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quânticos isolados

Eduardo Prini Rampazzo
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O objetivo deste trabalho consiste no desenvolvimento de instrumentação necessária para estudo das pro-
priedades eletrônicas e de spin em número reduzido ( 10) de pontos quânticos (QDs). Para tal, foi constrúıda
uma ponte de capacitância de baixo ńıvel de rúıdo utilizando-se amplificadores operacionais em diversas topolo-
gias. Para a realização da ponte de capacitância implementou-se uma configuração de comparação. Nesta
montagem, a capacitância da amostra é comparada com um valor de capacitância previamente conhecido,
sendo a função da ponte ajustar o valor do capacitor de referência até se obter a equivalência entre estes. As
amostras são diodos Schottky com capacitância função da carga armazenada nos QDs. O capacitor de referência
escolhido foi um diodo Schottky comercial, sendo que sua polarização é feita independentemente, permitindo
a alteração da capacitância de referência por tensão. Subseqüentemente, implementou-se uma malha de cont-
role da tensão aplicada no diodo de referência, permitindo o sistema trabalhar sempre perto do zero, ou seja,
com a maior sensibilidade posśıvel. As condições de operação consistiam de amplificadores em configuração de
transimpedância com ganhos de 106 V/A e estágio posterior de 102. Estes por sua vez trabalhando em uma
freqüência de 10kHz, amplitude de excitação de 50mV rms, filtro de banda passante com fator de qualidade Q
de 100 utilizando detecção em fase através de um amplificador Lock-in da PAR modelo 124A. O sistema foi
integralmente controlado por software implementado em LabView. A banda passante do sistema apresentou
nos modelos e na prática dependência substancial com a capacitância da amostra, sendo aproximadamente de
20kHz para uma capacitância de 50pF. Para diodos de capacitância de 1pF, obteve-se ńıveis de rúıdo de 50 aF.
A autocapacitância de um QD de InAs em GaAs é da ordem de 40aF, ou seja, o ńıvel de rúıdo do sistema é
de aproximadamente 1 QD. Nesta primeira implementação, não houve a utilização de controle de temperatura
do diodo de referência e módulos amplificadores, o que resultou em deriva do sinal para longos intervalos de
tempo. O controle de temperatura associado à śıntese de filtros de variável de estado no estágio amplificador
permitirão que o ńıvel de rúıdo seja ainda menor. Finalmente, esta ponte de capacitância será integrada a um
sistema de medidas de ressonância de spins, sendo que sua função será a detecção de pequenas mudanças no
estado de carga de pontos quânticos quando da absorção de microondas.


