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به نام خدا

انتومی آنهاسیستم های اسپینی مزوسکوپیک وکنترل کو: موضوع سمینار

آقای دکتر محمد نژاد: استاد راهنما
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اسپین•

یکاسپینترون•

درجات آزادی اسپینی•

کسیستم مزوسکوپی•

تومیروشی برای کنترل اسپین الکترون ها در نقاط کوان•

مطالب بررسی شده
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تعاریف و مفاهیم 

امالکماهیتیکهاستبنیادیذراتذاتیخواصازیکیاسپین
واتمهاماده،آمدنبوجوددرکلیدینقشوداردکوانتومی
شکلبارزتریندرراآنبارزاثراما.کندمیبازیجامداتمشخصا

.دیدمغناطیسیخواصآمدنبوجوددرتوانمیخود
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بررسی های اخیر در الکترونیک، در مورد الکترونیک 
ترونیک نیز مغناطیسی است که الکترونیک اسپینی یا اسپین

جوان الکترونیک اسپینی یکی از شاخه های. نامیده میشود
علم نانو است

حیطموذراتاسپینبینتعاملدركاسپینترونیک،اصلیهدف
تدسبهدانشازاستفادهبامناسبابزاروساختشاناطرافهای
.باشدمیآمده

مفهوم اسپینترونیک

تعاریف و مفاهیم 
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هدف اسپینترونیک 

درهکدیدسکهیکرویدوصورتبهتوانمیرااسپینترونیکهدف
درواستکیالکتریروشهایبااسپینیدینامیککنترلبدنبالیکسو
بررسیموادالکترونیکیوالکتریکیرفتاردررااسپیناثردیگرسوی
.کرد



اریدستکوسازیذخیرهبرایحفرهوالکتروناسپین،اسپینترونیکدر
زاویهنتوممومبامرتبطالکترونیکاسپین.میگیردقراراستفادهمورداطالعات

.هدمیدتشکیلرادوحالتهکوانتومیسیستمیکومیباشدآنمداریای

6

اسپینترونیک

ناییتواوسیستمبودندوحالتهاین
التحدرحفرهوالکترونقرارگرفتن

باعثحالت،دوبینآثارجمع
برایحاملهااسپینکهمیشود
اربسیکوانتومیمحاسباتمقاصد
.باشندمناسب
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روند ذخیره اطالعات

کنندتمام وسائل اسپینترونیکی بر مبنای رویه ای ساده عمل می

شوند  ذخیره می( باال یا پایین( )اسپین)اطالعات در اسپینها که به صورت جهت . 1
ل می اسپینها به الکترونهای متحرك متصل می شوند و اطالعات درون سیم حم. 2

.شود

هپایانیکدراطالعات.3
شودمیخوانده
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اسپینترونیک

اسپینیالکترونیکیااسپینترونیک

استاسپینآزادیدرجاتدستکاریآناصلیموضوعکه

1988سیلزبیوجانسوننظر

اسپینیآزادییازدرجهاستفاده
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ازترکیبیازاستعبارتترونیکاسپینبنیادیمفهوم.
خالصیالکترونجریانهایبااستتقابلدرکهاسپینیجریانهای

.(استشدهصرفنظراسپینیآزادیدرجهازجریانهاایندر)
داردهمراهبهراجدیدیاثراتاسپینیآزادیدرجاتشدناضافه

.داردهمراهبهالکترونیکعرصهدرجدیدیهایتواناییو

درجات آزادی اسپینی
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درجات آزادی اسپینی

اینکشفواسپینیآزادیدرجاتبحثدرقدمنخستین
هایالیهچندمغناطیسیمقاومتکشفازخاصیت

مغناطیسیالیهچندیک.شدناشی1988سالدرمغناطیسی
فرومغناطیسوغیرفرومغناطیسمادههایالیهازترکیبی

.وکرومآهنماننداست

هایمقاومتنمایش
گشتاورهایبرای)کم

هایمقاومتو(موازی
گشتاورهایبرای)زیاد
(موازیپاد
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سیستم دوحالته کوانتومی 

کهیتهابازرشتهیکتوسطعددیکفعلی،کامپیوتریسیستمهایدر
بهتهابیاین.میشوددادهارائهمیباشنددودوییعددیکدهندهینشان
کهاژولتدوازاغلبوهستندارائهقابلخاصیروشهایبافیزیکیطور
یارائهبرایاست1یدهندهنشاندیگریو0عنوانبهیکی

حالتهدوتمسیسیکالکتروناسپیناینکهدلیلبه.میشودآنهااستفاده
.داردباینریاطالعاتیارائهبرایعالیبسیارطبیعتیاست،
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پیداراستایدر٬مزوسکوپیکمطالعاتیزمینهدرتالش
یستمسیکازتردقیقیعنی.استرفتاریالگوهایکردن

روسکوپیکمیکسیستمیکازترتقریبیوماکروسکوپیک
.میکندعمل

مزوسکوپیکمفهوم
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سیستم مزوسکوپیک

یماکروسکوپدنیایبهرامیکروسکوپیجهانکهارتباطیپل
بهییونانزباندرمزو.استمزوسکوپیفیزیککند،میمرتبط
هایسیستمزمینهدرتالش.است"میانه"و"متوسط"معنای

.استمتوسطحدکردنپیداراستایدرمزوسکوپی
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سیستم مزوسکوپیک

هردوهکاستاینماکروسکوپیومزوسکوپیسیستماشتراكنقطه
وانینقازماکروسکوپیهایسیستماماهستند،اتمزیادیتعدادشامل

وسکوپیمزهایسیستمکهدرحالیکنندمیپیرویکالسیکفیزیک
هستند،کوانتومیمکانیکقوانینتحت
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رژيم مزوسكوپي

است،اتمیزیکفیوماکروسکوپیفیزیکبینناپیداپلیمزوسکوپیفیزیک
اتمیجهانوکالسیکیجهانبینواسطحدمزوسکوپیهایدستگاهیعنی

.باشندمی
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گذار از سیستم های چند ذره ای به بس ذره ای

هذربسبهایذرهچندحالتازآلمان،گذاردرپژوهشگرانازگروهیتازگیبه
سردفرافرمیونیهایاتمازمنظوراینبهاند،آنهاکردهمشاهدهآزمایشیدرراای

ویاذرهچندهایسیستممدلسازیبهتواندمینتایجاند،اینکردهاستفاده
.ندککمکمزوسکوپیککوانتومیمکانیکهایسیستممطالعهبههمچنین
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اندرکنش های پیچیده

را(یادزبسیارذراتتعدادباسیستمی)ایذرهبسهایسیستمیمطالعه
:.دانستبرانگیزچالشمسائلازتوانمی

هایجوابآوردنبدستواقعدر
بایهایسیستمبرایعددییاتحلیلی

تنیسممکنذرهسهازبیشترتعداد



18

کاربردهای متنوعي از سيستمهای 
مزوسكوپيک

دیودهایدرزنیتونلکوانتومیسیستمهایوهانقطهساخت•
وژرمانیومسیلسیوممثلکنندهتشدید

لیزریهایکنندهتقویتوساختطراحی•

های طراحی و ساخت میکرو احساسگرها و ماشینهای میکرونی برای کاربرد•
خاص
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نوسانات نورتاب در سیستم های مزوسکوپی
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درمزوسکوپیسیستمدرتوجهموردموضوعاتازیکی
نظری،جنبهازچهوتجربیجنبهازچهاخیرهایسال
باشدمیکوانتومیهایحلقه

حلقه های کوانتومي
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ناکاماسپینیهایسیستم

یستتم سیستم های اسپینی ناکام به س
هتتایی از گشتتتاورهای مغناطیستتی بتتر 

نها همکنش دار گفته می شودکه برای آ
بهینه سازی برهمکنش هتای موضتعی

ری به گونه ای که یتک کمینته سرتاست
دیکتا حاصل شود،امکان پذیر نباش
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روشی ساده برای کنترل اسپین الکترون ها 
در نقاط کوانتومی

اسپینرلکنتبرایروشیارائهبهموفقدانمارکیتحقیقاتیگروهیک
.استشدههاالکترون

ندچهمکاریبابورنیلزموسسهپژوهشگران
بیتترلکنبهموفقالمللیبینتحقیقاتتیم

تولیدمسیرکاراینبا٬شدندکوانتومیهای
شودهموارترمیکوانتومیمخابراتیادوات
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بهاطالعات٬معمولیکامپیوترهایدر
در.شودمیذخیرهیکوصفرصورت

فرصهایحالتکوانتومیکامپیوترهای
کهشوندمیایجادصورتیبهیکو

رامتعددیموازیمحاسباتانجاماجازه
کندمیفراهم

کامپیوتر های کوانتومی
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تفادهاسباکهکردیمارائهروشیما:گویدمیپروژهاینمحققانازمارکوسچارلز
یکوانتومهایحالتکهطوریبهداشتکنترلهاالکترونرویتوانمیآناز

میانجامرزونانسازاستفادهباکاراین.شوندمیکنترلقابلگیریاندازهبدون
.استشدهشناختهبسیارفیزیکعلمدرکهایپدیدهشود؛

اسپینکنترلبرایسادهروشی
کوانتومینقاطدرهاالکترون

:گویدمیمارکوس

دامبهجعبهیکدرونراالکترونما
نقطهیکازجعبههر٬انداختیم
٬تاسمصنوعیاتمیککهکوانتومی

.استشدهتشکیل



یکتنهاوشدهمحاطهادینیمهدرونکوانتومینقاط:افزایدمیوی
دریکوانتومنقطهسهکهاستالزم.اندازددامبهتواندمیراالکترون

٬کنیممیبرقرارارتباطهاجعبهبینماکهزمانی.باشندهمکنار

یکدیگرناسپیسه.کننداحساسرایکدیگرحضورتوانندمیهاالکترون
یکردیکساناسپینباهاییالکترونوجودزیراکنندمیمدیریترا

اثربهاسپینبنابراین.استمازادانرژیصرفنیازمندکوچکفضای
برایانرژیکمترینکهرسندمیگیریجهتبه٬همرویمتقابل

همارکندرکوانتومینقطهسهحاویجعبهسهاین.باشدنیازپایداری
.دهندمیکوانتومیبیتیکتشکیل
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روشي ساده برای کنترل اسپين الكترون ها در نقاط 
کوانتومي  
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نوسانحالتبهسیستم٬هاجعبهایندرونبهالکتریکیجریاناعمالبا
هاالکتروناسپینتغییربرایروشاینازمحققان.آیدمیدردینامیک
.کنندمیاستفاده

نمایش جریان 
اسپینی
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بیاموز كه بدانم و به آنان كه ٬به من كه نمي دانم٬پروردگارا

دانند بیاموز كه عمل كنندمى 


