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Samenvatting

Donor-gebonden elektron-spins in GaAs is een interessant systeem voor het ex-
perimenteel bestuderen hoe quantum informatie kan worden opgeslagen in een
quantum toestand bestaande uit de collectieve excitatie van een verzameling spins.
Dergelijke verzamelingen elektron-spins combineren een redelijk lange coheren-
tie tijd met goed gedefinieerde optische transities, en kunnen daardoor worden
gebruikt als een medium voor het bestuderen van optische transities in quantum
systemen en het onderzoeken van optisch quantum-geheugen.

In deze dissertatie laten we zien dat dit idee haalbaar is door middel van ex-
perimenteel werk dat de donor-gebonden elektron-spins aanslaat met behulp van
quantum-optische technieken. Deze resultaten leveren een basis voor toekom-
stige experimenten welke gericht zijn op de preparatie en het bestuderen van niet-
lokale quantum-entanglement tussen collectieve spin-excitaties van twee verschil-
lende verzamelingen, wat gerealiseerd kan worden met quantum-optische tech-
nieken.

In de beschreven experimenten hebben we gebruikt dat elektron-spin verza-
melingen optische geadresseerd kunnen worden met loodrecht-op-het-vlak propagerende
optische controle en signaalvelden. De gebruikte materialen zijn gemaakt met be-
hulp van standaard epitaxiale groeitechnieken (MBE) voor GaAs/Alx Ga1−x As het-
erostructuren. We analyseerden dat een optimaal systeem bestaat uit n-GaAs waarin
de dichtheid van Si-donoren ongeveer 1014 cm−3 is. Dit resulteert in een medium
met een optische dichtheid van OD = 1. Enerzijds is dit een belangrijke bench-
mark aangezien de implementatie van verscheidene quantum-geheugen appli-
caties OD waarden vereisen groter dan 1. Anderzijds zorgt dit er ook voor dat elk
donor-gebonden electron zich gedraagt als een gesoleerd systeem, zonder signifi-
cante interactie met zijn naastliggende donors.

We kunnen elektron-spin toestanden aanslaan binnen verzamelingen bestaande
uit drie quantum-toestanden met optische transities die corresponderen tot het
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exciteren van donor-gebonden excitons (D0X systemen). Deze transities ontsprin-
gen uit twee Zeeman-gespleten spin toestanden van donor-gebonden electronen
(D0 systemen). Selectieve controle over deze twee transities is mogelijk door mid-
del van de polarisatie selectie-regels welke van nature aanwezig zijn in dit systeem.
Deze transities zijn ook zeer nauw wat ons de noodzakelijk spectrale gevoeligheid
verschaft.

Om onze optische experimenten uit te voeren hebben we een confocale mi-
croscoop met fibers ontworpen en gerealiseerd welke gebruikt kan worden in cryostaten
waarin sterke magneetvelden aanwezig zijn. We hebben een modulair ontwerp
gemaakt dat gebruikt kan worden in zowel een Helium-bad cryostaat (4.2 K) als
een zgn. dilution-refrigerator (met een basistemperatuur kleiner dan 20 mK). Fara-
day rotaties in optische materialen zijn voorkomen door het gebruiken van een
polarisatie-behoudende fiber en door het licht orthogonaal aan het magneetveld
door het sample volume te sturen. Hierdoor kunnen wij ook experimenten in de
Voigt-geometrie uitvoeren, wat verscheidene voordelen heeft. Door experimenten
te doen op een verzameling donor-gebonden electronen in GaAs hebben we laten
zien dat het mogelijk is een kleine spot op elk gewenst punt van het sample kun-
nen richten door het focussen van een optisch controle-veld. We hebben ook vast-
gesteld dat we licht met een pure lineaire polarisatie kunnen schijnen op een sam-
ple, en dat ons instrument optische experimenten kan uitvoeren op milliKelvin
temperatuur zonder al te veel opwarming.

We hebben spectroscopische metingen uitgevoerd om de optische-selectie aan
te tonen en hebben Electromagnetische genduceerde transparantie (EIT) gedemon-
streerd. Dit laat zien dat dit medium geschikt is voor quantum-optische tech-
nieken welke nodig zijn voor quantum-geheugen functies en het prepareren van
een niet-lokale entanglement met verzamelingen elektron-spins. We zagen dat
de kwaliteit van de Electromagnetische genduceerde transparantie gelimiteerd is
door de electron-spin dephasing-tijd. De electron-spin dephasing-tijd is T ∗

2 ≈ 2 ns
welke gelimiteerd is door hyperfijn-koppeling aan fluctuerende kern-spins. Tegeli-
jkertijd levert deze hyperfijn-koppeling een manier om de kern-spin omgeving te
controleren door middel van Dynamische Kern polarisatie (DNP). De EIT spectra
zijn een gevoelige probe om te zien hoe DNP de fluctuaties in en het gemiddelde
van de kern-spin polarisatie. Niettemin levert het optisch aanslaan van de D0 tran-
sitie veel zwakkere DNP effecten op dan in elektron-spin resonantie experimenten
bestaande uit D0 systemen en gerelateerde optische experimenten aan quantum
dots, en een volledig fysisch plaatje van de DNP effecten in ons systeem.

Het laatste hoofdstuk uit deze dissertatie beschrijft een experiment welke de
optische preparatie met ultrakorte pulsen van een arbitraire coherente donkere-
toestand van donor-gebonden elektronen onderzoekt, op een tijdschaal welke veel
korter is dan de radiatieve levensduur van het systeem. We hebben een theo-
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retisch model ontwikkelt welke de D0 systeem beschrijft als een 4-toestand sys-
teem (twee D0 toestanden en twee D0X toestanden). In dit model tonen we het
mechanisme achter de preparatie van coherente donkere toestanden aan, welke
bestaat uit een twee-foton resonant Raman proces. Ondanks dat dit model de
resultaten verklaart, hebben we een ultrakorte relaxatietijd moeten introduceren
voor intra-toestand relaxatie in het D0 X complex om het verschil in gevoeligheid
van het systeem voor de gepolariseerde probe en pomp te verklaren. Het bestaande
model en de experimenten adresseren niet de vraag hoe de coherente donkere-
toestanden zich evolueren wanneer het systeem al een bepaalde hoeveelheid co-
herentie bezat. Meer experimentele en theoretisch onderzoek is nodig om deze
vraag te beantwoorden.

Met behulp van deze mogelijkheid tot het creren van donkere-toestanden kon-
den we een initile systematische studie doen naar de spin dynamica aan een verza-
meling elektron-spins gebonden aan neutrale donoren in GaAs door het gebruiken
van een tijdsopgeloste pomp-probe Kerr experiment. Door het resonant exciteren
van de D0 − D0X transities met een enkele optische puls was het mogelijk een
gedefinieerde elektron-spin coherentie te genereren en de dynamica hiervan in
de tijd te volgen. We zagen dat de spin coherentie tijd sterk afhankelijk is van de
hoeveelheid fotonen in de excitatie puls en over het algemeen afneemt bij sterkere
pulsen.

Het werk beschreven in deze dissertatie is een eerste stap naar verscheidene
quantum-optische experimenten aan elektron-spin verzamelingen. De observatie
van EIT stelt mensen in de gelegenheid om verdere experimenten uit te voeren
welke zich richten op behalen van entanglement tussen de quantumtoestand van
een optische puls en de toestand van het elektron-spin verzameling. Een hoogst
interessante andere richting bestaat uit het vergroten van de spin-dephasing tijd
door middel van optische controle van de kern-omgeving van de electronen-spins.
De resultaten in deze dissertatie leveren de experimentele technieken welke ben-
odigd zijn voor deze studies. Het groter maken van spin-dephasing tijd dan de
kern-spin gelimiteerde T ∗

2 = 2 ns waarde is van groot belang, aangezien het di-
rect toegang geeft tot veel groter scala aan experimenten dat de quantum-optische
toepassingen onderzoekt van laaggedoteerde n-GaAs.




