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Datorzinātne un fizika 

Hardware Software 
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Kvantu algoritmi 
 

e- = nepārtraukta vide 

e- = diskrētas daļiņas 



Kvantu fizika projektā 

Hardware Software 
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Cietvielu kvantu ķīmija: kvantu mehānkas vienādojumu 
skaitliskā risināšana jauna tipa elektronikas materiāliem 

(Sergejs Piskunovs, Dmitrijs Bočarovs) 



Kvantu fizika projektā 

Hardware Software 

Kvantu punktu fundamentālā fizika: precīza lādiņa satverša, kvantu 
stāvokļu inicializācija un manipulācija, kvantu sapinuma efekti 

(VK, Jānis Timošenko, Pāvels Nazarovs) 

Modernā (“nano”) 
kvantu elektronika 

Kvantu algoritmi 
 



• Lai sistēmā darbotos kvantu mehānikas likumi, 
tā ir labi jāizolē no apkārtējās vides... 

 

 

 

 

Kvantu mehānika fiziķa acīm 

Līdzīgi ir arī ar  
klasisko 

 mehāniku! 



Kvantu mehānika fiziķa acīm 
• Lai sistēmā darbotos kvantu mehānikas likumi, 

tā ir labi jāizolē no apkārtējās vides... 

 

• ...un jo sistēma ir lielāka, jo labāk ir jāizolē! 

Kvantu 
mehānika 

Mazo un 
auksto  

lietu fizika 



Koloīdu izcelsmes kvantu punkti 

Kyung-Sang Cho et al., Samsung Advanced 
Institute of Technology demonstrate 
(Seth Coe-Sullivan, Nature Photonics 3, 315 - 
316 (2009)) 

•  Koloidālie kvantu punkti: 2-10 nm 
•  Pamatā optiskie un  
optoelektroniskie  pielietojumi 

http://www.nature.com/nphoton/journal/v3/n6/full/nphoton.2009.83.html


Kvantu punktu zonu struktūra 



Litogrāfiskie kvantu punkti 

•  Litogrāfiskie kvantu punkti: 10-100 nm 
•  Lādiņa nesēju injekcija un kontrole ar lauka efekta un 
tuneļbarjeru palīdzību 



Vienelektrona tranzistori 
Vienelektrona tranzistors 

(kvantu punkts) 
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Kulona blokādes enerģijas skalas 

“Pīķis” 
n vai n +1 elektroni 

“Ieleja” 
n ir fiksēts 

EC /e 

max (kT, Γ) / e  

• Apgrieztais dzīves laiks  
(“rezonanses platums”) 

 

 

 

• Blokādes nosacījums: 

 

 

• Pīķu platums  = const, ja 



Elektronu kvantu stāvokļa vadība 

• Elektronu orbitālais un/vai spinu stāvoklis kā 
kvantu informācijas nesējs 

• Nepieciešamība  pēc  
koherentās dinamikas 

• Piemērs: divu kvantu  
punktu “molekula” 

 



(accepted in Nature Communications) 

Ārpus līdzsvara stāvokļa vadība 



• Non-adiabatic excitation  
(Landau-Zenner) 

 

 

 

• Backtunnelling 

 

 

 


