
Київський Нацiональний Унiверситет

iменi Тараса Шевченка

На правах рукопису

Колодка Роман Степанович

УДК 53.07, 535.3

Когерентнi властивостi екситона одиничної

квантової точки, помiщеної у фотодiод

01.04.05 — оптика, лазерна фiзика

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня

кандидата фiзико-математичних наук

Науковий керiвник

Дмитрук Iгор Миколайович,

доктор фiзико-математичних наук, професор

Київ — 2021



2

АНОТАЦIЯ

Колодка Р. С. Когерентнi властивостi екситона одиничної квантової то-

чки, помiщеної у фотодiод. – Квалiфiкацiйна наукова праця на правах ру-

копису.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-матема-

тичних наук за спецiальнiстю 01.04.05 – оптика, лазерна фiзика. – Киї-

вський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка МОН України,

Київ, 2021.

Дисертацiю присвячено дослiдженню когерентних властивостей одини-

чної напiвпровiдникової InAs/GaAs квантової точки (КТ) та можливостi

реалiзацiї на її базi квантових вентилiв. Зразок для дослiджень виготов-

лено з можливостями оптичного збудження одиничної КТ та вимiрювання

її кiнцевого стану електричним шляхом. Представлена в роботi методика

може використовуватися для кiлькiсного визначення заселеностi основного

екситонного стану напiвпровiдникової КТ, помiщеної у фотодiод. Спостере-

жено Рабi осциляцiї заселеностi стану нейтрального екситона, i таким чи-

ном перевiрено можливiсть опису КТ, як квантової дворiвневої системи. У

вимiрюваннях фотоструму зафiксовано квантово-розмiрний ефектШтарка

та ефект квантової iнтерференцiї. Дослiджено вплив спектральної форми

лазерного iмпульсу на еволюцiю квантового стану екситона напiвпровiдни-

кової самоорганiзованої КТ у фотодiодi. Використовуючи збудження дво-

ма послiдовними оптичними iмпульсами дослiджено механiзм вiдновлення

поглинання стану екситона. У поєднаннi iз вимiрюваннями квантової iн-

терференцiї це дало змогу роздiлити вклади часiв життя та втрати фази

системи у час когерентностi.

Для того, щоб спостерiгати ефекти розмiрного квантування слiд обме-
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жити простiр частинки до довжини її хвилi де Бройля λ = h/
√

3meffkBT

де meff – ефективна маса частинки. Максимально допустимий розмiр для

InAs/GaAs квантових точок мав би бути ≈ 14 нм. В роботi використовува-

лись самоорганiзованi КТ утворенi в процесi модифiкованого вирощуван-

ня у фазi Странскi-Крастанова методом молекулярно-променевої епiтаксiї.

Ширина бази таких точок становить близько 10–30 нм, а середня висота

≈ 5 нм. Вони формуються приблизно з однаковим розмiром та майже без

дефектiв структури, що є вкрай важливим для можливостi застосування їх

когерентних властивостей. Зразок для експериментiв виготовлено iз напiв-

провiдникової пластини, яка мiстила єдиний шар КТ-к малої концентрацiї,

шляхом нанесення металевих контактiв для створення фотодiоду Шотткi.

Доступ до одиничної КТ забезпечується за рахунок затiнюючої металевої

маски апертурами, що виготовленi лiтографiчним методом. Вимiрювання

фотоструму здiйснюється через омiчний та Шотткi контакти. Пiд час ви-

мiрювань зразок перебуває у крiостатi потокового гелiю при температурi

≈ 15 K.

Основною методикою визначення стану КТ було вимiрювання фото-

струму [1]. У випадку, коли пiсля кожного лазерного iмпульсу утворює-

ться екситон, то при частотi збудження 76 МГц та умовi стовiдсоткового

тунелювання, величина струму становить 12,18 пА. Головною перевагою

методу вимiрювання фотоструму є ефективнiсть детектування, оскiльки

всi носiї зарядiв, якi тунелюються з точки, вносять вклад в сигнал фото-

струму. Енергiю КТ вбудованої у фотодiод можна змiнювати за рахунок

квантово-розмiрного ефекту Штарка.

Збiльшуючи площу iмпульсу Θ =
∫

(µ01E0/~)dt лазерного променя ре-

зонансного з екситонним переходом, величина фотоструму коливається ∼
sin2(Θ/2) пiдтверджуючи, що з заселенiстю екситонного стану вiдбува-

ються Рабi осциляцiї. Це доводить, що одиничну InAs/GaAs КТ можна

розглядати як дворiвневу систему, де нижчому рiвню вiдповiдає КТ без
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екситона, а верхньому– iз нейтральним екситоном в основному станi. Це

дозволить виконувати на базi одиничної КТ квантовi логiчнi операцiї. Ви-

мiрювання Рабi осциляцiї також використовуються i для визначення поту-

жностi iмпульсу, необхiдної для певної площi iмпульсу, тобто калiбрування

збудження для складнiших вимiрювань.

При вимiрюваннях спостерiгається значний фоновий фотострум, що

пропорцiйний потужностi лазерного iмпульсу. Вiн пов’язаний з нерезонан-

сним збудженням сусiднiх КТ-к, якi пiд’єднанi до електричного кола пара-

лельно iз дослiджуваною КТ-ю. Градiєнт фонового вiднiмання вибирається

на око так, щоб зрiвняти данi, створюючи загасальнi коливання щодо ста-

бiльного значення. 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.

В роботi дослiджується вплив форми iмпульсу на якiсть Рабi осциляцiй,–

розглядаються осциляцiї, що зумовленi спектрально прямокутним iмпуль-

сом. В спектрi фотоструму спостерiгаються три резонанси. Центральний

резонанс вiдповiдає нульовому розстроюванню i демонструє класичну по-

ведiнку осциляцiй Рабi. Для Θ < π I-V спектр фотоструму має трапецi-

єподiбну форму. При Θ = π крива I-V досягає максимуму. Для Θ > π

двi бiчнi вершини з’являються поза межами падаючої центральної верши-

ни. Це свiдчить про сильне нелiнiйне поглинання в спектральнiй областi,

де поглинання є незначним для областi з низьким iмпульсом. Бiчний пiко-

вий резонанс виникає, коли екситонний перехiд лежить якраз поза межами

спектру iмпульсу.

Вiддаленiсть бiчних пiкiв при Θ = 2π змiнюється лiнiйно iз спектраль-

ною пiвшириною iмпульсу, пiдтверджуючи, що бiчнi пiки пов’язанi з фор-

мою iмпульсу i не виникають, наприклад, через участь третього стану.

Мiж експериментом та дворiвневою атомною моделлю знайдено хоро-
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шу збiжнiсть. У нелiнiйному режимi профiль збудження демонструє осо-

бливостi як прямокутного спектру, так i двох пiкiв присутнiх у спектрi

автокореляцiї iмпульсу.

Для вимiрювань при збудженнi парою iмпульсiв лазерний пучок прохо-

дить через iнтерферометр Маха-Цендера. Таким чином отримуються два

iмпульси приблизний час прибуття яких до зразка можна контролювати

положенням дзеркала в одному iз плечей iнтерферометра. Завдяки бiльш

точному контролю дзеркала в iншому плечi (використовуючи п’єзо пiдстав-

ку) контролюється вiдносна фаза пари iмпульсiв.

Першим експериментом з використання двоiмпульсного збудження бу-

ло 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 нейтральним екситоном. Фотострум вимiрюється, як функцiя вели-

чини зворотного змiщення. Змiщення керує розстроюванням мiж лазером

та енергiєю екситона завдяки квантово-розмiрному ефектуШтарка. У свою

чергу, розстроювання контролює мiжiмпульсну фазу ϕ = (ω + ∆)τ , в ре-

зультатi чого спостерiгається ефект квантової iнтерференцiї. Цей ефект ви-

користано для визначення часу когерентностi T2,– КТ резонансно збуджу-

ється двома π
2 iмпульсами, а фотострум вимiрюється як функцiя затримки

в часi. Отриманий iнтерференцiйний пакет демонструє експоненцiальний

спад. T2 знайденого з одно-експоненцiального прилягання до залежностi

амплiтуди iнтерференцiї вiд часу затримки. Визначений таким чином час

не перевищує 70 пс.

Для вимiрювання часу життя стану екситона проводяться вимiрюван-

ня вiдновлення поглинання. Фотострум вимiрюється, як функцiя затрим-

ки часу мiж двома π iмпульсами, що резонанснi з екситонним переходом.

Спостерiгається бiекспоненцiйне насичення,– апроксимацiйною функцiєю

до отриманих результатiв є P (τ) = 1 − Ae−Γ1(X0)τ − Be−Γ1(hh)τ , де Γ1(X
0)

та Γ1(hh)– оберненi величини до часiв життя стану екситона Х0 та важ-
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кої дiрки (hh) вiдповiдно. З цих апроксимацiй визначається швидкiсть ‘по-

вiльного’ та ‘швидкого’ експоненцiально-подiбного насичення при рiзних

напругах. Час життя T1(X
0) визначався, як ‘швидка’ (A) компонента, та

в межах експериментальної похибки отримано, що T1(X
0) = T2(X

0). Ви-

значено механiзм релаксацiї: тунелювання вiдбувається як двоступеневий

процес,– швидке для електрона та повiльне для дiрки. Ефективнiсть дете-

ктування фотоструму є обмеженою через повiльне, у порiвняннi iз перiодом

випромiнювання лазера, тунелювання дiрки.

Ключовi слова: фотолюмiнесценцiя, когерентнiсть, когерентне управ-

лiння, наночастинки, напiвпровiдниковi квантовi точки, ефект Штарка,

дiод Шотткi.

ABSTRACT

Kolodka R. S. Coherent properties of a single quantum dot exciton embedded

in a photodiode. – Qualification scientific work in the form of manuscript.

Thesis for candidate of physical and mathematical sciences degree in speci-

ality 01.04.05 – optics and laser physics. – Taras Shevchenko National University

of Kyiv of Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2021.

The dissertation is devoted to the study of the coherent properties of a single

InAs/GaAs semiconductor QD and the possibility of realization of a quantum

gates on its basis. The sample for research is made with the possibility of opti-

cal excitation of a single QD and measurement of its final state electrically.

The method presented in this paper can be used to quantify the population of

the ground exciton state of a semiconductor QD embedded in a photodiode.

Rabi oscillations of the neutral exciton population were observed, and thus

the possibility of describing QD as a quantum two-level system was verified.

Quantum-confined Stark effect and quantum interference effect were observed
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in photocurrent measurements. The influence of the spectral shape of the laser

pulse on the evolution of the exciton‘s quantum state of a semiconductor self-

organized QD has been studied. Using excitation by two consecutive optical

pulses, the mechanism of exciton‘s recovery absorption was investigated. In

combination with the measurements of quantum interference, this made it possi-

ble to separate the contributions of the lifetimes and the losses of the system

phase to the coherence.

In order to observe the effects of dimensional quantization, the space of

a particle should be limited to its de Broglie wavelength λ = h/
√

3meffkBT

where meff is the effective mass of a particle. The maximum allowable size for

InAs/GaAs quantum dots should be ≈ 14 nm. Self-organized QDs formed in

the process of modified Stransky-Krastanov phase by molecular beam epitaxy

growth were studied. The width of the base of such dots is about 10–30 nm,

and the average height is ≈ 5 nm. They are formed with approximately the

same size and almost without structural defects, which is extremely important

for the possibility of applying their coherent properties. The sample for the

experiments was made of a semiconductor wafer containing a single layer of

low-concentration QDs by applying metal contacts in order to create a Schottky

photodiode. Access to a single QD is provided by a metal shadow mask with

apertures made by the lithographic method. Photocurrent measurements are

performed through Ohmic and Schottky contacts. During the measurements,

the sample is in the helium-flow cryostat at a temperature of ≈ 15 K.

The main method of determining the state of a QD was through the photo-

current measurements technique [1]. In the case when an exciton is formed after

each laser pulse at an excitation frequency of 76 MHz and the condition of 100%

tunneling probability, the current should be 12.18 pA. The main advantage

of the photocurrent measurement method is the detection efficiency, since all

charge carriers that are tunneled from the dot contribute to the signal. The

energy of the QD embedded in the photodiode can be changed due to the
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quantum-confined Stark effect.

Increasing the pulse area Θ =
∫

(µ01E0/~)dt of the laser beam resonant

with the exciton transition, the magnitude of the photocurrent fluctuates ∼
sin2(Θ/2) confirming the Rabi oscillations of the exciton‘s state. This proves

that a single InAs/GaAs QD can be considered as a two-level system, where

the lower level corresponds to the QD without the exciton, and the upper–

with a neutral exciton in the ground state. This will allow to perform quantum

logic operations on the basis of a single QD. Rabi oscillation measurements are

also used to determine the pulse power required for a given pulse area, i.e. to

calibrate the excitation for more complex measurements.

During the measurements, a significant background photocurrent is observed,

which is proportional to the power of the laser pulse. It is associated with

non-resonant excitation of neighboring QDs, which are connected to an electri-

cal circuit in parallel with the studied QD. The gradient of the background

subtraction is chosen by eye to align the data. Although this approach may

seem a bit rough, but if the data are available in a fairly large range of pulse

area, one can be sure of the method, because the signal should not fall below

zero or rise above its value at a pulse area of 1π.

The work investigates the influence of the pulse shape on the quality of

Rabi oscillations. Oscillations caused by a spectrally rectangular pulse are

considered. Three resonances are observed in the photocurrent spectrum. The

central resonance corresponds to zero frustration and demonstrates the classi-

cal behaviour of Rabi oscillations. For Θ < π the photocurrent I-V spectrum

has a trapezoidal shape. When Θ = π the I-V curve reaches a maximum. For

Θ > π the two side-lobes appear outside the falling central peak. This indicates

a strong nonlinear absorption in the spectral region, where the absorption is

negligible for the low pulse area region. Lateral peak resonance occurs when

the exciton transition lies just outside the pulse spectrum.

The distance of the side peaks at Θ = 2π varies linearly with the spectral
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FWHM of the pulse, confirming that the side peaks do not occur with the pulse

shape and do not occur, for example, due to the participation of some third

state.

A good agreement was found between the experiment and the two-level

atom model. In the nonlinear regime, the excitation profile demonstrates the

features of both the rectangular spectrum and the two peaks present in the

pulse autocorrelation spectrum.

For measurements when excited by a pair of pulses, the laser beam passes

through a Mach-Zender interferometer. Thus, two pulses are obtained, the

approximate time of arrival of which to the sample can be controlled by the

position of the mirror in one of the arms of the interferometer. Due to the more

precise control of the mirror in the other arm (using a piezo stand) the relative

phase of the pulse pair is controlled.

The first experiment using two-pulse excitation was to observe the Ramsey

interference. A pair of π2 pulses with a time delay and a constant phase difference

excites the transition of InAs/GaAs QD from the ground state to the neutral

exciton state. Photocurrent is measured as a function of the applied voltage.

The offset controls the disruption between the laser and the exciton energy

due to the quantum-confined Stark effect. In turn, the disturbance controls the

interpulse phase ϕ = (ω+ ∆)τ , resulting in a quantum interference effect. This

effect was used to determine the coherence time T2,– the QD is resonantly

excited by two π
2 pulses, and the photocurrent is measured as a function of

time delay. The resulting interference packet shows an exponential decline. T2

is found from the one-exponential fit to the dependence of the interference

amplitude on the delay time. The time thus determined does not exceed 70 ps.

Absorption recovery measurements are performed to measure the lifetime

of the exciton state. The photocurrent is measured as a function of the time

delay between two π pulses resonant with the exciton transition. Biexponenti-

al saturation is observed– the approximation function to the obtained results
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is P (τ) = 1 − Ae−Γ1(X0)τ − Be−Γ1(hh)τ , where Γ1(X
0) and Γ1(hh) are inverse

quantities to the lifetime of the exciton state X0 and heavy hole (hh), respecti-

vely. From these approximations the rate of ‘slow ’and‘ fast’ exponentially-like

saturation at different voltages is determined. The lifetime T1(X
0) was defined

as the ‘fast’ (A) component, and within the experimental error it was obtai-

ned that T1(X
0) = T2(X

0). The relaxation mechanism is defined: tunneling

occurs as a two-stage process– fast for an electron and slow for a hole. The

efficiency of photocurrent detection is limited due to the slow tunneling of the

hole compared to the period of laser pulses.

Keywords: photoluminescence, coherence, coherent control, nanoparticles,

semiconductor quantum dots, Stark effect, Schottky diode.
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ВСТУП

Актуальнiсть теми. Напiвпровiдники є невiд’ємною частиною суча-

сної електронної промисловостi. Важливiсть цих матерiалiв полягає в тому,

що їх електричнi властивостi можна змiнити за допомогою концентрацiї хi-

мiчних 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 енергетика. Подальше зростання iнтересу до експериментiв з кван-

тової динамiки елементарних частинок протягом трьох останнiх десяти-

лiть пов’язано з розвитком принципово нових експериментальних методiв,

якi уможливлюють створення пасток для одиничних атомiв, iонiв або еле-

ктронiв, 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 кванто-

вому режимi. Теоретичнi розрахунки та експериментальнi результати вже

демонструють переваги таких пристроїв над класичними.

Особливий iнтерес привертають до себе низькорозмiрнi напiвпровiдни-

ковi прилади. За рахунок розвитку технологiй стало можливим виготов-

лення структур, якi проявляють ефекти нижчої розмiрностi, де для опису

системи вже потрiбно користуватись теорiєю квантової фiзики. Ця нови-

зна привносить не тiльки складнощi але й iстотнi потенцiйнi переваги для

приладiв нового типу. Напiвпровiдниковi КТ-ки є ключем на одному iз

шляхiв реалiзацiї нових обчислювальних систем–квантових комп’ютерiв.

Самоорганiзованi напiвпровiдниковi КТ-ки створюють потенцiальне поле,

що забезпечує квантування енергетичних станiв, тому їх часто називають

“штучними атомами”. Перевагою цих штучних атомiв над реальними є мо-
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жливiсть їхнього включення в стабiльне середовище, яке можна контро-

лювати ззовнi. КТ-ки поєднують можливостi як вже наявних, i таких, що

iнтенсивно використовуються у промисловостi, напiвпровiдникових техно-

логiй, так i потенцiал квантово-механiчних систем.

Сьогоднi вже в багатьох домах є прилади де застосовуються напiвпро-

вiдниковi КТ-ки, але їхнi когерентнi властивостi, ще перебувають на ста-

дiях вивчення та розвитку технологiй, що потрiбнi для їх практичного за-

стосування. Одним iз головних таких застосувань може стати квантовий

комп’ютер. В данiй роботi дослiджуються когерентнi властивостi одини-

чних самоорганiзованих напiвпровiдникових КТ-к, знання яких є потрi-

бним для реалiзацiї квантових вентилiв.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Робота виконана у рамках науково-дослiдних тем: “Трансформацiя енергiї

електромагнiтної хвилi на лазерно-iндукованих квазiграткових та нанодис-

персних структурах” (№ 15ДФ051-01), номер держреєстрацiї: 0115U004865;

“Дослiдження електронно-коливальних процесiв в композитах та наноси-

стемах, перспективних для сонячної енергетики, малоенергозатратних дже-

рел свiтла та медицини” (№ 16БФ051-03), номер держреєстрацiї: 0116U004751;

“Фотонiка плазмонних наноструктур для фотовольтаїки та сенсорики” (№

19БФ051-04), номер держреєстрацiї: 0119U100300.

Мета i завдання дослiдження. Метою роботи є дослiдження коге-

рентних властивостей одиничної напiвпровiдникової КТ та її можливостей

для реалiзацiї квантово вентиля. Реалiзацiї поставленої мети розкладено

на такi етапи :

— виготовлення приладу iз можливостями (а) оптичного резонансного

збудження КТ та (б) вимiрювання кiнцевого квантового стану КТ

електричним шляхом;

— перевiрка можливостi опису стану КТ, як дворiвневої системи (спо-
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стереження Рабi осциляцiй);

— спостереження на цiй базi квантової iнтерференцiї;

— визначення часу життя та часу когерентностi такої КТ.

Методи дослiдження. У роботi використовувалися такi методи: фо-

толюмiнесцентна спектроскопiя, мiкро-фотолюмiнесцентна спектроскопiя,

вимiрювання фотоструму.

Наукова новизна одержаних результатiв. Основними науковими

результатами, що виносяться на захист, є такi:

— Розроблено новi та вдосконалено iснуючi методики дослiдження ко-

герентностi стану екситона в одиничнiй напiвпровiдниковiй кванто-

вiй точцi;

— на одиничнiй напiвпровiдниковiй КТ реалiзовано однобiтовi логiчнi

елементи;

— дослiджувано вплив спектральної форми лазерного iмпульсу на ево-

люцiю квантового стану екситона напiвпровiдникової самоорганiзо-

ваної КТ у фотодiодi;

— використовуючи збудження двома послiдовними оптичними iмпуль-

сами дослiджено механiзм вiдновлення поглинання КТ. У поєднаннi

iз вимiрюваннями квантової iнтерференцiї це дало змогу роздiлити

вклади часу життя та втрати фази системи у час когерентностi.

Практичне значення одержаних результатiв. Представлена в

роботi методика може використовуватися для кiлькiсного визначення засе-

леностi основного екситонного стану напiвпровiдникової квантової точки,

помiщеної у фотодiод.

Одержанi у дисертацiї результати можна використати для приготуван-

ня в екситонi дiрки у наперед визначеному станi, а також для виконання

двокубiтових квантових вентилiв.

Результати можна використати в навчальному процесi на фiзичному
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факультетi Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка

та iнших унiверситетах при викладаннi за освiтньою програмою “квантовi

комп’ютери, обчислення та iнформацiя”.

Особистий внесок здобувача. Основнi результати, що виносяться

на захист, отриманi автором самостiйно. Зi статей, опублiкованих у спiвав-

торствi, до дисертацiї включенi лише тi результати, що належать автору.

Дисертацiя є пiдсумком результатiв наукових дослiджень, виконаних у

спiвавторствi у виглядi спiльних наукових праць, що наведенi в списку пу-

блiкацiй 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 аналiзом експериментальних результатiв. У роботах

[9, 15, 17, 18] автор проводив вимiрювання, або ж виготовляв зразок.
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РОЗДIЛ 1

НАПIВПРОВIДНИКОВI КВАНТОВI ТОЧКИ ДЛЯ

КВАНТОВИХ ОБЧИСЛЕНЬ

1.1. Квантовi точки

1.1.1. Низькорозмiрнi напiвпровiдниковi структури. Напiвпро-

вiдники є невiд’ємною частиною сучасної електронної промисловостi. Ва-

жливiсть напiвпровiдникiв полягає в тому, що їхнi електричнi властивостi

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 минуло-

го столiття, таких як лазери, транзистори чи атомна енергiя. Подальше

зростання iнтересу до експериментiв з квантової динамiки елементарних

частинок протягом трьох останнiх десятилiть пов’язано з розвитком прин-

ципово нових експериментальних методiв, якi уможливлюють створення

пасток для одиничних атомiв [2, 3], iонiв або електронiв [4, 5], охолодже-

ння їх до дуже низьких температур, транспортування, та, найголовнiше,

контроль їхнього квантового стану [6, 7, 8, 9]. Хiд цих дослiджень призведе

до введення нового поколiння машин, що працюють в квантовому режимi.

Теоретичнi розрахунки та експериментальнi результати вже демонструють

переваги таких пристроїв над класичними. Наприклад, можна подолати

дифракцiйну межу роздiльної здатностi в квантовiй оптичнiй лiтографiї

[10] або забезпечити стовiдсоткову захищенiсть лiнiй зв’язку завдяки кван-

товiй криптографiї [11].

До особливої областi цього нового iнтересу вiдносять низькорозмiрнi

напiвпровiдниковi прилади. За останнi десятилiття, завдяки впроваджен-
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ню нових методiв вирощування, таких як молекулярно-променева епiтаксiя

(англ. molecular beam epitaxy, MBE) [12, 13] i металоорганiчна епiтаксiя з

пари (англ. metalorganic vapour phase epitaxy, MOVPE) [14], стало можли-

вим виготовлення структур, якi проявляють ефекти нижчої розмiрностi. В

атомному масштабi моношару можна контролювати склад та ступiнь ле-

гування, що надає можливiсть утримувати носiї заряду навiть у всiх трьох

вимiрах. Такi структури стали “маленькими лабораторiями” для дослiдже-

ння нових квантових явищ. Важливiсть нових вiдкриттiв пiдтверджується

нагородами Нобелiвської премiї Клаусовi фон Клiтцингу в 1986 роцi (цiло-

чисельний квантовий ефект Холла), Хорсту Людвiгу Штермеру, Данiєлу

Цуї та Робертовi Лафлiну у 1998 роцi (дробовий квантовий ефект Хол-

ла), та Сержу Арошу з Девiдом Вайнленду у 2012 (слабкi вимiрювання

квантових систем). Новi iнженернi можливостi пропонують захоплюючий

потенцiал для електронних застосункiв. Лазери на квантових ямах (КЯ)

чи точках та свiтлодiоди вже сьогоднi є у широкому вжитку.

Першим кроком на шляху до повного утримання носiїв струму в напiв-

провiдниках було створення квантової ями,– структури, в якiй електрон або

дiрка є сильно обмеженi в одному з вимiрiв (рис 1.1). Типовим прикладом

є шар GaAs вбудований в об’ємний матерiал AlxGa1−xAs. Сталi ґратки цих

матерiалiв збiгаються, але ширина забороненої зони в AlxGa1−xAs зростає

з ростом концентрацiї алюмiнiю. Це призводить до порушення безперерв-

ностi країв зони провiдностi та валентної зони, Ec та Ev. Якщо енергiя

електрона менша вiд краю зони провiдностi в AlGaAs, то електрон буде

ув’язненим в тонкому шарi GaAs. Таке обмеження призводить до кванту-

вання енергiї електрона. Носiй в квантовiй ямi може вiльно рухатися в двох

напрямках, тому її називають двовимiрною структурою (2D). Технiчний

прогрес уможливив формування структур з бiльш низькою розмiрнiстю:

1D– квантових дротiв та структур з, так званою, нульовою розмiрнiстю

(0D)– квантових точок (КТ).



24

Рис. 1.1. Густина станiв напiвпровiдникових структур рiзної розмiрностi.

Iдучи вiд тривимiрного випадку до нижчої розмiрностi спостерiгається

значна змiна фiзичних характеристик системи. На рис 1.1 показано змi-

ну густини енергетичних станiв зi зменшенням розмiрностi фiзичної си-

стеми. У системи iз нульовою розмiрнiстю, тобто квантової точки, носiї

заряду повнiстю обмеженi i тому функцiя густини станiв є δ-подiбною. З

цiєї причини КТ-ки часто називають “штучними атомами”. Ця особливiсть

напiвпровiдникових КТ-к вiдкриває новi можливостi, оскiльки їх можна

iнтегрувати в електроннi пристрої.

1.1.1.1. Розмiр. Для того, щоб спостерiгати ефекти розмiрного кван-

тування слiд обмежити простiр частинки до довжини її хвилi де Бройля:

λ =
h

p
=

h√
3meffkBT

(1.1)

де meff – ефективна маса частинки. У типовому напiвпровiднику ефе-

ктивна маса електрона в декiлька разiв менша вiд його вiльної маси. В

результатi цього розмiр квантування є вiд десяти до ста разiв бiльшим,

нiж стала ґратки. Ближчий iнтерес до вирощування напiвпровiдникiв ме-

тодом епiтаксiї, в шiстдесятих роках минулого столiття, привiв до реалiзацiї

пристроїв з квантовим захопленням (quantum confinement). Ступiнчастий
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характер спектру поглинання, пов’язаного з густиною станiв (рис. 1.1) дво-

вимiрної структури, спостерiгався в квантових ямах у 1974 [15]. Маючи такi

структури, вже було концептуально ясно, що можна отримати структури

iз “нульовою розмiрнiстю”, якi обмежують рух носiїв в X та Y напрямках

за рахунок латеральної структуризацiї вже iснуючої структури iз кванто-

вою ямою. Проте мiнiмальний розмiр структур, створених таким чином, є

технологiчно обмежений. Максимально допустимий розмiр квантової стру-

ктури є продиктованим необхiднiстю обмежити термальну заселенiсть ви-

щих енергетичних рiвнiв. Для того, щоб обмежити заселенiсть рiвня до

5% ≈ e−3 повинна виконуватись умова:

kBT 6
1

3
(E1 − E0) (1.2)

деE0 таE1– енергiї першого та другого станiв у створенiй КТ. Таким чи-

ном, верхня межа розмiру GaAs/AlGaAs КТ-к при кiмнатнiй температурi

мала б бути ≈ 12 нм. Вiдповiднi значення для InAs/AlGaAs та InAs/GaAs

квантових точок: близько 20 нм, та 14 нм.

1.1.1.2. Виготовлення квантових точок лiтографiчним мето-

дом. Пiсля реалiзацiї 2D структури, методика лiтографiчного формува-

ння малюнка, який забезпечить подальше витравлення певних дiлянок у

пластинi напiвпровiдника, стала iнтенсивно використовуватися для отри-

мання КТ-к. Методика досi широко використовується, в основному, через

її переваги: КТ-ки виготовляються з наперед визначеним розташуванням,

розмiром та латеральною формою, що, в свою чергу, робить можливим

систематичнi дослiдження. Найбiльш розвиненими пiдходами, якi викори-

стовуються для безпосереднього формування малюнка (lateral patterning) є

електронно-променева лiтографiя, та лiтографiя за допомогою сфокусова-

ного пучка iонiв [16]. Крiм того, використовуються лазерна та iонна методи-

ки формування малюнку [17]. Недолiки цих методiв пов’язанi зi штучним
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Рис. 1.2. Виготовлення квантової точки iз зразка, що мiстить квантову яму.

Використовується витравлення лiтографiчно наперед визначених районiв

зразка [18].

впливом на зразок пiд час обробки, та з обмеженою роздiльною здатнiстю

лiтографiї, що має наслiдком слабше квантове утримування в порiвняннi

зi структурами, що виготовляються за допомогою методик, якi описувати-

муться далi.

Виготовлення КТ-к через лiтографiчну визначенiсть узору включає в

себе ряд крокiв накладення маски iз резисту та травлення. Для визначе-

ння шаблону квантової точки позитивний або негативний резист наклада-

ється на зразок iз квантовою ямою, а потiм зразок пiддається експозицiї

використовуючи спрямований електронний пучок. Основнi кроки, необхi-

днi в обох випадках (негативний чи позитивний резист), однаковi. На рис.

1.2 проiлюстровано етапи виготовлення з позитивним резистом. Спочатку

опромiнений резист видаляється зi зразка i шар металу накладається на

цю поверхню. Потiм, використовуючи розчинник, резист з металом зверху
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видаляється так, що залишається тiльки метал в наперед лiтографiчно ви-

значених мiсцях на зразку. Далi зразок хiмiчно обробляють реактивними

iонами, якi травлять зразок у напрямку вирощування, залишаючи колони

з захисним металом над, вже тепер, квантовими точками.

Iнший вид КТ-к, яких називають “природними КТ-ми”, виникає iз флу-

ктуацiй товщини напiвпровiдникового шару квантової ями [19]. Такi центри

локалiзацiї екситонiв можуть бути створенi у вузьких структурах кван-

тових ям коливанням товщини напiвпровiдника iз вужчою забороненою

зоною всього на один-два моношари (у напрямку вирощування). Густина

таких КТ-к є низькою. Перевагою є те, що вони не залежать вiд дефектiв,

пов’язаних iз виготовленням, а недолiком– випадковi поперечнi розмiри та

мала енергiя локалiзацiї.

КТ-ки також можуть бути створенi за рахунок нарощування на розко-

ленiм краю (cleaved edge overgrowth) [20, 21]. Спочатку вирощують кван-

тову яму, а потiм зразок розколюють in situ перпендикулярно до площини

КЯ. Другу КЯ вирощують вже на поверхнi розламу так, що утворюється

Т-подiбний квантовий дрiт. Наступне розколювання проводиться перпенди-

кулярно до цього дроту, та вирощується ще одна квантова яма. В результатi

утворюється одна КТ на перетинi цих трьох ям. Такi КТ-ки мають слабку

енергiю утримання i їх технiчно важко виробляти.

1.1.1.3. Самоорганiзованi квантовi точки. Велика частина на-

укових iнтересiв нуль-розмiрних структур припадає на самоорганiзованi

квантовi точки (СОКТи). Цi точки утворюються в процесi модифiковано-

го вирощування методом Странскi-Крастанова [22]. Використання СОКТ-к

є бiльш нагiдним у порiвняннi з точками, якi виготовленi способами описа-

ними вище. СОКТ-ки мають ряд важливих характеристик, необхiдних для

квантових гетероструктур: ширина бази точки становить близько 10–30 нм,

а середня висота ≈ 5 нм. Цього вже достатньо для проявiв квантової по-
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Рис. 1.3. InAs квантовi точки вирощенi на GaAs основi. (а) “Когерентнi”

КТ-ки– вирощенi без дислокацiй. (б) Модель пiрамiдальної квантової точки

[24].

ведiнки. До того ж розмiр в певних межах можна контролювати в процесi

росту, а у випадку InAs/GaAs КТ-к, якi було використано для дослiджень,

що тут представленi, енергiя випромiнювання може бути трохи пiдлашто-

вана шляхом регулювання вмiсту iндiю в самiй точцi. Це можна зробити, до

певної мiри, навiть пiсля вирощення точок шляхом вiдпалу [23]. СОКТ-ки

формуються приблизно з однаковим розмiром та майже без дефектiв стру-

ктури (рис. 1.3 (а)), що є вкрай важливим для застосування їх когерентних

властивостей.

Для вирощування СОКТ-к успiшно використовуються як молекулярно-

променева епiтаксiя (МПЕ) так i металоорганiчна епiтаксiя з пари (МОЕП).

Найперша важлива вiдмiннiсть мiж ними полягає в тому, що швидкiсть осi-

дання в методi МПЕ (зазвичай 0,3 нм, або ж один атомний шар за секунду)

є приблизно у 5 разiв повiльнiшим, нiж в МОЕП, що дає бiльший контроль

пiд час вирощування; друга полягає в тому, що МОЕП не потребує такого

високого вакууму як МПЕ (10−5 Па в порiвняннi з 10−8 Па), що робить

металоорганiчну епiтаксiю комерцiйно бiльш вигiдною. Але, не дивлячись

на вiдмiнностi, метод вирощування в основному обирається виходячи iз
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Рис. 1.4. Високороздiльна мiкрографiя поперечного перерiзу незарощеного

зверху острiвця InP на основi GaInP вирощеного використовуючи метод

Странскi-Крастанова [25].

матерiалу майбутнiх наноструктур.

Концепцiя формування СОКТ-ки заснована на незбiговi сталих ґраток

матерiалiв пiдкладки-основи та епiтаксiального шару. Найбiльш пошире-

ним прикладом, та точкою використаною в даному дослiдженнi, є InAs

КТ-ка вирощена на (001) поверхнi GaAs, де вiдмiннiсть параметрiв ґраток

становить ≈ 7%. Спочатку вирощується тонкий 2D шар iндiй-арсенiду на

пiдкладцi галiй-арсенiду, стала ґратки якого спiвпадатиме iз aGaAs. Iз збiль-

шенням товщини шару пропорцiйно зростатиме i напруженiсть ґратки аж

до критичної точки. Цей шар називається “змочувальним”. Подальше на-

кладення ще 1 − 1, 5 моношару InAs приводить до зменшення енергiї де-

формацiї шляхом формування 3D-острiвцiв, так званих, СОКТ-к. Рис. 1.3

показує модель КТ, а рис. 1.4 iлюструє мiкрофотографiю острiвцiв InP, ви-

рощених на основi GaInP. Перехiд до 3D острiвця є дуже раптовим, i вiдбу-

вається протягом нарощування менш нiж 0, 1 моношару. За умови високої
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поверхневої рухливостi iндiю острови утворюються приблизно однаковими

за розмiром та без дислокацiй у структурi. Пiсля того, як точки формую-

ться їх можна ростити бiльшими за рахунок додаткового iндiю. Потiм оса-

джується ще GaAs для того, щоб покрити сформованi КТ (покривальний

шар). Дифузiя iндiю в покривальний шар галiй-арсенiду може призвести

до змiни форми КТ [26], яка, як правило, буде змiнюватись з форми три-

кутної пiрамiди до трапецiєподiбної форми. Проте, розмiр точки, форма,

орiєнтацiя та поверхнева густина модулюються умова зростання. Макси-

мальна густина КТ-к на поверхнi становить близько 1011 cm−2. Крiм зов-

нiшнiх умов зростання, густину КТ-к можна змiнити зупинивши обертання

напiвпровiдникової пластини-основи, тодi густина буде тим меншою, чим

далi вiд комiрок Кнудсена1, i навпаки.

Самоорганiзоване формування КТ-к є повсюдним явищем, яке спосте-

рiгається у багатьох рiзних системах речовини. Вибiр матерiалу для ви-

рощування гетероструктур, здiйснюється вiдповiдно до сталої ґратки, си-

метрiї кристалiчної структури та рiзницi величин заборонених зон (рис.

1.5). На цьому рисунку представлено кiлькiснi показники основних III-V

напiвпровiдникiв. Бiльшiсть КТ-к вирощено з використанням таких мате-

рiалiв: InAs на GaAs [28], InAlAs на AlGaAs [29], InP на InGaP [30], InSb

на GaSb [31] та GaSb на GaAs [32]. Також повiдомлялося про вирощування

самоорганiзованих II-VI КТ-к CdSe на ZnSe [33] та IV-VI точок PbSe на

Pb1−xEuxTe (x = 0.05− 0.1) [34].

1.1.2. Оптичнi та електричнi властивостi квантових точок. Щоб

отримати кiлькiсний опис електронних станiв у КТ застосовуються рiзнi

теоретичнi моделi. В основному використовується пiдхiд методу моделюва-
1У процесi МПЕ атоми або простi гомоатомнi молекули, якi є компонентами матерiалу, що викори-

стовується для росту, випаровуються з твердих джерел у комiрках, якi нагрiваються, i яких називають

комiрками Кнудсена. Атоми колiмують у пучок i спрямовують на нагрiту пiдкладку. Комiрка Кнудсена

мiстить тигель нагрiвальної нитки, систему водяного охолодження, тепловий щит та сопло.
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Рис. 1.5. Залежнiсть сталої ґратки a0 вiд величини забороненої зони Eg для

основних III-V напiвпровiдникiв при кiмнатнiй температурi. [27]

ння k·p теорiї . Вiдправною точкою тут використовують електронну зонну

структуру в деякiй точцi k0. Ця точка називається Γ-точкою зони Брiл-

люена, так як k0 приймається рiвним нулю. Потiм для розрахунку зонної

структури в околицi Γ-точки використовується теорiя збурень. Хоча k·p
метод є корисним з огляду на легкiсть розгляду змiни в складi та дефор-

мацiї в областi Γ-точки, все ж таки отримати точну аналiтичну модель

електронних станiв досить важко. Отже, щоб отримати базове якiсне ро-

зумiння електронних властивостей КТ-к розглянемо просту модель, яка

складається зi скiнченної одновимiрної КЯ паралельної напрямку росту

(0z ) та двовимiрного гармонiчного осцилятора, який є перпендикулярним
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Рис. 1.6. Модель структури енерге-

тичних рiвнiв у квантовiй точцi. nx
та ny– квантовi числа, що виника-

ють в результатi моделювання КТ

як гармонiйного осцилятора в пло-

щинi, перпендикулярнiй напрямку

вирощування. Рiвнi енергiї з N =

nx+ny = 0, 1, 2, . . . є аналогiями з s-,

p- та d - станами в реальному атомi.

до напрямок росту. Рiвнi енергiї представляються формулою:

Enx,ny,nz = (nx + ny + 1)~w0 +
π2~2

2m∗d2
z

(nz + 1)2 (1.3)

де nx, ny та nz– квантовi числа (ni = 0, 1, 2, 3 . . .) у вiдповiдних напрям-

ках, а dz– висота квантової точки; ~w0 вiдповiдає рiзницi енергiй двох су-

сiднiх станiв гармонiчного осцилятора, m∗– ефективна маса носiя заряду.

У зонi провiдностi КТ рiвнi зайнятi електронами, а у валентнiй зонi дiр-

ками. Розглянемо енергетичнi рiвнi зони провiдностi. Кожен рiвень може

мiстити певну кiлькiсть електронiв з однаковою енергiєю. Це визначає ви-

родженiсть рiвня. Рiвнi, позначенi N мають пряму аналогiю з s-, p-, та

d -оболонками з атомної фiзики. Перший рiвень (N = 0) (рис. 1.6) є двiчi

виродженим, як i s оболонка, i може бути зайнятий двома електронами з

протилежними проєкцiями спiну. Виродження наступних рiвнiв енергiї з

N = 1 (nx = 0, ny = 1 або навпаки) i N = 2, є вiдповiдно 4-х та 6-ти

кратним (а в реальному атомi для p- та d- оболонок це вiдповiдно 6 та 10).

Рiзниця виродженостi енергетичних рiвнiв мiж реальним i штучним ато-

мами полягає у вiсьовiй (0z ) цилiндричнiй симетрiї потенцiалу у КТ-цi, та
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Рис. 1.7. Спектри низько-

температурної (4 K) фо-

толюмiнесценцiї InAs/GaAs

КТ-к, на яких вiдображе-

но радiацiйну рекомбiнацiю

при рiзних iнтенсивностях

збудження [35].

сферичнiй симетрiї реального атома. Квантове число nz напрямку зроста-

ння в цих розрахунках вважається рiвним нулю через сильне вертикальне

утримання.

Переходи електрона чи дiрки мiж рiзними станами вiдбуваються вiд-

повiдно до законiв збереження енергiї, спiну та кутового моменту. Таким

чином, електрон i дiрка можуть рекомбiнувати тiльки тодi, коли ∆N , змiна

сумарного спiну (∆S) i повного кутового моменту (∆L) будуть дорiвню-

вати нулю. Вiдповiдно, можуть вiдбуватися переходи тiльки мiж рiвнями

в зонi провiдностi i валентнiй зонi в яких одне i те ж N . Iншi переходи

забороненi, але деколи таки можуть вiдбуватися через певну асиметрiю

квантової точки.

На рис. 1.7 представлено спектри фотолюмiнесценцiї (ФЛ) ансамблю

InAs/GaAs КТ-к. Для збудження використано неперервну хвилю (CW).

Завдяки ефективнiй мiжрiвневiй релаксацiї найперший спостережуваний

перехiд при малiй потужностi збудження є з основного стану. Переходи по-

чинають випромiнювати фотони в порядку зростання енергiї,– коли iнтен-
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сивнiсть збудження збiльшується, то попереднi рiвнi енергiї вже заповненi

носiями так, що подальше збiльшення iнтенсивностi бiльше не впливає на

iнтенсивнiсть вiдповiдного пiку ФЛ. Досягається насичення. Це спостерiга-

ється для основного стану i для переходiв перших трьох збуджених станiв.

Лiнiї, що вiдповiдають найвищiй енергiї мають найiнтенсивнiше випромi-

нювання в основному завдяки наявностi бiльшої кiлькостi носiїв [35, 36].

1.1.3. Квантова точка– “штучний атом”. Напiвпровiдниковi КТ-

ки часто називають штучними атомами, навiть при тому, що вони самi

складаються з великої кiлькостi реальних атомiв. Симетричне потенцiальне

поле, що створюється локалiзованими атомами матерiалу з бiльш низькою

шириною забороненої зони забезпечує квантування енергетичних рiвнiв.

Зменшення об’єму такого матерiалу уможливило прогресiю вiд квантових

ям до КТ-к. Подальше зменшення розмiру КТ-к зумовлювало збiльшен-

ня вiдстанi мiж сусiднiми дозволеними енергетичними рiвнями, що, в дi-

апазонi декiлькох десяткiв меВ, робить КТ-ки стiйкiшими до впливу нав-

колишнього середовища i дуже привабливими для дослiдження об’єктiв

нульової розмiрностi. Дискретнiсть густини станiв вiдображається у вузь-

костi лiнiй оптичного спектру. Величину ширини лiнiї менше нiж 100 µеВ

спостерiгали вже в 1994-му роцi [19, 37, 38]. У спектроскопiчних вимiрах

поглинання зафiксовано ширину лiнiї 2, 3 µеВ [39].

Однiєю з переваг напiвпровiдникових КТ в якостi штучних атомiв над

реальними атомами є те, що їх можна iнтегрувати у стабiльне, довготри-

вале середовище, в якому ззовнi можна контролювати параметрами вну-

трiшнього поля. На початку 1990-х розроблено метод, де КТ-ку включили

в електронний пристрiй, що нагадує транзистор. Для того, щоб дослiди-

ти енергетичнi спектри проводилися електричнi вимiрювання на окремих

КТ-к. За допомогою напруги прикладеної до дiода можна керувати за-

рядженими станами точки. Послiдовне вдосконалення експериментальних
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Рис. 1.8. Спектри ФЛ одиничної КТ

як функцiя потужностi збуджуючо-

го свiтла. Сигнал ФЛ починається з

випромiнювання екситона, що пере-

буває в s-станi (X), далi iде до муль-

тиекситонних комплексiв та до ви-

промiнювання iз p-станiв при бiль-

ших потужностях збудження. 2X по-

значає випромiнювання бiекситона,

а X∗– заряджений стан одиничного

екситона.

методiв дослiджень та технiк вирощування КТ-к привiв до використання

в дослiдженнях методу мiкро-фотолюмiнесценцiї (мкФЛ), де в зразках з

низькою густиною точок вивчаються КТ-ки, i де одна точка була фiзично

виокремлена, за допомогою обробки вже вирощеного зразка.

На рис. 1.8 показанi спектри ФЛ одиничної точки в залежностi вiд по-

тужностi збуджуючого пучка. Тут точка була виокремлена шляхом нанесе-

ння непрозорої маски з апертурами дiаметром менше мiкрона. Серiї лiнiй

випромiнювання дiляться на двi групи: s-стани, та p-стани, що вiднося-

ться до основного та першого збудженого стану екситона вiдповiдно. При

низькiй потужностi, єдиними помiтними лiнiями спектру є випромiнювання

нейтрального екситона X0. З боку нижчої енергiї вiд екситона X0 видно пiк,

що вiдповiдає випромiнюванню бiекситона 2X. Це твердження випливає з

квадратичної залежностi iнтенсивностi лiнiї 2X вiд потужностi падаючого

свiтла у порiвняннi з лiнiйною залежнiстю iнтенсивностi випромiнювання

екситона X. У мiру того як s-рiвень стає повнiстю заселеним, за принципом
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Паулi вiдбувається заселення першого збудженого стану (p-рiвня). Iншi пе-

реходи, якi присутнi в групi s-оболонки є наслiдком кулонiвської взаємодiї

та ефекту взаємодiї багатьох тiл.

Наведений вище приклад показує, як штучнi КТ-ки можна використо-

вувати в якостi невеликої лабораторiї для вивчення квантових ефектiв.

Крiм того, квантовi ефекти, присутнi в таких системах можна використати

в рiзних областях науки i технiки, оскiльки напiвпровiдниковi КТ-ки мо-

жна iнтегрувати в електроннi та оптичнi пристрої. Ще однiєю перевагою

КТ-к є те, що їх розмiр, форму та поверхневу густину можна регулюва-

ти, що змiнює їхнi оптичнi властивостi i тому дозволяє виготовляти КТ iз

бажаними характеристиками.

1.2. Квантовi обчислення

1.2.1. Мiнiатюризацiя елементiв комп’ютера. Перший бiполяр-

ний планарний транзистор винайшли у 1959-му роцi на фiрмi “Fairchild

Semiconductor”. Цю дату прийнято вважати народженням мiкроелектронi-

ки. Згодом створено перший польовий транзистор, який був iз структурою

метал-оксид-напiвпровiдник (МОН) на базi кремнiю. При створеннi також

використовувалась планарна технологiя2. Пiзнiше МОН-транзистор став

одним iз найважливiших елементiв у великих iнтегральних схемах,– осно-

вi сучасних комп’ютерiв. Прогрес у розвитку кремнiєвої мiкроелектронiки

добре iлюструється законом Гордона Мура: кiлькiсть транзисторiв у чiпi

(i вiдповiдно потужнiсть обчислень) подвоюється кожнi два роки, почи-

наючи з 1959-го по 1974-й, а потiм, i аж до тепер,– кожнi пiвтора року.

Розмiри транзисторiв також зменшуються експоненцiйно з часом. На да-

ний момент найменшi транзистори мають розмiр 7 нм, та за законом Мура
2Планарна технологiя базується на контрольованiй дифузiї домiшок в локалiзованiй областi верх-

нього шару кремнiєвої пластини.
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досягнення розмiру атома повинно б вiдбутись не пiзнiше, як за десятилiття

(проте, багато керiвникiв корпорацiй-виробникiв мiкропроцесорiв говорять

про вже кiнець дiї ‘закону Мура’; коли на ринок увiйдуть прилади з прин-

ципово iншою логiкою обчислень, то вже за iншими принципами можна

буде передбачати розвиток обчислювальних потужностей). В певний мо-

мент розмiри чiпа будуть такими, при яких законiв класичної фiзики буде

недостатньо, щоб описати роботу мiкротранзисторiв та носiїв заряду якi

беруть у цьому участь. В такому масштабi очевидними стають квантово-

механiчнi ефекти, якi фундаментально впливатимуть на роботу приладу.

Така ситуацiя є граничною для розробки процесорiв шляхом мiнiатюриза-

цiї. Виробники для того, щоб збiльшити потужнiсть комп’ютера, процесори

роблять бiльшими, багатоядерними, але вже не женуться за зменшенням

розмiру його елементiв, а iдуть шляхом збiльшення щiльностi транзисторiв

(кiлькiсть транзисторiв на квадратний мiлiметр), бо це є важливiшим за

сам розмiр транзистора, оскiльки меншi транзистори бiльше не означають

полiпшення продуктивностi.

1.2.2. Використання квантового бiта. В основi сучасної цифрової

обчислювальної технiки лежить набiр класичних бiтiв з двома можливи-

ми логiчними станами “0” i “1” та алгоритмiчнi процеси, якi перетворюють

цi стани шляхом застосування локальних логiчних операцiй. Обчислення

досягається за рахунок взаємодiї iнформацiйних потокiв i подальшого пе-

ретворення, яке є специфiчним для кожної логiчної операцiї. Вiдповiднi

процеси вiдбуваються на фiзичному рiвнi i мають справу з некогерентни-

ми сигналами,– зазвичай струм або напруга. Послiдовний прогрес в мi-

кроелектронiцi i пошук пристроїв, якi можна порiвняти з довжиною хвилi

де Бройля привели до розробки нанотехнологiй та iдей квантових обчи-

слень [40, 41]. У квантовому обчисленнi використовується хвильова фун-

кцiя дворiвневої системи, яку називають квантовий бiт або ж кубiт [42].
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Вектор стану системи може окрiм станiв |0〉 та |1〉, перебувати у суперпози-

цiї |ϕ〉 = a |0〉+b |1〉, де a та b є комплексними амплiтудами iмовiрностi, якi

задовiльняють умову |a|2 + |b|2 = 1. На вiдмiну вiд класичного бiта, стан

кубiта можна змiнити не тiльки амплiтудами p(0) = |a|2 та p(1) = |b|2,
(тобто заповненiстю двох базисних станiв), але i точною, акуратною змi-

ною самих a та b. Це є основною, принциповою вiдмiннiсть мiж квантовим

i класичним комп’ютерами.

Iдея квантових обчислень стала дуже популярною пiсля публiкацiї Рi-

чарда Фейнмана “Моделювання фiзики за допомогою комп’ютера” [43]. Вiн

зазначив, що iзольована квантова система iз n дворiвневих квантових еле-

ментiв може бути в когерентнiй суперпозицiї, яка описується 2n рiзними

станами. Система характеризуватиметься 2n комплексними числами. У ви-

падку класичної обчислювальної технiки необхiдно б було означити цих 2n

чисел, що вимагатиме експоненцiальнi обчислювальнi ресурси3. Таким чи-

ном, зроблено висновок, що ефективне моделювання квантових систем якi

мiстять близько ста дворiвневих елементiв є практично недоступним для

класичного комп’ютера, але може бути виконане за допомогою квантової

системи логiчних операцiй, якi працюють на суперпозицiї квантових станiв.

Таке паралельне оперування всiма 2n комплексними амплiтудами призво-

дить до експоненцiального прискорення процесу обчислення. Цей процес

має iнтерференцiйний характер– комплекснi амплiтуди стану багатьох ку-

бiтiв можуть накладатись конструктивно або деструктивно. Квантовий ал-

горитм пошуку Ґровера [44] є прикладом його практичного застосування.

Iншим чудовим прикладом переваг квантових обчислень є алгоритм Пiте-

ра Шора [45], який вирiшує завдання факторизацiї великих чисел. Його

вiдкриття привернуло величезну цiкавiсть до квантових комп’ютерiв, не
3 У випадку класичних обчислень алгоритм вважається ефективним якщо схема мiстить полiномi-

альну кiлькiсть операцiй O(nd), де d =const, i n є розмiрнiстю завдання. Час виконання ефективного

алгоритму збiльшується полiномiально з n: tn ∝ nd.
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тiльки серед фiзикiв,– алгоритм Шора теоретично мiг би зламати iнфор-

мацiйну безпеку багатьох систем, що сьогоднi використовуються. Сучаснi

криптографiчнi системи користуються RSA-алгоритмом4 [46] Система ал-

горитму для ключа використовує велике цiле число, яке є добутком двох

простих чисел. Якщо зловмисник дiзнається якими є цi два числа, то вiн

зможе зламати код. Щоб забезпечити безпеку передачi iнформацiї сьогоднi

використовуються ключi довжиною iз декiлькох сотень чисел.

Квантовий алгоритм Шора [47] показав як можна вирiшити задачу фа-

кторизацiї набагато ефективнiше за класичний комп’ютер. Шор запропо-

нував, використовуючи суперпозицiйнi стани та заплутанiсть мiж кванто-

вими системами, проводити операцiї над багатьма вхiдними значеннями

паралельно замiсть того, щоб звертатись до них почергово.

Теорiя квантової iнформацiї сьогоднi вже є загальноприйнятим напрям-

ком дослiджень, i викликала великий iнтерес у зв’язку з можливiстю сер-

йозних наслiдкiв для iнформацiйної безпеки, наукових дослiджень, та об-

числень в цiлому. На практицi це виявилося надзвичайно важко фiзично

реалiзувати процеси необхiднi для квантових обчислень. Розробляється ба-

гато пiдходiв у рiзних фiзичних системах, i вже проводились маломасшта-

бнi демонстрацiї, але побудова унiверсального квантового комп’ютера за-

лишається ще не реалiзованою.

1.2.3. Структура квантового комп’ютера. Квантовi методи роз-

рахунку, перетворення i передачi iнформацiї вже зараз практично реалi-

зовуються у реальних експериментальних установках. Це додатково сти-

мулює реалiзацiю квантових комп’ютерiв. Протягом останнiх 20-ти рокiв

кiлькiсть публiкацiй з квантової теорiї iнформацiї та квантового обчислен-

ня дуже швидко зростає.
4RSA — криптографiчна система з вiдкритим ключем. Безпека алгоритму побудована на принципi

складностi факторизацiї цiлих чисел.
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Рис. 1.9. Схематична структура квантового комп’ютера.

Принцип робочої схеми будь-якого квантового комп’ютера можна по-

яснити за допомогою рисунка 1.9. Основною частиною кв. комп’ютера є

регiстр,– набiр кубiтiв деякою кiлькiстю n. Перед вводом iнформацiї всi

кубiти регiстру повиннi перебувати в певному початковому станi, тобто

|01〉 , |02〉 , . . . |0n〉 = |01, 02, . . . 0n〉. Переведення регiстру у такий стан на-

зивається iнiцiалiзацiєю.

Пiд час введення даних для певної задачi стан вхiдного регiстра пере-

творюється, за рахунок впливу вiдповiдних iмпульсiв, в необхiдну супер-

позицiю ортогональних станiв:

|ψ(0)〉 =
2n−1∑
i=0

ci |ϕi〉 (1.4)

Потiм ця iнформацiя обробляється квантовим процесором, який застосо-

вує послiдовнiсть логiчних операцiй за допомогою унiтарних перетворень

U(t), якi впливають на стан всього регiстру. До часу початку розрахунку

t, квантовий стан стає новою суперпозицiєю станiв:

|ψ(t)〉 =
2n−1∑
i,j=0

ciUij |ϕi〉 (1.5)

i це є вихiдними даними комп’ютера.
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Основною проблемою в розробцi квантових комп’ютерiв є втрата кван-

тової когерентностi, або ж декогеренцiї, що виникає внаслiдок взаємодiї

кубiтiв з навколишнiм середовищем, яке створює шум пiд час розрахун-

кiв, та iнших випадкових помилок. Щоб вирiшити цю проблему розробля-

ються рiзнi методи придушення декогеренцiї i корекцiї помилок [48, 49].

Сукупнiсть рiзних можливих операцiй на входi комп’ютера, локальнi пе-

ретворення i методи придушення декогеренцiї та корекцiя помилок разом

грають роль комп’ютерного програмного забезпечення.

1.2.4. Вимоги до фiзичної реалiзацiї квантових обчислень.

Для того, щоб вибрати певну схему квантового комп’ютера, перш за

все необхiдно вирiшити три питання: по-перше, вибрати фiзичну систему,

яка запропонує необхiдну систему кубiтiв; по-друге, визначити фiзичний

механiзм взаємодiї мiж кубiтами; i по-третє, визначити спосiб селектив-

ного управлiння кубiтами та способу вимiрювання вихiдного стану кубi-

та. Вiдповiдi на цi питання визначать апаратне забезпечення квантового

комп’ютера.

Передбачається, що для реалiзацiї квантового комп’ютера, якого можна

масштабувати, i який переважатиме класичний комп’ютер незалежно вiд

того, на якi фiзичнiй основi вiн працюватиме, слiд гарантувати виконання

п’яти необхiдних критерiїв вiдомих як критерiї Дi Вiнченцо [50]:

1. “Масштабована фiзична система з добре охарактеризованими ку-

бiтами”

Потрiбно, щоб система мiстила масив квантово-механiчних дворiв-

невих систем, якi будуть фiзичним проявом регiстра кубiтiв. При-

кладом фiзичного кубiта є спiн одного електрона, де спiн вниз або

вгору вiдповiдно представлятимуть логiчнi стани |0〉 та |1〉. Еле-

ктрони треба утримувати якось так, щоб можна було iндивiдуально

звертатися до спiн-кубiтiв, а також вiдстежувати їхнiй стан. Систе-
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ми, якi не є строго дворiвневими також можна використати, якщо

створити умови при яких будуть два настiльки iзольованi стани,

що систему можна вважати дворiвневою. Вимога масштабованостi

означає, що до системи можна буде додати багато iнших кубiтiв. Це

потрiбно для того, щоб уможливити розширення регiстру до вели-

кого числа кубiтiв, що є необхiдним для корисностi обчислень.

2. “Можливiсть iнiцiалiзувати стани кубiтiв до простого вiдправ-

ного стану”

Кубiти повиннi бути iнiцiйованi у вiдомий стан на початку обчи-

слень. Часто, це досягається шляхом проведення експериментiв при

низьких температурах, так що системи кубiтiв перебуватимуть в їх

основному станi, який, як правило, вiдповiдатиме логiчному стану

|0〉. Швидкiсть iнiцiалiзацiї є важливою тому, що багато схем кван-

тових обчислень ‘на вимогу’ потребуватимутьть додаткових iнiцiа-

лiзованих кубiтiв пiд час обчислення (для корекцiї квантових поми-

лок).

3. “Великий час декогеренцiї, набагато бiльший за час логiчної опера-

цiї”

Декогеренцiя системи кубiта вiдбувається через взаємодiю iз навко-

лишнiм середовищем. Час, за який хвильова функцiя системи втра-

чає надану їй iнформацiю, характеризується часом декогеренцiї T2,

який також називають часом когерентностi чи часом втрати фа-

зи. Великий час когерентностi системи потрiбний, щоб уможливити

реалiзацiю квантового алгоритму. Для надiйностi обчислень треба,

щоб T2 переважав час роботи вентиля у 106 разiв [49]. Порiг можна

понизити до 104−105 використовуючи кращi методи вiдмовостiйко-

стi [51], якi й досi вдосконалюються. Експериментатори переважно

говорять про порядок 103.

4. “Унiверсальний набiр квантових операцiй”
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Можна виконати будь-який квантовий алгоритм використовуючи

тiльки один кубiт та двокубiтовой логiчний оператор (вентиль). Для

цього потрiбно мати унiверсальний набiр вентилiв, який складати-

меться з декiлькох операторiв одиничних кубiтiв та одного двокубi-

тного оператора. Найочевиднiшим вибором двокубiтного операто-

ра є CNOT-оператор (“контрольоване заперечення”). Фiзичне ви-

конання цих логiчних операцiй потребує взаємодiї як з кубiтами,

так i самої мiжкубiтної взаємодiї через якусь схему управлiння, яка

повинна бути в змозi звертатися до кожного кубiта iндивiдуально.

Досягнення досить високої швидкостi (малий час роботи вентиля)

i точностi цього управлiння є ключовими при розробцi схеми кван-

тового комп’ютера.

5. “Можливiсть надiйно вимiряти кiнцевий стан кубiта”

Щоб отримати результат, в кiнцi обчислень потрiбно зчитати ста-

ни кубiтiв. Система повинна вмiти розрiзняти кубiти мiж собою i

вимiрювати стан кожного не впливаючи на iншi. Проблема точного

зчитування вихiдного квантового стану є однiєю з найважливiших

у квантових обчисленнях. Як i в разi успiшної iнiцiалiзацiї та управ-

лiння, швидкiсть цього процесу має велике значення, бо його треба

виконати до втрати системою когерентностi.

1.2.5. Набiр операцiй квантової логiки. У квантовому комп’ютерi

iнформацiя кодується в кубiтах, а дiя алгоритму вiдбувається шляхом вико-

нання над регiстром кубiтiв одно- та двокубiтних операцiї (квантовi логiчнi

вентилi). Систему кубiтiв i вентилiв називають квантовим контуром.

Квантовий комп’ютер, для того, щоб контролювати регiстр кубiтiв, по-

требує iнструментарiю логiчних вентилiв, який називають ‘повним набо-

ром унiтарних операцiї’. Вiн складається з кiлькох однокубiтних вентилiв

та одного двокубiтного. Однокубiтний вентиль можна записати у вигля-
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дi 2 × 2 матриць, таким чином, що їх можна застосувати до кубiтових

вектор-стовпцiв як матричне множення. Деякi з найважливiших однокубi-

тних вентилiв: Паулi-X оператор (ÛX), фазовий оператор (ÛZ), та оператор

Адамара (ÛH). У матричнiй формi вони записуються так:

ÛX =

 0 1

1 0

 ,

ÛZ =

 1 0

0 −1

 ,

ÛH =
1√
2

 1 1

1 −1

 . (1.6)

Оператор Паулi-X iнвертує стан кубiта у базисi |0〉, |1〉. Дiючи на чи-

стий вхiдний стан, вiн просто мiняє стани кубiта мiж собою так, як робить

iнвертор, або ж, оператор NOT, в класичнiй логiцi. Проте, вiдмiннiстю у

квантовiй логiцi оператора є те, що його можна застосувати до кубiта в

станi суперпозицiї; у цьому випадку вiн мiняє амплiтуди c0 i c1 мiсцями:

ÛX|ψI〉 =

 0 1

1 0

 c0

c1

 =

 c1

c0

 . (1.7)

Оператор Паулi-Z вводить рiзницю фаз eiπ = −1 мiж станами |0〉 та |1〉:

ÛZ|ψI〉 =

 1 0

0 −1

 c0

c1

 =

 c0

−c1

 . (1.8)

Оператор Адамара є дуже важливим у квантових обчисленнях тому,

що вiн переводить кубiти мiж чистими станами (|0〉, |1〉) та рiвномiрною

суперпозицiєю 1√
2
(c0|0〉 ± c1|1〉):

ÛH|ψI〉 =
1√
2

 1 1

1 −1

 c0

c1

 =
1√
2

 c0 + c1

c0 − c1

 . (1.9)
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Оператор Адамара та оператор фази мають справу iз суто квантовими

властивостями кубiта, тому вони не мають аналогiв в класичнiй логiцi.

Окрiм цих, та кiлькох iнших однокубiтових операторiв, потрiбно мати

ще двокубiтний оператор умови. Такi оператори дiють на два кубiти, яких

вiдповiдно називають ‘контрольний’ та ‘кiнцевий’. Пiд час дiї оператора

контрольний кубiт не зазнає нiяких змiн, але вiн визначає як дiятиме цей

оператор на кiнцевий кубiт. Тому, дiю оператора називають умовною щодо

стану кiнцевого кубiта. Основним умовним двокубiтним оператором є опе-

ратор контрольованого заперечення CNOT (позначається як ÛCNOT), якого

записують як матрицю 4 × 4:

ÛCNOT =


1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 0 1

0 0 1 0

 . (1.10)

Оператор дiє на кiнцевий кубiт як оператор Паулi-X, при умовi, що кон-

трольний кубiт перебуває у станi |1〉, iнакше, якщо стан контрольного кубi-

та є |0〉, вiн нiчого не змiнює. Iншими словами, амплiтуди хвильової функцiї

|ψII〉 c10 та c11 мiняються мiсцями:

ÛCNOT|ψII〉 =


1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 0 1

0 0 1 0




c00

c01

c10

c11

 =


c00

c01

c11

c10

 . (1.11)

Це є квантовим аналогом оператора виключної диз’юнкцiї (XOR) в класи-

чнiй логiцi, i, властиво, так само дiє, коли вхiднi стани є чистими. Проте,

якщо контрольний кубiт перебуває в суперпозицiйному станi, застосування

оператора CNOT приводить до сплутування цих двох кубiтiв. Квантовий

паралелiзм, як наслiдок операцiй над заплутаними станами, є однiєю iз



46

основних концепцiй, якi стоять за потужнiстю квантового комп’ютера.

Поєднання однокубiтних вентилiв iз двокубiтним вентилем CNOT утво-

рює унiверсальний набiр операторiв, що можуть забезпечити будь-яке пе-

ретворення вектора стану квантового комп’ютера.

X. Лi експериментально продемонстрував роботу двокубiтного опера-

тора з умовою на одиничнiй КТ-цi [52]. Екситон у точцi служив за базис

системи, ефективнiсть спостережуваних результатiв становила 70 %.

1.3. Когерентне оптичне керування квантовою системою

1.3.1. Когерентнiсть квантової точки. Робота квантового комп’ю-

тера спирається на точну манiпуляцiю квантованими станами окремих кван-

тових систем. Вимагається, щоб кубiти взаємодiяли мiж собою контрольо-

вано i нi з чим iншим. На жаль, цього iдеалiстичного сценарiю неможливо

досягти на практицi. Усi квантовi системи є немiцними, оскiльки вони в

бiльшiй чи меншiй мiрi поєднуються зi своїм середовищем. Повнiстю iзо-

льована система насправдi була б марною для квантової обробки iнфор-

мацiї, оскiльки у нас не було б засобiв взаємодiяти з нею та виконувати

квантовi операцiї, якi лежать в основi квантових обчислень.

Середовище, яке тут розглядається, складається з дуже великої кiлько-

стi атомiв i молекул, якi пiдкоряються квантовим законам iндивiдуально,

але класичним законам колективно. Тепловий рух частинок у зовнiшньо-

му середовищi дiє як джерело випадкового шуму, яке може взаємодiяти

з кубiтами та вводити неконтрольовану випадкову поведiнку. Наприклад,

тепловий шум може зумовити кубiт випадковим чином перевертати своє

логiчне значення i тим самим безповоротно втратити свою квантову iн-

формацiю. Оскiльки робота квантового комп’ютера спирається на манiпу-

лювання когерентними станами суперпозицiї, крихкiсть кубiтiв щодо шуму

навколишнього середовища зручно кiлькiсно оцiнювати з точки зору кое-



47

фiцiєнта втрати когерентностi.

Кiлькiсть квантових операцiй, якi можна виконати до того, як втрати-

ться фаза визначається як:

Nop =
T2

Top
, (1.12)

де Top– час, необхiдний для виконання операцiї. Деякi оптимiстичнi зна-

чення Nop наведенi в таблицi 1.1. Слiд пiдкреслити, що багато значень,

наведених у цiй таблицi, представляють оптимiстичнi верхнi межi i лише

тi, що позначенi буквою (e), базуються на справжнiх експериментальних

даних. Так, наприклад, вiдомо, що екситони КТ-к мають час когерентно-

стi до 1 нс, i що Top може бути дуже коротким, аж до 1 пс, але, поки що,

нiкому не вдалося продемонструвати 103 логiчних вентилiв. Очевидно, що

має мiсце певна компромiсна ситуацiя. Наприклад, системи ЯМР мають

дуже тривалий час втрати фази, оскiльки ядернi спiни лише дуже сла-

бо взаємодiють з навколишнiм середовищем. У той же час, важко також

взаємодiяти з ядерними спiнами контрольовано, а отже, квантовi опера-

цiї, як правило, досить повiльнi. Менш добре iзольованi системи швидше

вимикаються, але з ними легше взаємодiяти, i операцiї можна виконувати

швидше. Таким чином, хоча очевидно, що ми повиннi працювати якомога

бiльше, щоб зменшити швидкiсть втрати фази для будь-якої конкретної

системи, це не означає, що системи з найтривалiшим часом втрати фази

дадуть найкращi можливостi.

На щастя, ситуацiя не така вже й погана, як може здатися спочатку.

При класичнiй обробцi даних протоколи перевiрки помилок постiйно вико-

ристовуються для перевiрки та виправлення помилок. Аналогiчним чином

можна скоригувати ефекти втрати фази на кубiтах за допомогою кванто-

вих алгоритмiв корекцiї помилок. Основний принцип по сутi такий же, як

i для класичної корекцiї помилок, хоча деталi, очевидно, дуже рiзнi. Iдея

використовувати додатковi кубiти для перевiрки точностi даних, а потiм
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Система T2 (c) Top (c) Nop Посилання

Спiн ядра 104 10−3 107 [53]

Утримуваний iон 100 10−6 (e) 106 [54]

Екситон (КТ) 10−9 (e) 10−12 (e) 103 [52, 55]

Спiн електрона (КТ) 10−7 10−12 105 [56]

Надпровiдний квантовий датчик 10−8 (e) 10−10 (e) 102 (e) [57, 58]
Таблиця 1.1

Часи когерентностi (T2) та роботи вентиля (Top) для деяких фiзичних

систем, що розглядаються для реалiзацiї квантових обчислень.

застосувати квантовi алгоритми для реконструкцiї вихiдних станiв. Таким

чином ми можемо досягти вiдмовостiйких квантових обчислень: тобто на-

дiйних квантових обчислень за наявностi кiнцевої кiлькостi шуму з нав-

колишнього середовища. Потрiбна вiдносна частота помилок менше при-

близно 10−5. Цiною, яку треба заплатити є зменшення швидкостi корисних

обчислень, оскiльки частина квантових ресурсiв використовується виклю-

чно для виправлення помилок.

1.3.2. Рабi осциляцiї. Розгляньмо дворiвневу систему, яку можна

представити, наприклад, двома енергетичними станами атома, або кванто-

вою точкою,– ‘штучним атомом’. У КТ цi два стани можна представити

станом без створеного екситона |0〉 i станом з одним екситоном |1〉. Цiєю

системою можна керувати, як кубiтом, за допомогою зовнiшнього електро-

магнiтного поля. Якщо ми виберемо поле з поляризацiєю паралельною x-

осi, тодi керуючий Гамiльтонiан можна записати так:

H = −exE0 cos(ωt+ φ) (1.13)
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Рис. 1.10. Рабi осциляцiя заселеностi екситона пiсля збудження пiкосекун-

дними свiтловими iмпульсами. Вимiрювання проведено використовуючи

КТ InGaAs/GaAs, що помiщена у фотодiод [60].

де E0– амплiтуда електро-магнiтної хвилi, та ω– її частота. Розв’язок рiв-

няння Шредiнгера

i~
d
dt
|ψ(t)〉 = H |ψ(t)〉 (1.14)

шукатимемо у формi суперпозицiї станiв |0〉 та |1〉 з амплiтудами c0(t) та

c1(t):

|ψ(t)〉 = c0(t) |0〉 exp(−iω0t) + c1(t) |1〉 exp(−iω1t). (1.15)

Пiсля деяких стандартних перетворень, для амплiтуд c0 та c1 отримаємо

рiвняння:

ċ0 = iΩRc1 [exp(−iδt+ iφ) + exp(−i(ω + ω1 − ω0)t− iφ)] ,

ċ1 = iΩRc0 [exp(−iδt− iφ) + exp(i(ω + ω1 − ω0)t+ iφ)] . (1.16)

Тут ΩR = µ01E0/~– частота Рабi (де µ01 = −e 〈0 |x| 1〉– матричний еле-

мент дипольного моменту), δ = ω− (ω1− ω0)– рiзниця частот зовнiшнього

поля та резонансу системи. Швидкозмiнним членом ω + ω1 − ω0 ' 2ω за-

звичай нехтують вiдповiдно до наближення хвилi, що обертається [59].
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У випадку границi сильного поля, точного резонансу (δ = 0) i таких

початкових умов c0(0) = 1 and c1(0) = 0, розв’язки рiвнянь 1.16 стають

c0 = cos(ΩRt), (1.17)

c1 = −i sin(ΩRt)e
−iφ.

Цей розв’язок описує Рабi осциляцiї заселеностей кубiтових станiв |0〉 та
|1〉:

|c0|2 =
1

2
(1 + cos(2ΩRt)), (1.18)

|c1|2 =
1

2
(1− cos(2ΩRt)).

Повна iнверсiя заселеностi одного стану системи в iнший вiдбувається пiсля

деякого часу τ = π/2ΩR:

|c0| = 0, |c1| = 1.

Це перетворення вiдповiдає логiчному вентилю NOT: NOT|0〉 = |1〉. Iм-
пульс, наслiдком дiї якого на систему є iнверсiя заселеностi, називають

π-iмпульсом. Зручно ввести новий, безрозмiрний, параметр Θ, який нази-

вають площею iмпульсу так, щоб бралась до уваги i амплiтуда поля E0:

Θ =
µ01

~

∫ +∞

−∞
E0(t)dt (1.19)

Площа iмпульсу, що дорiвнює π позначає, що стан дворiвневої системи iн-

вертовано. Коли площа iмпульсу дорiвнює (n + 1
2)π, та |c1| в початковому

станi дорiвнює нулю, то це вказує, що система перебуває у суперпозицiй-

ному станi iз |c0|2 = |c1|2 = 1/2.

Експериментальне спостереження коливань Рабi на екситоннiй основi

вже було продемонстровано низкою груп [61, 62, 1, 63, 64, 65]. Максималь-

ний кут повороту 9π спостерiгав Стафлер з колегами (рис. 1.10).
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Рис. 1.11. Сфера Блоха. Суперпозицiя квантових станiв представлена оди-

ничним вектором Блоха. Вектор вказує вiд центру сфери Блоха до її по-

верхнi i визначається двома незалежними змiнними (θ та φ).

1.3.3. Представлення за допомогою сфери Блоха. Як було ска-

зано ранiше, кожен стан дворiвневої квантової системи є суперпозицiєю

двох основних станiв i може бути записаний у виглядi:

|ψ〉 = c0 |0〉+ c1 |1〉 , (1.20)

з умовою нормування |c0|2 + |c1|2 = 1. Отже, можна зробити аналогiчне

представлення за допомогою сфери з унiтарним радiусом (рис. 1.11]), яка

називається сфера Блоха на честь фiзика-теоретика, лауреата Нобелiвської

премiї 1952 року Фелiкса Блоха. Стан дворiвневої системи буде описуватись

вектором, який має початкову точку в центрi та кiнцеву точку на поверх-

нi сфери. Цей вектор називається вектором Блоха. Отже, рiвняння стану

тепер можна переписати у формi

|ψ〉 = sin
θ

2
|0〉+ eiφ cos

θ

2
|1〉 , (1.21)

де 0 6 θ 6 π та 0 6 θ 6 2π. Двi незалежнi змiннi,– кути θ i phi, такi

самi, як i полярнi кути у сферичних координатах. Кожна комбiнацiя θ та
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φ визначає точку на сферi Блоха, що є однозначним вiдповiдником ста-

ну одного кубiта (виражаючи амплiтуди ймовiрностi як: c0 = sin(θ/2) та

c1 = exp(iφ) cos(θ/2)). Геометричне представлення сфери Блоха часто ви-

користовується як iнструмент для опису еволюцiї стану кубiта пiд час та

пiсля операцiй над одиничним кубiтом. Це буде корисним, коли ми розгля-

немо взаємодiю свiтла iз КТ-ми у наступних роздiлах.

1.3.4. Час життя та час когерентностi екситона. Спостережен-

ня Рабi осциляцiй в лабораторiї є нелегкою справою. При малих потужно-

стях лазерного збудження перiод коливань довший за випромiнювальний

час життя i можна очiкувати, що випадковi акти спонтанного випромi-

нювання руйнують когерентнiсть станiв суперпозицiї, а отже, згортають

коливання. Таким чином, нам доводиться працювати з вищими потужно-

стями, щоб скоротити перiод Рабi осциляцiй, чого на практицi не так вже

й легко досягти.

Мимовiльне випромiнювання– лише один iз прикладiв механiзму гасi-

ння коливань Рабi. Розгляд демпфування дуже важливий для визначення

експериментальних умов, за яких можна спостерiгати коливання Рабi. Дем-

пфування також забезпечує спосiб узгодження досить проти-iнтуїтивного

явища коливань Рабi з бiльш звичною концепцiєю швидкостi переходу.

Процеси демпфування для когерентних явищ, таких як Рабi осциляцiї,

традицiйно, пiсля опису Блохом ядерного магнiтного резонансу, характери-

зуються двома постiйними часу– T1 та T2. Цi два типи демпфування iнодi

називають вiдповiдно поздовжньою та поперечною релаксацiєю. У фiзи-

чному вiдношеннi загасання T1 по сутi визначається розпадом популяцiї,

тодi як загасання T2 пов’язане з процесами втрати фази.

Процеси демпфування T1 (поздовжнiй) найпростiшi для розумiння. Якщо

атом знаходиться в збудженому станi, вiн матиме спонтанну тенденцiю до

розпаду до нижчих рiвнiв. Процеси розпаду вiдбуваються вiдповiдно до
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iмовiрнiсних законiв i випадковим чином порушують когерентнiсть еле-

ктронної хвильової функцiї. Отже, спонтанний розпад назавжди перер-

ве Рабi осциляцiї, якi покладаються на узгодженiсть станiв суперпозицiї.

Швидкiсть цих типiв демпфування регулюється часом життя τ верхнього

рiвня, який сам визначається як радiацiйним, так i нерадiацiйним коефiцi-

єнтами затухання:

1

τ
=

1

τR
+

1

τNR
, (1.22)

Таким чином, верхня межа для T1 встановлюється радiацiйним часом жи-

ття τR збудженого стану, що включає переходи як на резонансний нижнiй

рiвень, так i на iншi нерезонанснi рiвнi, якими до цього часу знехтували у

дворiвневому наближеннi.

Процеси демпфування T2 (поперечнi) є бiльш тонкими для розумiння.

Часто трапляється так, що атом у збудженому станi зазнає пружного або

майже пружного зiткнення, яке порушує фазу хвильової функцiї не змiню-

ючи заселеностi збудженого стану. Цi процеси розсiювання можуть вiдбу-

ватися за допомогою рiзних механiзмiв. У газi можуть вiдбуватися зiткне-

ння мiж атомами або стiнками посудини, тодi як у твердому тiлi можуть

вiдбуватися взаємодiї з домiшками або з коливаннями ґратки (фононами).

Завдяки рандомiзацiї фази хвильової функцiї зiткнення руйнують будь-якi

ефекти, такi як Рабi осциляцiї, що покладаються на когерентнiсть фаз.

Таким чином, очевидно, що втрата фази може вiдбуватися за двома

рiзними механiзмами: розпад популяцiї та процеси розсiювання, що зберi-

гають популяцiю. Отже, ми можемо записати загальну швидкiсть втрати

фази за наявностi обох типiв механiзмiв декогеренцiї як:

1

T2
=

1

2T1
+

1

T ′2
, (1.23)

Перший член з правого боку пояснює втрату фази за рахунок розпаду по-

пуляцiї, тодi як другий– стосується втрати фази за рахунок розсiювання
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iз збереженням популяцiї. Останнiй процес iнодi називають ‘чистою втра-

тою фази’, щоб вiдрiзнити його вiд втрати фази, спричиненої розпадом

популяцiї.

Часто буває так, особливо у твердих тiлах при кiмнатнiй температурi,

що швидкiсть чистої втрати фази набагато вища, нiж швидкiсть розпаду

популяцiї (тобто T ′2 � T1), i тому втрата когерентностi регулюється голов-

ним чином процесами розсiювання. З iншого боку, iнодi може бути так,

що T ′2 � T1, так, що втрата когерентностi тодi регулюється переважно T1,

який сам визначається часом життя верхнього рiвня.

Процеси чистої втрати фази зазвичай можна придушити, бiльшою чи

меншою мiрою, охолодженням системи до дуже низьких температур. Такi

методи важливi для застосувань, якi вимагають тривалого часу когерен-

тностi, наприклад, квантових обчислень.

1.4. Висновки до роздiлу 1

Для реалiзацiї квантової обчислювальної машини потрiбна фiзична си-

стема, яку можна трактувати, як дворiвневу. Вона мiститиме в собi регiстр

кубiтiв. Потрiбно мати можливiсть iнiцiалiзувати стан кожного кубiта пе-

ред початком обчислень та вимiряти кiнцевi стани. Розвиток технологiй

дозволяє використати для таких цiлей напiвпровiдниковi квантовi точки,

але їх фiзичнi, а головне, когерентнi, властивостi та способи їх використа-

ння ще потребують вивчення. Для зменшення енергозатратностi та часу

обчислень доцiльно використовувати одиничнi КТ-ки. В данiй роботi до-

слiджувались КТ-ки InAs/GaAs, якi, виходячи з дотепер проведених до-

слiджень, демонструють однi з найкращих оптичних характеристик.
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РОЗДIЛ 2

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНI МЕТОДИ ДОСЛIДЖЕННЯ ТА

ОПИС ЗРАЗКА

2.1. Вступ

Експерименти, описанi в данiй дисертацiї, проводились при низьких

температурах використовуючи оптичне збудження окремої InGaAs КТ по-

мiщеної у фотодiод та детектування за допомогою фотоструму.

Використання методики зчитування стану дослiджуваної системи вико-

ристовуючи метод фотоструму дозволяє отримувати високе спiввiдношен-

ня сигналу до шуму та швидке отримання даних. Вiдсутнiсть будь-якої

колекцiйної оптики також спрощує дизайн експериментальної установки,

надаючи прiоритет оптицi для збудження. Основними недолiками даної ме-

тодики є те, що створене задля детектування електричне поле вздовж дiода

зменшує час життя та час когерентностi екситону та неможливiсть отри-

мання будь якої спектральної чи поляризацiйної iнформацiї напряму на

стадiї електричного детектування сигналу. Задля зменшення ефекту вко-

рочення часу життя екситону до фотодiода прикладались електричнi поля

дещо менших вiд оптимальних для максимальної ефективностi детектува-

ння, значень.

Перед тим, як детально пояснювати рiзнi деталi експерименту, я в за-

гальному опишу метод, що використовувався для лабораторних дослiджень.

Вимiрювання проводились на одиничнiй самоорганiзованiй InAsGa КТ, яку

помiщено у фотодiод Шотткi. Оптичне збудження та контроль стану екси-

тону вiдбувались за допомогою роздiленого у часi пiкосекундного лазерно-

го iмпульсу. Стан квантової системи визначався через вимiрювання фото-
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струму.

Ультрашвидкi iмпульси з титан-сапфiрового (Ti:Sa) лазера, що працю-

вав в режимi синхронiзацiї мод, роздiлялись (за потреби) та пiддавались

змiнi оптичної форми для отримання (двох) пiкосекундних iмпульсiв, енер-

гiю яких, крiм того, можна, в невеликих межах, змiнювати. Дзеркало на

механiчному плечi затримки дозволяє контролювати час мiж двома роз-

дiленими iмпульсами для часо-роздiльних вимiрювань. Лазернi iмпульси

фокусувались на зразок проходячи через об’єктив мiкроскопа.

Зразок iз КТ-ю, що використовувався при дослiдженнях, є фотодiо-

дом Шотткi, де єдиний шар КТ-к InGaAs оточений матрицею GaAs. Дiод

пiд’єднано до простого електричного кола, щоб мати можливiсть прикла-

дати до нього зовнiшню електричну напругу та вимiрювати фотострум.

Зразок утримується при низькiй температурi в контурi циркуляцiї зрiдже-

ного гелiю.

Оптичне збудження одиничної КТ-ки здiйснюється через суб-мiкронну

апертуру у непрозорiй масцi нашарованiй на поверхню зразка. Резонансне

збудження переводить електрон iз зони валентностi до зони провiдностi,

створюючи таким чином зв’язану електрон-дiркову пару (екситон). Пiзнi-

ше, електрон та дiрка роздiляються пiд дiєю створеної ззовнi рiзницi потен-

цiалiв та тунелюють до електричних контактiв. Частота генерацiї лазерно-

го випромiнювання достатньо висока для того, щоб детектувати цi заряди

як фотострум величиною в декiлька пiкоампер. Вимiрювання фотоструму

дає iнформацiю про наявнiсть екситону в КТ-цi.

2.2. Огляд лiтератури

Основним викликом при виконаннi експериментiв з когерентного опти-

чного контролю є вiдокремлення слабкого сигналу, умовно менше нiж один

фотон на вимiрювальний цикл, вiд спектрально широкого контролюючо-



57

Рис. 2.1. Принцип оптичного вимiрювання заселеностi p-орбiталi за раху-

нок вимiрювання фотолюмiнесценцiї iз s-орбiталi

го лазерного iмпульсу iз бiльш нiж 104 фотонiв схожої довжини хвилi та

поляризацiї. Вигадано ряд експериментальних методiв для вирiшення цiєї

проблеми i деякi iз основних зараз тут розглянуться.

2.2.1. Контроль p-орбiталi за рахунок вимiрювання фотолю-

мiнесценцiї з s-орбiталi. Iсторично найпершим експериментом по опти-

чному когерентному контролю станiв напiвпровiдникових квантових точок

був експеримент контролю екситонної p-оболонки [66, 67, 62, 68, 63, 69, 70,

65].

На рис.2.1 представлено схематичну дiаграму концепцiї вимiрювань,

яка, в свою чергу, є схожою до фотолюмiнесценцiї збудження. Контролюю-

чий iмпульс малої довжини хвилi збуджує оптичний перехiд мiж основним

станом екситону та його першим збудженим станом, або ж p-орбiталлю.

Абсорбцiя створює екситон p-орбiталi, який потiм релаксує (приблизно за

40 пс) до s-орбiталi. Екситон s-оболонки згодом рекомбiнує випускаючи при

цьому фотон, який є iз енергiєю в приблизно 20 меВ нижчою нiж енергiя

контролюючого лазерного променя. Таким чином отримується величина

остаточного заповнення стану p-оболонки.

Описаний метод не дуже годиться до застосування в квантовiй iнфор-
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матицi. Причиною є короткий час когерентностi екситону p-орбiталi, який

є обмеженим через релаксацiю до s-орбiталi. Крiм того, p-оболонка енерге-

тично близька до квазiконтинууму змочувального шару, що призводить до

гiбридизацiї станiв КТ та змочувального шару [71]. Саме через це в останнi

роки було небагато повiдомлень про експерименти iз використанням такого

пiдходу. Проте, Стафлер з колегами продемонстрував резонансне iмпульсне

збудження p-рiвневого екситону i показав, що це може служити спусковим

механiзмом для джерела одиничних фотонiв [72].

2.2.2. Резонансна флюоресценцiя. Одним iз вагомих вдоскона-

лень за останнiй час була реалiзацiя флюоресцентно-резонансного вимiрю-

вання сигналу. У методi використовуються два лазернi iмпульси. Перший

приготовляє систему у потрiбному нам станi, а за допомогою другого мо-

жна перевiрити, що змiнилось.

Другий iмпульс в даному випадку резонансно збуджує дослiджуваний

оптичний перехiд; випромiнюваний через рекомбiнацiю некогерентний фо-

тон попадає на детектор сигналу.

Основною проблемою є вiдокремлення фотону сигналу вiд iнтенсивного

пучка контролюючого променя лазера. В найперших експериментах [73]

випромiнювання зразка збиралось перпендикулярно до самого зразка, а

контролюючi iмпульси падали пiд великими кутами. Використовувались

просторовi та поляризацiйнi фiльтри, щоб роздiлити сигнал та розсiяне

свiтло вiд лазера. Однак розсiяне свiтло контрольного лазерного пучка не

повнiстю пригнiчується, створюючи фоновий сигнал, що є пропорцiйним

потужностi. Така геометрiя зумовлювала великий розмiр лазерної цятки,

такий великий, що збуджувалось вiдразу декiлька квантових точок.

Мюллер та спiвавтори [74] використовували КТ вбудовану в дзеркаль-

ний резонатор з низькою добротнiстю Q. Збудження та детектування вiдбу-

вається пiд прямим кутом, забезпечуючи просторовий фiльтр. Керуючий
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лазер з’єднаний оптоволокном iз площинним хвилеводом, що додатково

пригнiчує розсiювання лазера в колекторнiй оптицi. Тим часом резонатор

змушує КТ випромiнювати переважно вздовж осi порожнини, посилюючи

таким чином сигнал. Високий рiвень придушення фону дозволяє вимiрюва-

ти резонансну флуоресценцiю та дає можливiсть проводити вимiрювання

пiдрахунку фотонiв [74, 75] та вимiрювання крос-кореляцiї для пiдтвер-

дження виходу заплутаних фотонiв [76]. Подiбний пiдхiд iз використанням

хвилеводу продемонстрували Мелет та спiвавтори [77]. Недолiком цього

пiдходу є поляризацiя, оскiльки хвилевiд сильно поляризує, а також опти-

чний диполь точки, що є дуже анiзотропним у цiй геометрiї.

Альтернативна геометрiя для резонансної флюоресценцiї пропонує мi-

ряти сигнал вздовж однiєї i тої самої осi, але при ортогональних поляриза-

цiях. Поляризатори, в даному випадку, повиннi бути дуже високої якостi.

Хоча флуоресценцiю резонансну iз зондовим лазером виявити не вдається,

фотони, зсунутi на невелику енергiю, можуть бути, наприклад, бiчними

смугами Рабi триплета Моллоу [78], або за допомогою магнiтного поля в

геометрiї Фойгта можна виявити фотони Раманiвського розсiяння [79], або

рекомбiнацiю, яка супроводжується перевертанням спiну [80].

Методи резонансної флуоресценцiї дуже пiдходять для дослiджень при-

строїв де точка iнтегрована з фотонною структурою, такою як хвилевiд або

порожнина-резонатор, де густина станiв фотонiв може бути сильнострукту-

рованою. Це може призвести до ефекти загасання спричинених iнтенсив-

нiстю, про що говорять Мелет та спiвавтори [77]. В принципi, взаємодiю

КТ-свiтло також можна спроектувати для посилення когерентного опти-

чного управлiння [81, 82].

В принципi, методика резонансної флюоресценцiї робить можливим об’є-

днання когерентного оптичного контролю КТ iз квантовим оптичним си-

гналом. Озброївшись цими методиками можна подумати про використання

оптично запрограмованих точок як активних елементiв у квантовому про-
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цесорi на основi фотонiв, або про розгляд експериментiв для досягнення

заплутаностi на основi вимiрювань [83], або схем передачi квантової iнфор-

мацiї мiж вiддаленими квантовими точками за допомогою фотонiв [84] з

точками, що з’єднанi оптичними хвилеводами.

2.2.3. Часороздiльний памп-проб. Найбiльш широко використо-

вуваною технiкою часового роздiлення окремих КТ в умовах резонансного

збудження є вимiрювання типу ‘памп-проб ’, якi детектують оптичну нелi-

нiйнiсть третього порядку точки або у змiнi вiдбивання, пропускання або

у чотири-хвильовому-змiшуваннi сигналу проба.

У типових експериментах чотири-хвильового-змiшування зразок збу-

джують памп iмпульсом та затриманим у часi пробом. Тодi, як памп збу-

джує квантову систему на резонансних частотах, проб прибуває iз певним

часовим запiзненням пiсля пампу i також створює екситонну поляризацiю.

Екситонна поляризацiя другого порядку має член, який є наслiдком iнтер-

ференцiї мiж екситонними поляризацiями створеними пампом та пробом.

У прямiй аналогiї до експериментiв Рамзi iнтерференцiї, це проявляється

у перевертаннi заселеностi, яка осцилює iз частотою, що є рiзницею мiж

тими двома збуджуючими iмпульсами.

Вимiрювання часороздiльного диференцiйного пропускання широко ви-

користовувались для вивчення релаксацiї носiїв та динамiки спiну в ан-

самблях точок, див., наприклад, [85, 86, 87, 88, 89, 90]. Однак з точки

зору когерентного контролю бажано працювати на рiвнi одиничної КТ.

По-перше, усереднення ансамблю повнiстю стирає фазу екситонного ди-

поля i тому повне когерентне управлiння екситонами ансамблю точок є

досить складним. Усереднення ансамблю також стирає фазу когерентностi

спiну i обмежує якiсть осциляцiй Рабi [64, 91]. В основному, важливiшими

є дослiдження з однiєю точкою, оскiльки звичайною мотивацiєю для експе-

риментiв когерентного оптичного контролю є квантова обробка iнформацiї;
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тому виявлення та керування одиничними, а не ансамблевим середнiм зна-

ченням квантових станiв є нашою основною метою.

Враховуючи, що науковцi, якi вивчають ансамблi КТ-к, часто викори-

стовують зразки з декiлькома шарами точок високої щiльностi, справдi

вражає, що ряд груп може працювати з одиничною КТ. Продемонстровано

памп-проб вимiрювання одиничних поверхневих GaAs точок [61, 92, 93, 94,

95] та CdSe точок [96, 97] з бiльшими оптичними диполями та бiльш зру-

чними для детектора довжинами хвиль, нiж точки InAs. Також показано

осциляцiї Рабi [61], биття Рамзея [93], двофотонний контроль бiекситонiв

[96, 97] та логiчну операцiю з умовою [52]. Кiм та спiвавтори [98] довели чу-

тливiсть даної методики до такої мiри, що продемонстровано часороздiльнi

вимiрювання одиничних КТ InAs/GaAs в умовах резонансного збудження.

Перевагою методики чотири-хвильового-змiшування є те, що поляриза-

цiя третього порядку також вмiщує i фазову iнформацiю. Її можна отрима-

ти у гетеродинних памп-проб вимiрюваннях де сигнал iнтерферує iз третiм

реферативним iмпульсом. Це забезпечує пряме вимiрювання екситонної по-

ляризацiї, а отже, i оптичної когерентностi. Роздiльну здатнiсть у фазах

також можна використати для спостереження геометричного зсуву фази,

який вiдбувається, коли екситонний перехiд завершує повну орбiту на сфе-

рi Блоха як наслiдок осциляцiї Рабi [99].

Часороздiльнi експерименти змiшування-чотирьох-хвиль з великим успi-

хом використовувались для ансамблю квантових точок при вивченнi вну-

трiшньої втрати фази екситонної когерентностi. В цих експериментах фо-

тонне ехо використовується для подолання неоднорiдностi енергiй екси-

тонiв мiж рiзними точками. Це працює наступним чином: памп-iмпульс

збуджує масив КТ-к, якi осцилюють на своїй резонанснiй частотi, i за час

τ1 пiсля першого iмпульсу кожен осцилятор α накопичує фазу ωατ1. Через

кiлька фемтосекунд розподiл у фазах ансамблю точок є достатнiм для пов-

ного перемiшування будь-якої чистої когерентностi точок. Однак, коли в
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момент часу τ1 надходить проб-iмпульс, вiн генерує поляризацiю третього

порядку в кожнiй точцi, яка коливається з частотою−ωα, розплутуючи фа-

зу, i в момент τ2 пiсля пробу фаза кожного осцилятора дорiвнює ωα(τ1−τ2).

У момент часу τ2 = τ1 ансамблi всiх осциляторiв мають нульову фазу, що

призводить до конструктивної iнтерференцiї i сильного сигналу фотонного

ехо, що пропорцiйний загальнiй залишковiй екситоннiй поляризацiї. Завдя-

ки часовiй роздiльностi фотонного ехо можна вимiряти внутрiшню когерен-

тнiсть екситонної поляризацiї пiсля резонансного збудження i це надає по-

тужний iнструмент для вивчення декогеренцiї екситону [100, 55, 101, 102].

Пiсля резонансного збудження 100-фемтосекундним лазерним iмпуль-

сом ансамблю КТ-к частка внутрiшньої когерентностi втрачається протя-

гом перших кiлькох пiкосекунд, а потiм вiдбувається експоненцiальний роз-

пад, що триває трохи довше. Перетворення Фур’є цього сигналу породжує

вузьку лiнiю Лоренца, яку пов’язують iз експоненцiальним розпадом, який

видно на широкому асиметричному характерному елементi завдяки пере-

ходам з допомогою фононiв, як це також можна побачити при вимiрюваннi

ФЛ одиничних КТ-к [103, 104]. Початковий швидкий розпад можна iнтер-

претувати як втрата фаза, що викликана релаксацiєю кристалiчної ґратки

пiсля рiзкої змiни зарядного стану точки, спричиненої оптичним збудже-

нням. Навiть при 4 K близько 10% когерентностi екситону втрачається в

першi кiлька пiкосекунд [101], що вказує на те, наскiльки серйозною про-

блемою можуть бути поздовжнi акустичнi фонони (LA-фонони) для коге-

рентного управлiння. При низьких температурах експоненцiальний розпад

обмежується випромiнювальною рекомбiнацiєю iз залежним вiд розмiру

точки часом життя 200–1100 пс [55]. При вищих температурах швидкiсть

втрати фази зростає за рахунок LO-фононiв i спостерiгався слабший внесок

з енергiєю активацiї близько 6 меВ, можливо, завдяки TA-фононам [101].

При 15 К швидкiсть втрати фази подвоюється у порiвняннi зi значенням

при 4 К.
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2.2.4. Переваги оптичних методiв та недолiки методу вимiрю-

вання фотоструму. Перерахованi вище оптичнi методи тепер порiвню-

ються iз методикою вимiрювання фотоструму, яка використовувалась в цiй

дипломнiй роботi. В оптичних методах вимiрюється свiтло (або зондовий

(проб-) лазер, або свiтло, що випромiнюється iз зразка), що забезпечує спе-

ктральну та поляризацiйну фiльтрацiю в точцi виявлення i таким чином

дозволяє iзолювати випромiнювання одиничних переходiв. Це є перевагою

перед методом фотоструму, коли сигнал, спричинений чи то екситоном,

бiекситоном, чи зарядженим екситоном тощо, зчитується разом, як один

струм. Спектральнi та залежнi вiд поляризацiї вимiрювання, звичайно, все

ще можливi, але тодi схеми збудження потрiбно розробляти дуже ретельно,

щоб мати можливiсть розрiзняти енергетичнi переходи.

Iншим недолiком методу фотоструму є прикладення вiдносно великої

напруги до дiода, який мiстить дослiджувану КТ. Прикладене поле суттєво

зменшує час життя та час когерентностi екситону через швидке тунелю-

вання електрона та дiрки, але воно є необхiдним для хорошого сигналу.

Оптичнi ж методи дослiджень переважно працюють або взагалi без при-

кладеного електричного поля, або з таким малим, що час життя обмежує-

ться хiба випромiнювальним часом.

Метод фотоструму ефективно працює в режимi високої заселеностi екси-

тону та є деструктивним. Для того, щоб отримати хороше спiввiдношення

сигнал-фон, зондовий лазер у вимiрюваннях фотоструму мусить створити

високий ступiнь заселеностi екситону, що, звичайно ж, збурює квантову си-

стему. А саме тунелювання носiїв заряду для детектування струму вже пов-

нiстю знищує квантовий стан. Така деструктивнiсть є притаманною i ме-

тодам фотолюмiнесценцiї, флюоресценцiї та змiшуванню-чотирьох-хвиль,

але метод диференцiйного пропускання та методи з використанням Фара-

дей чи Керр ефектiв1 використовують менш iнтенсивнi зондовi iмпульси
1У вимiрах обертання Фарадея та Керра лiнiйна поляризацiя слабкого зондового лазера обертається



64

спричиняючи, таким чином, набагато менше збурення стану КТ.

З технiчного точки зору, основною складнiстю для використання мето-

ду вимiрювання фотоструму, у порiвняннi з iншими методами є виготов-

лення самого зразка (фотодiода iз К-ю). Через те, що пiд час вимiрювань

до зразка прикладається немала напруга, виготовлений прилад повинен

володiти чудовими електричними характеристиками– струм витоку, яким

можна знехтувати та висока зворотна пробивна напруга. Крiм того, при

виготовленнi зразка важливим є отримання приладу iз якомога меншим

фоновим струмом, що також не є простим.

2.2.5. Переваги методики вимiрювання фотоструму. Вагомою

перевагою дослiджень стану екситону у КТ методом вимiрювання фото-

струму є швидкiсть отримання даних. Детектування струмом забезпечує

майже миттєвий результат, уможливлюючи спектральнi вимiрювання (при-

близно, сто точок в областi кiлькох меВ) чи вимiрювання Рабi осциляцiй

(близько ста точок на область в 6π) за декiлька хвилин. Отже, можна про-

вести багато вимiрювань за умови, що зв’язок мiж лазерним променем та

КТ є стабiльним протягом часу вимiрювань. Методи оптичної детекцiї для

спектроскопiї одиничної КТ часто вимагають набагато тривалiшого часу

iнтегрування через низький рiвень зiбраного сигналу, хоча потужнiсть си-

гналу може бути збiльшена за допомогою твердих занурювальних лiнз на

поверхнi пристрою, що мiстить КТ [107] або шляхом розмiщення точки в

оптичному резонаторi. Реакцiю оптичного вимiрювання також можна по-

кращити використовуючи чутливi одно-канальнi детектори такi, як лавиннi

фотодiоди [108] чи однофотоннi детектори [80].

Вiдсутнiсть будь-якої збиральної оптики спрощує розробку експеримен-

тiв з використанням фотоструму, дозволяючи надавати прiоритет оптицi

через взаємодiю з циркулярно поляризованими переходами. Зокрема, обертання Фарадея та Керра є

спостереженнями цього ефекту при пропусканнi та вiдбиваннi вiдповiдно. Цi методи використовувались

для дослiдження заселеностей спiнових станiв електронiв в одиничнiй КТ [105, 106]
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збудження. Це є особливою перевагою в експериментах когерентного кон-

тролю, де для керування квантовими станами системи необхiдний точний

контроль оптичного збудження. Структура фотодiода також дозволяє за-

стосовувати певний ступiнь контролю електричного поля в якому перебу-

ватиме КТ.

2.3. Квантова точка помiщена у фотодiод

Зразок для експериментiв виготовлено iз напiвпровiдникової пластини,

яка мiстила єдиний шар КТ-к малої концентрацiї, шляхом нанесення мета-

левих контактiв для створення фотодiоду Шотткi. Експерименти, описанi

у дисертацiї, виконано над КТ-ми одного зразка виготовленого мною в унi-

верситетi Шеффiлду.

2.3.1. Епiтаксiйне вирощування напiвпровiдникової пластини.

Напiвпровiдникову пластину виростив професор Марк Хопкiнсон в Нацiо-

нальному центрi III-V технологiй унiверситету Шеффiлду. На пiдкладцi

GaAs вирощувались наступнi шари:

– 50 нм n+ легованого шару GaAs (леговано Si густиною n = 4 ·
1018 см−3). Це забезпечує тильний електричний контакт до КТ-к.

– 25 нм роздiльного шару GaAs.

– Один шар самоорганiзованих КТ-к InGaAs з малою густиною (ви-

рощуються у фазi Странскi-Крастанова).

– 125 нм шару GaAs.

– 75 нм блокувального шару Al0,3Ga0,7As.

– 5 нм шару GaAs, що покриває зразок.

2.3.2. Виготовлення зразка. З вирощеної пластини, шляхом кон-

трольованого вiдколювання, брались частини для вже виготовлення дiоду

Шотткi (чим дальше вiд центру пластини, тим менша концентрацiя КТ-к).
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Рис. 2.2. Схема розташування металевих контактiв, що наносяться на по-

верхню напiвпровiдникової пластини для створення фотодiоду Шотткi. Ви-

гляд у перерiзi.

Нижче наведено етапи виконання цього процесу (не включаючи перевiрок

вдалого виконання етапу та очищень зразка). Всi етапи нанесення депози-

ту, лiтографiї та травлення проводились на верхнiй частинi пластини.

– З пластини вiдколюють частину приблизно 1 см × 1 см.

– На шарi фоторезисту лiтографiчно визначається трафарет Омiчно-

го контакту. По ньому пластину хiмiчно витравлюють аж до лего-

ваного шару.

– На зразок наносяться металевi контакти: 5 нм нiкелю, 50 нм золото-

германiєвого сплаву, 50 нм нiкелю та 200 нм золота. Це вiдбувається

методом термiчного випаровування у вакуумi.

– За допомогою розчинника знiмається шар фоторезисту залишаючи

метал у витравлених каналах ранiше визначених фотолiтографiчно.

омiчний контакт (≈ 2 × 2 мм2) оперiзує 16 майбутнiх непрозорих

масок iз апертурами.

– омiчний контакт перевiряють на лiнiйнiсть вольт-амперної характе-

ристики та низьке значення опору. Якщо результат тестування не-
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задовiльний, то зразок вiдпалюють у пiчцi при температурi 300-420

°C протягом 30 секунд та повторюють перевiрку. Вiдпал сприяє мi-

грацiї нiкелю в легований напiвпровiдниковий шар для полiпшення

електричного з’єднання.

– Тi самi методи фотолiтографiї, випаровування та зняття фоторези-

сту використовуються для нанесення тонких (5-20 нм) напiвпрозо-

рих титанових контактiв Шотткi. Цi контакти формують 16 меза-

структур двох розмiрiв: 150 µм × 250 µм та 340 µм × 390 µм.

– Для уможливлення електричного контакту iз контактами Шотткi

тим самим методом наносяться (200 нм) золотi термокомпресiйнi

пiдкладки. Попереднiй тонкий шар титану використовується для

покращення адгезiї золота.

– На кожну мезаструктуру наноситься непрозора (100 нм) золота або

алюмiнiєва тiньова маска з масивом кругових апертур дiаметром

400-800 нм, визначених лiтографiчно за допомогою струменя еле-

ктронiв. Якщо використовується золота маска, то спочатку нано-

сять 20 нм титану для сприяння адгезiї.

– Пристрої з найкращими вольт-амперними характеристиками вiдко-

люють вiд опрацьовуваного зразка та помiщають на TO-5 тримач.

– I остаточно, задля електричного контакту iз зразком, сполучають

омiчний та Шотткi контакти на поверхнi зразка iз вiдгалуженнями

тримача за допомогою тонких золотих ниток.

Таким чином створюється фотодiодний пристрiй Шотткi з одним ша-

ром КТ в оптично активнiй областi. Переднi та заднi електричнi конта-

кти забезпечуються контактами Шотткi та Омiчним (через легований шар)

вiдповiдно. На рисунку 2.3 схематично зображено вигляд робочого зразка

зверху.

Оптичне збудження КТ здiйснюється через напiвпрозорий контактШот-

ткi, а тiньова маска використовується для iзоляцiї одиничних КТ через фо-
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Рис. 2.3. Схема розташування металевих контактiв, що наносяться на по-

верхню напiвпровiдникової пластини для створення фотодiоду Шотткi. Ви-

гляд зверху.

кусування лазера збудження на невелику площу, яка охоплює лише одну

апертуру. Одна i та ж КТ може повторно використовуватись в експеримен-

тах завдяки вiдомим координатам апертури (позначаються, як на шаховiй

дошцi), пiд якою вона перебуває, та її спектральним характеристикам.

2.4. Вимiрювання фотоструму

Дiод Шотткi iз КТ-ми, що описаний у пунктi 2.3.2 пiд’єднується до ви-

мiрювального електричного кола, що мiстить джерело напруги Keithley

Instruments 230 та пiкоамперметр Keithley Instruments модель 6485. До

електричних контактiв прикладається невелика напруга (вiд -0,3 до -1,3

В). Якщо КТ перебуває в основному станi, то нема вiльних носiїв заряду i,
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Рис. 2.4. Схема процесу вимiрювання фотоструму. До дiода прикладається

напруга зворотного змiщення, а резонансне оптичне збудження створює у

КТ екситон. Пiд дiєю електричного поля електрон та дiрка роздiляються та

тунелюють до електричних контактiв. Це вiдображається у вимiрюваному

фотострумi.

вiдповiдно, струм не реєструється 2. Щоб забезпечити релаксацiю екситону

в основний стан пiд час вимiрювань зразок перебуває у крiостатi потоко-

вого гелiю при температурi ≈ 15 K.

2.4.1. Методика визначення заселеностi екситону вимiрюван-

ням струму. Вперше методику вимiрювання струму продемонстрували

Зреннер iз спiвавторами [1]. На рис. 2.4 представлено iлюстрацiю принципу

детектування фотоструму. КТ є вбудованою у внутрiшню область фотодiо-

дної структури. Резонансне збудження екситонного переходу призводить
2У цьому режимi змiщення зворотний струм витоку через дiод є незначним.
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Рис. 2.5. Квантово-розмiрний ефект Штарка. Резонанс основного стану

екситону при рiзних довжинах хвилi збуджуючого лазера (CW) як фун-

кцiя напруги.

до поглинання, створюючи пару електрон-дiрка в точцi. Пiд дiєю прикла-

деного електричного поля носiї заряду тунелюються з КТ i виявляються

як змiна фотоструму в декiлька пА, яка пропорцiйна середньому значен-

ню заселеностi екситону створенiй лазерними iмпульсами. У випадку, коли

пiсля кожного лазерного iмпульсу утворюється екситон, то при частотi збу-

дження 76 МГц та умовi стовiдсоткового тунелювання, вимiрюваний струм

становитиме 12,18 пА.

Детектування фотоструму застосовувалося в експериментах, якi демон-

струють управлiння нейтральним екситоном [1, 60, 109, 110, 111], бiексито-

ном [112, 113], системою екситон-бiекситон [114], а також для схем пiдго-

товки та виявлення проєкцiї спiну дiрки [115, 116].

На рис. 2.5 вiдображено спостережень квантово-розмiрного ефектуШтар-

ка. Даний ефект спостерiгається в напiвпровiдникових наноструктурах i

виражається в змiщеннi спектру поглинання (та випромiнювання) пiд дiєю

зовнiшнього електричного поля. Послiдовно прикладаючи до дiода Шотткi

рiзну напругу зворотного змiщення змiнюється енергiя переходу з основ-
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ного стану КТ до нейтрального екситону. Вiдповiдно, щоб детектувати фо-

тострум iз КТ потрiбно змiнити енергiю оптичного збудження. На рисунку

представлено 14 таких вимiрювань для рiзних енергiй екситону. Тiльки слiд

вiдмiтити, що пiд час кожного вимiрювання фiксованою була саме енергiя

збудження, а енергiя переходу плавно змiнювалась за рахунок згаданого

ефекту. Таким чином кожен раз отримувався спектр фотоструму для даної

КТ. Дослiджуваний зразок проявляє майже лiнiйний квантово-розмiрний

ефект Штарка (див. рис. 4.1) i представленiй областi зворотного змiщення

фотодiод можна використовувати, як спектрометр, який працює за раху-

нок прикладання до дiода змiнюваної напруги.

Головною перевагою методу вимiрювання фотоструму є ефективнiсть

детектування, оскiльки всi носiї зарядiв, якi тунелюються з точки, вно-

сять вклад в сигнал фотоструму. У разi оптичного виявлення лише 2%

свiтла може потрапити до зразка через невiдповiднiсть показника заломле-

ння GaAs–повiтря. Хоча ефективнiсть вилучення свiтла можна покращити

за допомогою фотонних структур або твердозанурювальної лiнзи, що вiд-

повiдає показнику [117], сигнальний фотон в кiнцевому пiдсумку повинен

поглинутись фотодатчиком для детектування, що ускладнює вiдповiдати

ефективностi детектування, яка зазвичай досягається за допомогою вимi-

рювання фотоструму.

Висока ефективнiсть детектування дозволяє дослiджувати стани s-обо-

лонки квантових точок InAs/GaAs, тодi як бiльшiсть робiт iз використан-

ням методiв чотирихвильового змiшування виконувались на iнтерфейсних

точках GaAs або на короткохвильових точках, таких як CdSe, якi мають

сильнiшi оптичнi диполi i вiдповiдно менший час до випромiнювання. Та-

каґi iз спiвавторами [110] продемонстрували когерентне управлiння на дов-

жинi хвилi телекомунiкацiї 1,3 мкм за допомогою детектування фотостру-

му через швидке зниження ефективностi iнфрачервоних фотодетекторiв iз

збiльшенням довжини хвилi; це було б складно реалiзувати за допомогою
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Рис. 2.6. Вольт-амперна характеристика зразка при вiдсутностi оптично-

го збудження. У приладу хорошi електричнi характеристики,– при зворо-

тному змiщеннi рiвень струму залишається на однаковому рiвнi так, що

струмом витоку можна знехтувати.

оптичних методiв детектування. Крiм того, висока ефективнiсть детекту-

вання приводить до можливостi менш тривалих вимiрювань та отримання

чистiших даних.

2.4.2. Електричнi характеристики зразка. Вимiрювання низь-

ких струмiв потребує уважностi при побудовi експериментальної установки

та виконаннi самого експерименту. Незважаючи на те, що саме вимiрюваль-

не коло є досить простим, треба звернути особливу увагу на заземлення

та екранування вiд зовнiшнiх полiв. В установцi використовувались тiльки

коаксiальнi кабелi iз заземленням. Також заземлювався i сам крiостат. Осо-

блива увага придiлялась уникненню струмових петель заземлення,– крiо-
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Рис. 2.7. Оптична установка. Широкосмуговий iмпульс з титан-сапфiрового

лазера спочатку проходить через формувач iмпульсiв, а потiм через iн-

терферометр Маха—Цендера. Завдяки рухомим катафотам в iнтерфероме-

трi можна контролювати час затримки та (бiльш точно) рiзницю фаз мiж

двома iмпульсами, якi утворились на дiльнику променя. Далi, променi че-

рез об’єктив мiкроскопа фокусуються на апертуру затiнюючої маски дiода

Шотткi.

стат iзольовано вiд оптичного стола, та все заземлювалось тiльки в якiйсь

однiй вибранiй точцi.

Важливим мiрилом електричних властивостей такого приладу є рiвень

темнового струму (вольт-амперна характеристика при вiдсутностi оптично-

го збудження). На рис.2.6 показано I(V) зразка. Струм витоку при прикла-

деннi зворотної напруги до−3 В є таким малим, що ним можна знехтувати.

Рiвень шуму– в межах 50 фА. Через наявнiсть в лабораторiї кондицiоне-

ра, який пiдтримує постiйну температуру для стабiльної роботи лазера,

iснує також повiльна (з перiодом у 15 хв) змiна рiвня сигналу ≈ 200 фА.
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Тривалiсть одного вимiрювання не перевищує декiлькох хвилин, отже така

змiна сигналу також не є суттєвою. У вставцi рисунка наведено I(V) зраз-

ка для розширеної областi значень напруги. Рiст струму спостерiгається

при прямiй напрузi 1 В. Напруга зворотного пробою ≈ −8 В. Переважно

рiвень фотоструму детектувався в межах вiд 6 до 10 пА, що дає чудове

спiввiдношення рiвня сигналу до шуму бiльше ста.

2.5. Оптична спектроскопiя. Мiкро-фотолюмiнесцентна

характеризацiя

Особливiстю мiкро-фотолюмiнесцентної спектроскопiї є використання

об’єктиву мiкроскопа для фокусування лазерного пучка на дiлянку зраз-

ка не бiльше декiлькох мiкрометрiв. В дослiдженнях, що описанi в данiй

дисертацiйнiй роботi свiтловий пучок фокусувався на апертуру дiаметром

500 нм. Першим етапом лабораторних дослiджень було знаходження та-

кої апертури, в якiй присутня тiльки одна КТ. При оптичному збудженнi

та спостереженнi фотолюмiнесценцiї за допомогою спектрометра видно де-

кiлька пiкiв, якi потрiбно iдентифiкувати,– це випромiнювання з однiєї КТ

чи декiлькох? Навiть, коли випромiнює одна КТ у спектрi фотолюмiне-

сценцiї можна спостерiгати мульти-екситоннi ефекти та як негативно, так

i позитивно зарядженi екситони.

На рис. 1.8 показано спектри ФЛ як функцiю iнтенсивностi збудження.

Лiнiї випромiнювання подiляються на двi групи: тi, що виникають вна-

слiдок рекомбiнацiї мiж електронами та дiрками в оболонках s (основний

стан) та p (перший збуджений стан) вiдповiдно. При малих потужностях

спостерiгається випромiнювання вiд одиничного нейтрального екситону X0

в s-оболонцi при ≈ 1346 меВ. Зi збiльшенням потужностi спостерiгаються

додатковi лiнiї як з меншою, так i з бiльшою енергiєю, нiж в X0. Перша

лiнiя нижчої енергiї нiж X0 виникає внаслiдок рекомбiнацiї бiекситону (ви-
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сновок зроблений внаслiдок квадратичної залежностi величини лiнiї вiд iн-

тенсивностi збудження, на вiдмiну вiд лiнiйної залежностi в X0). При вищих

потужностях все ще спостерiгаються додатковi лiнiї вiд мульти-екситонних

комплексiв, якi видно при нижчих енергiях, а змiщення до нижчої енер-

гiї виникає внаслiдок обмiнних та кореляцiйних ефектiв Кулона (посилене

зв’язування). Приблизно при такiй же ж потужнiсть, як i коли вперше

з’явилась лiнiя вiд бiекситону спостерiгається рекомбiнацiя з p-оболонки:

це наслiдок принципу Паулi, оскiльки фото-генерованi електрони та дiрки

з однаковим спiном, як тi, що займають основний стан, можуть заповнюва-

ти лише збуджений стан p-оболонки, а їхня релаксацiя до основного стану

блокується. Крiм того, коли основний стан повнiстю зайнятий електронно-

дiрковими парами зi спiнами вверх та вниз, усi подальшi екситони повин-

нi тодi займати чотирикратно вироджену р-оболонку. Додаткова мульти-

екситонна структура нижче енергiї бiекситону виникає внаслiдок додатко-

вого кулонiвського збурення енергiї рекомбiнацiї основного стану екситону

додатковими екситонами, що займають р-оболонку.

Важливо вiдмiтити ще двi речi про результати ФЛ вимiрювань як фун-

кцiї потужностi збудження. По-перше, при будь-якiй конкретнiй потужно-

стi спектри мiстять лiнiї рекомбiнацiй одночасно з одиничного екситону,

бiекситону та багато-екситонних комплексiв. Це стається внаслiдок нере-

зонансного збудження лазером неперервного випромiнювання. Отже, спе-

ктри представляють середнє значення по часу зайнятостi точки за час на-

копичення спектрiв (вiд секунд до хвилин), на вiдмiну вiд типових перiодiв

життя екситону ≈ 1 нс [118]. Подiбнi спектри, як функцiя потужностi, та

аналiз рiвня зайнятостi точок представленi Декелем та спiвавторами [119].

Вищезазначене спостереження щодо рекомбiнацiєю зарядженого екси-

тону отримує сильну пiдтримку з результатiв, що описано в бiльш контро-

льованих умовах експериментiв над структурами, де можна контролювати

заряд дослiджуваної структури. В таких структурах надмiрна заселенiсть
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Рис. 2.8. Iнтенсивнiсть ФЛ для

одиничної КТ як функцiя елек-

тронного заряду. Видно чiткi дi-

апазони змiщення, що вiдповiда-

ють, вiдповiдно, випромiнюван-

ню X0, X−, X2− та X3−.

електронами або дiрками контролюється змiною змiщення на воротахШот-

ткi польових транзисторо-подiбних структур.

Типовi спектри ФЛ в залежностi вiд заряду електронiв як функцiя змi-

щення показанi на рисунку 2.8.Експерименти проводились використовуючи

бар’єрну структуруШотткi, вирощену на n+ пiдкладцi з верхнiм металевим

електродом, де в металi витравлюються невеликi апертури для видiлення

окремих КТ-к. Подiбнi експерименти, але вже в структурах на p+ пiдклад-

ках дозволяють досягти контрольованого заряджання дiрками.

При великому негативному змiщеннi на рисунку 2.8 точки не мають

нульової заселеностi електронiв i спостерiгається лише рекомбiнацiя з ней-

тральних екситонiв X0. В мiру збiльшення змiщення збiльшується еле-

ктронна заселенiсть за допомогою добре контрольованих крокiв (Ne = 1,

2, 3, тощо) за рахунок ефектiв кулонiвського блокування. Також спостерi-

гається послiдовна рекомбiнацiя з негативно заряджених (X−), та подвiйно

негативно заряджених екситонiв (2X−) тощо [120]. Примiтно, що додаван-
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ня одного електрона до X0 задля отримання X− призводить до червоного

зсуву ≈ - 5 меВ. Цей червоний зсув є загальною особливiстю для самоорга-

нiзованих КТ-к. Варто також вiдмiтити спостереження додаткової тонкої

структури для X2− внаслiдок обмiнних взаємодiй3 [19,20] (великої магнiту-

ди ≈ 5 меВ) у кiнцевому станi переходу та в рекомбiнацiї р-оболонки до

вищої енергiї, коли основний стан цiлком заповнений (для Ne> 2, внаслiдок

принципу Паулi; оскiльки в основному станi s-оболонки можуть розмiщу-

ватись лише два електрони).

Червонi змiщення електронних зарядiв та синi змiщення для дiркових

зарядiв можна якiсно зрозумiти врахувавши помiтно рiзнi розмiри еле-

ктронної та дiркової хвильових функцiй. Беручи до уваги лише прямi ку-

лонiвськi взаємодiї (ефекти кулонiвського впливу в 3-5 разiв меншi для

типових точок InAs через їх малий розмiр i, отже, бiльшу потенцiальну

яму, яку вони утворюють) [121], рiзниця енергiй мiж X− та X0 визначає-

ться як ∆E = Ee−e−Ee−h, де Ee−e, Ee−h – члени, що вiдображають вклади

електрон-електронного вiдштовхування та електрон-дiркового притягання

вiдповiдно [122]. Цi два члени є наслiдком додаткових кулонiвських взаємо-

дiй, якi виникають внаслiдок присутностi другого електрона в X− вiдносно

одиничної пари електрон-дiрка в X0. Оскiльки електронна хвильова фун-

кцiя приблизно вдвiчi бiльша за дiркову хвильову функцiю, |Ee−e| < |Ee−h|,
X−, як i експериментально спостерiгалось, змiщується в червону сторо-

ну щодо X0. Таким же чином, зсув X+ вiдносно X0 задається формулою

∆E = Eh−h − Ee−h.

На вiдмiну вiд заряджених станiв, для бiекситону, який мiстить два еле-

ктрони i двi дiрки, обговоренi вище прямi члени скорочуються i домiнан-

тними ефектами виступають кореляцiйнi, що призводить до зв’язування

(зсуву вiд’ємної енергiї) щодо X0 для великих точок низької енергiї, де
3 Обмiнне розщеплення вiдбувається в кiнцевому станi X2−, що складається з одного електрона

s-оболонки та p-оболонки з паралельними або антипаралельними проєкцiями спiну.
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ефекти кореляцiї сильнi, та антизв’язувальнi (додатнiй енергетичний зсув)

для точок вищої енергiї [123].

Вищезазначений опис було зосереджено на прямих кулонiвських взає-

модiях. Тонка структура внаслiдок e-h обмiну в основному станi X0 також

спостерiгається (обмiнне розщеплення для кiнцевого стану X2− зазначалось

вище, див. Виноску 3). Розщеплення основного стану виникає внаслiдок

анiзотропної обмiнної взаємодiї [124, 125] i може варiюватися вiд ≈ 25 мкВ

[126, 127] в залежностi вiд розмiру точок та асиметрiї, аж до дуже вели-

ких значень ≈ 0,8 меВ, що спостерiгаються для InAs/AlGaAs КТ-к, що

випромiнюють в червонiй спектральнiй областi [128].

Лiнiйно поляризоване розщеплення основного стану також має цiкавий

вплив на надшвидкi властивостi точок,– розщеплення основного стану по-

роджує квантовi биття у часовiй областi i це спостерiгається як для окре-

мих точок [66, 129], так i для ансамблiв [130, 131].

2.6. Змiна форми оптичного iмпульсу

Для здiйснення когерентних манiпуляцiй з екситонними станами КТ

iз використанням швидких оптичних iмпульсiв потрiбен точний контроль

над лазерними iмпульсами. В експериментах потрiбно було два незалежно

керованих iмпульси. Для цього використано методи формування iмпульсiв,

якi утворювали два когерентних iмпульси з одиничного iмпульсу титан-

сапфiрового лазера.

Ti:S лазер в режимi пульсацiї (Coherent Mira 900, накачуваний когерен-

тним дiодним лазером Verdi V-8) встановлюється на довжину хвилi (енер-

гiю) ' 820 нм, забезпечуючи спектрально широку (з пiвшириною енерге-

тичного спектру ' 10 нм (' 14 меВ)) на виходi з тривалiстю iмпульсу '
260 фс.

Спочатку промiнь колiмується i розширюється, перш нiж пройти через
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Рис. 2.9. Формувач iмпульсiв складається з двох дифракцiйних решiток та

двох лiнз у 4-f схемi розмiщення. Спектр вхiдного iмпульсу нанесений про-

сторово на фокальну площину, де для вибору бажаного дiапазону довжини

хвилi використовується непрозорий захисний екран, що мiстить вертикаль-

ну щiлину. Бiчне положення та ширина щiлини регулюються для управлi-

ння довжиною хвилi та шириною лiнiї вихiдного iмпульсу вiдповiдно.

пiвхвильову пластину iз затримкою фази (пiвхвиля). Пiвхвильову пласти-

ну можна використовувати для обертання поляризацiї лазера, що дозволяє

регулювати величину потужностi, яка надходить до формувача iмпульсiв.

Друга пiвхвильова пластина у вертикально поляризованому плечi знову

обертає поляризацiю цього плеча для бiльшої пропускної здатностi на фор-

мувачi iмпульсiв, оскiльки дифракцiйнi решiтки працюють найбiльш ефе-

ктивно з горизонтально поляризованим свiтлом.

‘Формувач iмпульсiв з нульовою дисперсiєю [132] по сутi можна розгля-

дати як монохроматор. Вiн складається з пари вiдбивних дифракцiйних

решiток (1200 лiнiй на мм), двох круглих плоско-опуклих лiнз (фокусна

вiдстань f = 500 мм) та непрозорого захисного екрану, що мiстить верти-

кальну щiлину змiнної ширини, як показано на малюнку 2.9. Перша ди-
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фракцiйна решiтка на шляху променя за кутами вiдокремлює спектральнi

компоненти вхiдного лазера в горизонтальнiй площинi. Перша лiнза, на

вiдстанi 1f вiд решiтки, колiмує цей промiнь у горизонтальнiй площинi,

забезпечуючи лiнiйне (до першого порядку) просторово-спектральне вiд-

ображення частоти в горизонтальне положення. У вертикальнiй площинi

лiнза фокусує промiнь. Друга половина формувача iмпульсiв виглядає як

дзеркальне вiдображення першої половини, а друга лiнза та дифракцiй-

на решiтка зворотно впливають на просторову рекомбiнацiю спектральних

компонентiв пучка. Двi лiнзи розведенi на вiдстань 2f, що робить загальну

довжину формувача iмпульсiв 4f.

У площинi зображення на шляху променя розмiщується захисний екран.

Це блокує бiльшу частину спектрально широкого пучка, пропускаючи че-

рез щiлину лише вузький дiапазон частот. Регулюючи ширину та поло-

ження щiлини вiдносно променя, можна точно налаштувати ширину лi-

нiї та довжину хвилi вихiдного iмпульсу. Для автоматизованого контролю

довжини вихiдної хвилi захисний екран встановлюється на моторизовану

пiдставку iз поступальним перемiщенням (модель Newport MFA-CC або M-

MFN25CC, хiд 25 мм). Оскiльки вхiдний промiнь не iдеально колiмований,

площина зображення перебуває не в точному центрi формувача iмпульсiв;

регулюючи положення захисного екрану по довжинi формувача iмпуль-

сiв i контролюючи вихiдний iмпульс за допомогою спектрометра, можна

оптимiзувати положення екрану для отримання мiнiмальних спектральних

ширин лiнiй.

Формувач iмпульсiв, що тут використовувався здатний утворювати iм-

пульси довжиною вiд ' 10 до ' 30 пс з дiапазоном пiвширини лiнiї вiд

0,1 меВ до ' 1 меВ. Спектральний профiль iмпульсу є згорткою прямо-

кутної форми щiлини та гаусової форми завдяки дифракцiї. Результатом

цього є те, що iмпульси мають переважно гаусовий профiль для вузької

ширини щiлини, усуваючи тимчасовi бiчнi пелюстки, якi виникають при
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прямокутних iмпульсах.

Формування зображень

Роздiлювач пучка (тонкоплiвковий) на крiпленнi ласти розмiщений у

верхнiй частинi плеча використовується для того, щоб направити вiдбит-

тя вiд поверхнi пристрою на ПЗЗ-камеру, що дозволяє побачити лазерну

пляму утворену на зразку. Для мiнiмiзацiї будь-якого змiщення променя

використовується подiльник пучка. Для того, щоб зобразити зразок для

цiлей вирiвнювання, дзеркало на ластi крiплення направляє бiле свiтло

вiд лампи вздовж шляху променя на зразок. Потiм вiдбите свiтло формує

зображення на ПЗЗ-камерi. Пiсля того, як вiзуалiзацiя i вирiвнювання вiд-

носного положення зразка та лазерного променя завершенi, розщеплювач

пучка та дзеркало лампи видаляються зi шляху променя, щоб не впливати

на вимiрювання.
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РОЗДIЛ 3

РАБI ОСЦИЛЯЦIЇ НЕЙТРАЛЬНОГО ЕКСИТОНА

3.1. Вступ

Концепцiя методу вимiрювання фотоструму полягає в тому, що КТ є

оптично активним елементом у фотодiодi iз зворотним змiщенням. Струм

тече лише тодi, коли точка перебуває в збудженому станi (тодi електрони

та дiрки, що утворюють фото-генерованi екситони, виходять за межi то-

чки). Спектроскопiю методом вимiрювання фотоструму продемонстровано

на ансамблях самоорганiзованих КТ-к InAs в 1999 i 2000 рр. дослiдниками з

Iнституту Уолтера Шотткi (WSI), Мюнхен [133, 134] та Унiверситету Шеф-

фiлда [135, 136], використовуючи монохромоване бiле свiтло вiд галогенної

лампи для збудження точок, вбудованих в дiоднi структури.

Пiзнiше група WSI продемонструвала вимiрювання фотоструму на оди-

ничних КТ, використовуючи металiзований наконечник скануючого ту-

нельного мiкроскопа, як локальний контакт Шотткi на поверхнi дiода [137]

з безперервно-хвильовим (CW) збудженням, що забезпечувався Ti:S лазе-

ром. При такому пiдходi опромiнюється багато КТ-к, але лише одна точка

є електрично пiдключеною до вимiрювального кола. Незабаром пiсля цьо-

го повiдомлено про вимiрювання фотоструму на одиничних КТ при без-

перервному збудженнi, вбудованих в дiод n-i-Шотткi з мезаструктурами

(площею ≈ 0, 1 мм2). Тут багато точок є електрично з’єднаними, а одини-

чнi КТ просторово iзольованi, випромiнюючи через субмiкроннi апертури

в алюмiнiєвiй тiньовiй масцi на поверхнi пристрою. Використовуваний тут

дiод n-i-Шотткi iз КТ має всi основнi характеристики пристрою, описаного

в роздiлi 2. Прилади цього типу (або подiбнi дiоди p-i-Schottky [138]) з тих
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пiр використовуються для багатьох дослiджень з використанням методики

вимiрювання фотоструму з одиничних КТ.

Про вимiрювання фотоструму за допомогою iмпульсного збудження по-

вiдомляли Зреннер з колегами у 2002 р. [1], де заселенiсть основного стану

екситона демонструє Рабi осциляцiї в одиничнiй КТ InGaAs, що вбудо-

вана в дiод Шотткi. Було декiлька повiдомлень про швидкий оптичний

контроль одиничної КТ iз вимiрюванням фотоструму вiд групи Зреннера

[112, 60, 139], а пiзнiше i в роботах за моєї участi [140, 111]. Експерименти,

описанi в цiй дисертацiї, застосовують той самий принцип вимiрювань, що

i в цих повiдомленнях.

3.2. Компромiс мiж ефективнiстю вимiрювань методом

фотоструму та когерентнiстю екситона

Ефективнiсть вимiрювань заселеностi стану екситона η залежить вiд

застосованого змiщення i визначається двома основними факторами. Пер-

ший з них– це конкуренцiя мiж тунелюванням електронiв та радiацiйною

рекомбiнацiєю. Очiкується, що радiацiйний час рекомбiнацiї є порядку со-

тень пiкосекунд для самоорганiзованих In(Ga)As КТ [141, 55]. У мiру збiль-

шення зворотного змiщення електронне тунелювання починає домiнува-

ти над радiацiйною рекомбiнацiєю i ефективнiсть детектування зростає.

Другим фактором є взаємозв’язок мiж (бiльш повiльною) швидкiстю ту-

нелювання дiрки та швидкiстю повторення лазера. Для низьких змiщень

(−0, 7 6 V 6 0 В) швидкiсть тунелювання дiрок приблизно рiвна або мен-

ша швидкостi повторення лазера, тому точка не буде без дiрок до надхо-

дження наступного лазерного iмпульсу. Оскiльки точка тодi не знаходиться

в основному станi, цей iмпульс не створюватиме екситон, i це зменшить ве-

личину вимiрюваного фотоструму через усереднення за часом. Тому, бажа-

но бiльш високе змiщення для чутливiшого детектування, але бiльш швид-
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ке тунелювання носiїв заряду обов’язково зменшує час життя екситона, еле-

ктрона та дiрки, та час когерентностi в точцi,– небажаний побiчний ефект.

Бiльш високий фоновий фотострум, пов’язаний з нерезонансним зв’язком

лазерного свiтла з КТ-ми вiдмiнними вiд дослiджуваної, при вищих змi-

щеннях також спостерiгається. Тому, для кожного окремого експерименту

при встановленнi напруги змiщення треба робити компромiс мiж високою

ефективнiстю детектування та тривалим часом життя i часом когерентно-

стi екситона. У використаному тут пристрої ефективнiсть детектування

η = 0, 8 досягається при зворотному змiщеннi 0, 7 В.

Швидке перемикання змiщення [130] дозволить уникнути необхiдностi

такого компромiсу,– коли змiщення змiнюється зi швидкiстю близькою до

швидкостi повторення лазера, дозволяючи рiзнi рiвнi змiщення для окре-

мих режимiв: (а) тривалого часу життя та (б) високої ефективностi де-

тектування. Однак такий пiдхiд ще бiльше ускладнює експериментальну

установку i, ймовiрно, потребуватиме подальшого вдосконалення констру-

кцiї пристрою та електричної схеми вимiрювань (невеликi дiоднi мезастру-

ктури з низькою ємнiстю та швидка комутацiйна електронiка [142]). Однак,

це не було суттєвим для представлених тут експериментiв, тому всi вимi-

рювання проводились в умовах постiйного змiщення.

3.3. Спостереження Рабi осциляцiй

Залежнiсть площi iмпульсу вiд квадратного кореня потужностi лазер-

ного iмпульсу дозволяє спостерiгати Рабi осциляцiї у фотострумi досить

простим методом. Лазерний iмпульс встановлюється в резонансi з екси-

тонним переходом, а фотострум вимiрюється як функцiя його потужностi,

яку змiнюють через послаблюючий свiтлофiльтр на моторизованiй пiдстав-

цi. Сигнал фотоструму коливається в залежностi вiд площi iмпульсiв тому,

що кiнцевий стан КТ (в кiнцi обертання Рабi) осцилює мiж двома станами
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Рис. 3.1. Приклад вимiрювання Рабi осциляцiй заселеностi стану нейтраль-

ного екситона. Чорна лiнiя– порiвняння з теорiєю. Рiзнi кольори та форми

точок вiдповiдають рiзним серiям вимiрювань.

КТ-ки.

3.3.1. Вимiрювання при одиничному iмпульсi. Приклад вимi-

рювання Рабi осциляцiй показано на рисунку 3.3, використовуючи лазер-

ний iмпульс, резонансний iз переходом ‘основний стан’–‘екситон’. Змiна у

фотострумi побудована, як функцiя площi iмпульсу. При вимiрюваннях

спостерiгається значний фоновий фотострум, що пропорцiйний потужностi

iмпульсу. Вiднiмання фону, який є лiнiйним за потужнiстю, проводиться iз

вихiдних даних, щоб отримати наведений тут результат. Неопрацьованi да-

нi фотоструму з того самого вимiрювання в залежностi вiд площi iмпульсу

показано на вставцi рисунку 3.3.
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Рис. 3.2. Менш iдеальна поведiнка Рабi осциляцiй: приклад вимiрювань

при вищiй напрузi.

3.3.2. Вилучення фонового сигналу. Фоновий фотострум поясню-

ється, головним чином, нерезонансним зв’язком мiж лазером та iншими

КТ, розташованими поблизу освiтленої апертури (тобто близько до дослi-

джуваної точки). Наявнiсть невеликих пiкiв фотоструму в спектральних

вимiрах не пов’язаних з екситонними переходами, що дослiджуються, вка-

зує на збудження iнших КТ. При збудженнi далеко вiд резонансу очiкується

приблизно лiнiйна реакцiя вiд цих переходiв. Iншим можливим джерелом

фонового фотоструму є поглинання нижче енергiї забороненої зони в райо-

нi i-GaAs дiода, що забезпечується ефектом Франца-Келдиша, як описано

в посиланнi [136]. Ефект Франца-Келдиша виникає в напiвпровiдниках при

застосуваннi сильного електричного поля. Через нахил енергетичних зон

фотон з енергiєю нижчою величини забороненої зони може поглинутись,

якщо електрон, збуджений з валентної зони, зможе тунелювати до областi,

де енергiя зони провiдностi достатньо знижена [143].

Градiєнт фонового вiднiмання вибирається на око так, щоб зрiвняти да-

нi затухаючих коливань величини фотоструму вiдносно середнього значе-

ння. Хоча такий пiдхiд може здатися дещо грубим, але якщо данi доступнi
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Рис. 3.3. Рабi осциляцiї нейтрального екситона та вiднiмання фонового си-

гналу. Данi поданi пiсля вiднiмання фонового фотоструму, який є лiнiй-

ним iз потужнiстю iмпульсу. На вставцi рисунка представлено ‘чистi’ данi

вимiрювання,– без вiднiмання фону.

в досить великому дiапазонi площi iмпульсiв, то можна бути впевненим у

методi, оскiльки сигнал не повинен опускатися нижче нуля або пiднiматися

вище його значення при площi iмпульсу кратному π.

Такi вимiрювання Рабi осциляцiї використовуються для визначення по-

тужностi iмпульсу, необхiдної для певної площi iмпульсу та калiбрування

збудження для iнших експериментiв.

3.3.3. Вимiрювання при подвiйному iмпульсi. Рабi осциляцiї мо-

жна спостерiгати як при одно-, так i двоiмпульсному збудженнi. Вимiрюва-

ння фотоструму при збудженнi одиничним iмпульсом зазвичай спрямоване

на перехiд ‘вакуумний стан – екситон’. При двоiмпульсному вимiрюваннi
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перший iмпульс (з фiксованою енергiєю та площею iмпульсу) готує точку

в певному станi до надходження вимiрювального iмпульсу.

Протягом усiєї дипломної роботи цей тип вимiрювання буде називатися

поворотом Рабi, а не Рабi осциляцiєю. Хоча вимiрювання демонструють

результат Рабi осциляцiї, самi осциляцiї безпосередньо не спостерiгаються.

Кожна точка даних представляє сигнал, вимiряний пiсля кiнцевого пово-

роту вектора Блоха на фiксований кут.

3.4. Часороздiльнi вимiрювання

Для вимiрювань iз часовим роздiленням використовуються два дещо рi-

знi пiдходи. Вони приймаються або шляхом запису фотоструму як функцiї

затримки часу мiж двома iмпульсами з фiксованою енергiєю та площею

iмпульсу (кожен, як правило, резонансний з екситонним переходом), або

шляхом вимiрювання декiлькох спектрiв як функцiї затримки часу. Пе-

ревагою першого є швидкiсть, що дозволяє збирати бiльший обсяг даних.

Однак для цього потрiбна стабiльна система, оскiльки значнi дрейфи у фо-

новому фотострумi неможливо вiдрiзнити вiд змiн у вiдповiдному сигналi

тому, що вимiрюється загальна величина фотоструму. У системi, яка недо-

статньо стабiльна для цього пiдходу, набiр спектрiв дозволяє вимiрювати

пiковi амплiтуди незалежно вiд фону.

3.5. Висновки до роздiлу 3

Збiльшуючи площу iмпульсу Θ лазерного променя резонансного з екси-

тонним переходом, величина фотоструму коливається ∼ sin2(Θ/2) пiдтвер-

джуючи, що з заселенiстю екситонного стану вiдбуваються Рабi осциляцiї.

Це доводить, що одиничну InAs/GaAs КТ можна розглядати як дворiвне-

ву систему, де нижчому рiвню вiдповiдає КТ без екситона, а верхньому–

iз нейтральним екситоном в основному станi. Це дозволить виконувати на
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базi одиничної КТ квантовi логiчнi операцiї. Застосування π
2 iмпульсу є,

по сутi, операцiєю Адамара, яка переводить кубiт мiж чистими станами

|0〉 , |1〉 та їх суперпозицiйним станом.

При вимiрюваннях спостерiгається значний фоновий фотострум, що

пропорцiйний потужностi лазерного iмпульсу. Вiн пов’язаний з нерезонан-

сним збудженням сусiднiх КТ-к, якi пiд’єднанi до електричного кола па-

ралельно iз дослiджуваною КТ-ю.
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РОЗДIЛ 4

ВПЛИВ ФОРМИ IМПУЛЬСУ НА РАБI ОСЦИЛЯЦIЮ

Когерентнi властивостi екситонiв у КТ-х представляють значний iнте-

рес для реалiзацiї квантових iнформацiйних протоколiв у твердому станi,

що базуються на оптицi. Помiтними кроками в даному напрямку є: де-

монстрацiя осциляцiй Рабi [99, 64, 61, 62, 65, 63, 144, 1, 60], двоiмпульсна

квантова iнтерференцiя [62, 65, 63], спостереження биття Рамзея [139], ви-

мiрювання наносекундних часiв когерентностi T2 [100] та демонстрацiя кон-

трольованого вентиля обертання CROT [52, 145]. Чен з колегами [146] висвi-

тлили можливостi мiнiмiзацiї впливу декогеренцiї на квантову операцiю з

використанням оптимiзованих форм iмпульсiв. Крiм того, такi властивостi

роботи вентиля, як спектральна селективнiсть, чутливi до форми iмпульсу.

Для адаптацiї форми iмпульсу задля досягнення експериментальної мети

потрiбне розумiння того, як на оптичну реакцiю квантової точки впливає

форма iмпульсу. В даному роздiлi розглядатимуться коливання Рабi, що

зумовленi спектрально прямокутним iмпульсом.

У профiлi збудження екситона одиничної КТ InGaAs спостерiгається

сильне нелiнiйне поглинання, що керується оптичним iмпульсом прямо-

кутного спектра в областi розстроювання де лiнiйна реакцiя слабка. Тут

екситон резонансний iз скроневими бiчними частками iмпульсу, якi викли-

кають згасальнi осциляцiї Рабi. Мiж експериментом та дворiвневою атом-

ною моделлю знайдено хорошу збiжнiсть. У нелiнiйному режимi профiль

збудження демонструє особливостi як прямокутного спектру, так i двох

пiкiв присутнiх у спектрi автокореляцiї iмпульсу.

Наша модель “дворiвневого атома”– це нейтральний екситон основно-

го стану одиничної самоорганiзованої квантової точки InGaAs, вбудова-
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Рис. 4.1. Штаркiвський зсув

енергiї нейтрального ексито-

на iз прикладеною до дiода

напругою.

ної в структуру дiода Шотткi. Кiлькiсне електричне зчитування популяцiї

екситонiв досягається за допомогою технiки вимiрювання фотоструму [1].

В спектрi фотоструму спостерiгається три резонанси. Центральний резо-

нанс вiдповiдає нульовому розстроюванню i демонструє класичну поведiн-

ку осциляцiй Рабi. Дивно, що для збудження при бiльшiй площi iмпульсу

(Θ > π), два бiчнi резонанси виникають близько до схилу прямокутного

спектру в областi, де поглинання є незначним при нижчiй площi iмпуль-

су. Тут бiчнi частки iмпульсу в часовiй областi резонанснi з екситонним

переходом i викликають згасальне коливання Рабi. Буде показано, що про-

фiль збудження демонструє особливостi як спектру iмпульсу, так i синус-

перетворення Фур’є автокореляцiї, що є важливим фактором для проєкту-

вання iмпульсiв для реалiзацiї вентиля.

Титан-сапфiровий лазер використано як джерело 100-фс iмпульсiв iз

частотою повторення ν = 76 МГц. Промiнь пропускається через пристрiй

формування iмпульсу, що складається з двох дифракцiйних решiток та

двох лiнз, виконаних у виглядi 4− f компенсатора нульової дисперсiї [147]

зi змiнною щiлиною. До першого порядку, за вiдсутностi щiлини, iмпульс

проходить через формувач iмпульсу без змiн. Позицiонуючи щiлину в пло-

щинi зображення променя, де дiаметр пучка променiв є найменшим, отри-

маний спектр є прямокутним. Автокореляцiйнi вимiрювання iмпульсiв не

перевищують 5% вiд очiкуваного для обмеженого iдеального iмпульсу пе-

ретворення Фур’є. Циркулярна поляризацiя використовується, щоб мiнiмi-
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зувати будь-який внесок бiекситона. Iмпульс фокусується на розмiрi плями

дiаметром 1,2 мкм на зразку використовуючи об’єктив мiкроскопа великої

робочої вiдстанi. Фотодiод перебуває у крiостатi з ‘холодним пальцем’, з

температурою зразка 20–22 К.

В експериментi використовується метод вимiрювання фотоструму [1,

60, 139]. При резонансному збудженнi фотон може поглинатися створюю-

чи електрон-дiркову пару в КТ. Пiд дiєю прикладеного електричного поля

електрон i дiрка можуть тунелюватись з точки i виявлятися як фотострум.

Вимiрювання кривої I-V завдяки зсувовi Штарка змiнює енергiю переходу

екситона через енергiю лазерного iмпульсу, як показано на рис. 4.1. Технiка

вимiрювання фотоструму забезпечує ефективне та кiлькiсне вимiрювання

популяцiї екситона з максимальним значенням одним електрон на iмпульс,

що вiдповiдає струмовi 12,18 пА. Швидкiсть тунелювання зростає iз зво-

ротною напругою, збiльшуючи ефективнiсть детектування та зменшуючи

час когерентностi [60]. На додаток до екситонного сигналу iснує фоновий

фотострум, який є лiнiйним з потужнiстю оптичного iмпульсу. Це пояснює-

ться прямим поглинанням свiтла, розсiяного вiд апертури, iншими точками

електрично паралельно з’єднаними. У всiх представлених тут даних вiднi-

мається фон i виражається в одиницях електрон на iмпульс eν.

4.1. Профiль збудження для П-подiбного iмпульсу

Крива I-V, вимiряна пiд час збудження оптичним iмпульсом, вiдобра-

жає кiнцеву заселенiсть екситона, модифiковану ефективнiстю детектора,

як функцiю розстроювання мiж енергiєю екситона та лазера збудження.

Використавши термiнологiю ЯМР-спектроскопiї будемо називати заселе-

нiсть екситона в залежностi вiд розстроювання профiлем збудження.

На рис. 4.2а показана серiя I-V -кривих при збудженнi прямокутним

iмпульсним спектром для площ iмпульсiв Θ вiд 0,5π до 2π. У часово-
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Рис. 4.2. (а) Серiя I-V

кривих збiльшуючи

площу iмпульсу при

збудженнi спектрально

прямокутним iмпуль-

сом. (верхня лiнiя)

Заселенiсть екситона

при збудженнi iм-

пульсом iз Θ = 0, 5π.

(б) Фотострум вiд

площi iмпульсу при

фiксованiй напрузi.

му вимiрi оптичне поле, що є пропорцiйним частотi Рабi, є sinc-функцiєю

ΩR(t) = Θ
T sinc(πtT ) iз спектральною пiвшириною 0, 33±0, 04 меВ, [sinc(x) =

sin(x)/x].

Лiнiя ‘A’ на рис. 4.2a– це крива, вимiряна при площi iмпульсу Θ = 0, 5π.

Крива I-V коригується для врахування ефективностi детектора, щоб отри-

мати лiнiю ‘B’, профiлю збудження, де ефективнiсть детектора пропор-

цiйна фотоструму, виявленому при резонансному збудженнi π-iмпульсом.

Ефективнiсть детектора зростає iз збiльшенням зворотного змiщення че-
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рез збiльшення швидкостi тунелювання. Форма трапецiєподiбного профiлю

збудження схожа на спектр оптичного iмпульсу зi спектральною пiвшири-

ною 0, 29± 0, 06 меВ.

Для Θ < π I-V крива має трапецiєподiбну форму. При Θ = π крива I-V

досягає максимуму. Для Θ > π з’являються двi бiчнi вершини поза межами

вже спадаючої центральної вершини. Це свiдчить про сильне нелiнiйне по-

глинання в спектральнiй областi, де поглинання є незначним для iмпульсiв

з низькою Θ. Звернемо увагу, що бiчний пiковий резонанс виникає, коли

екситонний перехiд лежить якраз поза межами спектру iмпульсу. Бiчний

пiк високої зворотної напруги iнтенсивнiший через бiльшу ефективнiсть

детектора.

Вiддаленiсть бiчних пiкiв при Θ = 2π змiнюється лiнiйно iз спектраль-

ною пiвшириною iмпульсу, пiдтверджуючи, що бiчнi пiки пов’язанi з фор-

мою iмпульсу i не виникають, наприклад, через участь третього стану.

На рис. 4.2б показано фотострум в залежностi вiд площi iмпульсу, ви-

мiряний для напруг, зафiксованих на резонансi центрального пiку (при

зворотнiй напрузi −0, 67 В) i поза резонансом на пiку високої напруги

(−0, 825 В). Як i очiкувалось, фотострум при резонансi демонструє кла-

сичну осциляцiю Рабi з невеликим демпфiруванням iнтенсивностi. Для

поза-резонансного пiку вищої зворотної напруги першi три точки повороту

менш контрастних осциляцiй, подiбних до Рабi осциляцiй, спостерiгаються

iз швидшим перiодом приблизно 1,7π i затримкою початку, так що пер-

ший максимум настає при 2,4π. Бiльшiсть повiдомлень про Рабi осциляцiї

демонструють деяке загасання [61, 62, 65, 63, 144]. Когерентнi осциляцiї

бiчних пiкiв мають меншу видимiсть, оскiльки вони виникають при вели-

кiй площi iмпульсу. Проведено подiбне вимiрювання бiчного пiку низької

напруги (−0, 54 В), але вiдношення сигнал/шум було занадто малим, щоб

визначити будь-якi точки повороту.
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4.2. Походження бiчних пiкiв

Для пояснення походження бiчних пiкiв розглянемо рiвняння Блоха для

iдеального дворiвневого атома:

ṡ1 = ΩR sin(∆t)s3 − s1/T2 ≡ Ωss3 − s1/T2 (4.1)

ṡ2 = ΩR cos(∆t)s3 − s2/T2 ≡ Ωcs3 − s2/T2 (4.2)

ṡ3 = −Ωcs2 − Ωcs1 − (s3 + 1)/T1 (4.3)

де ΩR – частота Рабi, а Ti – феноменологiчнi константи розпаду. Складовi

вектора Блоха s1, s2 представляють дiйсну та уявну частини електронної

поляризацiї, а s3 – iнверсiю заселеностi.

На рис. 4.3а представлений графiк кiнцевої заселеностi екситона в сi-

рих тонах, як функцiї розстроювання та площi iмпульсу, розрахований для

спектрально прямокутного iмпульсу, який взаємодiє з iдеальним дворiвне-

вим атомом. У часовiй областi частота Рабi є ΩR(t) ∝ sinc(πt/T ), що по-

казано на рис. 4.4б. Цi рисунки називатимемо ‘картами збудження’. При

низькiй площi пульсу Θ < π є незначне поглинання поза спектром iмпуль-

су. Для бiльшої площi iмпульсу вiдбувається уширення профiлю збуджен-

ня внаслiдок насичення. Профiль збудження має двi основнi особливостi:

(1) прямокутний центральний пiк, що формується вiд спектру iмпульсу

Ω̃1(∆) =
∫∞
−∞ΩR(t) cos(∆t)dt та (2) два бiчних пiки у синус-перетвореннi

Фур’є автокореляцiї Ω̃2(∆) =
∫∞

0

∫∞
0 sin(∆τ)ΩR(t)ΩR(t− τ)dtdτ , якi вини-

кають на краю в спектрi iмпульсу, на частотi, що дорiвнює модуляцiї бiчної

пелюстки iмпульсу в часовiй областi. Вони вiдповiдають членам першого

та другого порядкiв у методi розкладу для обчислення профiлю збудження

представленому в [148].
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Рис. 4.3. Розрахованi карти збудження: кiнцева заселенiсть екситона в зале-

жностi вiд площi iмпульсу та розстроювання. Iдеальний дворiвневий атом,

що керується (а) спектрально прямокутним iмпульсом та (б) згорткою га-

усового та прямокутного iмпульсiв (в) Iмпульс згортки з T = 12, 5 пс,

T2 = 40 пс. Штрихована бiла лiнiя– це слiди показанi на рис. 4.2. (г) Порiв-

няння експерименту та теорiї. (чорним) Профiлi збудження при фiксованiй

площi iмпульсу взятi з (в). (сiрим) Профiлi збудження розрахованi з даних

на рис. 4.2(а) враховуючи ефективнiсть детектора та зсув Штарка.

4.3. Гаусовий iмпульс

В експериментi скiнченна спектральна роздiльна здатнiсть формувача

iмпульсу змiнює спектр iмпульсу з гаусового ‘обрiзаючи’ краї спектру iм-

пульсу. У часовiй областi sinc iмпульс обробляється методом утворення вi-

кна з функцiєю Гауса, ΩR(t) ∝ sinc(πtT ) exp
(
− t2 ln 2

α2T 2

)
. На рис. 4.3б представ-

лено розрахунок карти збудження цього iмпульсу згортки для iдеального

дворiвневого атома. α визначається з вимiрювань автокореляцiї. Розриви

на рис. 4.3а змiщенi та розширенi до виразних бiчних пiкiв.
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На рис. 4.3c показана карта збудження iмпульсу згортки, що збуджує

КТ з часом когерентностi екситона 2 = 40 пс. T2 регулюється напругою

i варiюється вiд 35 до 45 пс в межах дiапазону, що нас цiкавить. T2 ви-

значався за допомогою двоiмпульсної технiки когерентного контролю [60].

Час T2 = 40 пс спричиняє деяке розмиття карти збудження, але суттєвi

особливостi рис. 4.3б все ж залишаються.

4.4. Порiвняння з теорiєю

На рис. 4.3г представлено пряме порiвняння експерименту та теорiї. Сiрi

лiнiї– це профiлi збудження, розрахованi за даними на рис. 4.2а з викори-

станням вимiряної ефективностi детектора та зсуву Штарка. Чорнi лiнiї

взятi з перерiзiв рис. 4.3в. Обрано h
T = 0, 38 меВ, щоб забезпечити най-

кращу вiдповiднiсть для профiлю збудження Θ = 0, 5π; це трохи бiльше,

нiж спектр оптичного iмпульсу 0, 33 ± 0, 04 меВ. Iснує хороша збiжнiсть

мiж теорiєю та експериментом. Невеликi вiдмiнностi при бiльших площах

iмпульсiв, ймовiрно, виникають внаслiдок систематичних помилок, спри-

чинених вiднiманням фону та ефективнiстю детектора.

Сiрий колiр, показаний на рис. 4.2б, включено для прямого порiвняння

даних Рабi осциляцiй та розрахункiв для дворiвневого атома, що представ-

ленi на рис. 4.2г. Першi три точки повороту осциляцiї при вищiй напрузi

можна змоделювати i вони вiдбуваються там, де модель i передбачає, даю-

чи додаткової ваги iнтерпретацiї. Узгодженiсть показує, що бiчнi пiки ви-

никають в результатi когерентної взаємодiї екситона КТ з бiчними пелюс-

тками рушiйного iмпульсу. Дворiвнева модель не включає демпфування,

залежного вiд потужностi, а отже, при великiй потужностi демпфування

моделюється неправильно. Модель вiдтворює перiод та фазу осциляцiй для

областей площi iмпульсу Θ < 5π, забезпечуючи значну пiдтримку iнтер-

претацiї.
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Рис. 4.4. (а) Траєкторiя вектора Блоха, що вiдповiдає першому максимуму

бiчного пiку на картi збудження рис. 4.3а. (б) Жирнi лiнiї вiдображають

керуючi поля [Ωs = sin2(πt)/(πt),Ωc = sinc(2πt),ΩR = sinc(πt)]. Тонкi лiнiї

зображають компоненти вектора Блоха (s1, s2, s3) для порiвняння з (а).

Подальше розумiння походження нерезонансних пiкiв можна знайти у

часовiй областi. На рис.4.4а показана траєкторiя вектора Блоха пiд час

збудження sinc-iмпульсом часової областi з площею iмпульсу Θ ≈ 1, 8π та

розстроюванням Θ ≈ π/T, що вiдповiдає першому бiчному пiку на картi

збудження рис. 4.3а. Ключовi точки на траєкторiї позначенi в хронологi-

чному порядку вiд “0” до “6”. Початкова точка 0– стан нульового екситона

|0〉 на пiвденному полюсi. Кiнцева точка 6 знаходиться близько до пiвнi-

чного полюса, який представляє стан повнiстю заселеного екситона |1〉.
На малюнку 4.4б зображено компоненти рушiйних полiв у виглядi жир-

них лiнiй, позначених як (Ωs,Ωc,ΩR) та компонентiв Блох-вектора, як тонкi

лiнiї, позначенi s1, s2, s3. У часовiй областi iмпульсний sinc-сигнал, показа-

ний на рис. 4.4б має бiчнi пелюстки з частотою π/T . Для резонансного

збудження ∆ = 0, (Ωs = 0,Ωc = ΩR) вектор Блоха обертається в площинi

s2s3 на кут, що дорiвнює площi iмпульсу Θ =
∫

ΩRdt. Чистий внесок бi-

чних пелюсткiв в обертання вектора Блоха невеликий, оскiльки мiнiротацiї
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бiчних пелюсток майже взаємонiвелюються.

Для позарезонансного збудження, ∆ 6= 0 вектор Блоха керується двома

кутовими частотами (Ωs,Ωc) що призводить до бiльш складної траєкто-

рiї Блох-вектора. На малюнку 4.4 показано випадок ∆ = π/T . Тут бiчнi

пелюстки та екситонний резонанс синхроннi, що приводить до постiйної

Фур’є компоненти рушiйного поля Ωs = sin2(πt)/(πt). Тепер боковi пе-

люстки забезпечують ефективне обертання в площинi s1s3, перемiщуючи

вектор Блоха з точки “0” (0,0,-1) до “1” (1,0,0) коли t < −T/2. Тим часом

боковi пелюстки з подвоєною частотою, Ωc = sin(2πt) породжують лише

невелике обертання в площинi s2s3 при t < −T/2. Центральна частина

iмпульсу при −T/2 < t < T/2 рухається бiльш складною траєкторiєю, iду-

чи вiд “1” (1,0,0) до “5” (-1,0,0). Тут обертання Ωs та Ω поєднуються для

чистого обертання навколо осi s3. Остаточна послiдовнiсть бiчних часток,

постiмпульсiв, тепер виконуює той самий набiр обертань, що i попереднi

iмпульси, але в протилежному значеннi, обертаючи вектор Блоха в пло-

щинi s1s3 з “5” (-1,0,0) до “6” (1,0,0). Дiю iмпульсу можна узагальнити, як

три обертання: попереднiй iмпульс, центральний iмпульс i постiмпульс, якi

поєднуються, утворюючи NOT вентиль. Операцiя еквiвалентна дiї резонан-

сного π iмпульсу, за винятком фази.

4.5. Висновки до роздiлу 4

Форма профiлю оптичного збудження квантової точки визначається

прямокутним спектром рушiйного iмпульсу. У зонах з низькою площею

iмпульсу (Θ < π) квантова точка має лiнiйний вiдгук та профiль збуджен-

ня, подiбний до спектру iмпульсу. При бiльших значеннях площi iмпульсу

спостерiгається нелiнiйне поглинання при двох бiчних резонансах у про-

фiлi збудження. Спостережуванi у фотострумi бiчнi пiки є проявом пiкiв,

присутнiх у перетвореннi Фур’є автокореляцiї iмпульсу. Прямокутний iм-
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пульс спектру служить хорошим прикладом того, яку роль вiдiграє спектр

автокореляцiї у визначеннi профiлю збудження iмпульсу в нелiнiйному ре-

жимi.
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РОЗДIЛ 5

ДВОIМПУЛЬСНЕ ЗБУДЖЕННЯ. КВАНТОВА

IНТЕРФЕРЕНЦIЯ

5.1. Iнтерференцiя Рамзея

Повний контроль дворiвневої системи вимагає здатностi здiйснювати

обертання вектора стану навколо двох осей сфери Блоха. Поворот Рабi за

допомогою одного лазерного iмпульсу забезпечує обертання навколо осi x,

тодi як додатковий iмпульс може забезпечити обертання навколо другої осi

(cos(φ), sin(φ), 0), що визначається вiдносною фазою φ двох iмпульсiв так,

як це досягається в експериментi з iнтерференцiєю Рамзея [66, 63, 65, 60,

111].

Проводячи лазерний iмпульс через двопроменевий iнтерферометр та-

кий, як iнтерферометр Майкельсона або Маха–Зендера, в експериментi го-

тується пара лазерних iмпульсiв iз затримкою в часi та сталою рiзницею

фаз. Рiзниця в оптичному шляху повинна бути стабiльною до декiлькох

вiдсоткiв довжини хвилi, що досягається з використанням активно стабiлi-

зованого iнтерферометра з контрольованою рiзницею шляху, див., напри-

клад, [149, 150, 151]. Вiдносна фаза φ = ωτ , де τ– затримка мiж iмпульсами,

а ω– циклiчна частота лазерного iмпульсу.

На рисунку 6.1а представленi данi типового експерименту з iнтерфе-

ренцiєю Рамзея. Пара π/2 iмпульсiв резонансно збуджує перехiд ‘основний

стан КТ’–‘екситонний стан’. Фотострум, пропорцiйний кiнцевiй заселеностi

екситонного стану, вимiрюється як функцiя затримки мiж iмпульсами. Ве-

личина фотоструму коливається з перiодом 3,16 фс, що вiдповiдає перiоду

оптичного переходу. В огинаючiй iнтерференцiйного пакету спостерiгається
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Рис. 5.1. Принцип вимiрювання когерентностi екситона двома циркулярно

поляризованими π/2 iмпульсами, який ґрунтується на ефектi квантової

iнтерференцiї.

експоненцiальний розпад амплiтуди, який характеризується зовнiшнiм ча-

сом втрати фази T2, в даному випадку, обмеженим швидкiстю тунелювання

електронiв.

На рисунку 5.1 представлено динамiку вектора Блоха пiд час експе-

рименту з iнтерференцiєю Рамзея. Спочатку КТ є без екситона i вектор

Блоха вказує на пiвденний полюс s = (0, 0,−1). Перший iмпульс обертає

вектор Блоха на π/2 радiана навколо осi х, створюючи суперпозицiйний

стан. У часовому iнтервалi мiж iмпульсами, вектор Блоха вiльно еволю-

цiонує. Процеси релаксацiї енергiї характеризуються часом T1 i спричиня-

ють як поздовжнiй, так i поперечний розпад вектора Блоха, тодi як чиста

втрата фази призводить до додаткового поперечного занепаду. Поперечний

розпад характеризується часом T2.

Через час τ другий iмпульс збуджує точку, обертаючи вектор Блоха

на π/2 навколо осi (cos(φ), sin(φ), 0), що визначається вiдносною фазою



103

iмпульсiв. У випадку конструктивної iнтерференцiї φ = 2πn, де n– цiле

число, два обертання додаються, що призводить до високого фотоструму,

тодi як для деструктивної iнтерференцiї, φ = π(2n + 1), два обертання

вiднiмаються i, вiдповiдно, вимiрюється низький фотострум. Як наслiдок,

спостерiгається коливання величини фотоструму в залежностi вiд часу за-

тримки.

5.2. Биття Рамзея

Iнтерференцiю Рамзея можна використати для вимiрювання часу зов-

нiшньої когерентностi та фазових зсувiв. Ву та спiвавтори [93] продемон-

стрували використання iнтерференцiї Рамзея для проведення квантової то-

мографiї, де π/2 iмпульс використовується для проектування x або y ком-

понентiв вектора Блоха на вимiрювальну вiсь z, що дозволяє визначити всi

компоненти матрицi густини суперпозицiйного стану.

Альтернативна схема спостереження за биттям Рамзея полягає у фi-

ксацiї затримки мiж iмпульсами та контролi вiдносної фази за допомо-

гою розстроювання лазерних iмпульсiв вiд екситонного переходу. На ри-

сунку 5.2 представленi вимiрювання фотоструму вiд прикладеної напруги,

при збудженнi парою лазерних пiкосекундних iмпульсiв зi сталою рiзни-

цею фаз. Фотострум пропорцiйний кiнцевiй заселеностi екситонного стану,

а прикладена напруга контролює енергiю переходу завдяки ефекту Штар-

ка. Таким чином величина змiщення керує розстроюванням мiж енергiєю

лазера та екситонним переходом. У свою чергу, розстроювання контролює

мiжiмпульсну фазу ϕ = (ω + ∆)τ , в результатi чого спостерiгається кар-

тина iнтерференцiї при плавнiй змiнi величини прикладеної до дiода на-

пруги. Вольт-амперна крива дає спектр поглинання i нагадує спектр пари

iмпульсiв: добуток гаусового спектру одиничного iмпульсу та синусоїдаль-

ної модуляцiї через затримку в часi. Перiод коливань є оберненим до часу
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Рис. 5.2. Вимiрювання биття Рамзея. Пара iмпульсiв з затримкою у часi

та зi сталою рiзницею фаз π/2-iмпульсiв збуджує нейтрально-екситонний

перехiд КТ InAs/GaAs.

затримки ∆E = h/τ .

В експериментi з биття Рамзея перший iмпульс обертає вектор Блоха

на кут Θ навколо осi х. Вiльна еволюцiя вектора Блоха внаслiдок роз-

строювання енергiї лазера вiд резонансу з екситонним станом призводить

до обертання на ∆τ навколо осi z. Потiм, другий лазерний iмпульс вико-

нує наступне обертання навколо осi, що визначається тiльки φ на кут Θ,

в результатi чого виникає iнтерференцiйна картина з фазою ∆τ + φ, яка

регулюється прикладеною напругою.

Данi биття Рамзея на рисунку 5.2 допомагають проiлюструвати при-

клад когерентного управлiння, як наслiдок принципу невизначеностi енер-

гiї та часу [152]. Тут оптичний перехiд “аналiзує” спектр послiдовностi iм-

пульсiв. Якщо присутнiй фотон з енергiєю переходу, то може вiдбутися

поглинання енергiї. Пiсля надходження першого iмпульсу на основi наяв-
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ної iнформацiї спектр iмпульсу дорiвнює f(ω) i створюється екситонна су-

перпозицiя. Однак, коли надходить другий iмпульс, додаткова iнформацiя

оновлює спектр послiдовностi iмпульсiв до 2f(ω) cos(∆τ + φ), i поглинан-

ня, вiдповiдно, переглядається. Отже, час когерентностi можна iнтерпре-

тувати, як пам’ять про оптичну фазу керуючого поля.

5.3. Висновки до роздiлу 5

Використавши Рабi осциляцiї для калiбрування площi лазерних iмпуль-

сiв, застосовано послiдовнiсть пар π
2 iмпульсiв для створення екситонного

стану у КТ. Змiнюючи час затримки мiж парою iмпульсiв спостерiгається

коливання величини детектованого фотоструму. Це є наслiдком квантової

iнтерференцiї– iнтерференцiї Рамзея. Даний ефект спостережено як при

сталому зворотному змiщеннi змiнюючи рiзницю фаз двох iмпульсiв, так i

при фiксованiй рiзницi фаз iмпульсiв, але змiнюючи енергiю екситонного

переходу за рахунок ефекту квантово-розмiрного ефекту Штарка.

Експерименти, подiбнi до Рамзi, що використовують розстроювання при

подвiйному iмпульсному збудженнi, вiдкривають важливий новий ступiнь

свободи для когерентних манiпуляцiй стану КТ i дозволять визначати, на-

приклад, час когерентностi системи. Дiапазон застосувань можна додатко-

во розширити, включивши залежне вiд часу регулювання напруги, у часо-

вих межах, менших за час втрати фази.
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РОЗДIЛ 6

ЧАС ЖИТТЯ ТА ЧАС КОГЕРЕНТНОСТI ЕКСИТОНА

В даному роздiлi описано дослiдження втрати когерентностi кубiта, що

базується на одному екситонi з можливiстю електричного зчитування за-

селеностi його стану. Пари лазерних iмпульсiв iнiцiалiзують стан кубiта,

а потiм проєктують вектор стану системи на вимiрювальний базис, дослi-

джуючи розпад або iнверсної заселеностi, або ж компонентiв електронної

поляризацiї вектора стану. Порiвняння розпаду когерентностi та заселено-

стi пiдтверджує, що когерентнiсть екситона протягом усього його життя

обмежена швидким електронним тунелюванням, що регулюється напру-

гою. Оптимальний час когерентностi обмежений невеликою швидкiстю ту-

нелювання важкої дiрки порiвняно з швидкiстю повторення випромiнюва-

ння лазера.

КТ-ку в основному станi, без екситона, можна розглядати як кубiт, з

логiчним станом “0”, а “1”– з наявнiстю нейтрального екситона в основно-

му станi. Стан кубiтової пiдсистеми описується матрицею густини 2 × 2 з

чотирма змiнними: популяцiя верхнього 1 (ρ11) i нижнього 0 (ρ00) станiв i

комплексна електронна поляризацiя (ρ01, ρ10). Лазернi iмпульси можна ви-

користати для пiдготовки довiльних кубiтових станiв [1, 109, 139, 60, 66, 62,

65, 63, 61, 99] або вибору базису вимiрювання [93]. Взаємодiя з навколишнiм

середовищем спричиняє втрату когерентностi, при цьому екситон “забуває”

свiй початковий стан– процес, що описується релаксацiєю вектора стану.

Найпростiша модель релаксацiї вектора стану має три характернi перiоди:

втрата заселеностi з верхнього стану, зростання популяцiї нижнього стану

та занепад електронної поляризацiї, що є поєднанням втрати заселеностi

та чистої втрати фази. Загалом, цi швидкостi розпаду не рiвнi, оскiльки
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коливання енергiї пружного розсiяння впливатимуть лише на електронну

поляризацiю i в багатоступеневому процесi релаксацiї заселеностi нижнiй

стан не буде рости з розпадом верхнього стану.

Для цього роздiлу використовується методика вимiрювання фотостру-

му задля вивчення релаксацiї як електронної поляризацiї, так i компонен-

тiв iнверсної заселеностi вектора стану одиничного нейтрального екситона

в основному станi в КТ InGaAs, що вбудована в дiод Шотткi. Для часороз-

дiльних дослiджень релаксацiї iнверсної заселеностi застосовано метод вiд-

новлення iнверсiї. Вимiрювання квантової iнтерференцiї [60, 66, 62, 65, 63]

проводяться для роздiльних в часi вимiрювань релаксацiї електронної по-

ляризацiї. Iнформацiя, зiбрана як про втрату заселеностi, так i про роз-

пад когерентностi порiвнюється, розрiзняючи внесок часу життя та часу

втрати фази у швидкiсть розпаду когерентностi, допомагаючи визначити

ключове джерело втрати когерентностi. При вимiрах вiдновлення iнвер-

сiї спостерiгається бiекспоненцiальне насичення у фотострумi, що свiдчить

про двоступеневий процес релаксацiї, який характеризується швидким ту-

нелюванням електрона та повiльним тунелюванням важкої дiрки. В рам-

ках експериментальної похибки виявлено, що час когерентностi обмежений

електронним тунелюванням. Для пiдтвердження схеми релаксацiї на основi

тунелювання прогнозується ефективнiсть вимiрювання фотоструму за до-

помогою вимiряного часу життя електронiв i важких дiрок. Ефективнiсть

детектування фотоструму обмежена швидкiстю тунелювання важких дi-

рок, яка є повiльною в порiвняннi зi швидкiстю повторення iмпульсного

лазера. Як результат, придатний до роботи сигнал можна отриманий лише

при високих електричних полях, де електронне тунелювання вiдбуватиме-

ться швидше.

Титан-сапфiровий лазер використовується як джерело 100 фс iмпуль-

сiв iз частотою повторення 76 МГц. Промiнь пропускається через пристрiй

формування iмпульсу, що складається з двох дифракцiйних решiток та
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двох лiнз, виконаних, як компенсатор нульової дисперсiї 4-f [132]. Пара

iмпульсiв створюється шляхом пропускання пучка через модифiкований

iнтерферометр Маха-Цендера, довжину шляху якого можна активно ста-

бiлiзувати [149, 150, 151]. Щоб мiнiмiзувати будь-який внесок бiекситона ви-

користовуються iмпульси iз круговою поляризацiєю. Iмпульс фокусується

до розмiру плями на поверхнi зразка дiаметром 1,2 мкм використовуючи

об’єктив мiкроскопа iз великою робочою вiдстанню. Фотодiод помiщено у

крiостатi з ‘холодним пальцем’ при температурi близько 20 К. Вiдносно ви-

сока температура, схоже, не сильно впливає на цей експеримент, оскiльки,

як буде показано далi, швидкiсть втрати фази обмежена тунелюванням, а

не розсiюванням на фононах.

6.1. Визначення часу когерентностi екситона

У першiй серiї експериментiв перехiд ‘основний стан КТ – екситон’ резо-

нансно збуджується одним оптичним iмпульсом i фотострум вимiрюється,

як функцiя потужностi iмпульсу. Величина фотоструму коливається з пло-

щею iмпульсу, яка пропорцiйна iнтегралу електричного поля оптичного

iмпульсу по часу. Можливi причини затухання iнтенсивностi– це акусти-

чнi фонони або ж взаємодiя з електричним контактом. На вставцi рис.6.1а

показано типове коливання величини струму при осциляцiї Рабi, яке ви-

користовується для калiбрування площi iмпульсу. Далi iндекс ‘1’ бiля T

використовуватиметься для iдентифiкацiї часу життя, а ‘2’ позначатиме

спад когерентностi електронної поляризацiї ρ01 та ρ10.

Для вимiрювання часу когерентностi T2 проводиться квантово-iнтерфе-

ренцiйний експеримент. КТ резонансно збуджується двома розведеними у

часi π
2 iмпульсами, а фотострум вимiрюється, як функцiя затримки ча-

су. Принцип [139, 60, 66, 62, 65] цього вимiрювання наведено на рис.5.1 .

Перший iмпульс створює когерентну суперпозицiю основного стану КТ та
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Рис. 6.1. Вимiрювання квантової iнтерференцiї при зворотному змiщеннi

0, 8 В. (а) Залежнiсть фотоструму вiд часу затримки мiж двома π
2 iмпуль-

сами. Вставка: квантова iнтерференцiя спостережувана у вимiрюваннях

фотоструму при високiй часовiй роздiльностi затримки мiж iмпульсами.

(б) Амплiтуда iнтерференцiї вiд часу затримки. Експоненцiйно-подiбне за-

тухання дає можливiсть визначити T2.

нейтрального екситона. Протягом часу затримки мiж двома iмпульсами

вiдносна фаза двох станiв осцилює з частотою переходу. Якщо другий iм-

пульс надходить в момент часу не пiзнiше за час втрати фази екситона, то

реакцiя квантової системи на другий iмпульс буде чутливою до його фази.

Коли другий iмпульс надходить у (проти-) фазi до поляризацiї екситона,

то виникатиме конструктивна (деструктивна) iнтерференцiя, що призведе

до кiнцевої заселеностi стану екситона, яка дорiвнюватиме одиницi (нулю).

Пiвнiчний i пiвденний полюси сфери Блоха представляють ‘1’ та ‘0’ стани

вiдповiдно, тодi як суперпозицiйнi стани |ψ〉 = (eiφ/2 |0〉+ e−iφ/2 |1〉)/
√

2 ле-

жать в екваторiальнiй площинi пiд азимутальним кутом, рiвним вiдноснiй

фазi φ. Розпад когерентностi призводить до поперечної релаксацiї вектора

стану, що характеризується часом T2.

Рисунок 6.1а представляє типове вимiрювання квантової iнтерференцiї
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Рис. 6.2. T2 визничений з iнтерференцiї двох iмпульсiв спiвпадає iз T2 ви-

значеним за шириною лiнiї ФЛ.

для зворотного змiщення 0,8 В. На вставцi показано у збiльшеному масшта-

бi коливання фотоструму на частотi переходу. Щоб заощадити час потрiбен

для вимiрювань, затримку часу грубо масштабують, а потiм точно нала-

штовують, щоб простежити огинаючу iнтерферограми. Iнтерференцiйний

пакет демонструє експоненцiальний спад. На рисунку 6.1б показано амплi-

туду коливань фотоструму в залежностi вiд часу затримки. T2 знайдено

з одно-експоненцiального прилягання до графiку амплiтуди iнтерференцiї

[60]. В цьому експериментi вiн становив 37 пс. Биття тонкої структури не

спостерiгалося, що накладає верхню межу на розщеплення тонкої структу-

ри 13 мкеВ.

На рисунку 6.2 для порiвняння представлено результати вимiрювань

часу когерентностi екситона при зворотному змiщеннi вiд 0,65 В до 2,15 В.

При зменшеннi напруги, через збiльшення часу тунелювання носiїв заряду,

збiльшується i T2, але починаючи з певної напруги подальшого збiльшен-

ня часу когерентностi, при визначеннi методом вимiрювання фотоструму,

не спостерiгається. В цьому режимi над процесом тунелювання переважає

ФЛ випромiнювання. Для меншої зворотної напруги (< 1, 3 В) проведе-
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Рис. 6.3. Принцип вимiрювання часу життя екситонного стану двома π

iмпульсами.

но ФЛ вимiрювання при безперервно-хвильовому збудженнi (CW) КТ. Зi

спектральної ширини отриманих лiнiй ФЛ визначено час когерентностi

(T2 ≈ λ2

c·∆λ) в залежностi вiд прикладеної до дiода напруги. Отриманий

збiг та доповнюванiсть результатiв вимiрювання часу когерентностi пiд-

тверджує ефективнiсть визначення T2 вимiрюванням фотоструму при збу-

дженнi КТ двома π
2 iмпульсами та спостереженнi квантової iнтерференцiї.

В КТ-х CdSe вирощених методом колоїдного синтезу також спостерiга-

лись ознаки когерентностi стану точки при резонансному збудженнi [153].

КТ-ки пiд час вимiрiв перебували при температурi 1,6 К. З характеру сту-

пеня поляризацiї ФЛ, при резонансному збудженнi лiнiйно поляризованим

свiтлом видно, що площина осциляцiї дипольного моменту екситона збе-

рiгається ще протягом якогось часу. Екситон, який утворений у нерiвно-

важному станi при температурi рiдкого гелiю релаксує досить повiльно–

так, що не вдається зареєструвати випромiнювання з промiжних станiв.

Релаксацiя є можливою через створення LO-фононiв,– тодi енергiя екси-

тона суттєво зменшиться, але ступiнь поляризацiї залишається незмiнним
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при збудженнi лiнiйно поляризованим свiтлом.

6.2. Вимiрювання вiдновлення iнверсiї. Визначення часу

життя за допомогою π iмпульсiв

Для вимiрювання часу життя екситона проводяться вимiрювання вiд-

новлення iнверсiї, принцип якого показано на рис.6.3. Фотострум вимiрю-

ється, як функцiя затримки часу мiж двома π iмпульсами, що резонанснi

з екситонним переходом. У контекстi дворiвневої моделi атома [59] перший

iмпульс обертає вектор стану на кут Θ = π навколо осi х, iнвертуючи екси-

тонний стан. Протягом iнтервалу часу τ вектор стану ковзає вниз по осi

z через втрату заселеностi екситонного стану, що характеризується “часом

життя” T1. Другий iмпульс вдруге iнвертує вектор стану. Остаточна про-

екцiя на вiсь z повинна б бути незалежною вiд фази iмпульсу i надiйною

щодо рандомiзацiї фази.

Припускається, що як тiльки носiй заряду тунелюється з точки iнший

носiй врештi-решт також тунелюється з точки i буде детектований, як

струм. Вимiрюється фотострум (PC, вiд ‘photocurrent’) в електронах за

iмпульс (eν), та його значення вiд часу залежатиме як:

PC(τ) =

∫ ∞
0

Γt(t)ρ11(t)dt =

∫ τ

0

Γt(t)ρ11(t)dt+

∫ ∞
τ

Γt(t)ρ11(t)dt (6.1)

де ρ– матриця густини (ρ11 дорiвнює заселеностi екситонного стану, а

ρ00– заселеностi основного стану КТ), а Γt – швидкiсть тунелювання екси-

тона. Щоб врахувати ефект загасання сигналу, також припускається, що

дiя π iмпульсу призводить до замiни значеннями ρ11 та ρ00, з недоскона-

лою ефективнiстю f < 1. Перший термiн можна iнтерпретувати як втра-

ту заселеностi стану екситона ще до надходження другого iмпульсу. Дру-

гий iмпульс iнвертує вектор стану, знову мiняючи мiсцями ρ11 та ρ00. Дру-

гий термiн подiбний до заселеностi основного стану КТ в момент часу τ ,
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Рис. 6.4. Результат нормованого наближення бiекспоненцiального насиче-

ння вимiрювання вiдновлення iнверсiї при зворотному змiщеннi 0, 825 В.∫∞
τ Γt(t)ρ11(t)dt = fρ00(τ) + (1− f)ρ11(τ). Тодi, залежнiсть фотоструму вiд

часу подаватиметься, як:

PC(τ) = f [1− ρ11(τ) + ρ00(τ)] (6.2)

В iдеальному випадку, при коротких часових затримках, два π iмпуль-

си дiють як один 2π iмпульс, що призводить до низького фотоструму. При

тривалих затримках два iмпульси не взаємодiють за посередництвом кван-

тової системи,– екситонного стану,– що приводить до фотоструму, еквiва-

лентного двом електронам на одну пару iмпульсiв. Помилки при визначеннi

площi iмпульсiв або через недосконалу ефективнiсть вимiрювання осциля-

цiй Рабi зменшують змiну амплiтуди лише величини вимiрюваного струму.

Ця методика подiбна до методу вiдновлення iнверсiї, що використовується

в ЯМР та електронно-спiновiй резонанснiй спектроскопiї [154].

Спостереження лiнiї екситона з двома дiрками та електроном X+ у ви-

мiрюваннях спектру фотолюмiнесценцiї при безперервно-хвильовому збу-

дженнi пiдтверджують, що електрон тунелює швидше, нiж важка дiрка

[155]. Фотолюмiнесценцiя з X+ виникає або тодi, коли електрони тунелю-
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Рис. 6.5. Залежнiсть нормалiзованого фотоструму вiд часу затримки. Ви-

мiрювання вiдновлення iнверсiї при рiзних напругах змiщення.

ють з бiекситона створюючи позитивний екситон, або коли точка, що вже

зайнята дiркою, захоплює електрон-дiркову пару.

На рис.6.4 показано нормалiзоване значення фотоструму при збудженнi

двома π iмпульсами, як функцiя часу затримки мiж ними:

P (τ) =
PC(τ)− PC(0)

2PC(SP)− PC(0)
(6.3)

де PC(SP)– фотострум при збудженнi одним π iмпульсом. Значення

струму нормалiзовано до 1 при τ = ∞, та 0 при τ = 0. Вiдновлення

поглинання демонструє бiекспоненцiйне насичення. Якщо припустити, що

швидкiсть тунелювання є постiйною величиною, то ρ11 ∼ e−Γ1(X0)τ , ρ00 ∼
(1− e−Γ1(hh)τ) та

P (τ) = 1− Ae−Γ1(X0)τ − Be−Γ1(hh)τ (6.4)

де Γ1(X
0) та Γ1(hh)– оберненi величини до часiв життя стану ексито-
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Рис. 6.6. (а) Швидкiсть тунелювання важкої дiрки вiд величини зворотного

змiщення. (б) Схема релаксацiї стану нейтрального екситона.

на X0 та важкої дiрки (hh) вiдповiдно. На рис.6.5 представлено норма-

лiзованi результати вимiрювань вiдновлення iнверсiї при рiзних напругах

змiщення. Використанi на графiках лiнiї– спроба припасувати графiк рiв-

няння 6.4 до даних вимiрювання. Бiекспоненцiальний розпад означає, що

дослiджуються два стани з рiзним часом життя. Сигнал має незалежне

вiд напруги спiввiдношення 50:50 мiж швидкою i повiльною компонента-

ми (A = 0, 52 ± 0, 05, B = 0, 54 ± 0, 05), що узгоджується з iнтерпрета-

цiєю вимiрювань, якi зондують iнверсiю заселеностi мiж станом екситона

та основним станом системи (стан КТ без екситона). Оскiльки швидкостi

розпаду рiзнi, це означає, що релаксацiя з екситонного стану до основно-

го включає промiжний стан. Якби вимiрювання мiстили усереднення для

двох можливих початкових станiв таких, як екситон та заряджений екси-

тон, спiввiдношення компонентiв розпаду визначалося б залежнiстю за-

селеностi екситонного стану вiд напруги. Крiм того, лазерний iмпульс не

взаємодiє iз позитивно зарядженим екситонним станом X+ тому, що цей

енергетичний перехiд перебуває поза резонансом, E(X+) − E(X0) ≈ 2, 6

меВ.

У напiвпровiдниковiй КТ CdTe/ZnTe з одиничним атомом Mn також
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можна приготовляти спiн у наперед визначеному станi [156, 157, 158]. Опти-

чна орiєнтацiя спiна досягається для атома Mn за допомогою квазiрезонан-

сного збудження при нульовому магнiтному полi. Оптично створенi спiновi

поляризованi носiї генерують енергетичне розщеплення спiна Mn i забезпе-

чують орiєнтацiю магнiтного моменту. Динамiка та залежнiсть механiзму

оптичної накачки вiд магнiтного поля показує, що час життя спiну оди-

ничного атома Mn контролюється магнiтною анiзотропiєю, iндукованою

вбудованою деформацiєю в квантових точках. Вимiрюється час релаксацiї,

що перевищує дiапазон мiкросекунд [159].

6.3. Вплив ефекту тунелювання електрона та дiрки на

когерентнi властивостi екситона

На рис. 6.7 показано залежнiсть часу життя стану нейтрального екси-

тона та його ж часу когерентностi вiд прикладеного до дiода зворотного

змiщення. Час життя T1(X
0) визначався, як ‘швидка’ (A) компонента бi-

експоненцiального насичення з апроксимацiйної функцiї 6.4 до результатiв

вимiрювань вiдновлення поглинання при рiзних змiщеннях. В межах експе-

риментальної похибки T1(X
0) = T2(X

0), при значеннях часу життя стану

екситона не бiльше 70 пс.

У випадку дворiвневої системи з прямим розпадом з верхнiх до нижнiх

станiв, при постiйнiй швидкостi розпаду, вiдновлення iнверсiї демонстру-

ватиме моноекспоненцiальний розпад. Якщо дворiвнева система обмежена

часом життя, то, в границi малого сигналу, T2 = 2T1(X
0), утримуючи ве-

ктор стану на поверхнi одиничної сфери Блоха. У нашому випадку є третiй

рiвень з Γ1(X
0)� Γ1(hh). В часових межах, коли Γ1(X

0)t� 1, втрата за-

селеностi стану екситона зменшує ймовiрнiсть знаходження системи в ку-

бiтовому пiдпросторi. Якщо розпад T2 обмежений часом життя, то вектор

стану кубiтового пiдпростору зазнає радiального занепаду i T2 = T1(X
0).
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Рис. 6.7. Порiвняння вимiряних часiв життя та когерентностi при рiзних

напругах.

Отже, час когерентностi екситона є обмеженим часом життя через швидке

тунелювання електронiв.

6.4. Ефективнiсть детектування фотоструму

Щоб пiдтвердити правильнiсть моделi релаксацiї екситона (рис. 6.6 б)

можна використати визначенi значення Γ1 для прогнозування величини

фотоструму в залежностi вiд прикладеної напруги. Ефективнiсть вимiрю-

вання фотоструму визначається, як екситонний фотострум, що виникає

при збудженнi одиничним π iмпульсом, виражений в електронах за iмпульс

(показаний на рис.6.8 як PC(π)). В iдеальному випадку, при нескiнченно

довгому перiодi повторення лазера, ефективнiсть детектора фотоструму

дорiвнюватиме

ηideal(PC) =
Γe(X

0)

Γr(X0) + Γe(X0)
(6.5)
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Рис. 6.8. Ефективнiсть детектування фотоструму. Фотострум за один π-

iмпульс показує ефективнiсть детектування.

де Γe(X
0) та Γr(X

0)– швидкiсть тунелювання електрона з екситона та

швидкiсть з якою радiацiйно випромiнюється нейтральний екситон, вiд-

повiдно. Iдеальна ефективнiсть детектування ηideal(PC), як показано на

рис. 6.8, спiвпадає iз даними для зворотного змiщення бiльшого за 0,7 В,

але данi демонструють бiльш рiзке обмеження ефективностi детектування

при нижчiй напрузi. Напруга, при якiй вимiряна ефективнiсть детекту-

вання фотоструму дорiвнює половинi, виникає при зворотнiй напрузi 0,57

В. Тут ймовiрнiсть того, що квантова точка зайнята важкою дiркою, коли

надходить наступний iмпульс, дорiвнює 0,5: p ≈ exp(−Γ1(hh)Trep). Рис. 6.8

показує ефективнiсть детектування фотоструму розраховану вiдповiдно до

умови: η(PC) = (1 − p)ηideal(PC), використовуючи апроксимацiю функцiї

вiдповiдностi даним на рисунках 6.7 та 6.6а використовуючи обернений ра-

дiацiйний час Γr = 1/400 пс, як параметр. Данi Γ1(hh) (рис. 6.6) мають

деякий розкид, однак ключовою ознакою iнтерпретацiї даних є гранична

напруга, яку можна вимiряти з точнiстю до 50 мВ. Час випромiнювання

КТ InGaAs змiнюється в залежностi вiд складу точки та енергiї утриман-

ня зарядiв. Для точки, що випромiнює близько до 1,3 еВ, радiацiйний час

життя 400 пс вiдповiдає експериментальним дослiдженням, в яких спосте-

рiгається радiацiйний час життя мiж 400 i 580 пс [160, 141].
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6.5. Висновки до роздiлу 6

Вiдновлення iнверсiї екситонного кубiта одиничної напiвпровiдникової

КТ дослiджується за допомогою двоiмпульсної технiки. У поєднаннi з кван-

товими iнтерференцiйними вимiрами, втрату когерентностi можна роздiли-

ти на вплив часу життя стану екситона та втрати екситоном фази. Втра-

та когерентностi кубiта на основi екситона з електричним зчитуванням,

в основному, є наслiдком швидкого тунелювання носiїв заряду, особливо,

електрона. На практицi оптимальний час когерентностi обмежується порiв-

няно меншою швидкiстю тунелювання дiрки, що може бути повiльнiшою

у порiвняннi зi швидкiстю повторення лазера.

Деякi ширшi наслiдки роботи представленої в цьому роздiлi полягають

у наступному: По-перше, цей тип пристроїв має потенцiал до застосуван-

ня, як оптично дiюче джерело одиничних електронiв, при цьому частота

повторення обмежена сильною невiдповiднiстю мiж швидкiстю тунелюва-

ння електронiв та важких дiрок. По-друге, практичний час когерентностi

T2 кубiтiв на основi екситона з електричним зчитуванням буде обмеже-

ний швидкiстю тунелювання електронiв, тодi, як швидкiсть тунелювання

важких дiрок майже дорiвнює швидкостi повторення лазера. Нарештi, цей

пристрiй дозволяє оптично приготувати важку дiрку в одиничнiй КТ, у

потрiбному нам станi.
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ВИСНОВКИ

1. Виготовлено фотодiод Шотткi на основi напiвпровiдникової пласти-

ни з InGaAs/GaAs КТ-ми малої концентрацiї, якi вирощено мето-

дом молекулярно-променевої епiтаксiї. На зразок, окрiм омiчного

та Шотткi контактiв, нанесено затiнюючу металеву маску iз субмi-

кронними апертурами. Таким чином отримано доступ до одиничних

КТ.

2. Для визначення заселеностi стану екситона використано метод ви-

мiрювання фотоструму. Детектування струмом забезпечує майже

миттєвий результат, уможливлюючи спектральнi вимiрювання (при-

близно, сто точок в областi кiлькох меВ) чи вимiрювання Рабi осци-

ляцiй (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 екситоном

в основному станi. Це дозволяє виконувати на базi одиничної КТ

квантовi вентилi. Реалiзовано вентилi NOT та перетворення Ада-

мара.

4. Структура фотодiода дозволяє застосовувати певний ступiнь кон-

тролю електричного поля в якому перебуватиме КТ. За рахунок

квантово-розмiрного ефектуШтарка можна змiнювати енергiю екси-

тона. Разом зi збудженням подвiйними iмпульсами це дозволяє при-

готувати 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
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значеннях площi, спектрально п-подiбних iмпульсiв, спостерiгається

нелiнiйне поглинання при двох бiчних резонансах у профiлi збудже-

ння.

6. Використано явище квантової iнтерференцiї для вимiрювань часу

когеренцiї та часу життя стану нейтрального екситона.

7. Iз вимiрювань часу життя визначено механiзм релаксацiї: тунелюва-

ння вiдбувається як двоступеневий процес,– швидке для електрона

та повiльне для дiрки.

8. Ефективнiсть детектування фотоструму є обмеженою через повiль-

не, у порiвняннi iз перiодом випромiнювання лазера, тунелювання

дiрки.
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