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 Publikācijas starptautiski citējamos zinātniskajos žurnālos un 
konferenču rakstu krājumos 



 Stuktūra (no kā veidot elektroniku?) 

◦ 2D elektronu gāze starp virsmām [13, 19] 

◦ 1D nanocaurules [2,3,7,11,15] 

◦ 0D kvantu punkti & atomi [18] 

 

 Dinamika (kā darbināt elementus?) 

◦ Kvantu punktu uzlādes/izlādes dinamika [1,10] 

◦ Nanoelektroniskās ķēdes [9] 

◦ Atsevišķi elektroni kā klasiskās un kvantu info nesēji [20] 

Kvantu nanoelektronika – nākotnes datoru “dzelži” 



 Liela mēroga ab initio aprēķinu “receptes”  
 Blīvuma funkionāļu izvēle un aprēķinu metodoloģijas 

optimizācija  cietvielu kvantu ķīmijas savienojumu un 
struktūru klasēm [4,5,19] 

 Jauni algoritmi kvantu interferences analīzei 
 “Simulētās atvēlināšanas” algoritmi apgrieztā Monte 

Carlo uzdevumam EXAFS spektru analīzē [12,16] 

 Kvantu informācijas ietekme uz vienelektrona 
digitālām shēmām 

 Pilnas kvantu laika evolūcijas analītiski aprēķini ar 
nelīdzsvara Grīna funkciju metodēm [20] 

 

 

 



 Nanostruktūru teorētiskie pētījumi  
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 Fizikāli uzdevumi algoritmu un metožu attīstībai 
 LU Cietvielu fizikas inistūts (J. Kotomins, A. Kuzmins) 
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 Eksperimenti nanoelektronikā 
 Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Vācija  

(B. Kaestner)  

 



Impact Factor 6.2 

Nanocaurules viedošanās 
ir enerģētiski izdevīga 
tikai (110) 
kristalogrāfiskajā virzienā 



Bezdefektu UN (001) un (110) virsmas   Vakances  

Skābekļa adsorbcija   Skābekļa iekļaušana virsmas vakancēs 

Graudu robežas 
O zemo barjeru iekļaušana no pozīcijas 

virs U atoma uz N vakanci 

Urāna nitrīda korozija O2 ietekmē 

Dr. Dmitrija Bočarova promocijas darbs, publikācijas [5, 14, 17] 



Impact Factor 3.69 
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Diviem dielektriķiem 
nonākot kontaktā var 
izvedoties vadošais slānis. 
Kad un kāpēc? 



 Lādiņnesēju šķidrums: 
◦ kvantu lauks ar  (diskrētie e)  

◦ un  (interference) īpašībām 

 Kvantu punkts (1990-ie gadi) 

◦ pietiekami mazs & auksts  
  

 “Neadibātiskie kvantu sūkņi” 
◦ Kvantu punkta tuneļbarjeru 

eksponenciāla modulācija 

◦ Iespēja precīzi slazdot  
 

 

 



Teorijas ļauj salīdzināt & optimizēt  
elektronu sūkņus 

Varbūtību sadalījums n elektronu 
satveršanai kvantu punktā 



Divi  nenoteiktības mehānismi 

Divu “ķļūdas ceļu” interference! 
Impact Factor 7.37 




