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Bevezetés, motiváció

A kvantuminformatika születése az 1970-es évekre tehet®, amikor el®ször vet®-

dött fel a kvantumszámítógép ötlete. A klasszikus számítógépekkel ellentétben

a kvantumszámítógép alapját kvantummechanikai kétállapotú rendszerek, ún.

qubitek, adják, melyeken kvantumos jelenségek sorozatával m¶veleteket lehet

végezni. A tudományág legf®bb motivációját az adja, hogy a kvantumos algo-

ritmusok bizonyos problémák (prímfaktorizáció, rendezetlen adatbázisokban

való keresés) megoldására gyorsabb eredményt adnak, mint klasszikus társaik.

A doktori dolgozatomban egy speciális félvezet® alapú rendszerrel, a szén

nanocsövekkel foglalkoztam, ahol elektrosztatikusan bezárt, azaz kvantum-

dotban lév® elektronok adják a qubitek alapját. A félvezet® szén nanocsö-

vekben a vezetési sáv alja a Brillouin-zónában két diszjunkt tartományra esik

szét, melyeket völgyeknek neveznek. Így a szén nanocsövön de�niált kvan-

tumdotokban lév® elektronok nem csak spin, hanem völgy szabadsági fokkal

is rendelkeznek. Az alapállapoti pálya szinthez tartozó négyszeres degenerá-

ció az er®s spinpálya-kölcsönhatás következtében mágneses tér és szennyez®k

nélkül felhasad két dublettre. Az alacsony energiás dublett egy speciális két-

állapotú rendszer, ún. Kramers-qubit, ahol a két bázisállapot nem csak spin,

hanem völgy szabadsági fokában is különbözik. Ennek a qubit választásnak a

motivációja az, hogy így a rendszer robusztusabb bizonyos információvesztési

folyamatokkal szemben.

A szén nanocs® kvantumdotok el®nyét az adja a széles kör¶en vizsgált

GaAs alapú kvantumdotokkal szemben, hogy benne elhanyagolható a magspi-

nek aránya, és így nem számottev® az információvesztésért felel®s hiper�nom-

kölcsönhatás. Továbbá a felfüggesztett nanocs® kimagasló jósági tényez®vel

rendelkez® rezonátor, így a kvantumdot qubit állapota és a fonon módusok

között er®s csatolás alakul ki, mely elvileg felhasználható spin-alapú mozgás-

érzékelésre, spinállapot mechanikai rezgésen keresztüli kiolvasására, vagy akár

kétqubites kapuk implementálására is. Habár nagy tisztaságú szén nanocs®

alapú kvantumdotok kialakítása kísérletileg komoly kihívásokat jelent, de a
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felsorolt el®nyök miatt az elmúlt évtizedben számos helyen kezdtek el nanocs®

kvantumdotokkal foglalkozni.

Egy kvantumszámítógépnek három jól elkülöníthet® folyamatot kell vég-

rehajtania: a qubit inicializálása, m¶veletek elvégzése, eredmény kiolvasása.

A dolgozatban ezen lépésekhez kapcsolódó mechanizmusokat vizsgálom a na-

nocsövön de�niált Kramers-qubit állapotok esetében. Az egykvantumbites

m¶veletek kapcsán a váltóáramú (ac) elektromos tér által indukált koherens

qubit-oszcillációt, a Rabi-oszcillációt vizsgálom. Az eredmény állapotok kiol-

vasása kapcsán pedig a qubit-töltés konverziót tekintem át, melynek alapja a

következ®kben felvázolt Pauli-blokád mechanizmus. Egy kett®s kvantumdot-

ban az áram például az (1, 1) → (0, 2) → (0, 1) → (1, 1) transzport cikluson

keresztül folyhat, ahol az (n,m) jelölésben n a bal, m a jobb oldali kvantum-

dotban lév® elektronok számát adja meg. Ha az (1,1) töltéskon�gurációban

a spintriplett állapot tölt®dik be, akkor az (1, 1) → (0, 2) átmenet nem va-

lósulhat meg a Pauli-féle kizárási-elv miatt, így az átfolyó áram blokkolódik.

Ez a mechanizmus lehet®vé teszi az inicializálást, és árammérés vagy töltés-

érzékelés segítségével a qubitban tárolt információ kiolvasását is egy kett®s

kvantumdotban.

A doktori dolgozatom legf®bb célja, hogy értelmezését adjam a közelmúlt

nanocs® kvantumdotokkal végzett mérési eredményeknek, különös tekintettel

a transzport és az elektromos tér által indukált qubit dinamika mérésekre.

Modellek, módszerek

A szén nanocs® kvantumdotba zárt elektron leírásakor a négy alacsony ener-

giás állapotot tekintettem. A rendszert jellemz® Hamilton-operátorban az

er®s spin-pálya kölcsönhatás mellett a küls® mágneses tér miatti spin és völgy

Zeeman-felhasadást vettem �gyelembe. Ezeken túl egy völgyek közötti szó-

rási mátrixelemet is tekintettem, melyet atomi szórócentrumok vagy akár az

elektron-elektron kölcsönhatás is okozhat. Kis mágneses tereknél az alacsony

energiás Kramers-qubit állapotok energiában jól szeparáltak a másik két ál-

2



lapottól, így a Flensberg-Marcus cikkben (Phys. Rev. B, 81 195418, 2010)

ismertetett módon projekcióval származtattam az általam vizsgált kétállapotú

rendszer e�ektív Hamilton-operátorát. A módszert felhasználtam tetsz®leges

irányítottságú nanocs® esetére is, mely a görbült nanocsövön lév® kett®s kvan-

tumdotok leírásához volt szükséges.

A nanocsövön de�niált kett®s kvantumdoton keresztüli transzport számo-

lás során a Jouravlev-Nazarov cikk (Phys. Rev. Lett., 96 176804, 2006) Ga-

As spin blokádjára kidolgozott elméletén alapulva klasszikus master-egyenlet

(ráta-egyenlet) formalizmussal határoztam meg a rendszeren átfolyó szivárgó

áram értékét. A leírás során spin- és völgymeg®rz® alagutazási folyamatokat

tekintettem. A rendszeren átfolyó áram sörétzaját a Bagrets-Nazarov cikkben

(Phys. Rev. B, 67 085316, 2003) kidolgozott módszer segítségével számoltam

ki.

A spin és Kramers-qubitek ac elektromos tér által indukált koherens kont-

rolljánál a Rabi-frekvencia értékének a gerjesztés er®sségét®l való függését ed-

dig perturbatív számolásokkal határozták meg, mely kis terek esetében ad

helyes eredményt. Munkámban egyelektron spin-dinamikát vizsgáltam elekt-

rosztatikusan bezárt kvantumdotban küls® mágneses tér és arra mer®leges,

gyenge, rendezetlen mágneses teret kelt® szennyez®k jelenlétében. A rend-

szert az elektronnal együttmozgó koordináta-rendszerben leírva, majd a for-

góhullámú közelítést alkalmazva er®s gerjesztés esetén is meghatároztam a

Rabi-frekvenciát.

Tézispontok

1. Pauli-blokád szén nanocs® kett®s kvantumdotban [1, 2]

Elméletileg vizsgáltam a Pauli-blokád jelenséget egyenes és görbült szén na-

nocsövön elektrosztatikusan de�niált kett®s kvantumdot rendszeren keresztül.

• Mágneses térbe helyezett egyenes nanocs® esetén meghatároztam a rend-

szeren átfolyó áramot a használt modell paramétereinek (g-tenzor, spin-
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pálya kölcsönhatás er®ssége, völgyek közötti szórási mátrixelem, mágne-

ses tér, stb.) függvényeként.

• Megmutattam, hogy a völgyek közötti szórás miatt a Pauli-blokád tel-

jesen feloldódhat, és a rendszeren nagy áram folyhat át, ha a mágneses

tér közel mer®leges a nanocs® tengelyére.

• Az egyenes nanocs®re vonatkozó modellt és eredményeket általánosítot-

tam görbült nanocs®ben létrehozott kett®s kvantumdot esetére.

• Eredményeimet összevetettem egy görbült nanocs®vel végzett kísérlet

adataival [F. Pei et al., Nat. Nanotech 7, 630 (2012)]. A kísérletben a

kett®s kvantumdoton átfolyó áram mágnesestér-függését mérték. Meg-

mutattam, hogy a modellparaméterek megfelel® hangolásával reprodu-

kálhatók a kísérleti adatsor jellegzetességei. Meghatároztam a kísér-

letben vizsgált rendszer paramétereit: a két kvantumdot g-tenzorát, a

völgyek között szórási mátrixelemek abszolútértékét és relatív fázisát, és

a nanocs® görbültségét jellemz® szöget.

2. Pauli-blokádon alapuló mágnesestér-mérés

Felvetettem és elméletileg vizsgáltam a Pauli-blokád jelenségének mágnesestér-

mérésre való alkalmazásának lehet®ségét. Ha a kett®s kvantumdoton átfolyó

áram érzékeny a küls® mágneses tér változására, akkor közvetve az áram mé-

résével a küls® mágneses teret lehet mérni. Egy ilyen szenzor érzékenységét

alapvet®en behatárolja a rajta átfolyó töltések sörétzaja.

• Rámutattam, hogy a görbült szén nanocs®ben létrehozott kett®s kvan-

tumdotokban az átfolyó áram különösen érzékeny lehet a küls® mágneses

tér változásaira.

• Meghatároztam egy ilyen rendszeren átfolyó töltések sörétzaját, és ennek

segítségével kifejeztem a rendszer mint mágneses szenzor érzékenységet.
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Realisztikus paramétereket használva megmutattam, hogy a sörétzaj ál-

tal limitált érzékenység nagyságrendje akár (10− 100) nT/
√
Hz is lehet.

A nanocs® kvantumdotok alapú szenzorok kis detektálási térfogata lehe-

t®vé teszi mágneses mez®k nagy felbontású letapogatását. Mivel korábban

nanocs® kvantumdotokat már használtak elektromostér-érzékelésre, ezért el-

képzelhet® egy olyan hibrid szenzor, ahol in situ lehet a mágneses és elektromos

letapogató üzemmódok között váltani.

3. Elektromosan gerjesztett spin-rezonancia [3]

Elméletileg vizsgáltam egy kvantumdotba zárt és homogén mágneses térbe

helyezett elektron spin-dinamikáját. A modellben a spin-dinamikát a homogén

mágneses térre mer®leges gyenge, rendezetlen mágneses tér és egy váltóáramú

(ac) elektromos tér összjátéka okozza.

• Megmutattam, hogy a spin dinamikája a mágneses rezonanciából ismert

Rabi-oszcillációk fenomenológiáját követi.

• Megmutattam, hogy a modellben alharmonikus rezonanciák is megje-

lennek: nem csak akkor alakul ki Rabi-oszcilláció, ha az ac elektromos

tér frekvenciája megegyezik a Larmor-frekvenciával (alapharmonikus re-

zonancia), hanem akkor is, ha utóbbi az el®bbi egész számú többszöröse.

• Meghatároztam az alapharmonikus és alharmonikus rezonanciákhoz tar-

tozó Rabi-frekvenciák függését az ac elektromos tér er®sségét®l. Meg-

mutattam, hogy az er®sen gerjesztett határesetben az alharmonikus ger-

jesztésekhez tartozó Rabi-frekvencia összemérhet®vé válik az alaphar-

monikus rezonanciához tartozó Rabi-frekvenciával. Rámutattam, hogy

a Rabi-frekvenciák nem monoton növ® függvényei az ac elektromos tér

er®sségének: egy optimális er®sség után csökkenni kezdenek.

• Megmutattam, hogy a vizsgált modell alkalmas egy nagy tisztaságú szén

nanocs®ben létrehozott Kramers-qubit dinamikájának leírására. Meg-
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becsültem a vizsgált mechanizmus által lehet®vé tett egyqubites logikai

m¶veletekhez szükséges id®skálát (1 ns).
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