
Vật liệu mới sẽ mang đến thế hệ máy tính 
lượng tử tiếp theo 

Công nghệ này được ưu tiên để trở nên nhanh hơn, linh hoạt hơn và 

— may mắn thay — rẻ hơn. 
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Các công nghệ được kích hoạt bởi Khoa học lượng tử sẽ giúp các nhà 

nghiên cứu hiểu rõ hơn về thế giới tự nhiên và khai thác các hiện tượng 

lượng tử để mang lại lợi ích cho xã hội. Chúng sẽ chuyển đổi dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe, giao thông vận tải và truyền thông, đồng thời tăng 

cường khả năng phục hồi trước các mối đe dọa mạng và thảm họa khí 

hậu. Ví dụ, cảm biến từ trường lượng tử sẽ cho phép chụp ảnh não 

chức năng; truyền thông quang lượng tử sẽ cho phép thông tin liên lạc 

được mã hóa; và máy tính lượng tử sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

khám phá các vật liệu thế hệ tiếp theo cho quang điện và thuốc. 



Hiện nay, các công nghệ này dựa vào các vật liệu đắt tiền và phức tạp 

để chuẩn bị, và chúng thường yêu cầu làm mát đông lạnh đắt tiền và 

cồng kềnh để hoạt động. Các thiết bị như vậy phụ thuộc vào các mặt 

hàng quý giá như heli lỏng, ngày càng trở nên tốn kém khi nguồn cung 

toàn cầu giảm dần. Năm 2023 sẽ chứng kiến một cuộc cách mạng về 

đổi mới vật liệu cho lượng tử, điều này sẽ biến đổi công nghệ lượng tử. 

Bên cạnh việc giảm nhu cầu về môi trường, những vật liệu này sẽ cho 

phép vận hành ở nhiệt độ phòng và tiết kiệm năng lượng, cũng như chi 

phí thấp và có yêu cầu xử lý đơn giản. Để tối ưu hóa tính chất lượng tử 

của chúng, các phòng thí nghiệm nghiên cứu có thể thao tác cấu trúc 

hóa học và đóng gói phân tử. Tin tốt là các nhà vật lý và kỹ sư đã bận 

rộn, và năm 2023 sẽ chứng kiến những vật liệu này chuyển từ phòng thí 

nghiệm khoa học sang thế giới thực.. 

Gần đây, Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Vật lý và Kỹ thuật Vương 

quốc Anh đã công bố tầm nhìn về sự đổi mới vật liệu cho công nghệ 

lượng tử, dẫn đầu là Đại học Hoàng gia Luân Đôn và Đại học 

Manchester. Trung tâm Công nghệ Nano Luân Đôn — sự hợp tác của 

hàng trăm nhà nghiên cứu trên khắp Imperial, King's và University 

College London — có chuyên môn đáng kể trong việc mô phỏng và mô 

tả đặc tính của các hệ thống lượng tử. Ngôi nhà đo lường của Vương 

quốc Anh — Phòng thí nghiệm Vật lý Quốc gia — vừa khai trương Viện 

Đo lường Lượng tử, một cơ sở trị giá hàng triệu pound dành riêng cho 

việc mô tả đặc tính, xác nhận và thương mại hóa các công nghệ lượng 

tử. Làm việc cùng nhau, các nhà nghiên cứu và ngành công nghiệp sẽ 

mở ra một kỷ nguyên mới trong dược phẩm, mật mã và an ninh mạng. 

Qubit, khối xây dựng của máy tính lượng tử, dựa vào các vật liệu có 

tính chất lượng tử, như spin electron, có thể được thao tác. Một khi 

chúng ta có thể khai thác các thuộc tính này, chúng ta có thể kiểm soát 

chúng bằng cách sử dụng ánh sáng và từ trường, tạo ra các hiện tượng 

lượng tử như vướng víu và chồng chất. Qubit siêu dẫn, hiện đại nhất 

hiện nay cho công nghệ qubit, bao gồm các mối nối Josephson hoạt 

động như chất siêu dẫn (vật liệu có thể dẫn điện mà không có điện trở) 

ở nhiệt độ siêu thấp (–273ºC). Nhiệt độ khắc nghiệt và các yêu cầu hoạt 



động tần số cao có nghĩa là ngay cả những khía cạnh cơ bản nhất của 

các qubit siêu dẫn này - chất điện môi - cũng khó thiết kế. Hiện tại, qubit 

bao gồm các vật liệu như silicon nitride và silicon oxide, có rất nhiều 

khuyết tật đến nỗi bản thân qubit phải có kích thước milimet để lưu trữ 

năng lượng điện trường và nhiễu xuyên âm giữa các qubit liền kề tạo ra 

tiếng ồn đáng kể. Đạt được hàng triệu qubit cần thiết cho một máy tính 

lượng tử thực tế sẽ là không thể với những vật liệu này. 

Năm 2023 sẽ chứng kiến nhiều đổi mới hơn trong việc thiết kế vật liệu 

cho công nghệ lượng tử. Trong số nhiều ứng cử viên tuyệt vời được 

xem xét cho đến nay (ví dụ: kim cương có khuyết tật vị trí tuyển dụng 

nitơ, vật liệu van der Waals / 2D và chất siêu dẫn nhiệt độ cao), tôi hào 

hứng nhất với việc sử dụng vật liệu phân tử. Những vật liệu này được 

thiết kế xung quanh chất bán dẫn hữu cơ dựa trên carbon, là một loại 

vật liệu được thiết lập để sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng có thể mở 

rộng (đã cách mạng hóa ngành công nghiệp màn hình OLED trị giá 

hàng tỷ đô la). Chúng ta có thể sử dụng hóa học để kiểm soát các tính 

chất quang học và điện tử của chúng, và cơ sở hạ tầng xung quanh sự 

phát triển của chúng dựa trên chuyên môn đã được thiết lập.. 

Ví dụ, vật liệu phân tử chiral — các phân tử tồn tại dưới dạng một cặp 

hình ảnh phản chiếu không thể chồng lên nhau — sẽ cách mạng hóa 

các công nghệ lượng tử. Các lớp mỏng, một tay của các phân tử linh 

hoạt đáng kể này có thể được sử dụng để kiểm soát sự quay của các 

electron ở nhiệt độ phòng. Đồng thời, thời gian kết hợp spin dài và độ 

ổn định nhiệt và hóa học tốt của phthalocyanine kim loại sẽ thấy chúng 

được sử dụng để mang thông tin lượng tử. 

Trong khi năm 2023 chắc chắn sẽ chứng kiến những tiêu đề khoa 

trương hơn về tốc độ hoạt động của máy tính lượng tử, các nhà khoa 

học vật liệu sẽ nghiên cứu, khám phá và thiết kế thế hệ tiếp theo của 

các công nghệ lượng tử chi phí thấp, hiệu quả cao và bền vững. 

 


