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Bevezetés, motiváció

A számítási kapacitás exponenciális növekedése nem tartható fent
csupán az elektronikai áramkörök folyamatos miniatürizálásával.
Egyrészt az atomi tartományba lépés a szivárgási áram jelentősé-
gének növekedéséhez vezet, másrészt a tranzisztorok sűrűségének
növekedésével az áramkörök hőtermelése is rohamos mértékben
növekszik. Úgy tűnik, hogy ezen problémák megoldásához archi-
tektúraváltásra van szükség.

Jelenleg a klasszikus bitek megvalósítása főként az elektron töl-
tésének manipulálásán alapszik. Az elektron azonban spin szabad-
sági fokkal is rendelkezik, ezen felül bizonyos kristályos anyagok-
ban egy további, ún. völgy szabadsági fok is megjelenik. Az előbbi
információfeldolgozásban vagy adattárolásban való felhasználásá-
val foglalkozó tudományág a spintronika, míg utóbbi ugyanezen cé-
lú hasznosítását a völgytronika vizsgálja. A völgytronika fellendü-
lése a többvölgyes kétdimenziós anyagok (pl. grafén, átmenetifém-
kalkogenid egyrétegek) izolálásához köthető. Információtechnoló-
giai felhasználás szempontjából a völgypolarizáció a kulcsmennyi-
ség, aminek létrehozása és detektálása az elsődleges feladat ahhoz,
hogy egy – a völgy szabadsági fokon alapuló – új architektúrát
hozzunk létre.

Egy másik lehetséges architektúra a kvantumszámítógép, ami
a kvantummechanikai szuperpozíció és összefonódás kiaknázásán
alapul. A kvantumszámítógép alapegysége a kvantumbit, aminek
segítségével kvantumalgoritmusokat hajthatunk végre. Elméleti-
leg bizonyos problémákat kvantumalgoritmusok segítségével sok-
kal gyorsabban lehet megoldani, mint a ma ismert legjobb klasszi-
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kus algoritmus használatával. Ilyen probléma például a kvantumos
sokrészecskerendszerek szimulációja, az egész számok prímténye-
zőkre bontása vagy a rendezetlen listákban való keresés.

A klasszikus vagy kvantumszámítás elvégzése során három jól
elkülöníthető folyamatot kell megvalósítani: a biteket inicializálni,
egy- és kétbites logikai műveleteket végrehajtani és az eredményt
kiolvasni. A kérdés, hogy ezeket milyen konkrét fizikai rendszerben
lehet realizálni. Ehhez meg kell vizsgálni, hogy a konkrét rendsze-
rekben milyen fizikai mechanizmusok vannak hatással a klasszikus
vagy kvantumbitekre és az ezekkel végzett műveletekre.

A doktori értekezésem alapját adó három közlemény mindegyi-
kében olyan rendszereket tanulmányoztam, melyek alkalmasak le-
hetnek klasszikus [1] vagy kvantumbitek [2, 3] fizikai megvalósítá-
sára. Mindhárom munkában központi szerep jut a völgy szabadsá-
gi foknak. A [1, 2] publikációkban azt vizsgáltam, hogy ennek az
extra szabadsági foknak a jelenléte milyen információtárolási lehe-
tőségeket hordoz, míg a [3] cikkben arra a következtetésre jutot-
tam, hogy feltehetően a legfőbb információvesztési mechanizmus
származik az elektronok völgy szabadsági fokából.

Az első munkámban [1] arra a kérdésre kerestem a választ, hogy
egy grafénbeli völgypolarizált elektronsokaság milyen időskálán
veszíti el a völgypolarizáltságát a grafén réteg alatt véletlenszerűen
elhelyezkedő töltött szennyezők hatására, valamint ezt hogyan be-
folyásolja az elektron-elektron kölcsönhatás következtében fellépő
árnyékolás. A második munkámban [2] azt vizsgáltam, hogy szi-
lícium kvantumdotban megvalósított völgykvantumbit esetében,
a szilícium/záróréteg felületen elhelyezkedő egyetlen réteg magas
atomi lépcső hogyan teszi lehetővé a kvantumbit elektromos kont-
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rollját, valamint hogyan korlátozzák ennek a völgykvantumbitnek
a használhatóságát a relaxációs és fázisvesztési folyamatok. Har-
madik munkámban [3] szilíciumba ágyazott foszfor atom segítsé-
gével létrehozott donor-dot rendszerben határoztam meg a töltés-,
flip-flop és elektronspin-relaxációs időket.

Modellek és módszerek

Az általunk vizsgált problémák tárgyalásához felhasznált elméleti
modellek megválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy a konk-
rét modellek minimálisak legyenek, tehát tartalmazzák a szükséges
fizika minden lényegi elemét, azonban lehetőleg maradjanak anali-
tikusan vagy numerikusan könnyen kezelhetőek. A kitűzött elmé-
leti feladatok megoldása során alapvetően a kvantummechanika és
a szilárdtestfizika eszköztárát használtam fel.

Völgyrelaxáció grafénban [1]

A töltött szennyezők által okozott völgyrelaxáció grafénbeli leírá-
sára egy speciális modellt használtam, amiben a grafén elektronjai-
nak pz pályáit kétdimenziós, Gauss-görbe-szerű hullámfüggvénnyel
közelítettem. A töltött szennyezőkről feltételeztem, hogy egy – a
grafénnal párhuzamos, az alatt fekvő – síkban, véletlenszerűen he-
lyezkednek el. A völgyrelaxációs idő kiszámítására a Boltzmann-
egyenletet használtam nemkölcsönható esetben, és abban az eset-
ben is, amikor a szennyező potenciál leárnyékolódik az elektron-
elektron kölcsönhatás következtében. Az árnyékolás leírását a li-
neáris válaszelmélet keretein belül, a dielektromos és polarizáci-
ós függvények segítségével, az RPA közelítés felhasználásával, a
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lokális-tér effektusok figyelembevételével végeztem el. Az elektro-
nok völgyek közötti átmeneteinek rátáit a Fermi-féle aranyszabály
segítségével határoztam meg.

Völgykvantumbit dinamika szilícium kvantumdotban [2]

A szilícium kvantumdotot egy hibrid modell segítségével írtam le,
ami a rendszerben elhelyezkedő elektron hullámfüggvényét a hete-
rostruktúrára merőleges síkban a burkolófüggvény-közelítés kere-
tein belül tárgyalja, míg erre merőlegesen egydimenziós szoros kö-
tésű modellt használ. A kvantumdot geometriáját és anyagi össze-
tételét a modell paramétereinek (effektív tömeg, elektrosztatikus
potenciálok, valamint on-site energiák, alagutazási paraméterek)
megfelelő megválasztásával vettem figyelembe. A kapott modell
Hamilton-operátorából az energia-sajátértékeket és sajátállapoto-
kat egzakt diagonalizáció segítségével határoztam meg. A völgy-
kvantumbit váltakozó (ac) elektromos tér hatására létrejövő Rabi-
oszcillációit, az üregrezonátor segítségével megvalósított kétkvan-
tumbites kölcsönhatást, valamint a fononkibocsátás közben létre-
jövő relaxációt és a kvázisztatikus zaj következtében megvalósuló
fázisvesztési folyamatot a modell transzverzális és longitudinális
mátrixelemeinek segítségével határoztam meg. A fononkibocsá-
tás által létrejövő relaxációs folyamatot a szilíciumra vonatkozó
Herring-Vogt elektron-fonon csatolás felhasználásával írtam le.
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Flip-flop kvantumbit relaxáció szilícium donor-dot rend-
szerben [3]

A donor-dot rendszert egy 8× 8-as effektív Hamilton-operátor se-
gítségével írtam le, ahol az elektron térbeli része a donor-, illetve
határfelületi állapotokra való vetítéssel kapható meg. A donor- és
határfelületi elektronállapotok völgyösszetételét a Kohn-Luttinger
elmélet alapján határoztam meg. Az elektron- és a magspin közöt-
ti csatolást egy izotrop kölcsönhatási taggal vettem figyelembe,
míg az elektronspin-relaxációt létrehozó mechanizmusok közül a
spin-pálya kölcsönhatást és a g-tenzor modulációt vizsgáltam. A
töltés-, a flip-flop és az elektronspin-relaxációs folyamatok tárgya-
lásához az elektron-fonon kölcsönhatást a deformációs potenciál
közelítés keretein belül a Herring-Vogt csatolás segítségével vettem
figyelembe, míg az átmeneti rátákat a Fermi-féle aranyszabályból
kaptam. A különböző relaxációs rátákat analitikusan perturbáció-
számítás, míg numerikusan egzakt diagonalizálás segítségével is
meghatároztam.

Tézispontok

1. Völgyrelaxáció grafénban [1]

Elméletileg vizsgáltam egy nemegyensúlyi völgypolarizált elekt-
ronsokaság töltött szennyezőkön történő szórások következtében
bekövetkező időfejlődését grafénban.

• Meghatároztam a völgyrelaxációs rátát nemkölcsönható elekt-
ronok esetében, valamint abban az esetben is, amikor a szennye-
ző potenciál leárnyékolódik az elektron-elektron kölcsönhatás
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következtében.

• A völgyek közötti szórás leírása érdekében meghatároztam a
polarizációs, a dielektromos és az inverz dielektromos mátrixot
a völgyek közötti szórást jellemző hullámszámvektornál.

• Megmutattam, hogy a völgyrelaxációs ráta töltött szennyezők
esetében arányos a Fermi-energián lévő állapotsűrűséggel.

• Megmutattam, hogy a völgyek közötti szórások esetében a
lokálistér-effektusok jelentősen befolyásolják az árnyékolást és
így a relaxációs időt is.

• Megmutattam, hogy mind árnyékolatlan, mind árnyékolt eset-
ben a völgyrelaxációs idő érzékeny a hullámfüggvény atomi
struktúrájára.

2. Völgykvantumbit dinamika szilícium kvantumdotban
[2]

Felvetettem a völgykvantumbit atomi lépcső és elektromos tér se-
gítségével történő manipulálásnak lehetőségét szilícium kvantum-
dotokban.

• Megmutattam, hogy a völgykvantumbit bázisállapotai külön-
böző módon deformálódnak az atomi lépcső hatására (völgy-
töltés konverzió), ami a kvantumbit megsemmisülés nélküli ki-
olvasását teszi lehetővé.

• Megmutattam, hogy a felső kapuelektródák egyikére kapcsolt
ac feszültség az atomi lépcsővel kiegészítve a völgykvantum-
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bit gyors elektromos kontrollálását eredményezi (elektromosan
gerjesztett völgyrezonancia).

• Meghatároztam a mechanizmus által lehetővé tett egykvantum-
bites logikai műveletek, valamint az üregrezonátor által közve-
tített kölcsönhatásból származó kétkvantumbites logikai műve-
letek végrehajtásához szükséges időket.

• Kiszámoltam a fononkibocsátás következtében létrejövő rela-
xációhoz tartozó T1 relaxációs időt, valamint a töltészaj követ-
keztében létrejövő T ∗

2 inhomogén fázisvesztési időt.

• Meghatároztam azt a kritikus zajszintet, ami alatt a rendszer
paramétereinek megfelelő megválasztásával az egy- és kétkvan-
tumbites műveletek elvégzéséhez szükséges idők rövidebbek,
mint a relaxációs és fázisvesztési folyamatokhoz tartozó idő-
skálák.

3. Flip-flop kvantumbit relaxáció szilícium donor-dot
rendszerben [3]

Megvizsgáltam a szilíciumba ágyazott foszforatom segítségével lét-
rehozott donor-dot rendszerben megvalósított flip-flop kvantumbit
relaxációs folyamatait.

• Meghatároztam a töltés-, a flip-flop és a spinrelaxációs időket
az elektromos és mágneses tér függvényében.

• Megmutattam, hogy a rendszer ionizációs pontjának közelé-
ben a relaxációs folyamatok felgyorsulnak az elektronállapotok
spektrumának és hullámfüggvényeinek jelentős megváltozása,
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az elektron-fonon kölcsönhatás nemtriviális völgystruktúrájá-
nak, valamint a határfelületi és donorállapot különböző völgy-
összetételének következtében.

• Az általam meghatározott flip-flop relaxációs idő (∼ 100 µs)
értéke 8 nagyságrenddel rövidebb, mint tömbi szilíciumban a
donoratomra lokalizált elektron esetében számolt idő.

• Megmutattam, hogy a spin-pálya kölcsönhatás és a g-tenzor
moduláció következtében fellépő spinrelaxációs mechanizmusok
a flip-flop altérből való kijutáshoz vezetnek, azonban a mágne-
ses tér irányának megfelelő megválasztásával ezen folyamatok
erőssége jelentősen lecsökkenthető.
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