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W tej pracy analizujemy dekoherencj¦ spinu dziury w procesie tunelowania po-
mi¦dzy sprz¦»onymi kropkami kwantowymi w zewn¦trznym polu magnetycznym. Opi-
sywana dekoherencja jest spowodowana niedopasowaniem efektywnych g-czynników w
kropkach kwantowych i jest obecna pomimo braku bezpo±redniego sprz¦»enia spinu z oto-
czeniem w postaci rezerwuaru fononowego. Jest to przykªad dekoherencji typu �welcher-
weg� [1], w którym rezerwuar fononowy efektywnie dokonuje �pomiaru� spinu w procesie
tunelowania.

W poprzednej pracy [2] przeprowadzono badanie dekoherecji spinu elektronu
zgodnie z wcze±niej opisanym zjawiskiem. Udaªo si¦ zaproponowa¢ model przewiduj¡cy
dekoherencj¦ spinu w zale»no±ci od parametrów kropek kwantowych oraz pokazano mo»-
liwo±¢ kontroli tej dekoherencji za pomoc¡ zewn¦trznego pola elektrycznego i magnetycz-
nego.

W przypadku spinu dziury mo»liwy jest dodatkowy mechanizm kontroli dekohe-
rencji poprzez odchylenie przyªo»onego pola magnetycznego. Jest to spowodowane anizo-
tropowo±ci¡ g-czynnika dziury w kropkach kwantowych. W zale»no±ci od k¡ta przyªo»enia
pola magnetycznego efektywne g-czynniki zmieniaj¡ si¦ i mo»e doj±¢ do sytuacji, w której
s¡ one równe w obu kropkach kwantowych. Prowadzi to do zniwelowania rozwa»anego
kanaªu dekoherencji.

W tej pracy przedstawiamy wyniki otrzymane dwiema metodami. Pierwsza, dla
modelu w przybli»eniu Focka-Darwina [3], wykorzystuje proste funkcje falowe oraz sprz¦-
»enie dziury z rezerwuarem fononowym jedynie poprzez potencjaª deformacyjny. Druga
to wst¦pne, realistyczne obliczenia otrzymane za pomoc¡ 8-pasmowego modelu k · p [4],
w którym to modelu sprz¦»enie nast¦puje równie» poprzez efekt piezoelektryczny. Dy-
namika dziury w obu modelach jest opisywana przez równanie fundamentalne w postaci
Red�elda w formalizmie macierzy g¦sto±ci. Dokonali±my analizy anizotropii spinu dziury
oraz dekoherencji tego spinu w zale»no±ci od k¡ta przyªo»enia pola magnetycznego.
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