
Nanofizika, nanotechnológia
és 

anyagtudomány 

A nanotechnológia az anyag olyan tulajdonságait
hasznosítja, amelyek eltérnek mind a molekuláris, 
mind pedig a makroszkopikus méretekben ismert
viselkedéstől. 

A 10-100 nanométeres tartományban olyan új
jelenségek kerülnek előtérbe, amelyek kibővítik a  
high-tech eszközök készítésének és a kívánatos
anyagi paraméterek tervezésének lehetőségeit. 
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Jelenleg is futó projektek
a kvantum-elektronika és a spin dinamika területén:

Cooper pairs as a source of entanglement
(CooPerEnt: 2011-2016) 

Spin dynamics and transport at the quantum
edge in low dimensional nanomaterials
(SYLO: 2010-2015)

2014.06.26

2



Cooper pairs as a source of entanglement
(CooPerEnt: 2011-2016) 

A kvantumállapotok összefonódása
és a “teleportáció” a kvantumfizika
olyan látványos jelenségei, melyek
a jövő kvantumszámítógépeinek
alapjait jelentik. 

Nature (2009)
doi:10.1038/nature08432

Csonka Szabolcs
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Cooper pairs as a source of entanglement
(CooPerEnt: 2011-2016) 

„Felfüggesztett grafén” előállitása elektron-
litográfiai eljárással. Nagy mobilitású ellektronok
ütközés mentes, hullámszerű terjedése. 

Csonka Szabolcs
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Elektron-
állapotok
vezérlése 
mágneses 
térrel.

300 nm

Elektron-optika



Cooper pairs as a source of entanglement
(CooPerEnt: 2011-2016) 

A kvantum-koherencia megőrzéséhez ki kell küszöbölni a 
termikus fluktuációk hatását. Laboratóriumunkban olyan
kriogén berendezéseket használunk, melyek lehetővé
teszik az elektromos és mágneses tulajdonságok mérését
a  300K-18mK hőmérséklet-tartományban.
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Spin dynamics and transport at the quantum
edge in low dimensional nanomaterials
(SYLO: 2010-2015)

Az információtechnológiai eszközök
exponenciális kapacitásnövekedése
(Moore-törvény) fenntartható lehet, 
ha a számítógépekben az elektron-
spin válik az információ hordozójává
az elektron töltése helyett. 

Nature Scientific Reports (2014)
doi:10.1038/srep03233Simon Ferenc
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Zaránd Gergely
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Magneto-optikai Spektroszkópia (2014-2019) 

Nature Physics (2012)
doi:10.1038/NPHYS2387

Kézsmárki István

A fotonikában és az optikai bio-
érzékelők területén új utakat
nyitnak az olyan “okos anyagok”: 
mint a multiferroikus kristályok
és a mágneses nanorészecskék.
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Magneto-optikai Spektroszkópia (2014-2019) 
Kézsmárki István

A fotonikában és az optikai bio-
érzékelők területén új utakat
nyitnak az olyan “okos anyagok”: 
mint a multiferroikus kristályok
és a mágneses nanorészecskék.

Nature Communications (2014)
doi:10.1038/ncomms4203
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Kémiai Nanoérzékelők (2013-2018) 

Aktív nanostruktúrák:

- szilárdtest ioncsatornák: egyedi molekulák azonosítása,  

- nanoméretű felületi lenyomatok:fehérjék szelektív megkötése.

Robert Gyurcsányi
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Optikai bioérzékelés mágneses nanorészecskével

Felhasználóbarát és költséghatékony
malária diagnosztizáló eszköz.

Nature Scientific Reports
doi:10.1038/srep01431
(2013)
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A BME Nanofizika, nanotechnológia és anyagtudomány
kiemelt kutatási területe a Horizont 2020 mindhárom
pilléréhez kapcsolódik. Kompetenciánkat a  kutató-
egyetemi program keretében indított projektek biztosítják.
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A BME-én a karok közötti együttműködés összekapcsolja 
a felfedező kutatásokat és a műszaki fejlesztéseket, és
mindehhez korszerű laboratóriumi hátteret biztosít.

A „nano” területen egy jelenség felismerése, az ezen 
alapuló alkalmazásra vezető ötlet megszületése és a 
gyakorlati megvalósítás csupán néhány éves folyamat.   


