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A kvantuminformatikán alapuló kvantumtechnológia
már nem csak elméleti konstrukció, hanem a küszö-
bünkön álló forradalmi technológia, amely hamarosan
beépül a mindennap használt „okos” eszközeinkbe,
hatással lesz az internetes hálózatra, a biztonságos
kommunikációra, a közlekedés szervezésére, és az új
szenzorok és kontrasztanyagok révén az egészségipar-
ra is. Ezt felismerve jelentették be 2016. május végén,
hogy az Európai Bizottság elindítja a Kvantumtechno-
lógia zászlóshajó programot egymilliárd euró költség-
vetéssel. A tématerület jelentõségét felismerve Magyar-
országról az NKFI Hivatal csatlakozott a Quantera-
programhoz, amelynek felhívásai 2017 januárjától ol-
vashatók. A Quantera-programhoz csatlakozó országok
kutatócsoportjai a fenti témakörben kisebb kutatási
konzorciumot tudnak létrehozni, amely jó alapot adhat
a zászlóshajóprogramhoz való sikeres csatlakozáshoz.
A zászlóshajóprogramban a kvantumszámítógépet,
kvantumszimulátort, kvantumkommunikációt, valamint
szenzorokat és méréstechnikát emelték ki, mint a kvan-
tumtechnológiához tartozó kutatási területek. Így idõ-
szerû, hogy a kvantumtechnológia lehetséges gyakorla-
ti megvalósítását szélesebb körben ismertessük.

Az információ fizikai objektum, így a kvantumin-
formáció alapját képezõ kvantumbiteket valamilyen
anyagból kell létrehozni. Fizikai megvalósítások le-
hetnek például atomok atomcsapdákban, szupraveze-
tõ kvantumbitek, kvantumbitek félvezetõ kvantum-
pöttyökben, topologikus kvantumbitek félvezetõ na-
nohuzalokban, vagy ponthiba alapú kvantumbitek
szilárd testekben. Gyakran ezek hibrid rendszereit is
meg lehet valósítani. Fontos megemlíteni, hogy gyak-
ran a fény a kvantuminformáció „szállítóeszköze”,
emiatt – amennyiben kvantumkommunikációt szeret-
nénk megvalósítani – alapvetõ fontosságú a fény ko-
herens csatolása a fenti kvantumbitekhez. Így az opti-
kai módszerek majdnem mindegyik megvalósítás ese-
tén e technológia fontos részei.

A cikk kereteit meghaladja, hogy az összes lehetsé-
ges megvalósításról részletesebb leírást adjunk. Emiatt
a fenti megoldások közül kiemeljük a ponthiba alapú
kvantumbiteket szilárdtestekben az úgynevezett gyé-
mántbeli nitrogénvakancia (NV) centrum példáján
keresztül, amit ezen túl röviden NV-centrumnak neve-
zünk. Az NV-centrum azon ritka kvantumbit-megvaló-
sítások közé tartozik, amelyik szobahõmérsékleten is
megbízhatóan mûködik, emiatt akár közvetlen bioló-
giai környezetben, például nagy érzékenységû és
egyben 10 nanométer térbeli felbontású szenzorként,
szuperrezolúciós módszereket használva lehet hasz-
nosítani.

Az NV-centrum egy ponthibakomplexum a gyé-
mántkristályban, ahol a nitrogén az egyik szénatomot
helyettesíti, amely egy szomszédos vakancia mellett
helyezkedik el (1. ábra ). Ez a ponthiba gyémántban a
természetben is keletkezhet, de szándékoltan is elõál-
lítható. Egyik lehetséges módszer, hogy nitrogénnel
szennyezett gyémántot (a mesterségesen elõállított,
nagy nyomású, nagy hõmérsékletû gyémánt tipikusan
e kategóriába esik) veszünk, majd – az atomokat a
helyükrõl elektronbesugárzással vagy ionimplantáció-
val kiütve – vakanciákat keltünk. Utána 600 °C-nál
magasabb hõmérsékletû hõkezelést alkalmazva a
vakanciák a nitrogénatomok mellé vándorolnak, és
ott stabil komplexumot alkotnak. Ezzel a gyémántban
nagy koncentrációban lehet NV-hibákat elõállítani.
Egyedi NV-centrumok keltésére finomabb módszer
tiszta gyémántból kiindulni (például, kémiai gõzlevá-
lasztással növesztett gyémántréteg), ebbe -moleku-N2

lát implantálni és hõkezelés után NV-centrumokat
kelteni. Fontos hozzátenni, hogy az NV-centrum alatt
a negatívan töltött NV-ponthibát értjük. Az NV-hiba
negatív töltését egy másik nitrogén – amely mellett
nincs vakancia – tudja biztosítani. Ez a szubsztitúciós
nitrogén hibadonorként viselkedik, és elektront adhat
át az NV-hibának. A fent leírt elõállítási módszerek-
ben valóban létrehozható a negatívan töltött NV-hiba,
azaz az NV-centrum.

A tiszta gyémántban a teljesen betöltött elektronál-
lapotokat adó vegyértéksávot és az üres állapotokat
adó vezetési sávot egy széles tiltott sáv választja el
(5,42 eV), amely a távoli ultraibolya-tartományba esik,
emiatt a tiszta gyémánt átlátszó. Az NV-centrumban
három szénatom felszakadt kötései maradnak vissza,
illetve a nitrogénatom úgynevezett magányospárpá-
lyája. Ezekbõl olyan, a ponthibára lokalizált állapotok
jönnek létre, amelyek energiaszintjei megjelennek a
gyémánt tiltott sávjában. Az NV-centrumnak olyan
szimmetriája van a gyémántrácsban (C3v pontcsoport),
amely elfajuló, más néven degenerált elektronállapo-
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tokat ad, amely magas, S = 1 elekt-

1. ábra. A nitrogénvakancia (NV) centrum. (a) Sematikus ábra az atomi szerkezetrõl. (b)
Sematikus ábra az elektronszerkezetrõl. A 3A2 triplett alapállapot a szimplacsoport-repre-
zentáció szerint jelöli az elektronállapotot. Tõle jobbra található a duplacsoport-ábrázolás,
amely mutatja, hogyan hasadnak fel a spinállapotok szerint az energiaszintek a relativiszti-
kus hatások miatt. Az egyenes nyilak jelzik az optikai átmeneteket, míg a hajlított nyilak a
nem-sugárzásos átmeneteket, amelyeket a spin-pálya (ĤSO) kölcsönhatás okoz a hiba C3

szimmetriatengelyére (N–V-n keresztülhaladó tengely) merõleges (⊥), illetve azzal párhu-
zamos ( ) komponense. A szaggatott egyenes nyíl gyenge optikai legerjesztõdést jelez,
amely versenyez a direkt nem-sugárzásos lebomlással a szingulett állapotok között. (c) Az
alapállapot elektronszerkezete kinagyítva azt mutatja, hogy nulla mágneses tér esetén a
spinállapotok szerint felhasadnak az energiaszintek, amelyek között mikrohullámú válta-
kozó mágneses teret kapcsolva lehet billegtetni az elektron spinjét.
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ronspin-állapotot hoz létre az NV-
centrum alapállapotaként (3A2 álla-
pot). Ezt az S = 1 spinállapotot tud-
juk kvantumbitként hasznosítani.
Mivel a rendszer szimmetriája a kö-
bösnél alacsonyabb, emiatt a spin
szerint eredetileg háromszorosan
degenerált alapállapot külsõ mágne-
ses tér jelenléte nélkül is felhasad
ms = 0 és ms = ±1 szintekre az elekt-
ronspin-elektronspin dipól-dipól
kölcsönhatás következtében. Ezt ne-
vezzük nulltérfelhasadásnak, amely-
nek mértéke 2,87 GHz (mikrohullá-
mú frekvencia). A rendszerre egy kis
külsõ állandó mágneses teret kap-
csolva az ms = +1 és ms = −1 szintek
felhasadnak. Mikrohullámú generá-
torral – váltakozó mágnesestérpul-
zust kapcsolva – szelektíven lehet az
ms = 0 → +1 vagy ms = 0 → −1 állapo-
tok között az elektronspint billegtet-
ni, amennyiben a tér frekvenciája a
megfelelõ ms = 0 ±1 energiakülönb-
séggel megegyezik. Ezt nevezzük
elektronspin-rezonanciának (ESR). A
kettõ közül az egyik rezonanciafrek-
venciát kiválasztva, és a váltakozó
mágneses tér irányát megfelelõen
manipulálva, egy kvázi (0,1) kvan-
tumbitállapotot lehet létrehozni.

Az NV-kvantumbit inicializálását és kiolvasását elõ-
ször optikai módszerrel sikerült megvalósítani. Ennek
megértéséhez az NV-centrum gerjesztett állapotairól
is szót kell ejteni. Az S = 1 3A2 alapállapot mellett léte-
zik egy S = 1 3E gerjesztett állapot, amelynek zérusfo-
nonvonal (angol rövidítéssel ZPL) energiája 1,946 eV
(637 nm). Az optikai gerjesztésben – a viszonylag erõs
elektron-fonon csatolás miatt – fononok is részt vesz-
nek, emiatt a fenti rendszert jól lehet gerjeszteni az
NV-centrum abszorpciós fonon alsávjába (tipikusan a
2,34 eV-nak megfelelõ 532 nm hullámhosszú lézer-
rel). A legerjesztõdés során pedig egy széles hullám-
hossztartományban sugároz az NV-centrum 637-900
nm-en, tehát viszonylag erõs Stokes-eltolódást ka-
punk, amely segíti az optikai mérést. A kibocsátott
fény hullámhossza a vörös színnek felel meg, emiatt
az NV-centrumot gyakran színcentrumnak nevezik,
amely az eredetileg átlátszó gyémántot megszínezi.
Az optikailag aktív S = 1 3E állapot mellett megjelen-
nek sötét S = 0 szingulett állapotok is (1A1 és 1E ), ame-
lyek energiaszintjei a két triplett állapot energiaszint-
jei közé esnek. A szimmetriából eredõ kiválasztási
szabálynak köszönhetõen a 3E ms = ±1 megfelelõ álla-
potaiból az elektron – fononokkal segített spin-pálya
kölcsönhatás révén – átszórhat az 1A1 állapotba, de az
ms = 0 állapotból csak nagyon kicsi valószínûséggel.
Az S = 0 szingulett állapotokon keresztül az elektron
végül a 3A2 alapállapot ms = 0 állapotába kerül. E fo-

lyamat – sugárzásos folyamathoz viszonyított – való-
színûsége nagyjából 30%. Ez azt jelenti, hogy megfe-
lelõen hosszú ideig, optikailag pumpálva a hibát, az
NV-centrumot az ms = 0 alapállapotba lehet spinpola-
rizálni, azaz inicializálni tudjuk az ms = 0 kvantumbit-
állapotot. Ez a folyamat nagyon robusztus, és szoba-
hõmérsékleten is kiválóan mûködik! A ~3 GHz (0,15
kelvin) energiakülönbség ellenére a legalacsonyabb,
ms = 0 energiaszintet – akár 300 kelvin, azaz szobahõ-
mérsékleten is – szinte 100%-osan tudjuk betöltetni. A
kvantumbit kiolvasása optikai módszerrel történik:
amennyiben a kvantumbit az ms = 0 állapotban tar-
tózkodott, akkor az optikai gerjesztés hatására fényes
fluoreszcenciát kell tapasztalnunk, ha pedig például
az ms = 1 állapotban, akkor körülbelül 30%-kal söté-
tebb jelet érzékelünk. Összefoglalva: az ESR-átmene-
tet optikai fotonok detektálásával lehet kiolvasni,
amelyet röviden optikailag detektált mágneses rezo-
nancia (ODMR) jelenségnek, illetve mérési módszer-
nek nevezünk. Ezzel a módszerrel a mikrohullámú
rezonanciafrekvenciájú fotonok mérését optikai foto-
nok kiolvasására konvertáljuk át. Az optikai fotonokra
nagyon érzékeny detektorokat fejlesztettek ki, emiatt
– szemben az ESR abszorpciós módszerekkel – akár
egyetlen centrum spinjét is ki lehet mérni. Ha az NV-
centrumok kellõen távol helyezkednek el egymástól,
akkor – megfelelõ fókuszfoltot képezve egy konfoká-
lis mikroszkóppal – el lehet érni azt, hogy egyetlen
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NV-centrumot manipuláljunk fénnyel, így csak annak

2. ábra. A konfokális mikroszkóppal kombinált, optikailag detektált mágneses rezonancia mérés-
technika tipikus kiépítése, amellyel egyedi NV-centrumok spinjét lehet mérni és koherensen mani-
pulálni. Az AOM (akuszto-optikai modulátor) segítségével lehet idõzíteni az optikai és mikrohullámú
gerjesztéseket. Az egyfotonszámlálók (single photon counting modules) segítségével lehet igazolni,
hogy valóban egy NV-centrumból származik az emisszió, azaz egyetlen spin állapotát olvassuk ki.
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fluoreszcenciajelét detektáljuk [1]. Így egy kvázi atomi
rendszerhez hasonlítható elektronspint tudunk mani-
pulálni. Az ODMR-módszer tipikus kiépítését 2. ábra
mutatja, amely egy kapuzó optikai és elektronikai
elemeket tartalmazó, mikrohullámú generátorral kom-
binált, nem túl bonyolult optikai módszer. A módszer
robusztusságának és egyszerûségének köszönhetõen
nagyon gyors fejlõdést tett lehetõvé a különbözõ
kvantuminformatikai tesztek és szenzoralkalmazások
terén. Nemrég például ezzel a rendszerrel sikerült
bizonyítani a kvantummechanikában alapvetõ jelen-
tõségû Bell-tesztet, ahol két 1,3 km-re levõ NV-cent-
rumból kilépõ fény összefonódását mérték ki [2].
Mivel a két kvantumbit egymástól olyan messze volt,
hogy az összefonódott állapot kimérésének idõpilla-
natában a két kvantumbit csak fénysebességnél gyor-
sabb információátadás útján, „rejtett” módon tudott
volna egymásnak információt átadni, így ez a mérés
kizárta a „rejtett” paraméterek létezését, amelyek
megkérdõjelezték volna a kvantummechanika törvé-
nyeit. Ebben a mérésben azt a jelenséget használták
ki, hogy a Stark-effektus révén a két izolált NV-cent-
rum ZPL-energiáját – megfelelõ külsõ elektromos tér
rákapcsolásával – össze lehetett hangolni, kiküszöböl-
ve a két izolált NV-centrum gyémántbeli környezeté-
nek kis eltéréseit.

Az NV-centrum, bár sok tekintetben nagyon elõ-
nyös tulajdonságokat mutat, a gyémánt hordozóanyag
miatt nem ideális, hiszen elõállítása drága, és elektro-
nikai eszközökhöz – egyelõre – nehéz integrálni. El-
sõk között javasoltam, hogy gyémánt helyett egy szé-
les tiltott sávú félvezetõt, szilícium-karbidot próbál-

junk használni, amelybõl fél-
vezetõ-elektronikai eszközö-
ket lehet gyártani, és egyben
olyan ponthibákat hordozhat,
amelyek az NV-centrumhoz
hasonlóan viselkednek. Sûrû-
ségfunkcionál-elméleten (an-
gol betûszóval DFT) alapuló
atomi szintû számításokkal bi-
zonyítottam, hogy a semleges
divakancia-hiba (szomszédos
szén- és szilíciumvakancia
komplexuma, 4.a ábra ) na-
gyon hasonló elektronszerke-
zettel rendelkezik, mint a
gyémátbeli NV-centrum, csak
az elõbbinél a gerjesztett álla-
pot energiája a közeli infra-
vörös (angol betûszóval NIR)
tartományba esik szemben az
NV-centrum látható fény tar-
tományával [3]. Késõbb kísér-
letekben igazolták, hogy NIR-
fotonokkal valóban lehet op-
tikailag manipulálni a szilí-
cium-karbidbeli semleges
divakanciák elektronspinjét

[4]. Ezek az eredmények több kutatócsoportot is arra
inspiráltak, hogy kvantuminformatikai kutatásokban a
gyémánt mellett széles tiltott sávú félvezetõket is vizs-
gáljanak. Ezek közül a szilícium-karbid – amelyben a
klasszikus elektronikát a kvantumtechnológiával lehet
ötvözni – nagyon ígéretes anyag.

A fenti példa is mutatja, hogy az atomi szintû DFT-
számítások igen hasznosak lehetnek a ponthibák elekt-
ronszerkezetének pontos meghatározásában, amelyek-
kel akár jóslatokat tehetünk a kvantumtechnológiában
hasznos ponthibák azonosításában. Az NV-centrum
kapcsán láthattuk, hogy a ponthibák tulajdonságait na-
gyon mélyen kell megismerni: gyakorlatilag az összes
magneto-optikai paramétert (elektronspin-elektronspin,
elektron-fonon, spin-pálya, hiperfinom csatolási állan-
dók) meg kell határozni. Kutatócsoportomban az elmúlt
években ezen paraméterek számítására sikerült mód-
szereket kifejlesztenünk és implementálnunk. Ezeket al-
kalmaztuk például a SiC-beli divakancia-kvantumbit tu-
lajdonságainak feltárásában is. Az elõbb említettem a hi-
perfinom csatolási állandókat, a hiperfinom-kölcsönha-
tásról még nem esett szó. A hiperfinom-kölcsönhatás az
elektronspinek és a kristályban található magspinek
egymásra való hatását jellemzi. A Földön a 13C és 29Si
feles magspinû izotópok természetes elõfordulási való-
színûsége rendre 1,1 és 4,5%. A többi szén- és szilícium-
izotópnak nincs magspinje. Eszerint a szénbõl és szilí-
ciumból felépülõ SiC-ban a fenti valószínûségekkel
magspinek is megtalálhatók. Ezen magspinek mágneses
tere a SiC-ban kölcsönhat a divakancia elektronspin-
jével. A közös elektronspin- és magspinrendszer vezet-
het kvantumbitállapothoz. Az elektronspin és magspin
összjátéka egy másik, nagyon érdekes jelenséghez is
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vezethet. Alább azt mutatjuk meg, hogyan lehet – akár

3. ábra. Az elkerülõ keresztezõdés (LAC) jelensége és az optikai
dinamikus magspin polarizációja egy feles magspinre. (a) Az S =
1-re jellemzõ centrumok enegiaszintjei a külsõ, B mágneses tér
függvényében. D a nulltérfelhasadást jelöli. A „GS” az elektronikus
alapállapotot, míg az „ES” az elektronikus gerjesztett állapotot jelöli.
Az ábrán látható, hogy a LAC környékén a +1〉 állapot energia-
szintje nagyon messze kerül a 0〉 és −1〉 energiaszintjeitõl. Az
alapállapotra koncentrálva, a LAC körül kinagyítva mutatjuk az A
hiperfinom-kölcsönhatás energiaszintekre tett hatását. Látszik, hogy
egy kis tiltott sáv alakul ki. A vékony szürke vonalak jelzik a hiper-
finom-kölcsönhatás nélküli megoldást. (b) Sematikus ábra a dinami-
kus optikai magspin-polarizáció folyamatára. A széles nyíl jelzi azt a
mágneses teret (BLAC), amelynél a folyamat A hatására beindul. A
szaggatott nyíl jelzi az elektronspin nem-sugárzásos legerjesztõdé-
sét, amely által az elektronspint polarizáljuk a 0〉 állapotba. Ezen
keresztül a magspint a ↑〉 állapotba polarizáljuk.
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szobahõmérsékleten is – divakancia közelében magspi-
neket optikai gerjesztéssel spinpolarizálni.

A SiC alapállapotában a divakancia nulltérfelhasa-
dási állandója 1,1 GHz, ami nagyjából harmada az
NV-centruménak. Az elektronspin optikai spinpolari-
zációját az NV-centrum példáján már elmagyaráztuk.
A divakancia elektronspin optikai spinpolarizációja
hasonlóképpen mûködik. Tételezzük fel, hogy az
elektronspint már spinpolarizáltuk. Erre a rendszerre
egy konstans, külsõ, pozitív mágneses teret kapcsol-
junk, amelynek iránya párhuzamos a ponthiba szim-
metriatengelyével. A mágneses tér nagyságát lassan
növelve az ms = −1 szint – a Zeeman-felhasadás miatt
– megközelíti az ms = 0 szintet. Analizáljuk a fenti
helyzetet, amikor egy I = 1/2 magspinünk van a hiba
közelében. Ebben az esetben felírhatjuk a perturbáló
spin Hamilton-operátorát:

ahol és az elektron- és magspinoperátorok, és

(1)
Ĥspin = D

⎛
⎜
⎝

⎞
⎟
⎠

Ŝ 2
z − 2

3
ge μB Bz Ŝ z −

− gN μN Bz Î z ŜT A Î ,

Ŝ Î Ŝ z

a spin z -komponensû operátorai, D a nulltérfelha-Î z

sadási állandó a triplett állapotban, Bz a hiba szimmet-
riatengelyével párhuzamosan álló külsõ mágneses tér,
ge és gN az elektron- és magspinek giromágneses fak-
tora, μB és μN pedig rendre a Bohr- és magmagneto-
nok. Az utolsó tag az A hiperfinom-kölcsönhatás ten-
zorral az elektronspin és egy magspin közötti csato-
lást ír le általános esetben, amelyet az Axx, Ayy, Azz

fõértékekkel és az Azz-hez tartozó sajátvektor irányá-
val lehet paraméterezni, ahol az utóbbit a θ polár-
szöggel és φ azimutszöggel lehet leírni. A legtöbb
esetben Axx ≈ Ayy teljesül és így a φ-függés elhanyagol-
ható. Ekkor elég három paraméterrel jellemezni a
rendszert: A = Azz, A⊥ = Axx ≈ Ayy és θ. Abban a spe-
ciális esetben, amikor a magspin pontosan a ponthiba
szimmetriatengelyére esik az (1) egyenletben levõ
utolsó tag az alábbi alakra egyszerûsödik:

ahol (+) és (−) indexû operátorok a megfelelõ léptetõ

(2)ŜT A Î = A Sz Iz

A⊥

2
S I− S− I ,

operátorokat jelölik. Látható, hogy az A⊥ tag az elekt-
ronspinen keresztül össze tudja keverni a különbözõ
magspinû állapotokat. Amennyiben az elektronspin
már spinpolarizált, akkor ezt a spinpolarizációt az A⊥
révén lehet átvinni a magspinekre [5]. A mágneses tér
nagyságát D közelébe állítva, azt találjuk, hogy az ms =
+1 állapot energiaszintje túl messze kerül ahhoz, hogy
az kölcsönhatásba tudjon kerülni bármelyik másik
spinállapottal, azaz energetikailag tiltott a 0↑〉 állapot
átforgatása +1↓〉 állapotba, ahol vektor elsõ tagja az
elektronspin, második tagja a magspin állapotait jelöli.
Ennek megfelelõen az (1) és a (2) egyenleteket elég a
0↑〉, 0↓〉, −1↑〉 és −1↓〉 bázisban kifejteni. Megol-

dásként azt kapjuk, hogy a 0↓〉 állapot keveredik a
−1↑〉 állapottal, és a keresztezõdési szint,

környékén egy kis tiltott sáv nyílik. A fenti kis tiltott

ge μB Bz ≈ D −
A

2

sáv miatt ezt a pontot az angol nyelvû irodalomban
szintek elkerülõ keresztezõdésének (vagy szintek
nem-keresztezõdésének) is nevezik, amelyet röviden
LAC-nak jelölnek (3. ábra ). Ennél a térnél az elekt-
ronspin és magspin keveredésének körfrekvenciája
hozzávetõlegesen

ahol a Planck-állandó osztva 2π-vel. Ha az elekt-

A⊥

2
h,

h
ronspin koherenciaideje elég hosszú, akkor a már 0〉
állapotba spinpolarizált elektronspin a ↓ magspint a ↑
magspinbe kezdi beforgatni. Eközben az elektronspin
is kifordul a −1〉 állapot irányába. Ugyanakkor – ha
közben optikailag pumpáljuk a rendszert – az elekt-
ronspint folyamatosan visszaállítjuk a 0〉 állapotba,
így megfelelõen sok optikai gerjesztés után az elekt-
ronspint és magspint is polarizálni lehet a 0↑〉 álla-
potba, azaz a magspint a ↑〉 állapotba polarizáljuk.
Mindez szobahõmérsékleten is mûködhet minden
olyan rendszerre, ahol az elektronspin optikai spinpo-
larizációját szobahõmérsékleten meg lehet valósítani!
A fenti speciális rendszerre egy jó példa a 15N I = 1/2
magspinû NV-centrum a gyémántban [6]. A fenti analí-
zis demonstrálja az optikai dinamikus magspin-polari-
záció jelenség lényegét.
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4. ábra. (a) Divakancia-hiba a szilícium-karbidban (SiC). VC(VSi) a kristályból hiányzó szén (szilícium) atom helyét jelöli. C3 a hiba szimmet-
riatengelyét jelöli. A VSi melletti szénatomokra lokalizált a spinsûrûség, amelyet narancssárga felhõk jeleznek. A divakancia melletti Si-ato-
mokat külön jelöltük (SiIIa,b), amelyeken a hiperfinom-kölcsönhatás 5-10 MHz nagyságrendbe esik. (b) A kísérletben és szimulációban ka-
pott optikailag detektált mágneses rezonancia (ODMR) spektrum a külsõ mágneses tér függvényében. A legfényesebb jel (0 MHz) felel meg
a hiperfinom-kölcsönhatástól mentes esetnek. Az +5 MHz körüli jel a 29-es izotópú SiIIa,b magspinekbõl származik. Látható, hogy −5 MHz
körül nincs jel, ami a ↑ spinpolarizáció következménye. Ugyanakkor a mágneses tér bizonyos állásánál (bekarikázott rész) a pozitív tarto-
mányban levõ hiperfinom jel lecsökken, és a negatív tartományban megjelenik egy gyenge jel. (c) A (b) ábrán mutatott ODMR-spektrumból
származtatott kísérleti magspin-polarizáció (lila vonalak), illetve a szimulációból származó értékek (folytonos kék vonal). B = 478 MHz kör-
nyékén a közel +100%-os ↑ spinpolarizáció közel −20%-os spinpolarizációra vált. (d) Szimulációs eredmények távolabb elhelyezkedõ 29Si és
13C magspinekre kis hiperfinom-kölcsönhatással. A mágneses tér kis változtatásával a magspin polarizációját teljes mértékben invertálni le-
het. Az egyes vonalak az egyes magspinekre vonatkoznak.

D
P

L/P
L

(ö
n

k.egys.)
5

4

3

2

1

0

10

5

0

–5

–10

f
f

–
(M

H
z)

0

465 470 475 480
(gauss)B

485 490 465 470 475 480
(gauss)B

485 490 495

kísérlet szimuláció

x

x

x

x

x

x

+
+

+

x = SiIIb+ = SiIIa

C3

Si

VC

C

VSi

a) b)

465 470 475 480
(gauss)B

485 490 495

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

–0,2

p
o

la
ri

zá
ci

ó
m

ér
té

ke

1,0

0,5

0,0

–0,5

–1,0

p
o

la
ri

zá
ci

ó
m

ér
té

ke

453 453454 454456 456457 457455
(gauss)B

455
(gauss)B

29Si 13C
c) d)

A divakanciában az S = 1 elektronspin például
egy, a divakancia közelében található 29Si izotóp I =
1/2 magspinjével hathat kölcsön (4.a ábra ). Ez a
magspin azonban nem a szimmetriatengely mentén
helyezkedik el, amely a legtöbb magspin helyzetére
is igaz.

Ebben az esetben a hiperfinom tenzort egy álta-
lánosabb alakban lehet leírni a fenti bázisban:

(3)
Ĥhyp = ŜT A Î = 1

2
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2
b 1

2
c−

0 0 1

2
c − 1

2
b

1

2
b 1

2
c −Az −b

1

2
c− − 1

2
b −b Az

,

ahol

A θ = 0 esetben a korábban tárgyalt speciális esetet

Az = A cos2θ A⊥ sin2θ

b = A − A⊥ cosθ sinθ

c± = A sin2θ A⊥ cos2θ ± 1 .

kapjuk vissza és ekkor a (3) tenzorban az egyedüli,
fõtengelyen kívüli tag a c+, amely az szerint tudjaŜ± Î
keverni az elektronspin- és magspinállapotokat. Azon-
ban divakancia-hiba esetén sokkal fontosabb a θ ≠ 0
analízise, amely szinte az összes 29Si és 13C magspinre
teljesül. Ekkor négy különbözõ LAC azonosítható,
amelyek közül egy gN negatív értéke esetén lép fel. Ez
a 29Si magspinre teljesül. A hiperfinom tenzorban sze-
replõ b tag az effektív spin Hamilton-operátora,Ŝ± Î±
míg c−-é összefüggésnek felel meg. EnnekŜ z Î± Ŝ± Î z

megfelelõen, a mágneses tér függvényében egy adott
magspinre ↑ és ↓ polarizációt is kaphatunk. Pontos
analízisünk megmutatta, hogy távoli magspinekre,
amelyekre az Az < gN μN BLAC ≈ 0,4 MHz teljesül, a mag-
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spin Zeeman-effektus lesz a domi-

5. ábra. A klasszikus és kvantumelektronika interfész lehetséges megvalósítása szilícium-
karbidbeli (SiC) divakancia-hibákkal, amelyek közelében magspinek vannak. A SiC esz-
köz tetejére rézvezetékeket helyezünk, ezekre tetszés szerinti irányú és nagyságú I ára-
mot kapcsolhatunk. Ezek olyan állandó mágneses teret generálnak a divakancia-hiba
közelében, amelyekkel a szövegben leírt módon billegtetni tudjuk a magspineket. A szi-
mulációk alapján I ≈ 10–100 μA áram esetén a divakancia-hibákat a felülethez képest 73–
727 nm mélyen kell kelteni, ez – például szén implantációval – technológiailag meg-
valósítható.

náns tényezõ – a harmadik tag az (1)
egyenletben –, amely meghatározza
spinpolarizáció jellegét.

David D. Awschalom csoportja
(University of Chicago) a fenti leírt
mágneses tereket alkalmazva – ja-
vaslatunkra – megvizsgálta a diva-
kancia-kvantumbitet a SiC-ban [7]. A
kísérleti és elméleti ODMR-spektru-
mot összehasonlítva kiváló egyezést
kaptunk (4.b ábra ), ahol az ODMR-
spektrumban megjelenik a divakan-
cia-hiba közelében levõ 29Si izotó-
pok hiperfinom jele is. A karikával
jelölt terület mutatja a mágneses tér
azon állását, ahol sikerült invertálni
a közeli 29Si magspinek polarizáció-
ját. A szimuláció alapján a negatív
spinpolarizáció nagyjából 20%-os
(4.c ábra ). Ugyanezt az analízist a divakancia-hibától
távolabb elhelyezkedõ magspinekre is el lehet végez-
ni. Az eredményeket 4.d ábra foglalja össze. A 29Si és
a 13C izotópokra is azt találtuk, hogy a mágneses tér
kis változtatásával a magspinek spinpolarizációját
teljes mértékben, közel +100%-ról (teljes ↑ spinpola-
rizáció) közel −100%-ra (teljes ↓ spinpolarizáció) le-
het invertálni. A szén és szilícium magspinek eltérõ
elõjelû változása amiatt van, mert a 29Si és a 13C izotó-
pok giromágneses faktora ellenkezõ elõjelû. A fent
leírt módszerrel a magspineket rádiófrekvenciájú ger-
jesztés nélkül, viszonylag kis állandó mágneses tér
rákapcsolásával lehet billegtetni, és mindezt szoba-
hõmérsékleten.

A fent leírt folyamat több érdekes alkalmazáshoz
vezethet. Szimulációs eredményünk szerint egy, a
SiC-eszköz tetejére vitt, egyszerû vezeték árama olyan
mágneses teret tud kelteni viszonylag nem túl mélyen
elhelyezkedõ divakancia-hibákra, amellyel a fent leírt
billegtetést el lehet érni. Ezzel gyakorlatilag magspi-
neken mûködõ spintronikát tudunk megvalósítani (5.
ábra ). Technológiai értelemben nagyobb kihívást
jelent, hogy viszonylag közeli divakancia-párokat
hozzunk létre, és akkor lehetõvé válik az, hogy – a
külsõ mágneses teret megfelelõen manipulálva – az
egyik divakanciát, amelyet a mellette levõ kvantum-
bittel vezérlünk, kvantumbitként használjuk.

Az optikai dinamikus magspin-polarizáció egy má-
sik területen is nagyon fontos alkalmazásra ad lehetõ-
séget. A biológiai és orvosi alkalmazásokban hatalmas
igény mutatkozik fMRI-vizsgálatokhoz kontrasztanya-
gok kifejlesztésére. A gyémánt és szilícium-karbid
olyan anyagok, amelyek sok tekintetben biokompati-
bilisnak tekinthetõk; szilícium-karbidot már számos
formában használnak emberi szervezetben, például
csontpótlásra. Ez jó alapot adhat arra, hogy ezen anya-
gokat élõ szervezetekben is, nanokristályos formában
vizsgáljuk. Ha ezen nanokristályokban megfelelõ
ponthibákat hozunk létre – amelyekben a bejuttatott
ponthibák által polarizálni tudjuk a magspineket –,

akkor hatásos fMRI kontrasztanyagként tudjuk hasz-
nálni. A gyémánt nanokristályok polarizálhatóságát
már el is kezdték vizsgálni ebben az irányban.

Összefoglalásként: megmutattam, hogy a szilárd
testekben található ODMR-centrumok nagyon hatáso-
sak lehetnek mind a kvantumszámítógép alapját je-
lentõ kvantumbitek fizikai megvalósításában, mind a
klasszikus és kvantumelektronikai interfészek kialakí-
tásában, és akár orvosi alkalmazásokban is. Ezen té-
maköröket – bár egymástól távolinak tûnnek – össze-
köti, hogy direkt módon hasznosítunk kvantumos
jelenségeket. Talán ebbõl a kiragadott példából is jól
látható, hogy a kvantumtechnológia már nem a távoli
jövõ ígérete, hanem a mindennapi életünkre is kiható
új ipari forradalom egyik hajtóereje.
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