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Bevezetés
A kísérleti technikák fejl®désének és az új elméleti koncepcióknak  mint pl.
a topologikusan védett architektúrák  köszönhet®en robbanásszer¶en növekedett
a kvantumszámítás területe az elmúlt évtizedben. Az egzotikus kvantumstatisztikával rendelkez® részecskék, mint pl. Majorana- és parafermionok ígéretes épít®elemekként szolgálhatnak a topologikus eszközökhöz. Ezek megvalósításához
szükséges a szupravezetés és a spin-pálya kölcsönhatás jelenléte, a kémiai potenciál hangolhatósága és egyes rendszerekben a mágneses tér jelenléte is.
Az InAs nanopálcák ígéretes platformot nyújtanak az egzotikus részecskék
megvalósításához, köszönhet®en a bennük található er®s spin-pálya kölcsönhatásnak, a képességüknek, hogy szupravezet®khöz csatolva jó elektromos kontaktust
adnak és hogy bennük az elektrons¶r¶ség kapufeszültségekkel hangolható.

Célkit¶zések
A tézisemben InAs nanopálca alapú eszközökben vizsgáltam a spin-pálya kölcsönhatáshoz, a szupraveztéshez és a topológiához kapcsolódó jelenségeket. A
topologikus állapotok megvalósításához fontos a spin-pálya kölcsöhatás karakterizálása, a szupravezet® által létrehozott nem-lokális csatolások (mint pl. a kereszt
Andreev reexió) szerepe, ezek relatív er®ssége és hangolhatósága. A tézisben
bemutatott kísérleti és elméleti munkák ezen kérdéseket vizsgálják.

Tézis pontok
1. Topologikus eszközök segítségével megmutattam, hogy a csatolt spin rendszerek mágneses spektrumában majdnem mindig találhatóak degenerációs
pontok. A szükséges feltétel az, hogy a rendszer teljes topologikus töltése véges legyen. Általános paraméterek esetén a degenerációk diszkrét
pontokként jelennek meg, amiket a Weyl-félfémek sávdegenerációjával való
analógiájuk miatt mágneses Weyl pontoknak neveztem. A csatolt két-spin
rendszert meg is valósítottam egy InAs nanopálcában létrehozott spin-pálya
csatolt dupla kvantum pötty segítségével. Alacsony h®mérsékleti transzport
mérésekkel demonstráltam a mágneses Weyl-pontok létezését. A kisérleti
eredményeket összevetettem a dupla kvantum pötty két-rácshely¶ Hubbard
modelljével és jó egyezést találtam. Továbbá a véletlenszer¶en sorsolt paraméter¶ Hubbard modell numerikus elemzésével megmutattam, hogy a speciális, nom-hangolt eseteken túl két tipikus degenerációs pont konguráció
van, melyekben rendre 2 illetve 6 mágneses Weyl pont található. Ezen felül
diszkutáltam, hogy a 6 Weyl pontos konguráció inkombatibilis a spin-pálya
kölcsönhatás egyszer¶ Rashba modelljével, amit viszont gyarkan használnak
a nanopálcák leírásához a szakirodalomban. [1]
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2. Több-kapuelektródás InAs nanopálca eszközöket készítettem, melyekben az
elektrons¶r¶ség és a nanopálcán keresztüli elektromos tér egymástól függetlenül hangolható a kapufeszültségek segítségével. Alacsony h®mérsékleti
transzport mérésekkel vizsgáltam a gyenge antilokalizációs eektust, ami
egy gyakran használt eszköz a spin relaxációs mechanizmusok vizsgálatához.
A mérést különböz® kapufeszültség kongurációknál elvégezve megmutattam, hogy a spin relaxációs hossz jelent®sen csökkenthet® a nanopálcában
külsö elekromos tér alkalmazásával. Feltéve, hogy a spin relaxáció dominánsan a spin-pálya kölcsönhatásból származik, a kíséreleti eredmények a
spin-pálya kölcsönhatás meger®södését mutatják, összhangban a küls® elektromos tér indukálta Rashba képpel. Egy elektrosztatikus modellt készítettem a kísérletek szimulációjára. Az egyetlen illesztési paraméter, a küls®
tért®l független, beépített spin-pálya er®sség meghatározása után a modell
jó egyezést adott a kísérletekkel, alátámasztva, hogy a küls® elektromos tér
hangolja spin-pálya kölcsönhatás er®sségét. [2]
3. Egy InAs nanopálcában létrehozott kvantum pöttyszuprvazet® hibrid rendszerben vizsgáltam a kialakuló Shiba állapot térbeli kiterjedését nem-lokális
transzport mérésekkel. A Shiba állapotot nulla energiára hangolva a kvantum pöttyt®l 50 − 250 nm-re elhelyezked® alagút elektróbában mért áram
megnövekedett. Ez arra utal, hogy a Shiba állapot ilyen nagy távolságokra is kiterjed a szupravezet® belsejében, ami egy nagyságrenddel nagyobb
mint STM kísérletekben. A jóval nagyobb kiterjedést a minta geometriai
tulajdonságaival magyaráztam: a nanopálca átmér®je összemérhet® az alagút elektróda és a kvantum pötty távolságával, így az eszköz eektíven egy
dimenziósként viselkedik. Továbbá megvizsgáltam a mágneses tér hatását
a nem-lokális jelre. Az áramnövekmény egy nagyságrenddel megn®tt véges
mágneses térben, ami arra utal, hogy a Shiba állapot kiterjedése tovább
n®tt, összhangban azzal, hogy a kiterjedést a mágneses tér-függ® szupravezet® koherencia hossz határozza meg. A kísérleti eredményeket numerikus
renormálási csoport szimulációkkal is összevetettem és jó egyezést találtam.
[3]
4. Javasoltam egy mérési utasítást a feltört Cooper párok spin szinglet karakterének az igazolására egy kvantum pötty  szupravezet®  kvantum
pötty rendszerben. A kvantum pöttyökbe csapdázott párosítatlan elektronok szolgálnak detektorként. Ezek spin állapotát elektromosan hajtott spin
rezonanciával (EDSR) preparáljuk véges mágneses térben. Ezek után egy
kapufeszültség hangolással megpróbálunk egy Cooper párt kivonni a szupravezet®b®l és szétválasztani a pöttyökre. A szétválasztás hatásfoka függ a
detektorok preparált spin állapotától és a szétválasztott Cooper pár spinjét®l is. A hatásfokot a pöttyökön végzett töltés méréssel állapíthatjuk meg.
Megvizsgáltam különböz® nem-idealitások  mint pl. a hipernom tér, a
g -tenzorok anizotrópiája, a mikrohullámú pulzusok id®zítése és a kapu fe3

szültség hangolásának sebessége  hatását a mérés hatékonyságára. Analitikus és numerikus eredményekkel megmutattam, hogy a mérés megfelel®
tervezésével az utóbbi három nem-idealitás nem okoz jelent®s csökkenést a
mérés hatékonyságában, viszont gyenge hipernom kölcsönhatással rendelkez® anyagokra van szükség a mérés elvégzéséhez. [4]
5. Megvizsgáltam a lehetséges nem-lokális csatolási mechanizmusokat  mint
pl. a kereszt Andrejev csatolás, az elasztikus cotunneling és a direkt alagutazás  az Andrejev molekula rendszerben (kvantum pötty  szupravezet®
 kvantum pötty) a nagy gap¶ határesetben, illetve ezek hatását a mérhet® mennyiségekre. Megmutattam, hogy az elasztikus cotunneling, amit az
irodalomban gyakran elhagyagolnak vagy beleolvasztanak a direkt pöttyök
közötti alagutazásba, er®sen függhet a kvantum pöttyök energiaszintjeit®l,
ezért gyelembe kell venni és meg kell különböztetni a többi csatolási mechanizmustól. Kiszámítottam az Andrejev-molekula fázisdiagramját és a
kvantum pöttyök alapállapoti betöltési térképét és demonstráltam, hogy
ezek elégséges információt szolgáltatnak a direkt alagutazás elkülönítésére
a szupravezetés-indukálta csatolásoktól. További, a kvantum pöttyökhöz
csatolt normál elektródákat is bevezettem, ami lehet®vé tette a rendszer
transzport tulajdonságainak a vizsgálatát is. A véges el®feszítés¶ transzport
kiszámításával a következ® eredményeket találtam. Megmutattam, hogy a
nem-lokális csatolások hogyan hibridizálják a lokális Andrejev kötött állapotokat a kiterjedt Andrejev-molekuláris állapottá. A véges el®feszítés¶
transport mérések lehet®vé teszik a domináns csatolási mechanizmus meghatározását. Továbbá megmutattam, hogy a triplet-blokád eektus, amit
általában a triplet elektronok és a szinglet Cooper párok spin összeférhetetlenségének és a kereszt Andrejev csatolás összjátékának tulajdonítanak,
nem csupán a kereszt Andrejev csatoláshoz kapcsolható. A blokád eektus
jelen van akár a nem-lokális csatolások hiányában is, azok jelenléte csupán
meggyelhet®vé teszi a negatív dierenciális vezet®képesség vonalak megjelenésén keresztül. [5]
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