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Bevezetés

A kvantummechanika meglep® jelenségekben megmutatkozó sarokköve a kvan-
tumösszefonódás, ami alap�zikai jelent®sége mellett alkalmazásokkal is kecsegtet.
Az összefonódás különféle kvantumalgoritmusok alapját képezi, amivel bizonyos
feladatok, például egész számok prímtényez®kre bontása, vagy diszkrét logaritmus
számolása gyorsabban elvégezhet®, mint klasszikus számítógépen futó algoritmu-
sokkal [Nielsen and Chuang, 2010]. Egy kvantumbit (qubit), amin a kvantum-
algoritmusok a m¶veleteket végzik, tetsz®leges kétállapotú rendszerrel megvalósít-
ható. A nanotechnológia fejl®dése az utóbbi évtizedekben lehet®vé tette az elekt-
ron spinjén alapuló spin qubitek létrehozását félvezet® nanoszerkezetekben [Petta
et al., 2005]. Egy több qubitb®l álló kvantumszámítógépben kulcsfontosságú, hogy
egymástól távoli qubitek között összefonódást tudjunk létrehozni. A szupraveze-
t®k az összefonódás természetes forrásai, mert alapállapotukban az elektronok
összefonódott párokat, ún. Cooper-párokat alkotnak. Ahhoz, hogy ezeket qubi-
tek közötti összefonódás létrehozására használjuk, ki kell nyernünk, és térben szét
kell választanunk ®ket.

Az ezt megvalósító eszközöket Cooper-pár szétválasztóknak nevezzük. Cooper-
pár szétválasztást els®ként fém nanoszerkezetekben �gyeltek meg, normál-szup-
ravezet®-normál (N-S-N) [Russo et al., 2005,Kleine, 2010] és ferromágnes-szup-
ravezet®-ferromágnes (F-S-F) rétegszerkezetekben [Beckmann et al., 2004]. Egy
ilyen áramkört Y-elágazásként képzelhetünk el, ahol a szupravezet® a középs® e-
lektróda. Egy Cooper-pár szétválasztásához a felhasított pár elektronjai ellentétes
oldali normál elektródába kell, hogy távozzanak. Azonban ezekben a kísérletek-
ben a felhasadt párokból származó áram a teljes áramnak csak kis hányadát adta,
mert a feltört párok mindkét elektronja dominánsan ugyanabba a normál elekt-
ródába távozott. Recher et al. megmutatta, hogy kvantumpöttyöket ágyazva az
áramkörbe az elektronok térbeli szétválása kényszeríthet®, és a feltörés hatásfoka
jelent®sen megnövelhet® [Recher et al., 2001]. A javasolt N-QD-S-QD-N szerke-
zetben az elektronok közötti Coulomb taszítás megakadályozza, hogy a felhasadt
párok ugyanabba az elektródába távozzanak. Ilyen dupla kvantumpöttyön alapuló
Cooper-pár szétválasztók többféle nanoszerkezetben megvalósíthatók. Cooper-pár
szétválasztást mutattak már ki indium arzenid (InAs) nanopálcán (NW) [Hofstet-
ter et al., 2009,Das et al., 2012], szén nanocsövön [Herrmann et al., 2010,Schindele
et al., 2012] és grafénen [Tan et al., 2015,Borzenets et al., 2015] alapuló áramkö-
rökben is.
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Célkit¶zések

Az els® InAs nanopálcán alapuló Cooper-pár szétválasztóban a szétválasztás
hatásfoka alacsony, mindössze néhány százalék volt [Hofstetter et al., 2009]. Eb-
ben az áramkörben a kvantumpöttyök és az elektródák közötti csatolási er®sségek
nem kézben tartott paraméterek, esetlegesek voltak. Az alacsony hatásfokot a
Coulomb-rezonanciáknak a túl er®s csatolásokból származó nagy élettartam-ki-
szélesedése okozta. A PhD kutatómunkám célja hangolható Cooper-pár szétvá-
lasztó megvalósítása volt, amiben a csatolási er®sségek in-situ hangolhatók, és a
szétválasztás folyamata széles paramétertartományban tanulmányozható.

Kísérleti módszerek

PhD kutatómunkámban az InAs nanopálcán alapuló Cooper-pár szétválasz-
tók létrehozására elektronsugaras litográ�át, vékonyréteg-leválasztási eljárásokat
(vákuumg®zölés, porlasztás) és marási eljárásokat (reaktív ion marás, fókuszált
ionsugaras megmunkálás) használtam fel. Az InAs nanopálcák számos kedvez®
tulajdonsággal rendelkeznek, többek között könnyen kontaktálhatók mind normál,
mind szupravezet® elektródákkal. A kutatásom során alumínium (Al), nióbium
(Nb) és ólom (Pb) szupravezet® elektródás Cooper-pár szétválasztókat vizsgál-
tam. A hangolható potenciálgátak létrehozására alsó kapuelektródákat használ-
tam, amiket a nanopálcától vékony (≈ 25 nm) szilícium-nitrid dielektrikumréteg
választ el. A transzportkísérleteket He3-He4 rendszer¶ kriosztátban, T ≈ 30 mK
h®mérsékleten végeztem. A mér®rendszer kriogén sz¶résének, az elektronikai
összeállításnak és a mérés-automatizálásnak a fejlesztéséhez nagymértékben hoz-
zájárultam. A nanoáramkörök elektromos vezet®képességét kisjel¶, alacsony frek-
venciás (< 1 kHz) lock-in technikával mértem, tipikusan 10 µV nagyságrend¶ ac
gerjeszt®feszültséget alkalmazva.

Tézispontok

1. Nedves kémiai marási eljárásokat, mint kvantumpötty formálási módszere-
ket tanulmányoztam és hasonlítottam össze: piránya, galvanikus és alkáli
marás. Híg piránya oldat (kénsav, hidrogén-peroxid és víz) kémiai szelek-
tivitásán alapuló nedves marási eljárást dolgoztam ki. A nanopálcát egy
litográ�ával de�niált szakaszon vékonyítjuk el, és ugyanazt a maszkot hasz-
nálva, önigazítottan kontaktálhatjuk egy fémelektródával az elvékonyított
szakaszon. Egy másik módszert is fejlesztettem, amiben a nanopálca a kon-
taktus mellett vékonyítható el. Meg�gyeltem, hogy a marási folyamat ez
utóbbi esetben er®sen felgyorsul. Ezt egy lokális galvánelem képz®désével
magyaráztam, amiben a fémelektróda és a nanopálca alkotják az anódot
és a katódot. Kvantumpöttyöket hoztam létre ilyen galvanikus marással
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megmunkált nanopálcákban, amiket alacsony h®mérsékleti (T ≈ 300 mK)
transzportmérésekkel vizsgáltam. Ezek a mérések megmutatták, hogy az
új marási eljárással megmunkált nanopálcák nanoáramkörök m¶köd®képes
alkotóelemeiként használhatók. [1]

2. Részt vettem hangolható Cooper-pár szétválasztók mintakészítési eljárásá-
nak fejlesztésében. Ezek készítéséhez alsó kapuelektródákat hozunk létre
egy szilícium szeleten, majd vékony (∼ 25 nm) szigetel®réteget választunk
le. Az InAs nanopálcát a kapuelektródák fölé helyezzük egy mikromanipu-
látor segítségével, majd szupravezet® és normál elektródákkal kontaktáljuk.
Megmutattam, hogy az elektromos potenciál a nanopálca mentén a kapu-
elektródákra adott feszültséggel hangolható. Demonstráltam, hogy kvan-
tumpöttyöket lehet formálni potenciálgátak létrehozásával a szupravezet®
közvetlen közelében, továbbá, hogy a csatolás er®ssége a kvantumpötty és
az elektródák között hangolható. A Cooper-pár szétválasztás folyamatát
ilyen kapuelektródákkal hangolható áramkörökben vizsgáltam, és megmu-
tattam, hogy a nemlokális jel er®sen függ a csatolási er®sségekt®l. [2, 3]

3. A Cooper-pár szétválasztás hatására az Y-elágazás mindkét ágában azo-
nos mértékben megnövekedett áramot várunk, azaz pozitív nemlokális jelet
azonos amplitúdóval. Hangolható Cooper-pár szétválasztók tanulmányo-
zása során különböz® amplitúdójú nemlokális jelet találtam a két ágban,
továbbá, negatív nemlokális jelet is. Hogy ezeket a meg�gyeléseket megma-
gyarázzam, a nemlokális jelet egy inkoherens mesteregyenletes modellben
vizsgáltam a kvantumpöttyök közötti és a kvantumpötty-elektróda csato-
lások függvényében. Azt találtam, hogy különböz® amplitúdójú nemlokális
jelet eredményezhet aszimmetrikus csatolás, de negatív nemlokális jelet csak
a kvantumpöttyök közötti véges csatolás esetén kaphatunk. Ezen csatolás lé-
te konzisztens a nanoáramkör geometriájával, ugyanis a két kvantumpöttyöt
egy nanopálca-szakasz köti össze. [2]

4. A Cooper-pár szétválasztó áramkörben a nemlokális jelnek a mágneses tért®l
és a kapufeszültségekt®l való függésének tanulmányozása során er®sen aszim-
metrikus, Fano-rezonanciára emlékeztet® nemlokális jelet találtam. Ez el-
lentétes az elméleti várakozással, ami szerint szimmetrikus, a hangolt kvan-
tumpötty Lorentz-alakú Coulomb rezonanciájával azonos alakú nemlokális
jelet várunk. Ezt a kísérleti eredményt egy elméleti �zikusokkal együttm¶kö-
désben fejlesztett modellben értelmeztem. Ebben a koherens, 3 rácshelyes
modellben az aszimmetrikus jelalak megjelenése, és az amplitúdófüggése
megmagyarázható. Ezeket az elektronok alternatív transzport útvonalai
közötti interferencia eredményezi. [3]

5. A Cooper-párok szétválasztásának folyamatát nemegyensúlyi kon�guráció-
ban, a szupravezet® és a normál elektródák közti véges dc feszültség mel-
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lett vizsgáltam. Azt találtam, hogy a nemlokális jel a szupravezet® kriti-
kus h®mérsékleténél alacsonyabb h®mérsékleten t¶nik el. Tanulmányoztam
a Cooper-pár szétválasztást Andreev kötött állapotokat mutató kvantum-
pöttyökön keresztül. Az Andreev kötött állapotok rezonanciájából származó
nemlokális jelet Cooper-pár szétválasztó tomográ�ás mérésekkel térképez-
tem fel. Er®s nemlokális jelet találtam azokban a kon�gurációkban, ahol
mindkét kvantumpötty Andreev-rezonanciát mutat. Megmutattam, hogy a
nemlokális jel er®sen függ az el®feszítést®l és a kvantumpöttyök alapállapo-
tától. A nemlokális jel el®jele az el®feszítés el®jelének megfordítására, vagy
a kvantumpöttyökön végbevitt fázisátmenet hatására megfordul. [4]
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