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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Обґрунтування вибору теми дослiдження. Напiвпровiд-
ники є невiд’ємною частиною сучасної електронної промисловостi.
Важливiсть цих матерiалiв полягає в тому, що їх електричнi власти-
востi можна змiнити за допомогою концентрацiї хiмiчних домiшок
або зовнiшнiх умов (температура, напруга, потiк фотонiв i т.д.). У
свою чергу, розумiння квантових правил будови матерiї привело до
основних досягнень минулого столiття, таких як лазери, транзистори
чи атомна енергiя. Подальше зростання iнтересу до експериментiв з
квантової динамiки елементарних частинок протягом трьох остан-
нiх десятилiть пов’язано з розвитком принципово нових експеримен-
тальних методiв, якi уможливлюють створення пасток для одини-
чних атомiв, iонiв або електронiв, охолодження їх до дуже низьких
температур, транспортування, та, найголовнiше, контроль їхнього
квантового стану. Хiд цих дослiджень призведе до введення нового
поколiння машин, що працюють у квантовому режимi. Теоретичнi
розрахунки та експериментальнi результати вже демонструють пе-
реваги таких пристроїв над класичними.

Особливий iнтерес привертають до себе низькорозмiрнi напiвпро-
вiдниковi прилади. За рахунок розвитку технологiй стало можливим
виготовлення структур, якi проявляють ефекти нижчої розмiрностi,
де для опису системи вже потрiбно користуватись квантовою фi-
зикою. Ця новизна привносить не тiльки складнощi але й iстотнi
потенцiйнi переваги для приладiв нового типу. Напiвпровiдниковi
квантовi точки (КТ) є ключем на одному iз шляхiв реалiзацiї нових
обчислювальних систем– квантових комп’ютерiв. Самоорганiзованi
напiвпровiдниковi квантовi точки створюють потенцiальне поле, що
забезпечує квантування енергетичних станiв. Тому їх часто назива-
ють “штучними атомами”. Перевагою штучних атомiв над реальними
є можливiсть їхнього включення в стабiльне середовище, яке можна
контролювати ззовнi. КТ поєднують можливостi як вже наявних, i
таких, що iнтенсивно використовуються у промисловостi, напiвпро-
вiдникових технологiй, так i потенцiал квантово-механiчних систем.

Сьогоднi вже в багатьох домах є прилади де застосовуються на-
пiвпровiдниковi КТ, але їхнi когерентнi властивостi ще перебувають
на стадiях вивчення та розвитку технологiй, що потрiбнi для їх пра-
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ктичного застосування. Одним iз головних таких застосувань мо-
же стати квантовий комп’ютер. В данiй роботi дослiджуються коге-
рентнi властивостi одиничних самоорганiзованих напiвпровiднико-
вих квантових точок, знання яких є потрiбним, зокрема, для реалi-
зацiї квантових вентилiв.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, тема-
ми, грантами. Робота виконана у рамках науково-дослiдних тем:
“Трансформацiя енергiї електромагнiтної хвилi на лазерно-iндукова-
них квазiграткових та нанодисперсних структурах” (№ 15ДФ051-
01), номер держреєстрацiї: 0115U004865; “Дослiдження електронно-
коливальних процесiв в композитах та наносистемах, перспективних
для сонячної енергетики, малоенергозатратних джерел свiтла та ме-
дицини” (№ 16БФ051-03), номер держреєстрацiї: 0116U004751; “Фо-
тонiка плазмонних наноструктур для фотовольтаїки та сенсорики”
(№ 19БФ051-04), номер держреєстрацiї: 0119U100300.

Мета i завдання дослiдження. Метою роботи є дослiдження
когерентних властивостей одиничної напiвпровiдникової InAs/GaAs
КТ та можливостi її використання для реалiзацiї квантово вентиля.
Реалiзацiю поставленої мети розкладено на такi етапи :

— виготовлення приладу iз можливостями (а) оптичного резо-
нансного збудження КТ та (б) вимiрювання кiнцевого кван-
тового стану КТ електричним шляхом;

— перевiрка можливостi опису стану КТ, як дворiвневої системи
(спостереження Рабi осциляцiй);

— спостереження на цiй базi квантової iнтерференцiї;
— визначення часу життя та часу когерентностi стану КТ.

Методи дослiдження. У роботi використовувалися такi ме-
тоди: фотолюмiнесцентна спектроскопiя, мiкро-фотолюмiнесцентна
спектроскопiя, вимiрювання фотоструму.

Наукова новизна отриманих результатiв. Основними нау-
ковими результатами, що виносяться на захист, є такi:

— Розроблено новi та вдосконалено iснуючi методики дослiдже-
ння когерентностi стану екситона в одиничнiй напiвпровiдни-
ковiй квантовiй точцi;

— на одиничнiй напiвпровiдниковiй КТ реалiзовано однобiтовi
логiчнi елементи;
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— дослiджувано вплив спектральної форми лазерного iмпульсу
на еволюцiю квантового стану екситона напiвпровiдникової
самоорганiзованої КТ у фотодiодi;

— використовуючи збудження двома послiдовними оптичними
iмпульсами дослiджено механiзм вiдновлення поглинання КТ.
У поєднаннi iз вимiрюваннями квантової iнтерференцiї це да-
ло змогу роздiлити вклади часу життя та втрати фази систе-
ми у час когерентностi.

Практичне значення отриманих результатiв. Представле-
на в роботi методика може використовуватися для кiлькiсного визна-
чення заселеностi основного екситонного стану напiвпровiдникової
квантової точки, помiщеної у фотодiод.

Одержанi у дисертацiї результати можна використати для приго-
тування в екситонi дiрки у наперед визначеному станi, а також для
виконання двокубiтових квантових вентилiв.

Результати можна використати в навчальному процесi на фiзи-
чному факультетi Київського нацiонального унiверситету iменi Та-
раса Шевченка та iнших унiверситетах при викладаннi за освiтньою
програмою “квантовi комп’ютери, обчислення та iнформацiя”.

Особистий внесок здобувача. Основнi результати, що вино-
сяться на захист, отриманi автором самостiйно. Зi статей, опублiко-
ваних у спiвавторствi, до дисертацiї включенi лише тi результати,
що належать автору.

Дисертацiя є пiдсумком результатiв наукових дослiджень, вико-
наних у спiвавторствi у виглядi спiльних наукових праць, що наве-
денi в списку публiкацiй за темою дисертацiї. У роботах [2-4, 11-13,
16] автор безпосередньо проводив дослiдження, займався обробкою
та аналiзом експериментальних результатiв. У роботах [1, 5-8, 10,
14] автор брав участь у дослiдженнях, займався обробкою та аналi-
зом експериментальних результатiв. У роботах [9, 15, 17, 18] автор
проводив вимiрювання, або ж виготовляв зразок.

Апробацiя матерiалiв дисертацiї. За результатами дослiдже-
ння опублiковано 18 наукових праць [1-18] у фахових українських i
зарубiжних рецензованих наукових виданнях та виконано 7 доповiд-
ей [19-25] на мiжнародних конференцiях, якi додатково вiдобража-
ють науковi результати дисертацiї.
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Структура та обсяг дисертацiї. Робота складається зi всту-
пу, п’ятьох роздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел та до-
датку. Дисертацiя мiстить 37 рисункiв, 1 таблицю та список викори-
станих джерел iз 154 найменувань. Загальний обсяг дисертацiї ста-
новить 142 сторiнки машинописного тексту, та список публiкацiй ав-
тора iз 25 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi обґрунтовано актуальнiсть теми дослiджень, сформу-
льовано мету та визначено конкретнi задачi роботи, показано нови-
зну та практичне значення отриманих результатiв, наведено вiдомо-
стi про апробацiю роботи, структуру та об’єм дисертацiї.

У першому роздiлi розглянуто низькорозмiрнi напiвпровiднико-
вi структури та їх фiзичнi характеристики; зокрема, оптичнi та еле-
ктричнi властивостi квантових точок. Самоорганiзованi напiвпровiд-
никовi КТ розглядаються, як один iз базисiв для побудови квантово-
го комп’ютера. Перелiчено вимоги до реалiзацiї квантових обчислень
та описано вiдповiднiсть цим вимогам системи, що дослiджується у
дисертацiйнiй роботi.

Рис. 1. Схема розташування металевих контактiв, що наносяться
на поверхню напiвпровiдникової пластини для створення фотодiоду
Шотткi. Вигляд у перерiзi.

У другому роздiлi наведено огляд лiтературних джерел, що мi-
стять iнформацiю про сучасний стан дослiджень когерентних вла-
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стивостей напiвпровiдникових КТ. Розглянуто та порiвняно основнi
методики дослiджень, їхнi переваги та недолiки. Докладно описа-
но методику визначення заселеностi стану екситона вимiрюванням
струму iз фотодiода. Детально розглянуто елемент експерименталь-
ної установки за допомогою якого змiнювався спектральний профiль
лазерного iмпульсу вiд гаусоподiбного до п-подiбного.

Описано виготовлення зразка для дослiджень, його оптичнi та
електричнi властивостi. На рис.1 зображено схему розташування еле-
ктричних контактiв у фотодiодi Шотткi, який виготовлено на основi
напiвпровiдникової пластини iз самоорганiзованими InAs/GaAs КТ.

У третьому роздiлi представлено спостереження осциляцiй Рабi
на основi вимiряного струму. Концепцiя методу вимiрювання фото-
струму полягає в тому, що КТ є оптично активним елементом у фо-
тодiодi зi зворотним змiщенням. Струм тече лише тодi, коли точка
знаходиться в збудженому станi (електрони та дiрки, що утворюють
фотогенерованi екситони, виходять за межi точки).

Ефективнiсть вимiрювань заселеностi стану екситона η залежить
вiд застосованого змiщення i визначається двома основними факто-
рами. Перший з них– це конкуренцiя мiж тунелюванням електронiв
та радiацiйною рекомбiнацiєю. Очiкується радiацiйний час рекомбi-
нацiї порядку сотень пiкосекунд для самоорганiзованих InAs/GaAs
КТ. У мiру збiльшення зворотного змiщення електронне тунелюва-
ння починає домiнувати над радiацiйною рекомбiнацiєю, i ефектив-
нiсть детектування зростає. Другим фактором є взаємозв’язок мiж
(бiльш повiльною) швидкiстю тунелювання дiрок та швидкiстю по-
вторення лазера. При низьких напругах (−0, 7 6 V 6 0 В) швидкiсть
тунелювання дiрок близька або менша за швидкiсть повторення ла-
зера, тому точка не буде без дiрок до надходження наступного ла-
зерного iмпульсу. Оскiльки точка тодi не знаходиться в основному
станi, цей iмпульс не створюватиме екситон, i це зменшить час усе-
редненого вимiрюваного фотоструму. Тому бажано використовувати
вище змiщення для ефективного детектування, але швидше тунелю-
вання носiїв заряду обов’язково зменшує час життя стану екситона,
та час когерентностi в точцi– небажаний побiчний ефект. При вищих
змiщеннях також спостерiгається i вищий фоновий фотострум, який
пов’язаний з нерезонансним лазерним збудженням КТ-к, вiдмiнних
вiд дослiджуваної. Тому для кожного окремого експерименту при
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встановленнi напруги змiщення треба зробити компромiс мiж висо-
кою ефективнiстю детектування та часом когерентностi. У викори-
станому тут пристрої ефективнiсть детектування 0,8 досягається при
змiщеннi −0, 7 В.

Рис. 2. Не iдеальна поведiнка Рабi осциляцiй: приклад вимiрювання
Рабi осциляцiй стану нейтрального екситона при рiзних напругах. Зi
збiльшенням ймовiрностi тунелювання посилюється згасання амплi-
туди осциляцiй.

Залежнiсть площi iмпульсу Θ =
∫

(µ01E0/~)dt вiд квадратного
кореня потужностi лазерного iмпульсу дозволяє спостерiгати Рабi
осциляцiї у фотострумi досить простим методом. Збуджуючий iм-
пульс встановлюється в резонансi з екситонним переходом, а фо-
тострум вимiрюється як функцiя його потужностi, яку змiнюють
завдяки оптичному фiльтру на моторизованому плечi. Сигнал фо-
тоструму коливається (sin2(Θ/2)) в залежностi вiд площi iмпульсу,
коли кiнцевий стан КТ осцилює мiж станами дворiвневої системи.
Вимiрювання Рабi осциляцiї також використовуються i для визна-
чення потужностi iмпульсу, необхiдної для певної площi iмпульсу,
тобто калiбрування збудження для складнiших вимiрювань.

На рис. 2 показано спостереження осциляцiї вимiрюваного стру-
му в залежностi вiд площi оптичного iмпульсу. При бiльших напру-
гах змiщення вплив фонового сигналу зростає. Крiм того, як буде
показано в наступному роздiлi, зменшується когерентнiсть системи,
що також призводить до зменшення амплiтуди осциляцiй.
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Градiєнт фонового вiднiмання вибирається на око так, щоб зрiв-
няти данi, створюючи загасальнi коливання щодо стабiльного зна-
чення. Хоча такий пiдхiд може здатися дещо грубим, але якщо данi
доступнi в досить великому дiапазонi областi iмпульсiв, то можна бу-
ти впевненим у методi, оскiльки сигнал не повинен опускатися нижче
нуля або пiднiматися вище його значення при площi iмпульсу 1π.

Для вимiрювань при збудженнi парою iмпульсiв лазерний пучок
проходить через iнтерферометр Маха-Цендера. Таким чином отри-
муються два iмпульси приблизний час прибуття яких до зразка мо-
жна контролювати положенням дзеркала в одному iз плечей iнтер-
ферометра. Завдяки бiльш точному контролю дзеркала в iншому
плечi (використовуючи п’єзо пiдставку) контролюється вiдносна фа-
за пари iмпульсiв.

При вимiрюваннях iз часовим роздiленням використовуються два
дещо рiзнi пiдходи. В одному фотострум вимiрюється при фiксованiй
напрузi як функцiя затримки часу мiж двома iмпульсами з фiксова-
ною енергiєю та площею iмпульсу (кожен, як правило, резонансний з
екситонним переходом), а в iншому– шляхом вимiрювання декiлькох
спектрiв фотоструму при рiзних мiжiмпульсних часових затримках.

У четвертому роздiлi описано дослiдження впливу форми iм-
пульсу на Рабi осциляцiї. Тут розглядаються осциляцiї Рабi, що зу-
мовленi спектрально прямокутним iмпульсом. Наша модель “дворiв-
невого атома”– це стан нейтрального екситона одиничної самоорга-
нiзованої квантової точки InAs/GaAs. Кiлькiсне електричне зчиту-
вання заселеностi стану екситона досягається за допомогою технi-
ки вимiрювання фотоструму. В спектрi фотоструму спостерiгаються
три резонанси. Центральний резонанс вiдповiдає нульовому розстро-
юванню i демонструє класичну поведiнку осциляцiй Рабi. Для збу-
дження при бiльшiй площi iмпульсу (Θ > π), два бiчнi резонанси
виникають близько до сходинки прямокутного спектру в областi, де
поглинання є незначним при нижчiй площi iмпульсу. Тут бiчнi час-
тки iмпульсу в часовiй областi резонанснi з екситонним переходом i
викликають згасальну осциляцiю Рабi.

Мiж експериментом та дворiвневою атомною моделлю знайдено
хорошу збiжнiсть. У нелiнiйному режимi профiль збудження демон-
струє особливостi як прямокутного спектру, так i двох пiкiв прису-
тнiх у спектрi автокореляцiї iмпульсу.
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Рис. 3. (а) Серiя I-V
кривих при збудженнi
спектрально прямоку-
тним пучком свiтла
рiзних площ iмпульсу.
(б) Фотострум вiд площi
iмпульсу при фiксованiй
напрузi.

Крива I-V, вимiряна пiд час збудження оптичним iмпульсом, ви-
мiрює кiнцеву заселенiсть стану екситона, модифiковану ефективнi-
стю детектора, як функцiю розстроювання мiж енергiєю екситона
та лазера.

На рис. 3а показано серiю I-V -кривих при збудженнi спектрально
прямокутним iмпульсом для площ iмпульсiв Θ вiд 0,5 до 2,0 π. У
часовому вимiрi оптичне поле, що є пропорцiйним частотi Рабi, є
sinc-функцiєю ΩR(t) = Θ

T sinc(
πt
T ) iз спектральною пiвшириною 0,33

меВ.
Лiнiя ‘A’ на рис. 3a– це крива, вимiряна при площi iмпульсу

Θ = 0, 5π. Крива I-V коригується для врахування ефективностi дете-
ктора, щоб отримати лiнiю ‘B’, профiлю збудження, де ефективнiсть
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детектора пропорцiйна фотоструму, виявленому при резонансному
збудженнi π-iмпульсом. Ефективнiсть детектора зростає iз збiльше-
нням зворотного змiщення через збiльшення швидкостi тунелюван-
ня. Форма трапецiєподiбного профiлю збудження схожа на спектр
оптичного iмпульсу зi спектральною пiвшириною 0,29 меВ.

Для Θ < π I-V крива має трапецiєподiбну форму. При Θ = π кри-
ва I-V досягає максимуму. Для Θ > π двi бiчнi вершини з’являються
поза межами падаючої центральної вершини. Це свiдчить про сильне
нелiнiйне поглинання в спектральнiй областi, де поглинання є незна-
чним для областi з низьким iмпульсом. Бiчний пiковий резонанс ви-
никає, коли екситонний перехiд лежить якраз поза межами спектру
iмпульсу.

Вiддаленiсть бiчних пiкiв при Θ = 2π змiнюється лiнiйно iз спе-
ктральною пiвшириною iмпульсу, пiдтверджуючи, що бiчнi пiки по-
в’язанi з формою iмпульсу i не виникають, наприклад, через участь
третього стану.

На рис. 3б показано фотострум в залежностi вiд площi iмпуль-
су, вимiряний для напруг, зафiксованих на резонансi iз центральним
пiком (при зворотнiй напрузi 0, 67 В) i поза резонансом на пiку ви-
сокої напруги (0, 825 В). Фотострум при резонансi демонструє кла-
сичне коливання Рабi з невеликим демпфiруванням iнтенсивностi.
Пiк при вищiй напрузi також демонструє когерентнi осциляцiї (iз
перiодом ≈ 1, 7π). Когерентнi коливання бiчних пiкiв мають меншу
видимiсть, оскiльки вони виникають при великiй площi iмпульсу.

Розумiння походження нерезонансних пiкiв можна знайти у ча-
совiй областi. На рис.4а показано траєкторiю вектора Блоха пiд час
збудження sinc-iмпульсом часової областi з площею iмпульсу 1,8π
та розстроюванням π/T. Ключовi точки на траєкторiї позначенi в
хронологiчному порядку вiд ‘0’ до ‘6’. Початкова точка ‘0’– стан без
екситона на пiвденному полюсi. Кiнцева точка ‘6’ знаходиться близь-
ко до пiвнiчного полюса, який представляє стан повнiстю заселеного
стану екситона.

На рисунку 4б зображено компоненти рушiйних полiв Ωs = sin2(πt)
(πt) ,

Ωc = sinc(2πt), ΩR = sinc(πt) у виглядi жирних лiнiй, та компоненти
Блох-вектора, як тонкi лiнiї, позначенi s1, s2, s3. У часовiй областi
iмпульсний сигнал, показаний на рис. 4б має бiчнi пелюстки з ча-
стотою π/T . Для резонансного збудження (Ωs = 0,Ωc = ΩR) вектор
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Рис. 4. (а) Траєкторiя вектора Блоха, що вiдповiдає першому ма-
ксимуму бiчного пiку. (б) Жирнi лiнiї вiдображають рушiйнi по-
ля (Ωs,Ωc,ΩR). Тонкi лiнiї зображають компоненти вектора Блоха
(s1, s2, s3) для порiвняння з (а).

Блоха обертається в площинi s2s3 на кут, що дорiвнює площi iмпуль-
су Θ. Чистий внесок бiчних пелюсткiв в обертання вектора Блоха
невеликий, оскiльки мiнi-ротацiї бiчних пелюсток взаємно майже нi-
велюються.

У пiдсумку, форма профiлю оптичного збудження стану КТ ви-
значається прямокутним спектром рушiйного iмпульсу. У зонах з
низькою площею iмпульсу (Θ < π) КТ має лiнiйний вiдгук та про-
фiль збудження, подiбний до спектру iмпульсу. При бiльших значе-
ннях площi iмпульсу спостерiгається нелiнiйне поглинання при двох
бiчних резонансах у профiлi збудження. Тут осциляцiї Рабi затуха-
ють, оскiльки екситон знаходиться в резонансi з тимчасовими бо-
ковими частками рушiйного iмпульсу. Бiчнi пiки є проявом пiкiв,
присутнiх у перетвореннi Фур’є автокореляцiї iмпульсу. Прямоку-
тний iмпульс спектру служить хорошим прикладом того, яку роль
вiдiграє спектр автокореляцiї у визначеннi профiлю збудження iм-
пульсу в нелiнiйному режимi.

У п’ятому роздiлi описано спостереження квантової iнтерферен-
цiї при двох iмпульсному збудженнi КТ. Ефект квантової iнтерфе-
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ренцiї використано для вимiрювання часу життя та когерентностi
стану екситона.

Першим експериментом тут було спостереження биття Рамзея.
Пара π

2 iмпульсiв iз затримкою в часi та з сталою рiзницею фаз
збуджує перехiд КТ InAs/GaAs з основного стану до стану з ней-
тральним екситоном. Фотострум вимiрюється, як функцiя величи-
ни зворотного змiщення. Змiщення керує розстроюванням мiж ла-
зером та енергiєю екситона завдяки квантово-розмiрному ефекту
Штарка. У свою чергу, розстроювання контролює мiжiмпульсну фа-
зу ϕ = (ω + ∆)τ , в результатi чого спостерiгається картина iнтерфе-
ренцiї.

Рис. 5. Резонансне збудження двома циркулярно поляризованими, зi
сталою рiзницею фаз, π2 iмпульсами. Визначення часу когерентностi.

Для вимiрювання часу когерентностi T2 проводиться експери-
мент iз спостереженням квантової iнтерференцiї, де КТ резонансно
збуджується двома розведеними у часi π

2 iмпульсами, а фотострум
вимiрюється як функцiя затримки в часi. Втрата когерентностi при-
зводить до поперечної релаксацiї вектора стану, що характеризується
T2. Рисунок 5 представляє типове вимiрювання квантової iнтерфе-
ренцiї для зворотного змiщення 0,8 В. На вставцi показано збiльшен-
ня коливання у фотострумi на частотi переходу. Щоб заощадити час,
затримку в часi грубо масштабують, а потiм точно налаштовують,
щоб простежити обвiдку iнтерферограми. Iнтерференцiйний пакет
демонструє експоненцiальний спад. Рисунок 5 показує амплiтуду ко-
ливань фотоструму вiд часу мiж двома iмпульсами. T2 знайденого з
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Рис. 6. Результат вимiрюва-
ння вiдновлення поглинан-
ня при зворотному змiщеннi
0,825 В. КТ збуджують па-
рою двох π iмпульсiв.

одно-експоненцiального прилягання до залежностi амплiтуди iнтер-
ференцiї вiд часу затримки. Биття тонкої структури не спостерiга-
лося, що накладало верхню межу на розщеплення тонкої структури
у 13 мкеВ.

Для вимiрювання часу життя стану екситона проводяться вимi-
рювання вiдновлення поглинання, як показано на рис.6. Фотострум
вимiрюється, як функцiя затримки часу мiж двома π iмпульсами, що
резонанснi з екситонним переходом. Спостерiгається бiекспоненцiй-
не насичення,– лiнiя на рисунку є графiком апроксимацiйної функцiї
P (τ) = 1 − Ae−Γ1(X0)τ − Be−Γ1(hh)τ , де Γ1(X0) та Γ1(hh)– оберненi
величини до часiв життя стану екситона Х0 та важкої дiрки (hh)
вiдповiдно. З цих апроксимацiй визначається швидкiсть ‘повiльно-
го’ та ‘швидкого’ експоненцiально-подiбного насичення при рiзних
напругах.

У контекстi дворiвневої моделi атома перший iмпульс обертає ве-
ктор стану на кут Θ = π навколо осi х, iнвертуючи екситонний стан.
Протягом певного iнтервалу часу вектор стану ковзає вниз по осi
z через втрату заселеностi, що характеризується часом T1. Другий
iмпульс вдруге iнвертує вектор стану. Остаточна проекцiя на вiсь
z повинна б бути незалежною вiд iмпульсної фази i надiйною що-
до рандомiзованої фази. В iдеальному випадку, при коротких за-
тримках у часi, два π iмпульси дiють як одиничний 2π iмпульс,
що призводить до майже нульового фотоструму. При тривалих за-
тримках два iмпульси не взаємодiють за посередництвом квантової
системи,– екситона,– що призводить до фотоструму еквiвалентного



13

двом електронам на пару iмпульсiв. Помилки в областi iмпульсiв або
через недосконалу ефективнiсть вимiрювання осциляцiй Рабi змен-
шують змiну амплiтуди лише сигналу. Ця методика подiбна до мето-
ду вiдновлення iнверсiї, що використовується в ЯМР та електронно-
спiновiй резонанснiй спектроскопiї.

Рис. 7. (а) Швидкiсть тунелювання важкої дiрки вiд величини зворо-
тного змiщення. (б) Схема релаксацiї стану нейтрального екситона.

У випадку дворiвневої системи з прямим розпадом з верхнiх до
нижнiх станiв, з постiйною швидкiстю занепаду, вiдновлення iнвер-
сiї демонструватиме моноекспоненцiальний розпад. Якщо дворiвнева
система обмежена тривалiстю життя, то T2 = 2T1(Х0), утримуючи
вектор стану на поверхнi одиничної сфери Блоха в границi малого
сигналу. У нашому випадку є третiй рiвень, з Γ1(Х0) � Γ1(hh). В ча-
сових межах, коли Γ1(Х0) � 1, втрата популяцiї вiд стану екситона
зменшує ймовiрнiсть знаходження системи в кубiтовому пiдпросторi.
Якщо розпад T2 обмежений упродовж життя, вектор стану кубiтово-
го пiдпростору зазнає радiального занепаду i T2 = T1(Х0). Отже, час
когерентностi стану екситона є обмеженим часом життя через швид-
ке тунелювання електронiв. Тодi КТ залишається з однiєю дiркою,
i якщо швидкiсть її тунелювання (див. рис. 7а) повiльнiша за ча-
стоту повторення лазера, у КТ не утвориться нейтральний екситон.
На рис. 7б зображено схему релаксацiї стану нейтрального екситона,
що складається з трьох станiв: КТ без екситона (вакуумний стан),
нейтральний екситон Х0, та промiжний стан– КТ з важкою дiркою.
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ВИСНОВКИ

1. Виготовлено фотодiод Шотткi на основi напiвпровiдникової пла-
стини з InGaAs/GaAs КТ-ми малої концентрацiї, якi вироще-
но методом молекулярно-променевої епiтаксiї. На зразок, окрiм
омiчного та Шотткi контактiв, нанесено затiнюючу металеву ма-
ску iз субмiкронними апертурами. Таким чином отримано до-
ступ до одиничних КТ.

2. Для визначення заселеностi стану екситона використано метод
вимiрювання фотоструму. Детектування струмом забезпечує май-
же миттєвий результат, уможливлюючи спектральнi вимiрюван-
ня (приблизно, сто точок в областi кiлькох меВ) чи вимiрювання
Рабi осциляцiй (близько ста точок на область в 6π) за декiлька
хвилин.

3. Спостереженнями Рабi осциляцiй (до 6π) показано, що таку КТ
можна розглядати як дворiвневу систему, де нижчому рiвню вiд-
повiдає КТ без екситонiв, а верхньому– iз нейтральним ексито-
ном в основному станi. Це дозволяє виконувати на базi одини-
чної КТ квантовi вентилi. Реалiзовано вентилi NOT та перетво-
рення Адамара.

4. Структура фотодiода дозволяє застосовувати певний ступiнь кон-
тролю електричного поля в якому перебуватиме КТ. За рахунок
квантово-розмiрного ефекту Штарка можна змiнювати енергiю
екситона. Разом зi збудженням подвiйними iмпульсами це дозво-
ляє приготувати дослiджувану дворiвневу систему у потрiбнiй
фазi та рiвнi заселеностi.

5. У зонах з низькою площею iмпульсу (Θ < π) КТ має лiнiйний
вiдгук та профiль збудження, подiбний до спектру iмпульсiв.
При бiльших значеннях площi, спектрально п-подiбних iмпуль-
сiв, спостерiгається нелiнiйне поглинання при двох бiчних резо-
нансах у профiлi збудження.

6. Використано явище квантової iнтерференцiї для вимiрювань ча-
су когеренцiї та часу життя стану нейтрального екситона.

7. Iз вимiрювань часу життя визначено механiзм релаксацiї: ту-
нелювання вiдбувається як двоступеневий процес,– швидке для
електрона та повiльне для дiрки.

8. Ефективнiсть детектування фотоструму є обмеженою через по-
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вiльне, у порiвняннi iз перiодом випромiнювання лазера, туне-
лювання дiрки.
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Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Київ,
2021.

Дисертацiю присвячено дослiдженню когерентних властивостей
одиничної InGaAs/GaAs напiвпровiдникової КТ та можливостi реа-
лiзацiї на її базi квантово вентиля. Виготовлено приладу з можливо-
стями оптичного резонансного збудження КТ та вимiрювання кiнце-
вого стану КТ електричним шляхом. Спостережено Рабi осциляцiї
заселеностi стану нейтрального екситона, i таким чином перевiрено
можливiсть опису КТ, як квантової дворiвневої системи. У вимiрю-
ваннях фотоструму зафiксовано квантово-розмiрний ефект Штарка
та ефект квантової iнтерференцiї.

Дослiджено вплив спектральної форми лазерного iмпульсу на
еволюцiю квантового стану екситона напiвпровiдникової самоорга-
нiзованої КТ у фотодiодi. Використовуючи збудження двома послi-
довними оптичними iмпульсами дослiджено механiзм вiдновлення
поглинання стану екситона. У поєднаннi iз вимiрюваннями кванто-
вої iнтерференцiї це дало змогу роздiлити вклади часу життя та
втрати фази системи у час когерентностi.
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Диссертация посвящена исследованию когерентных свойств еди-
ничной InGaAs/GaAs полупроводниковой КТ и возможности реали-
зации на ее базе квантово вентиля. Изготовлено прибор с возможно-
стями оптического резонансного возбуждения КТ и измерения ко-
нечного состояния КТ электрическим путем. Обнаружено Раби ос-
цилляции заселения нейтрального экситона и таким образом прове-
рено возможность описания КТ, как квантовой двухуровневой си-
стемы. В измерениях фототока зафиксировано квантово-размерный
эффект Штарка и эффект квантовой интерференции.

Исследовано влияние спектральной формы лазерного импульса
на эволюцию квантового состояния экситона полупроводниковой са-
моорганизующейся КТ в фотодиоде. Используя возбуждения двумя
последовательными оптическими импульсами исследованы механиз-
мы восстановления поглощения экситона в КТ. В сочетании с изме-
рениями квантовой интерференции это позволило разделить вклады
времени жизни и потери фазы системы на время когерентности.

Ключевые слова: фотолюминесценция, когерентность, когерент-
ное управление, полупроводниковые квантовые точки.
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The dissertation is dedicated to the study of the coherent properties

of a two-level system based on the ground state neutral exciton of a single
InGaAs self-assembled quantum dot (QD) embedded in an n-i-Schottky
diode and the possibility of realization of a quantum gate on its basis.
An instrument with the capabilities of optical resonant excitation of
QDs and measurement of the final quantum state of QDs electrically
has been fabricated. Rabi oscillations of the neutral exciton population
has been observed (for pulse-areas of up to 6π) and thus tested the
possibility of describing a QD as a quantum two-level system. Quantum-
confinement Stark effect and quantum interference effect were recorded
in photocurrent measurements.

Strong nonlinear absorption in the excitation profile of a single In-
GaAs QD exciton driven by a rectangular spectrum optical pulse, in a
region of detuning where the linear response is weak has been observed.
Here the exciton is resonant with the temporal side-lobes of the pulse,
which drive a damped Rabi oscillation. Good agreement is found be-
tween experiment and a two-level atom model. In the nonlinear regime
the excitation profile exhibits features from both the rectangular spec-
trum and the two peaks present in the spectrum of the autocorrelation
of the pulse.

Using excitation by two consecutive optical pulses the mechanism of
exciton absorption recovery in a QD was investigated. In combination
with the measurements of quantum interference, this made it possible to
divide the contributions of the lifetime and the loss of the phase of the
system into the time of coherence.

The coherence decay of a single-exciton-based qubit with electrical
readout is investigated. Pairs of laser pulses initialize the qubit state and
then map the target basis onto the measurement basis, probing the decay
of either the population inversion or electronic polarization components
of the state vector. A comparison of coherence and population decay
confirms that the exciton coherence is lifetime limited by fast voltage-
tunable electron tunneling. Optimum coherence times are limited by a
heavy-hole tunneling rate slow compared with the repetition rate of the
laser.

Key words: photoluminescence, coherence, coherent control, semi-
conductor quantum dots.


