(0) +
∞∑
N=1

2~Ω(N) cos (Nωt), (5.10)

~Ω(N) =
1

2π

∫ 2π

0

d(ωt)B̄⊥(t) cos (Nωt), (5.11)
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5.2. ábra. Az elektron megtalálási valószín¶ségének és a kollektív transzverzális térnek az
id®függése különböz® er®sség¶ gerjesztések esetében. Az azonos gerjesztésekhez tartozó ábrák
egy oszlopban találhatóak. Az a,b,c) ábrákon az elektron megtalálási valószín¶sége szerepel
az id® és a pozíció függvényében. A sötétebb színek nagyobb valószín¶séget jelölnek. A d,e,f)
ábrákon a kollektív transzverzális tér id®függése szerepel egy konkrét ξi realizációra.

ahol a kifejtésben csak a koszinuszos tagok jelennek meg, mert HE(t) és így B̄⊥(t) is az id®nek

páros függvénye.

A B̄⊥(t) id®ben periodikus, mert az elektromos tér periodikusan rázza a hullámfüggvényt,

a mágneses terek pedig sztatikusak. Ennek következménye, hogy a B̄⊥(t) kollektív transzverzá-

lis tér Fourier-spektruma diszkrét. B̄⊥(t) Fourier-komponenseit az alap- és alharmonikus (más

néven többfotonos) Rabi-frekvenciáknak feleltethetjük meg. Habár az elektromos tér monokro-

matikus, az e�ektív spin-gerjesztésben megjelennek az ω alharmonikusai. Az alharmonikusok

annál jelent®sebb szerepet játszanak, minél er®sebb az elektromos gerjesztés. Ezt láthatjuk

az 5.2. ábrán is. Kis gerjesztés mellett (az 5.2a,d ábra) a kollektív transzverzális tér esetében

csak az alapharmonikus dominál. Ellenben er®sen gerjesztett határesetben (az 5.2c,f ábra) már

az alap- és alharmonikus Rabi-frekvenciák is jelent®sek.

Amennyiben a két spinállapot B energia felhasadása N egész számú többszöröse az elektro-

mos tér ~ω energiakvantumjának, azaz B = ~ωN , akkor koherens spinoszcillációt fogunk látni

a két állapot között, melynek frekvenciája |Ω(N)|, ezt nevezzük N -fotonos Rabi-frekvenciának.
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Nem szabad elfelejtenünk, hogy Ω(N) is egy véletlen változó, melynek értéke függ a konkrét ξi

szennyez® kon�gurációtól. A tipikus N -fotonos Rabi-frekvenciát Ω(N) szórásával jellemezhetjük:

σ
(
Ω(N)

)
≡
√〈

[Ω(N)]
2 〉

dis
. Ennek értékét az (5.11) egyenlet segítségével az alábbiak alapján

számíthatjuk ki:

σ2
(
Ω(N)

)
=

1

4π2

∫ 2π

0

d(ωt)

∫ 2π

0

d(ωt′) cos (Nωt) cos (Nωt′)
〈
B̄⊥(t)B̄⊥(t′)

〉
dis
, (5.12)

ahol

〈
B̄⊥(t)B̄⊥(t′)

〉
dis

= a2

∫ ∞
−∞

dz

∫ ∞
−∞

dz′
∑
i,j

ψ2
0(z + A cosωt)ψ2

0(z′ + A cosωt′)

× δ(z − zi)δ(z′ − zj)〈ξiξj〉 (5.13a)

= aξ2

∫ ∞
−∞

dzψ2
0(z + A cosωt)ψ2

0(z + A cosωt′). (5.13b)

A z szerinti integrál elvégzése után az alábbi alakra egyszer¶södik az N -fotonos Rabi-frekvencia

szórása, melyre a kés®bbiek során csak mint �Rabi-frekvencia� fogunk hivatkozni:

σ
(
Ω(N)

)
=

B̃⊥
2π~

[∫ 2π

0

dτ

∫ 2π

0

dτ ′e−
A2

2L2 (cos τ−cos τ ′)2 cos (Nτ) cos (Nτ ′)

]1/2

. (5.14)

5.2.3. Eredmények diszkussziója

Az 5.3. ábrán kirajzoltuk az N -fotonos Rabi-frekvenciákat az A oszcillációs amplitúdó függvé-

nyeként, melyet az (5.14) egyenlet numerikus integrálásával határoztunk meg. A kapott görbék

legfontosabb tulajdonságai a következ®ek: (i) a gyenge gerjesztés esetében (A� L) perturbatív

számolás segítségével megmutatható, hogy az N -fotonos Rabi-frekvencia arányos AN ∝ EN
ac-

nel. A kifejezés pontos alakját a σ
(
Ω(N)

)
≈ B̃⊥

~
AN

LN

√
(2N)!

(2NN !)3
aszimptotát az (5.14) egyenlet

sorfejtéséb®l kaptuk meg. (ii) A közepesen er®s gerjesztés A & L esetében az alharmonikus

rezonanciákhoz tartozó N ≥ 2 Rabi-frekvenciák összemérhet®vé válnak az alap rezonanciá-

hoz tartozó N = 1 Rabi-frekvenciával. Ez egy jelent®s eltérés a gyenge gerjesztéshez képest,

ahol a magasabb alharmonikusokhoz nagyságrenddel kisebb Rabi-frekvenciák tartoztak. (iii)

Az A ∼ L tartományban a Rabi-frekvencia görbéknek maximuma van. Meg�gyelhetjük, hogy

a maximum helye a nagyobb A-k irányába tolódik el, ha nagyobb N -hez tartozó görbét né-

zünk. A maximális Rabi-frekvencia értéke pedig csökken az N fotonszám növelésével. (iv) A

maximum elérése után a gerjesztés er®sségének növelésével, azaz az A > L tartományban a



94 FEJEZET 5. ALHARMONIKUS RABI-OSZCILLÁCIÓK

5.3. ábra. N -fotonos Rabi-frekvencia függése a gerjesztés er®sségét®l, N = 1, 2, 3 esetek-
ben. Vastag piros vonallal az (5.15) egyenlet A � L aszimptotikus eredményét rajzoltuk ki.
Az ábra két legfontosabb mondanivalója: (i) A gerjesztés er®sségének függvényében a Rabi-
frekvenciának maximuma van. (ii) Er®s gerjesztés határesetében a különböz® alharmonikusok-
hoz tartozó Rabi-frekvenciák egy nagyságrendbe esnek. Az ábra jobb alsó részén sematikusan
megmutattuk, hogy az N -fotonos átmenet során az elektromos tér energiakvantumja éppen
N -ed része a Larmor-frekvenciának.

Rabi-frekvencia értéke csökkenni kezd. Ennek a csökkenésnek az aszimptotikus alakját hosszas

analitikus számolás segítségével N = 1 és A� L esetre egzaktul is meg tudtuk adni:

σ
(
Ω(1)

)
≈ B̃⊥

~

√
L

A

[(
C

(1)
1 + C

(1)
2 ln

A

L

)]1/2

, (5.15)

ahol C(1)
1 = 7 ln 2−4+γ√

2π3
≈ 0.18 és C(1)

2 =
√

2
π3 ≈ 0.25, γ-val pedig az Euler-Mascheroni-állandót

jelöltük. Az aszimptotikus viselkedést piros vonallal jelöltük az 5.3. ábrán.

Az A � L tartományban a Rabi-frekvencia (5.15) kifejezésnek megfelel®
√
L/A szerinti

csökkenését egyszer¶ magyarázattal is megérthetjük. Ehhez tekintsünk cikk-cakk alakú elekt-

romos gerjeszt® teret, azaz HE ∝ cosωt helyett HE = |e|Eaczf(t) Hamilton-operátort vegyünk,

ahol az f(t) lineáris szakaszokból felépül® függvény, amely értéke 1-r®l (-1)-re csökken [(-1)-r®l

1-re n®] az els® [második] félperiódusban. Az f(t) függvény esetében a hullámfüggvényünk ál-

landó 2ωA/π nagyságú sebességgel mozog ide-oda az elektromos tér nélküli pozíciója körül. Egy

L hosszúságú szakaszon ∆t = Lπ/(2ωA) id® alatt söpör végig a hullámfüggvényünk. Ebben az
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esetben az N = 1-hez tartozó Rabi-frekvencia az (5.11) egyenlet alapján

~Ω(1) ≈ 1

2

L

A

[2A/L]∑
j=0

B̄⊥(j∆t) cos(ωj∆t) (5.16)

összeg alakban közelíthet®, ahol [2A/L] egészrész függvény szerepel. Ha j′ 6= j, akkor ezen

két pont között a hullámfüggvény elmozdulása legalább L, így a hozzájuk tartozó kollektív

transzverzális terek egymással korrelálatlanok: 〈B̄⊥(j∆t)B̄⊥(j′∆t)〉dis ∝ δj,j′ . A Rabi-frekvencia

szórására

σ
(
Ω(1)

)
≈ LB̃⊥

2~A

√√√√[2A/L]∑
j=0

cos2(ωj∆t) ≈ B̃⊥
2~

√
L

A
(5.17)

adódik. Ezzel az f(t) függvénnyel sikerült viszonylag egyszer¶ megfontolással reprodukálni a

Rabi-frekvencia csökken® viselkedését azA� L tartományban. Eredményünket összehasonlítva

az (5.15) egyenlettel láthatjuk, hogy le tudtuk írni a Rabi-frekvencia
√
L/A függését, ellenben

a logaritmikus korrekció ebben a modellben nem jelenik meg.

Az eddigiek alapján a legfontosabb eredményünk az, hogy létezik egy optimális elektromos

tér amplitúdó, melynél a Rabi-frekvencia maximális. Azaz, ha a leggyorsabb qubit manipulálás

a célunk, akkor nem szabad minden határon túl növelni az elektromos tér amplitúdóját, hanem

az optimális Eac ∼ ~ω0/|e|L nagyságrend¶ teret kell alkalmazni, mellyel minimalizálni tudjuk

a spin forgatáshoz szükséges id®t.

Az 5.3. alfejezetben egy kísérleti rendszerrel, a szén nanocs®vel, szeretnénk modellünket

összevetni, melyhez az (5.2) modellünket kétkomponens¶ transzverzális tér bevezetésével kell

kiegészítenünk. Megengedjük, hogy a szennyez®k nemcsak x, hanem y irányú transzverzális

mágneses teret is keltsenek, így az ®ket leíró Hamilton-operátort 1
2
B⊥(z)σ alakban írhatjuk

fel, ahol σ = (σx, σy, σz), B⊥(z) = a
∑

i ξiδ(z − zi), továbbá ξi = (ξi,x, ξi,y, 0). A Dirac-

delta amplitúdók különböz® komponenseit is korrelálatlanoknak tekintsük: 〈ξi,α〉dis = 0 és

〈ξi,αξj,β〉dis = δi,jδα,βξ
2/2, ahol α, β ∈ {x, y}. Ebben a kétkomponens¶ modellben a spin ger-

jeszt® mer®leges tér és így a hozzájuk tartozó Fourier-együtthatók is komplex számokkal rep-

rezentálhatóak:

Ω(N) =
1

h

∫ 2π

0

d(ωt)〈0(t)|B⊥,x(z) + iB⊥,y(z)|0(t)〉 cos (Nωt). (5.18)

Ha a Rabi-frekvencia jellegzetes értékét σ
(
Ω(N)

)
=

√
〈|Ω(N)|2〉dis alakban de�niáljuk, akkor
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arra pozitív valós értéket kapunk. Ezekkel az új de�níciókkal a fejezet korábbi legfontosabb

eredményei, mint például az (5.14) egyenlet és az 5.3. ábra is változatlan formában érvényben

maradnak.

5.3. Alkalmazás: szén nanocs®

Az el®z® alfejezetben bemutatott modellünkkel spinek koherens kontrollját vizsgáltuk gyenge,

rendezetlen, transzverzális mágneses térben. Ezt a modellt szeretnénk alkalmazni szén nano-

cs®re, hogy spin-völgy qubitek (Kramers-qubitek) koherens kontrollját is le tudjuk vele írni.

Elektromos tér által indukált spin-völgy koherens forgatást már korábban is tárgyaltak görbült

nanocsövekben [47, 100], ellenben a következ®kben általunk vázolt folyamat egyenes nanocs®

esetén is járulékot ad. A spin-völgy qubitek koherens kontrolljához szükséges a helyváltozó és

a spin-völgy qubit csatolása, melyet modellünkben a rövid hatótávú szennyez®k és a tengelyre

mer®leges mágneses tér fog biztosítani.

A nanocs® qubit EDSR számolásához szükséges Hamilton-operátort felírhatjuk, ha a (2.7)

egyenletet kiegészítjük a bezáró potenciállal, a kinetikus energia taggal és az elektromos tér

járulékával. Másik fontos különbség, hogy a völgykever® tagot most helyfügg® változóként ke-

zeljük.

HCNT =
p2
z

2m
+

1

2
mω2

0z
2 − ∆SO

2
sz τ3 +

1

2
b(z)τ

+
1

2
gsµB (Bxsx + Bzsz) +

1

2
gvµBBz τ3 + |e|Eacz cos(ωt). (5.19)

Hasonlóan az eddigiekhez s = (sx, sy, sz) [τ = (τ1, τ2, τ3)] a spin- [völgy]téren ható Pauli-

mátrixokat jelöli. A (2.7) Hamilton-operátorral ellentétben most z-függ® Hamilton-operátorral

dolgozunk. A jelölésrendszerünk annyiban tér el az el®z®ekt®l, hogy most kalligra�kus B-vel a
valódi mágneses teret fogjuk jelölni.

Az (5.19) egyenletben szerepl® völgykever® tagot atomi szennyez®k hatásának tudjuk be, me-

lyet legegyszer¶bben egy szoroskötés¶-modellel írhatunk le. A modellben, melynek részleteit az

irodalomban már korábban kidolgozták [76, 130], az atomi szennyez®khöz a szén atomokétól el-

tér® onsite értékeket rendelünk. Az egyszer¶ség kedvéért a szénatomokhoz nulla onsite-energiát

társítunk. A dolgozatban nem részletezett számolások alapján a völgykever® tagra

b(z) ≡ Ωcell

4Rπ

∑
i

ξiδ(z − zi) (5.20)
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adódik, ahol Ωcell a grafén rács elemi cellájának a mérete, R a nanocs® sugara, i az egyes

szennyez®ket indexeli, zi a szennyez®k z irányú pozícióját adja meg. Az eddigiekhez hasonlóan a

z-tengely egybeesik az egyenes nanocs® tengelyével. ξi = (ξi,1, ξi,2, 0) vektor a szennyez®ket rep-

rezentálja, abszolútértéke |ξi| a szoroskötés¶-modellben az i index¶ szennyez®atomra jellemz®

onsite energiát adja meg. A vektor irányát az határozza meg, hogy a szennyez®k hol helyezked-

nek el a nanocs® kerülete mentén. A szennyez®ket korrelátlanoknak tekintjük, így 〈ξi,α〉dis = 0

és 〈ξi,αξj,β〉dis = δi,jδα,βξ
2/2, ahol α, β ∈ {1, 2}. A számolás eredményeként völgyfüggetlen tagok

megjelenését is várjuk, de ezeknek nincs hatása a spin-völgy dinamikára. A korábbi, például

a (2.6), egyenletekkel az adja a kapcsolatot, hogy ∆KK′(cos γ, sin γ, 0) = 〈0|b(z)|0〉. Azaz a

helyfügg® völgykever® tagot kiértékelve az alapállapoti hullámfüggvények között megkapjuk a

korábban használt völgykever® mátrixelemet.

Következ® lépésben áttérünk az együttmozgó koordináta-rendszerbe az (5.7) egyenlethez

hasonlóan. Ezután ~ω0 � ∆SO �
√
〈|〈0|b1/2(z)|0〉|2〉dis, gsµBBx feltételek mellett kis mágneses

terek jelenlétében másodrend¶ Schrie�er-Wol� transzformációval [84] meghatározzuk az alsó

két szinthez tartozó id®függ® Hamilton-operátort:

Hsv =
1

2
(gs + gv)µBBzσz +

1

2

gsµBBx
∆so

〈0(t)|b|0(t)〉σ. (5.21)

A σ = (σx, σy, σz) Pauli-mátrixok a |K ↑〉, |K ′ ↓〉 Kramers-qubit bázison hatnak. A nem

diagonális elemek a völgyszóró tagon kívül a tengelyre mer®leges mágneses teret is tartalmazzák,

mert csak ezek együttes jelenléte esetén tudunk a különböz® völgy és spin kvantumszámú

Kramers-qubit állapotok között szórni (5.4. ábra). Összevetve eredményünket az elektromos

tér mentes esettel (lásd a (3.17) egyenletet) láthatjuk, hogy a szimpla völgykever® tag helyett,

azoknak a mozgó bázis alapállapotával vett mátrixeleme jelent meg. Az (5.21) egyenletünk

formailag megegyezik az (5.9) egyenlettel, így az el®z® alfejezetben szerepl® eredményeink

B 7→ (gs + gv)µBBz (5.22)

B̃⊥ 7→
gsµBBx

∆SO

√
Ωcell

2(2π)3/2RL
ξ (5.23)

helyettesítés mellett érvényesek lesznek a spin-völgy koherens dinamika leírásakor is. Az egyen-

leteink természetesen csak akkor érvényesek, ha az (5.6) egyenletben felírt hierarchia az (5.22)

egyenletben szerepl® helyettesítések után is fennáll.

Szén nanocs® kvantumdotok esetében akkor láthatunk N -fotonos spin-völgy dinamikát, ha



98 FEJEZET 5. ALHARMONIKUS RABI-OSZCILLÁCIÓK

5.4. ábra. Sematikus energiadiagram a szén nanocs® kvantumdot alacsony energiás állapotairól.
A völgykever® tag és a nanocs® tengelyére mer®leges mágneses tér együttesen képesek csatolni
az alacsony energiás Kramers-qubit állapotok között.

a ~ωN = µB(gs + gv)Bz feltétel teljesül. Bz = 10 mT, gs = 2, gv = 30 kísérletileg releváns

paraméter értékek esetén ez azt jelenti, hogy az alap rezonanciát ω0 = ω ≈ 28 GHz-es mik-

rohullámú elektromos tér esetén várjuk, míg az alharmonikusok rendre 14 GHz, 9 GHz, stb.

frekvenciáknál jelennek meg.

További R = 1 nm, L = 100 nm, ξ = 22 meV (50 szennyez® a kvantumdotban, és mind-

egyikhez ±0, 5 eV onsite energiát rendeltünk), Bx = 50 mT és ∆SO= 0,5 meV adatok felhasz-

nálásával az egyfotonos Rabi-frekvencia maximumára σ
(
Ω(1)

)
≈ 0, 63 GHz érték adódik. Ezt a

maximumot akkor tudjuk elérni, amikor az elektromos tér amplitúdóját A = |e|EacL
2/~ω0 ∼ L

tartományba hangoljuk. A magasabb alharmonikusokhoz tartozó maximális Rabi-frekvenciák is

a 100 MHz nagyságrendbe fognak esni. Ez azt is jelenti, hogy az eddig vizsgált EDSR alapú me-

chanizmus által lehet®vé tett egyqubites logikai m¶veletekhez szükséges id®skála kb. (1-10) ns.

5.4. Összefoglalás, diszkusszió

Ebben a fejezetben egydimenziós egyenes nanodrót kvantumdotban lév® elektron elektromos

tér által indukált koherens kontrollját tanulmányoztuk spin és spin-völgy qubit esetében. A spin

rezonanciánál a hely és a spinállapot csatolását rendezetlen mágneses szennyez®k által keltett

mágneses tér adta, míg a spin-völgy qubit esetében az atomi szennyez®k által keltett inhomogén

völgykever® mátrixelem és a tengelyre mer®leges mágneses tér együttese adta a csatolást. A

két esetet hasonló formalizmussal kezeltük, és az elektromosan er®sen gerjesztett határesetet is

vizsgáltuk, amikor az elektromos tér amplitúdója elég nagy ahhoz, hogy a pályaállapotokat ne

csak perturbatívan csatolja.

Legfontosabb eredményként megmutattuk, hogy a Rabi-frekvencia nem monoton növ® függ-

vénye az elektromos tér amplitúdójának, hanem a függvény maximummal rendelkezik. Vagyis,

ha a célunk minél gyorsabb qubit manipuláció, akkor nem érdemes minden határon túl növelni
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az elektromos tér amplitúdóját, hanem azt célszer¶ az optimális értékhez közel választani. Ez a

tény kísérleti szempontból is releváns, hiszen a korszer¶ kísérletek során már olyan nagy elekt-

romos tereket alkalmaztak, melyek már egy kicsit nagyobbak voltak az optimális (leggyorsabb

manipulációhoz tartozó) amplitúdó értéknél.

Másik fontos eredményünk, hogy alharmonikus Rabi-frekvenciák jelenlétét is megmutattuk

az elméleti modelljeinkben. Ezek az N -fotonos átmenetek akkor valósulnak meg, amikor a qubit

energiafelhasadása éppen N -szerese az elektromos tér energiakvantumjának. Ilyenkor is teljes

koherens qubit oszcilláció játszódik le. A perturbatív tartománnyal szemben az elektromosan

er®sen gerjesztett határesetben a Rabi-frekvenciák azonos nagyságrendbe esnek, mely alátá-

maszthatja azt a kísérleti tényt [1], hogy a szén nanocs® mérések során viszonylag sok (még az

ötödik) alharmonikus gerjesztést meg lehetett �gyelni.

Milyen irányokba lehetne tovább folytatni a munkánkat?

(i) Az anyag és elektromágneses tér közötti nemlineáris folyamatok alapvet® fontosságúak,

és azokat széles körben alkalmazzák a nemlineáris optika és a nanoelektronika területén is.

A jelen dolgozatban bemutatott nemlineáris folyamat, azaz az alharmonikus EDSR alapját a

szimpla spin-kvantumdot és az elektromos tér közötti nemlineáris csatolás adja. Érdemes lenne

a kés®bbiekben tovább gondolni ezt az analógiát, mert nemlineáris-optikában ismert jelensé-

geket valósíthatnánk meg a kvantumdotokban, mely újszer¶ irányvonal lehet a kvantumdotok

kutatásában [131, 132].

(ii) Modellünket szén nanocs®ben de�niált Kramers-qubitek koherens kontrolljának leírására

használtuk fel. Az elméleti modell kis módosításával más rendszerek pl.: nanocs®ben de�niált

völgy qubitek [130] vagy Ising-típusú hiper�nom kölcsönhatás jelenlétében félvezet®kben lév®

nehézlyukak (heavy holes) [133] EDSR leírására is fel lehetne használni.
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Summary

In this thesis we theoretically investigate the possibility to initialize, manipulate and read out

spin-valley-based quantum bits using electrons in electrostatically de�ned carbon nanotube

quantum dots. Carbon nanotubes are unique and promising candidates for a quantum com-

puter platform, because they are mechanically ultra-strong, almost nuclear-spin-free, and their

electrons have spin and valley degree of freedom and also strong spin-orbit coupling.

We study the Pauli blockade transport e�ect in a double quantum dot embedded in a

straight and also in a bent carbon nanotube. We �nd that intervalley scattering due to short-

range impurities completely lifts the Pauli blockade and induces a large leakage current in a

certain con�ned range of the external magnetic �eld. Analyzing the shape of this current hot

spot provides information about the g-factor anisotropy of the quantum dots. Our transport

model provides a possible interpretation of previously unexplained experimental results [F. Pei

et al., Nat. Nanotech. 7, 630 (2012)].

We show that the Pauli-blockaded double quantum dot is particularly well suited for mea-

suring magnetic �elds via the electrical current �owing through the quantum dots. Such a mag-

netometer using a carbon nanotube o�ers sub-µT/
√
Hz magnetic-�eld sensitivity, and shows

robustness against degrading e�ects of electrical potential �uctuations. As nanotube quantum

dots have already proven to be useful as scanning-probe electrometers, our proposal highlights

their potential as hybrid sensors, that is, having in situ switching capability between electrical

and magnetic sensing.

We study spin dynamics of a single electron con�ned in a quantum dot. In the presence of

inhomogeneous, disordered magnetic �eld, electrically driven spin resonance can be induced by

subharmonic driving i.e., if the excitation frequency is an integer fraction of the Larmor frequ-

ency. At strong driving we �nd that (i) the Rabi frequencies at the subharmonic resonances are

comparable to the Rabi frequency at the fundamental resonance, and (ii) the Rabi frequencies

can be maximized by setting the drive strength to an optimal, �nite value. As an application of

our model we describe electrical control of a spin-valley qubit in a disordered carbon nanotube.
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Összefoglalás

Ebben a doktori dolgozatban elméletileg vizsgáltuk a spin-völgy qubit inicializálásnak, ma-

nipulálásának és kiolvasásának lehet®ségét egy szén nanocsövön elektrosztatikusan de�niált

kvantumdotban található elektron esetében. A szén nanocs® egy érdekes és ígéretes szilárdtest-

�zikai platform egy jöv®beli kvantumszámítógép számára, mert mechanikailag er®s, majdnem

teljesen mentes a magspinekt®l, nagy a spin-pálya kölcsönhatás benne, továbbá elektronjai spin

és völgy szabadsági fokkal is rendelkeznek.

Egyenes vagy görbült nanocsövön de�niált kett®s kvantumdotok elektron transzport tu-

lajdonságait tanulmányoztuk a Pauli-blokád tartományban. Rövid hatótávolságú szennyez®k

völgyszóró hatása miatt a küls® mágneses tér egy adott tartományában a Pauli-blokád teljesen

feloldódik és relatívan nagy átfolyó áramot okoz. Ezeknek az áram �hot spot�-oknak az alak-

vizsgálatával információt szerezhetünk a kvantumdotok g-tenzor anizotrópiájáról. Transzport

modellünk segítségével sikerült értelmeznünk a vonatkozó kísérlet [F. Pei et al., Nat. Nanotech.

7, 630 (2012)] néhány jellegzetes eredményét.

Megmutattuk, hogy Pauli-blokád tartományba hangolt kett®s kvantumdotok használha-

tók mágneses tér mérésére. Egy szén nanocsövön de�niált ilyen típusú magnetométerrel

µT/
√
Hz alatti érzékenység érhet® el, és a rendszer védett az elektromos potenciál-�uktuációk

érzékenység-romboló hatásától. Mivel nanocs® kvantumdotokat már használtak elektromos tér

mikroszkópiára, így alkalmazásuk lehet®séget kínál egy olyan hibrid szenzor megalkotására,

ahol in situ lehet váltani a rendszer elektromos és mágneses tér letapogató üzemmódja között.

Kvantumdotba zárt elektron spin-dinamikáját tanulmányoztuk. Térben elszórt mágneses

szennyez®k terében váltóáramú elektromos tér által gerjesztett alharmonikus gerjesztéseket �-

gyelhetünk meg, amikor a Larmor-frekvencia éppen egész számú többszöröse a gerjeszt® frek-

venciának. Er®sen gerjesztett határesetben azt találtuk, hogy (i) az alharmonikus rezonanciák-

hoz tartozó Rabi-frekvenciák összemérhet®vé válnak az alap Rabi-frekvencia értékével, és (ii)

a Rabi-frekvenciáknak maximuma van egy optimális és véges elektromos tér amplitúdónál. A

modellünket alkalmaztuk szennyezett szén nanocs®ben elektromos tér által vezérelt spin-völgy

dinamika leírására.
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Könfiárban és az ELTE Digitális Intézményi Tud,ástlrban;az
d) kérem, hogy a mú kiadására vonatkozó mellékelt kiadó szerződésre tekintettel a doktori
értekezést a könyv megjelenéséig ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban, és
azELTE Digitális Intézményi Tudástarban csak a könyv bibliográfiu adatut tegyék közzé.
Ha a könyv afokozatszerzést követőn egy évig nem jelenik meg,hozzájárulok, hogy a doktori
értekezésem és a tézisek nyilvánosságra kerüljenek az Egyetani Könfiárban és az ELTE
Di gitáli s Intézményt Tud ástárb an. 

a3

2. A doktori értekezés szerzőjekéníkijelentem, hogy
a) azELTE Digitális Iníézményí Tudástárba feltöltendő doktori értekezés és a tézisek saját
eredeti , önálló szellemi munkám és legjobb tudomásom szerint nem sértem vele senki szerzői
jogait;
b) a doktori értekezés és a tézisek nyomtatott váItozatai és az elektronikus adathordozőn
benyújtott tartalmak (szöveg és ábrak) mindenben megegyeznek.
3. A doktori értekezés szerzőjekénthozzájarulok a doktori értekezés és a tézisek szövegének
plágiumkereső adatbéuisba helyezéséhez és plágiumellenőrző vizsgálatok lefuttatásához.

a doktori értekezés szerzőjének aláírása

" Beiktatta azEgyetemiDoktori Szabál7zatmódosításáról szóló CXXXIX/2O14. (VI. 30.) Szen. sz.hatírozat.
Hatályos : 20 l 4. YII. I. napj áről.
39 A kari hivatal ügyintézője tölti ki.
a0 A megfelelő szöveg aláútűzattdó.
al A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell adni a tudom ányági doktori tanácshoz a szabadahni,
illetőleg oltalni bejelentést tanúsító okiratot és a nyilvánosságra hozatal elhalasztása iránti kérelmet.
a2 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyujtani a minősített adatra vonatkozó közokiratot.
a3 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyu.ltani a mű kiadásáról szóló kiadói szerződést.


