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1. Wstęp 

Impulsowa spektroskopia mikrofalowa jest fundamentem wielu zaawansowanych technik 

badawczych centrów NV- w diamencie. Celem pracy było wykonanie oprogramowania sterującego 

eksperymentem spektroskopii impulsowej w najprostszym możliwym wariancie, tj. przy wykorzystaniu 

sekwencji złożonej z dwóch impulsów  lasera oraz jednego impulsu mikrofalowego. 

Poprawność działania wykonanej aplikacji została zweryfikowana przez wykonanie szeregu sesji 

pomiarowych badających charakterystyczne właściwości centrów NV-. Pomiary zostały wykonane 

w seriach dających przekrojowy obraz ewolucji układu dla zmian jednego z parametrów. Zarejestrowano 

m. in. widma ODMR, oscylacje Rabiego oraz przebiegi relaksacji spinowej. 

Pomiary zostały przeprowadzone zarówno dla braku zewnętrznego pola magnetycznego, jak i w jego 

obecności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Diament 

2.1.  Charakterystyka i wła

Diament jest alotropową odmian

i hybrydyzacji wiązań typu sp3

odległość między sąsiednimi atomami 

międzyatomową wśród wszystkich znanych

Rysunek 1

Diament zajmuje najwyższą pozycj

diamentem; jest izolatorem elektrycznym i doskonałym przewodnikiem cieplnym. Nie absorbuje 

promieniowania elektromagnetycznego z zakresu od 200 nm do 2500 nm

bezbarwny, zwykle zawiera śladowe ilo

Zawartość domieszek w strukturze krystalograficznej stanowi podstawow

diamentów [4], liczbę obcych wtrą

na miliard). Współczynnik załamania diamentu przyjmuje 

przerwy wzbronionej wynosi 5,4 eV

2.2.  Defekty struktury krystalicznej

Większość z defektów struktury krystalicznej diamentu wi

pierwiastków, przy czym najczęś
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Charakterystyka i właściwości 

ą odmianą węgla o ściennie centrowanej strukturze krystalicznej 
3. Rozmiar komórki elementarnej diamentu wyn

siednimi atomami sieci wynosi 1,5 Å, co stanowi najmniejsz

ród wszystkich znanych trójwymiarowych struktur krystalicznych.

 

1. Schemat komórki elementarnej diamentu (z pracy [1])

ższą pozycję w skali twardości Mohsa - daje się go 

jest izolatorem elektrycznym i doskonałym przewodnikiem cieplnym. Nie absorbuje 

promieniowania elektromagnetycznego z zakresu od 200 nm do 2500 nm [3]

śladowe ilości azotu, glinu, boru, manganu, krzemu, magnezu 

 domieszek w strukturze krystalograficznej stanowi podstawową

 obcych wtrąceń określa się w jednostkach ppm (jeden na milion) lub ppb (jeden 

miliard). Współczynnik załamania diamentu przyjmuje wartość z zakresu 2,4175

przerwy wzbronionej wynosi 5,4 eV [1]. 

Defekty struktury krystalicznej  diamentu 

struktury krystalicznej diamentu wiąże się z wtr

pierwiastków, przy czym najczęściej spotykaną domieszką są atomy zajmują

anej strukturze krystalicznej 

Rozmiar komórki elementarnej diamentu wynosi 3,5 Å, natomiast 

wi najmniejszą odległość 

trójwymiarowych struktur krystalicznych. 

(z pracy [1]). 

ę go zarysować tylko innym 

jest izolatorem elektrycznym i doskonałym przewodnikiem cieplnym. Nie absorbuje 

[3]. W czystej postaci jest 

boru, manganu, krzemu, magnezu lub chromu. 

 domieszek w strukturze krystalograficznej stanowi podstawową metodę klasyfikacji 

en na milion) lub ppb (jeden 

 z zakresu 2,4175-2,4178, a szerokość 

ąż ę z wtrąceniami obcych 

 atomy zajmujące sąsiednie pozycje 
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w układzie okresowym pierwiastków - azot i bor. Defekty punktowe struktury krystalicznej diamentu 

charakteryzujące się zdolnością do absorpcji i emisji światła z zakresu widzialnego określane 

są niejednokrotnie mianem centrów barwnych [5]. Charakterystyczne właściwości optyczne 

poszczególnych odmian diamentu są związane z obecnością centrów odpowiedniego gatunku w jego 

strukturze.  

Przedmiotem badań niniejszej pracy jest centrum barwne azot-wakancja. Charakteryzuje się ono 

szeregiem właściwości nadających mu potencjał aplikacyjny w zakresie m. in. metrologii [6,7] oraz 

przetwarzania informacji. Kluczowymi cechami centrów barwnych NV są długi czas życia koherencji 

spinowej (T2)  [8] oraz możliwość zaadresowania pojedynczego centrum w strukturze krystalograficznej 

diamentu. Prowadzone są badania nad wykorzystaniem centów NV jako nośników informacji 

kwantowej [9, 10].  

  



 

3. Centrum barwne azot

3.1.  Struktura fizyczna centrum NV

Centrum NV jest stabilnym defektem struktury krystalicznej diamentu składaj

oraz wakancji zajmującej sąsiednią

diamentu oś symetrii defektu moż

rozkład populacji defektów powoduje 

orientacji. Centra NV występują

posiadającej ujemny ładunek NV

Rysunek 2. Możliwe orientacje defektu NV

3.2.  Struktura energetyczna

Ujemny ładunek centrum azot-wakancja wynika z odziaływania sze

w obszarze defektu. Składają się na nie trzy niesparowane elektrony pochodz

wakancji atomów węgla, para elektronów atomu azotu oraz jeden d

z pobliskiego substytucyjnego atomu azotu

10 

Centrum barwne azot-wakancja 

Struktura fizyczna centrum NV 

jest stabilnym defektem struktury krystalicznej diamentu składają

ąsiednią pozycję w sieci krystalograficznej. Ze względu n

 symetrii defektu może przyjąć jeden z czterech kierunków krystalograficznych.

rozkład populacji defektów powoduje równe prawdopodobieństwo napotkania ka

ępują przeważnie pod jedną z dwóch postaci 

cej ujemny ładunek NV-.  

żliwe orientacje defektu NV- w sieci krystalicznej diamentu (z pracy [1])

Struktura energetyczna centrum NV- 

wakancja wynika z odziaływania sześciu elektronów poruszaj

ą się na nie trzy niesparowane elektrony pochodzące od poło

gla, para elektronów atomu azotu oraz jeden dodatkowy elekt

pobliskiego substytucyjnego atomu azotu [11]. Rys. 3. przedstawia układ poziomów energetycznych 

jest stabilnym defektem struktury krystalicznej diamentu składającym się z atomu azotu 

ędu na geometrię struktury 

 jeden z czterech kierunków krystalograficznych. Statystyczny 

stwo napotkania każdej z czterech 

 z dwóch postaci - neutralnej NV0 oraz 

 

(z pracy [1]). 

elektronów poruszających się 

ące od położonych najbliżej 

odatkowy elektron pozyskiwany 

przedstawia układ poziomów energetycznych 



 

centrum NV-. Stanem podstawowym centrum jest tryplet

(|±�1〉), występują również dwa stany singleto

Rysunek 3. Układ pozio

zostaje wzbudzony wiązką 

emisja fotonu o długości 

bezpromieniste przejście przez stany singletowe 

Ze względu na oddziaływania spin

są rozszczepione na odległość definiowan

zdegenerowanych stanów |+�1〉

magnetycznym B obserwuje się ich

przy czym, dla centrum NV, współczynnik 

wyznaczenie wartości przyłożonego 

rezonansowych indukowanych przez pola mikrofalowe

NV- można znaleźć np. w [13]. 
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dstawowym centrum jest tryplet 3A2 (�|0〉) przechodzący w stan wzbudzony 

stany singletowe - podstawowy 1A1 oraz wzbudzony 

 

Układ poziomów energetycznych centrum NV- (wg. pracy [12]). Stan podstawowy 

ą ą światła o długości fali 532 nm do stanu 3E. Możliwe są

ści fali z zakresu 638-800 nm (zaznaczone czerwoną lini

ście przez stany singletowe 1E, 1A1 (zaznaczone żółtymi strzałkami)

du na oddziaływania spin-spin, stany o magnetycznych liczbach spinowych

ść definiowaną przez parametr Dgs ≈ 2,87 GHz. Rozszczepienie niemal 

� 〉	oraz |-�1〉	 jest dane stałą Egs ≈ 10 MHz. W zewn

B obserwuje się ich przesunięcie (rozszczepienie) zeemanowskie 

∆	� 		
��||, 

przy czym, dla centrum NV, współczynnik γ wynosi γ = 2,8MHz/G. Zjawisko to pozwala na precyzyjne 

przyłożonego pola magnetycznego w oparciu o pomiar energii 

ndukowanych przez pola mikrofalowe. Szerszy opis struktury ener

ący w stan wzbudzony E3 

oraz wzbudzony 1E. 

Stan podstawowy 3A2 

żliwe są dwa przypadki: 

ą linią falistą) lub 

strzałkami). 

stany o magnetycznych liczbach spinowych ms = 0 i ms = ±1 

GHz. Rozszczepienie niemal 

. W zewnętrznym polu 

zepienie) zeemanowskie o energię: 

Zjawisko to pozwala na precyzyjne 

pomiar energii przejść 

struktury energetycznej centrum 



 

3.3.  Mechanizm optycznej polaryzacji

Zjawisko optycznej polaryzacji spinowej mo

pięciopoziomowy. Występują w nim dwa

ich wzbudzane odpowiedniki 

singletowego (�|〉). 

Rysunek 4. Uproszczony schemat struktury energetycznej centrum NV

�|�〉 → �|�〉 → �|�〉	zachodzi z wi

to do stopniowego przenoszenia populacji stanów

pompowania układu wytwarzaj

W sytuacji równowagowej podstawowe poziomy trypletowe 

wpływem wzbudzenia wiązką światła zielonego (532 nm) nast

odpowiednio z �|�〉	do  �|�〉. Czas 

następuje emisja światła czerwonego (637 nm)

odpowiednio z  �|�〉	do �|�〉. Jednak, jak pokazje 

stanu singletowego �|〉. Przejście ze stanu 

Przekłada się to na prawdopodobie
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Mechanizm optycznej polaryzacji spinowej 

Zjawisko optycznej polaryzacji spinowej można wytłumaczyć w oparciu o uproszczony 

ę ą w nim dwa trypletowy stany podstawowe o 3A2 ms 

odpowiedniki na poziomie E3 (�|�〉 i �|�〉), oraz pojedyncza

zczony schemat struktury energetycznej centrum NV- (wg. pracy [1])

zachodzi z większym prawdopodobieństwem niż przejście �|�〉 → �|�

to do stopniowego przenoszenia populacji stanów |±��〉 na poziom �|�〉, czyli tzw. 

wytwarzającego polaryzację spinową stanu podstawowego. 

W sytuacji równowagowej podstawowe poziomy trypletowe �|�〉 i �|�〉 obsadzone s

ą ą światła zielonego (532 nm) następuje przejście ze stanu

� Czas życia stanu wzbudzonego wynosi 11,6 ns [1

wiatła czerwonego (637 nm) i powrót z zachowaniem spinu 

� Jednak, jak pokazje rys. 4., możliwe jest również bezpromieniste przej

� ście ze stanu  �|�〉	do �|〉 następuje znacznie szybciej ni

 to na prawdopodobieństwo wystąpienia przejścia wzbronionego 

 w oparciu o uproszczony model 

 = 0 i ms = ±1 (�|�〉 i �|�〉), 

pojedyncza reprezentacja stanu 

 

pracy [1]). Przejście 

� � �〉 → �|�〉. Prowadzi 

� , czyli tzw. optycznego 

� obsadzone są jednakowo. Pod 

ście ze stanu �|�〉	do �|�〉	oraz 

[14], a po jego upływie 

 ze stanu �|�〉 do �|�〉	oraz 

ż bezpromieniste przejście do 

szybciej niż z �|�〉	do �|〉 [1]. 

cia wzbronionego - transmisja ze stanu 
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�|�〉 do �|〉 praktycznie nie występuje, natomiast konwersja �|�〉 → �|〉  zachodzi z prawdopodobieństwem 

ok. 40% [4]. Dalsze przejście z poziomu �|〉 do poziomów podstawowych �|�〉 i �|�〉 zachodzi z, 

w przybliżeniu, równym prawdopodobieństwem. 

Reasumując, prawdopodobieństwo pośredniego przejścia przez stan �|〉 ze stanu wzbudzonego �|�〉 do 

stanu �|�〉 jest większe niż prawdopodobieństwo pośredniej transmisji z �|�〉 do �|�〉. Przy odpowiednio 

długim oddziaływaniu wiązki wzbudzającej prowadzi to wytworzenia nierównowago obsadzenia stanów 

podstawowych �|�〉 i |��〉. Maksymalny stopień polaryzacji poziomu �|�〉, czyli stanu trypletowego 3A2 

o ms = 0 może sięgnąć ok. 80% całej populacji stanów [15]. Opisany proces określany jest 

niejednokrotnie mianem optycznego pompowania układu. 

3.4.  Polaryzacja spinowa a fluorescencja 

Fluorescencja układu ze spolaryzowanym stanem ms = 0 jest o ok. 10% wyższa niż układu 

niespolaryzowanego [4]. Jest to zjawisko kluczowe dla technik wykorzystujących optyczną detekcję 

polaryzacji stanów. W oparciu o pomiar różnicy poziomów fluorescencji możliwe jest np. wykrywanie 

rezonansów magnetycznych metodą ODMR (Optically Detected Magnetic Resonance), czyli optycznie 

wykrywanego rezonansu magnetycznego.  



 

4. Podstawowe techniki 

4.1.  Czas relaksacji podłu

W miarę upływu czasu zanika 

powraca do równowagi termodynamicznej o równowa

spowodowana jest drganiami sieci

stanów spinowych i ich orientacji

relaksacji spin-sieć. Jej przebieg mo

w funkcji czasu, 1 � �����

charakterystyczną dla polaryzacji spinów w stanie o m

emitowanego promieniowania maleje, osi

centrów NV- wartość stałej może osi

Rysunek 5. (a) Sekwencja impulsów wykorzystywana do obserwacji czasu T

fluorescencji mierzony jest w funkcji czasu upływaj

a odczytującym (w tym przypadku 0

obserwowany przez spadek fluorescencji
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Podstawowe techniki mikrofalowej spektroskopii impulsowej

Czas relaksacji podłużnej T1 

zanika wzbudzona w procesie pompowania polaryzacja

powraca do równowagi termodynamicznej o równowagowym rozkładzie p

spowodowana jest drganiami sieci krystalicznej, które mogą powodować zmian

owych i ich orientacji. Ze względu na naturę oddziaływań proces ten okre

ej przebieg można obserwować spadek fluorescencji napompowane

�/ !" [4]. Początkowo próbka cechuje się wysok

 dla polaryzacji spinów w stanie o ms = 0. W miarę zaniku polaryzacji

ego promieniowania maleje, osiągając minimum w stanie równowagi termodynamicznej. 

że osiągać nawet T1 ≈ 6 ms [1]. 

(a) Sekwencja impulsów wykorzystywana do obserwacji czasu T

luorescencji mierzony jest w funkcji czasu upływającego między impulsem pompuj

(w tym przypadku 0-30 ms). (b) Eksponencjalny spadek stopnia polaryzacji układu 

obserwowany przez spadek fluorescencji. (Z pracy [1]). 

spektroskopii impulsowej 

polaryzacja spinowa, a układ 

rozkładzie populacji. Relaksacja 

ć zmianę wartości populacji 

 proces ten określany jest mianem 

spadek fluorescencji napompowanego układu 

ę wysoką fluorescencją, 

ę zaniku polaryzacji, natężenie 

c minimum w stanie równowagi termodynamicznej. Dla 

 

(a) Sekwencja impulsów wykorzystywana do obserwacji czasu T1. Spadek 

dzy impulsem pompującym 

. (b) Eksponencjalny spadek stopnia polaryzacji układu 



 

4.2.  Czas relaksacji p

Umieszczona w zewnętrznym polu magnetycznym populacja spinów zostaje spolar

linii tego pola. Zasada zachowania momentu p

przyjęcie pozycji w pełni równoległej do linii tego pola. 

do jego precesji wokół linii przyło

w fazie, czas relaksacji spin-spin okre

nie był przedmiotem badań niniejszej pracy.

4.3.  Oscylacje Rabiego

Oscylacjami Rabiego nazywane s

układu kwantowego odpowiednim zaburzeniem (zazwyczaj 

[17]. W przypadku centrów NV

o ms = 0 i ms = ±1. W niniejszej pracy, 

za pomocą pola mikrofalowego dostrojon

Rysunek 6. (a) Sekwencja impulsów wykorzystywana do obserwacji oscylacji Rabiego. Pomiaru 

dokonuje się w funkcji długo

przypadku w zakesie 0-800 ns)

(Z pracy [1]).  
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Czas relaksacji poprzecznej T2 

ętrznym polu magnetycznym populacja spinów zostaje spolar

linii tego pola. Zasada zachowania momentu pędu uniemożliwia momentom magnetycznym próbki 

równoległej do linii tego pola.  Istnienie składowej poprzecznej 

przyłożonego pola. W stanie początkowym precesja 

spin określa szybkość rozfazowania układu. Czas relaksacji poprzecznej T

ń niniejszej pracy. Metoda jego pomiaru jest opisana np. w pracy [16

biego 

biego nazywane są drgania powstające przez sprzężenie stanów 

odpowiednim zaburzeniem (zazwyczaj zmiennym polem 

]. W przypadku centrów NV- rolę dwupoziomowego układu kwantowego pełni

W niniejszej pracy, oscylacje Rabiego bada się przy użyciu technik impulsowych

 pola mikrofalowego dostrojonego w pobliże rezonansu z badanym przejś

(a) Sekwencja impulsów wykorzystywana do obserwacji oscylacji Rabiego. Pomiaru 

 w funkcji długości impulsu mikrofalowego o częstotliwości rezonansowej

800 ns). (b) Oscylacje Rabiego zarejestrowane dla centrum barwnego NV

trznym polu magnetycznym populacja spinów zostaje spolaryzowana wzdłuż 

liwia momentom magnetycznym próbki 

składowej poprzecznej spinu prowadzi 

tkowym precesja spinów jest zgodna 

. Czas relaksacji poprzecznej T2 

iaru jest opisana np. w pracy [16]. 

ężenie stanów dwupoziomowego 

olem elektromagnetycznym) 

owego pełnią stany podstawowe 

życiu technik impulsowych, 

e rezonansu z badanym przejściem. 

 

(a) Sekwencja impulsów wykorzystywana do obserwacji oscylacji Rabiego. Pomiaru 

ści rezonansowej (w tym 

Oscylacje Rabiego zarejestrowane dla centrum barwnego NV-. 



 

Wzbudzenie drgań zachodzi przez oddziaływanie na próbk

dobranej, by ich energia była równa ró

Rabiego obserwuję się przez cykliczn

stanów z poziomu o ms = 0 na poziom o m

4.4.  Optycznie wykrywany rezonans magnetyczny, 

Optycznie wykrywany rezonans magnetyczny, 

dokładnej wartości rozszczepienia mi

w przypadku oscylacji Rabiego, oddziaływanie promieniowania mikrofalowego o odpowiedniej 

prowadzi do przemieszczenia populacji 

Pomiar polega na oddziaływaniu na układ mikrofalami z

jednoczesnej obserwacji zmian poziomu fluorescencji. Spadek i

promieniowania oznacza oddziaływanie cz

między podpoziomami stanu podstawowego centrum NV

odpowiadają energiom przejścia z napomp

oraz ms = +1. 

Rysunek 7. Widmo ODMR centrum NV

częstotliwości odpowiadających ró

fluorescencji układu - przeniesienie populacji stanó

rezonansu oraz |+��〉 dla prawego.

Widoczne na rys.7 rozszczepienie rezonansu jest wynikiem istnienia napr
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ń zachodzi przez oddziaływanie na próbkę mikrofalami o cz

dobranej, by ich energia była równa różnicy między poziomami energetycznymi tych stanów. Oscylacje 

ę przez cykliczną zmianę poziomu fluorescencji w miarę

= 0 na poziom o ms = ±1 i odwrotnie. 

Optycznie wykrywany rezonans magnetyczny, ODMR

wykrywany rezonans magnetyczny, ODMR jest techniką pozwalaj

rozszczepienia między podpoziomami stanu podstawowego. Podobn

biego, oddziaływanie promieniowania mikrofalowego o odpowiedniej 

prowadzi do przemieszczenia populacji spinów z napompowanego stanu o ms = 0 

oddziaływaniu na układ mikrofalami z zadanego zakresu cz

jednoczesnej obserwacji zmian poziomu fluorescencji. Spadek intensywno

promieniowania oznacza oddziaływanie częstotliwości rezonansowej odpowiadają

dzy podpoziomami stanu podstawowego centrum NV-. Widoczne na wykresie minima fluorescencji 

ścia z napompowanego stanu podstawowego o ms = 0 do stanów o m

. Widmo ODMR centrum NV - w zerowym polu magnetycznym 

ących różnicy energii między stanami �|�〉 a |±��〉 obserwowany jest spadek 

przeniesienie populacji stanów z poziomu �|�〉 na poziom 

� dla prawego. 

Widoczne na rys.7 rozszczepienie rezonansu jest wynikiem istnienia naprężeń

 mikrofalami o częstotliwości tak 

mi energetycznymi tych stanów. Oscylacje 

 poziomu fluorescencji w miarę przenoszenia populacji 

ODMR 

ą pozwalającą na wyznaczenie 

dzy podpoziomami stanu podstawowego. Podobnie jak 

biego, oddziaływanie promieniowania mikrofalowego o odpowiedniej energii 

= 0 do poziomu o ms = ±1. 

zadanego zakresu częstotliwości przy 

ntensywności emitowanego 

ci rezonansowej odpowiadającej energii przejścia 

Widoczne na wykresie minima fluorescencji 

= 0 do stanów o ms = -1 

 

 (z pracy [1]). Dla 

� obserwowany jest spadek 

na poziom |-��〉 dla lewego 

ężeń w badanym krysztale. 



 

Jak wspomniano w podrozdziale 3.1.

orientacji. Przyłożenie zewnętrznego pola magnetycznego wywiera na defekt wpływ zale

wzajemnego ukierunkowania linii pola i osi tego defektu. W 

w każdej z czterech orientacji doś

przy czym najsilniejszy wpływ wywiera ono na centra ustawione równolegle do linii pola.

ODMR próbki poddanej oddziaływaniu ze

rezonansów. Przyłożone pole rozszczepia podpoziomy o m

orientacjach doświadczają oddziaływania zale

magnetyczne umożliwia zaobserwowanie do o

Rysunek 8. Schemat obrazuj

(wg. pracy [1]). (a) Możliwe poło

w zewnętrznym polu magnetycznym widmo ODMR odpowiednio dla pól B

 

17 

k wspomniano w podrozdziale 3.1., centrum NV- może przyjąć w sieci jedną

ętrznego pola magnetycznego wywiera na defekt wpływ zale

linii pola i osi tego defektu. W przypadku niezdegenerowanym

dej z czterech orientacji doświadczają innego oddziaływania z zewnętrznym polem magnetycznym, 

przy czym najsilniejszy wpływ wywiera ono na centra ustawione równolegle do linii pola.

ODMR próbki poddanej oddziaływaniu zewnętrznego pola B obserwuje się

one pole rozszczepia podpoziomy o ms = ±1, przy czym 

ą oddziaływania zależnego od kierunku linii pola. Odpowiednio przyło

liwia zaobserwowanie do ośmiu rezonansów. 

Schemat obrazujący oddziaływanie zewnętrznego pola magnetycznego na próbk

żliwe położenia atomu azotu względem wakancji. (b) Rozszczepione 

nym polu magnetycznym widmo ODMR odpowiednio dla pól B0 oraz Bnet

 

w sieci jedną z czterech możliwych 

trznego pola magnetycznego wywiera na defekt wpływ zależny od 

ezdegenerowanym centra 

ętrznym polem magnetycznym, 

przy czym najsilniejszy wpływ wywiera ono na centra ustawione równolegle do linii pola. W widmie 

trznego pola B obserwuje się zwiększenie liczby 

= ±1, przy czym centra o różnych 

Odpowiednio przyłożone pole 

 

la magnetycznego na próbkę 

m wakancji. (b) Rozszczepione 

net. 



 

5. Eksperyment 

5.1.  Opis układu eksperymentalnego

Układ eksperymentalny zbudowany 

spektroskopii emisyjnej. Podstawowymi elementami uk

stany 3E i ew. wyższe (np. laser 532

emitowanego, detektor promieniowania o długo

oraz urządzenia umożliwiające akwizycj

przypadku oscyloskop oraz komputer.

wykorzystywano magnesy stałe. 

Rysunek 9. Schemat ideowy eks

wzbudza fluorescencję próbki

odpowiednich filtrów i rejestrowane na detektorze

oddziaływaniu sekwencji impulsów promieniowania mikrofalowego.

sterującą mikrofalami i modulatorem akusto

PC to komputer, OSC oznacza oscyloskop u

krótkoogniskową soczewkę (obiektyw mikroskopwy)

Układ sterowania sekwencją

zbudowany w oparciu o programowalny generator sygnałów TTL

przez SinCore Technologies. Zadana sekwencja impulsów wyprowadzana jest na wej
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Opis układu eksperymentalnego 

Układ eksperymentalny zbudowany został w konfiguracji umożliwiającej rejes

Podstawowymi elementami układu są: źródło promieniowania

laser 532 nm), filtry i zwierciadła izolujące wią

emitowanego, detektor promieniowania o długości fal 637 nm, generator mikrofal ze wzmacniaczem, 

ące akwizycję danych i odpowiednie sterowanie sekwencj

przypadku oscyloskop oraz komputer. Jako źródło zewnętrznego promieniowania magnetycznego 

 

. Schemat ideowy eksperymentu. Sekwencja impulsów światła zielonego (532 nm) 

próbki  P. Emitowane światło czerwone (632 nm) jest izolowane przy u

odpowiednich filtrów i rejestrowane na detektorze D. Równolegle próbka poddawana jest 

encji impulsów promieniowania mikrofalowego. PB oznacza 

i modulatorem akusto-optycznym (AOM) za pośrednictwem przeł

oznacza oscyloskop użyty do zbierania danych z detektora. O

ę (obiektyw mikroskopwy). 

Układ sterowania sekwencją impulsów oraz modulacji sygnału laserowego i mikrofalowego został 

zbudowany w oparciu o programowalny generator sygnałów TTL PulseBlaster

Zadana sekwencja impulsów wyprowadzana jest na wej

ącej rejestrację widm metodą 

promieniowania wzbudzającego 

ące wiązkę promieniowania 

ci fal 637 nm, generator mikrofal ze wzmacniaczem, 

 danych i odpowiednie sterowanie sekwencją impulsów - w tym 

trznego promieniowania magnetycznego 

 

światła zielonego (532 nm) 

wiatło czerwone (632 nm) jest izolowane przy użyciu 

. Równolegle próbka poddawana jest 

PB oznacza szybką kart ę 

rednictwem przełączników (S), 

zbierania danych z detektora. O oznacza 

 impulsów oraz modulacji sygnału laserowego i mikrofalowego został 

PulseBlaster [18] wyprodukowany 

Zadana sekwencja impulsów wyprowadzana jest na wejście przełącznika. 
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W zależności od poziomu sygnału TTL, przełącznik aktywuje odpowiedni sygnał mikrofalowy lub, 

w przypadku lasera, sterujący modulatorem akusto-optycznym (AOM). 

5.2.  Opis programu 

Główną część pracy stanowiło stworzenie oprogramowania sterującego eksperymentem impulsowej 

spektroskopii mikrofalowo-optycznej, jego uruchomienie i wykonanie serii pomiarów testowych 

pozwalających  zaobserwować charakterystyczne zjawiska (m. in. rezonanse magnetyczne, oscylacje 

Rabiego, relaksację spinową) w centrach barwnych NV- . Podstawowe funkcje programu to odpowiednia 

synchronizacja sekwencji impulsów, programowa konfiguracja generatorów mikrofal oraz oscyloskopu, 

akwizycja danych w funkcji wybranego parametru oraz obróbka i zapis pomiarów do pliku. Aplikacja 

została w całości wykonana w środowisku LabVIEW. 

 

 

Rysunek 10. Pierwsza z trzech zakładek wyświetla w czasie rzeczywistym rejestrowane widmo 

ODMR, fazę wykonywania pomiaru oraz aktualnie skanowaną częstotliwość. Pozwala też wybrać 

lokalizację zapisu plików wynikowych. 

 



 

Stworzono trzy równoległe wersje programu pozwalaj

oscylacji Rabiego oraz relaksacji spin

ODMR. Wszystkie wersje programu s

sekwencję pomiarów w funkcji dowolnie wybranego parametru 

różnych wartości mocy. 

5.3.  Opis sekwencji impulsów

Laserowo-mikrofalowa spektroskopia impulsowa wykorzystuje wiele rodzajów sekwencji, 

różniących się m. in. liczbą impulsów mikrofalowych, czasem ich trwania lub cz

promieniowania mikrofalowego działaj

na najprostszym możliwym przypadku 

(pompującego i odczytującego) ora

wzbudzenia optycznego. 

Rysunek 11. Schemat wykorzystywanej sekwencji impulsów. Parametrami wpływaj

stopnień polaryzacji układu s

długość impulsu mikrofalowego oraz czas ciemny upływaj

a początkiem impulsu odczytuj

5.3.1. Funkcje impulsów laserowych

Krótki czas życia stanu wzbudzonego pozwala z dobrym przybli

promieniowania o długości fali 

lasera na próbkę. Oznacza to

aktywności lasera. 
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Stworzono trzy równoległe wersje programu pozwalające na rejestrację odpowiednio 

iego oraz relaksacji spin-sieć. Powyżej przedstawiono zakładkę z wykresem

Wszystkie wersje programu są kompatybilne z modułem nadrzędnym pozwalaj

 pomiarów w funkcji dowolnie wybranego parametru - np. pomiar oscylacji Rabiego dla 

ji impulsów 

spektroskopia impulsowa wykorzystuje wiele rodzajów sekwencji, 

ą impulsów mikrofalowych, czasem ich trwania lub cz

mieniowania mikrofalowego działającego w obrębie jednej sekwencji. W niniejszej pracy skupiono si

żliwym przypadku - sekwencji złożonej z dwóch impulsów laserowych 

ącego) oraz jednego impulsu mikrofalowego, przy st

. Schemat wykorzystywanej sekwencji impulsów. Parametrami wpływaj

 polaryzacji układu są przede wszystkim częstotliwość promieniowania mikrofalowego, 

ulsu mikrofalowego oraz czas ciemny upływający między końcem impulsu mikrofalowego 

tkiem impulsu odczytującego. 

Funkcje impulsów laserowych 

ycia stanu wzbudzonego pozwala z dobrym przybliżeniem zało

 637 nm następuje jedynie w momencie bezpoś

Oznacza to, że sygnał pomiarowy rejestrowany jest jedynie w chwilach 

ę odpowiednio widma ODMR, 

ę z wykresem wynikowym 

ędnym pozwalającym uruchamiać 

np. pomiar oscylacji Rabiego dla 

spektroskopia impulsowa wykorzystuje wiele rodzajów sekwencji, 

 impulsów mikrofalowych, czasem ich trwania lub częstotliwością 

bie jednej sekwencji. W niniejszej pracy skupiono się 

onej z dwóch impulsów laserowych 

z jednego impulsu mikrofalowego, przy stałych parametrach 

 

. Schemat wykorzystywanej sekwencji impulsów. Parametrami wpływającymi na 

 promieniowania mikrofalowego, 

cem impulsu mikrofalowego 

żeniem założyć, że fluorescencja 

puje jedynie w momencie bezpośredniego oddziaływania 

t jedynie w chwilach 
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W podrozdziale 3.3. opisano mechanizm optycznego pompowania układu wytwarzającego 

polaryzację spinową stanu podstawowego. Rozpoczynający sekwencję impuls laserowy kreuje 

polaryzację spinową układu, co przekłada się bezpośrednio na maksymalny poziom fluorescencji 

wzbudzonej próbki. 

Drugi impuls laserowy nazywany jest impulsem odczytującym. Zgodnie z zależnością opisaną 

w podrozdziale 3.4., stopień polaryzacji stanu podstawowego jest ściśle związany z poziomem 

fluorescencji układu. Fragment sekwencji zawarty pomiędzy impulsami lasera może oddziaływać na 

populację spinów zmieniając stopnień polaryzacji wzbudzonej przez impuls pompujący. Funkcją 

drugiego impulsu laserowego jest „odczytanie” tej zmiany. 

W momencie pojawienia się impulsu odczytującego, układ rozpoczyna emisję promieniowania 

o natężeniu proporcjonalnym do stopnia polaryzacji układu. Właśnie ten sygnał - zarejestrowany 

na samym początku impulsu odczytującego - niesie faktyczną informację o wpływie obszaru zawartego 

między impulsami lasera na polaryzację stanów. Dalsza część impulsu odczytującego zachowuje się jak 

impuls pompujący i ponownie rozpoczyna proces optycznego pompowania, który trwa do momentu 

osiągnięcia pełnej polaryzacji lub zostaje przerwany wraz z końcem impulsu odczytującego. 

Znormalizowany poziom fluorescencji jest podstawową informacją dla wszystkich technik 

pomiarowych wykorzystujących optyczną detekcję polaryzacji. Oznacza to, że dla każdej sekwencji 

impulsów istotne znaczenie mają dwie rejestrowane wartości - poziom fluorescencji układu sprzed 

rozpoczęcia sekwencji oraz ten zarejestrowany bezpośrednio na początku impulsu odczytującego. 

Stosunek tych wartości to jeden punkt na rejestrowanym widmie lub przebiegu. 

5.3.2. Opis parametrów sekwencji 

Impuls pompujący oraz impuls odczytujący mają kluczowe znaczenie dla pomiaru, jednak ich rola 

sprowadza się do prostego przygotowania układu oraz odczytania jego stanu po sekwencji oddziaływań 

mikrofalowych. W wykonywanych pomiarach czasy obu impulsów wynosiły 1ms, a kolejne sekwencje 

następowały po sobie w taki sposób, że koniec impulsu odczytującego był jednocześnie początkiem 

impulsu pompującego następnej sekwencji. 

Parametrami mającymi największy wpływ na wyniki pomiarów są  częstotliwość i moc mikrofal, 

długość impulsu mikrofalowego oraz czas ciemny DT występujący pomiędzy impulsem mikrofalowym 

a impulsem odczytującym. Ze względu na pewną bezwładność modulatora akustyczno-optycznego, 

między impulsem pompującym a mikrofalowym wprowadza się stałe opóźnienie rzędu setek nanosekund. 
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Rysunek 12. Panel konfiguracyjny generatora mikrofal oraz parametrów czasowych sekwencji 

impulsów w programie do rejestracji widm ODMR. W widocznym przykładzie parametrem 

zmieniającym się w kolejnych sekwencjach jest częstotliwość mikrofal. 

Jak wspomniano wcześniej, pojedyncza sekwencja impulsów pozwala odczytać znormalizowany 

poziom fluorescencji jednego punktu otrzymanych obrazów. Pomiary wykonuje się w funkcji wybranego 

parametru sekwencji. Przykładowo, widmo ODMR rejestruje się dla serii pomiarów o różnych 

częstotliwościach promieniowania mikrofalowego, a oscylacje Rabiego obserwuje się przez ustalenie 

stałej częstotliwości rezonansowej mikrofal i wykonanie szeregu pomiarów o rosnącej długości czasu ich 

oddziaływania. 

5.4.  Rejestracja poziomu fluorescencji 

Istotnym zagadnieniem pojawiającym się w trakcie rejestracji poziomu fluorescencji jest 

odpowiednie uśrednienie sygnału. Pojedynczy pomiar obarczony jest z reguły dużym błędem, dlatego 

oscyloskop pracuje w trybie Averaging, a każdy przebieg jest wynikiem serii uśrednień wykonanych dla 

powtórzonej zadaną liczbę razy sekwencji o stałych parametrach. 

Pojedynczy odczyt z oscyloskopu może zawierać nawet 16000 punktów [19]. Natomiast do 

wyznaczenia znormalizowanego poziomu fluorescencji potrzebne są dwa punkty - maksymalny poziom 
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fluorescencji oraz poziom fluorescencji zarejestrowany w momencie pojawienia się impulsu 

odczytującego. Niestety, nawet duża liczba uśrednień wykonywanych przez oscyloskop nie eliminuje 

wszystkich szumów pomiarowych. Dlatego oba punkty potrzebne do wyznaczenia poziomu fluorescencji 

uzyskiwane są jako średnia szeregu punktów odczytanych z odpowiednich obszarów przebiegu 

oscyloskopu. 

Warto zwrócić uwagę, że uśrednienie następuje niejako w dwóch wymiarach - najpierw w skali 

amplitudy sygnału fluorescencji przez oscyloskop, a następnie w skali czasu przez oprogramowanie. 

Ostatecznie, np. dla 1024 uśrednień wykonywanych przez oscyloskop oraz programowego uśrednienia 

1000 sąsiednich punktów przebiegu, pojedynczy punkt odpowiadający poziomowi fluorescencji jest 

wynikiem ponad miliona uśrednień. 

 

Rysunek 13. Panel konfiguracyjny oscyloskopu. Wykres przedstawia poziomy fluorescencji 

rejestrowane przez detektor w trakcie trwania pojedynczej sekwencji impulsów. Na wykresie można 

wyróżnić trzy obszary, idąc od lewej: (1) rejestrowany w trakcie trwania impulsu pompującego 

maksymalny poziom fluorescencji układu - zaznaczony na niebiesko; (2) brak fluorescencji związany 

z wyłączeniem lasera (po ok. 2,5x10-5 s), w tym obszarze następuje oddziaływanie impulsu 

mikrofalowego; (3) wywołanie przez impuls odczytujący lasera fluorescencji proporcjonalnej 

do stopnia polaryzacji układu. Pojedynczy punkt w widmie ODMR jest stosunkiem średniej wartości 

z obszaru oznaczonego na czerwono (początkowy fragment pominięty ze względu na wzbudzane 

sprzętowo oscylacje) do średniej wartości z obszaru oznaczonego na niebiesko.  



24 
 

6. Pomiary 

6.1. Oscylacje Rabiego 

6.1.1. Pomiar w zerowym polu magnetycznym 

Ze względu na odwołania pojawiające się w kolejnych podrozdziałach, prezentacja wyników zostanie 

rozpoczęta od oscylacji Rabiego.  Należy jednak zaznaczyć, że pomiary ODMR i oscylacji Rabiego są 

w pewien sposób komplementarne - oscylacje obserwuje się dla częstotliwości rezonansowych 

odczytanych z widma ODMR, z drugiej strony odczytanie czasu oddziaływania mikrofal 

doprowadzającego układ do stanu minimalnej fluorescencji (tzw. czasu π) pozwala na zarejestrowanie 

widma ODMR o optymalnym kontraście. 

 

Rysunek 14. Oscylacje Rabiego dla częstotliwości 2873 MHz i różnych mocy mikrofal w zerowym 

polu magnetycznym. 

Dla odczytanej częstotliwości rezonansowej 2873 MHz odpowiadającej przejściu ze stanu 

podstawowego �|0〉 do stanu podstawowego |+�1〉 dla układu znajdującego się w zerowym polu 
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magnetycznym, wykonano serię pomiarów rejestrujących oscylacje Rabiego dla różnych mocy mikrofal, 

które przedstawia rys. 14. 

Zaobserwowano zmniejszenie okresu oscylacji Rabiego. Widoczny jest również wyraźny wpływ 

mocy na maksymalny spadek poziomu fluorescencji (kontrast), który wacha się od ok. 4% dla -14 dBm 

do prawie 12% dla 4 dBm. Odczytane z wykresów długości impulsów π odpowiadające kolejnym 

wartościom mocy zostały wykorzystane przy rejestracji widm ODMR z rys. 17. Zarejestrowane oscylacje 

są mało wyraźne i niemal zanikają dla mocy niższych niż -6 dBm. 

6.1.2. Pomiar w niezerowym polu magnetycznym 

Kolejna seria pomiarów została wykonana dla próbki umieszczonej w zewnętrznym polu 

magnetycznym o wartości ok. 20 G. Pole to było wytworzone przez zbliżenie do próbki słabego magnesu 

stałego. Takie pole rozszczepia widmo ODMR na szereg składowych, których częstotliwości można 

odczytać podobnie jak dla zerowego pola. Wykonano serię pomiarów w zakresie od -14 dBm do 4 dBm 

dla częstotliwości rezonansowej 2931 MHz. 

 

Rysunek 15. Oscylacje Rabiego dla częstotliwości 2931 MHz i różnych mocy mikrofal 

w zewnętrznym polu magnetycznym  o wartości ok. 20 G. 
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Jak widać z rys. 15, próbka umieszczonej w zewnętrznym polu magnetycznym wykazuje znacznie 

wyraźniejsze i wolniej zanikające oscylacje Rabiego, co interpretujemy jako efekt oddziaływania 

promieniowania mikrofalowego na jedną, wybraną orientacją defektu NV-. W zerowym polu 

magnetycznym linie rezonansowe poszczególnych orientacji są zdegenerowane, co uniemożliwia 

oddziaływanie mikrofalami na konkretny kierunek.  

Odczytane z wykresów długości impulsów π odpowiadające kolejnym wartościom mocy zostały 

wykorzystane przy rejestracji widm ODMR z rys. 17. 

Dla układu umieszczonego w tym samym polu magnetycznym, zarejestrowano oscylacje Rabiego dla 

wszystkich ośmiu rezonansów przy stałej mocy 0 dBm. Częstotliwości rezonansowe zostały odczytane 

z widma ODMR próbki. 

 

Rysunek 16. Oscylacje Rabiego dla ośmiu częstotliwości rezonansowych próbki umieszczonej w 

zewnętrznym polu magnetycznym o wartości ok. 20 G i mocy mikrofal 0 dBm. 

Z rys. 16 widać, że okres oscylacji Rabiego dla zmienia się dla poszczególnych częstotliwości 

rezonansowych. Oznacza to, że można spodziewać się ewolucji widma ODMR w funkcji czasu działania 

promieniowania mikrofalowego. Z analizy długości impulsów π dla poszczególnych składowych 
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rozszczepionego widma wynika, że dla długości impulsu mikrofal z zakresu 50-150 ns, wyraźniejsze 

powinny być rezonanse znajdujące się z prawej strony widma, natomiast dla czasów z zakresu 250-400 ns 

- te z lewej. Ewolucję widma ODMR w funkcji czasu impulsu MW przedstawia rys. 19 zawarty 

w podrozdziale 6.2.2. poświęconym opisowi widm ODMR w zewnętrznym polu magnetycznym. 

6.2.  ODMR 

6.2.1. Pomiar w zerowym polu magnetycznym 

Dla odczytanych z oscylacji Rabiego (rys. 14) czasów impulsów π zarejestrowano serię widm ODMR 

w funkcji mocy promieniowania mikrofalowego. Rys. 17 przedstawia zbiorcze zestawienie otrzymanych 

widm. Widoczne jest wyraźne zwiększenie kontrastu i poszerzenie widma wraz ze wzrostem mocy 

mikrofal. Uzyskany kontrast mieści się w przedziale od 4% dla -14 dBm do 12% dla 4 dBm, co pozostaje 

w zgodzie z wartościami amplitud oscylacji Rabiego dla poszczególnych mocy. 

 

Rysunek 17. Seria widm ODMR zarejestrowanych w funkcji mocy impulsu mikrofalowego w 

zerowym polu magnetycznym. Czas trwania impulsu π został odczytany z oscylacji Rabiego (rys. 14) 

dla każdej mocy z osobna. 

6.2.2. Pomiar w niezerowym polu magnetycznym 

Identyczną procedurę, jak tę opisaną dla zerowego pola magnetycznego, przeprowadzono dla próbki 

umieszczonej w zewnętrznym polu magnetycznym. Z oscylacji Rabiego zarejestrowanych dla 
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częstotliwości rezonansowej 2931 MHz odczytano czasy trwania impulsów π dla poszczególnych mocy, 

następnie zarejestrowano serię widm ODMR dla zmiennych wartości amplitudy. Podobnie jak dla 

zerowego pola, dla większych mocy można zaobserwować poprawę kontrastu oraz zwiększenie 

szerokości rezonansów. 

 

Rysunek 18. Seria widm ODMR zarejestrowanych w funkcji mocy impulsu mikrofalowego. Czas 

trwania impulsu π został odczytany z oscylacji Rabiego (rys. 15) dla każdej mocy z osobna. Próbka 

została umieszczona w zewnętrznym polu magnetycznym o wartości ok. 20 G. 

Z oscylacji Rabiego zarejestrowanych dla poszczególnych częstotliwości rezonansowych 

powyższego widma ODMR (rys. 16) wynika zależność czasu π od częstotliwości. Na rys. 19 

przedstawiono serię widm ODMR zarejestrowanych dla różnych czasów impulsu mikrofalowego o mocy 

0 dBm. Zgodnie z oczekiwaniami można zaobserwować zmianę kształtu widma wraz ze zmianą czasu 

oddziaływania promieniowania mikrofalowego (rys. 19). 

Na wykresie można zaobserwować ewolucję widma - najpierw dla krótkich czasów pojawiają się 

rezonanse dla częstotliwości o krótszym okresie oscylacji Rabiego; następnie widmo przechodzi do stanu 

o zrównoważonym kontraście, są to czasy ok. 200 ns, kiedy rezonanse o większym okresie oscylacji 

Rabiego stają się widoczne, a rezonanse o mniejszym okresie oscylacji Rabiego nie osiągają jeszcze 
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kolejnego maksimum fluorescencji (czyli minimum kontrastu); dla dłuższych czasów impulsu MW 

obserwuje się chwilowy zanik rezonansów dla częstotliwości 2893 MHz, 2908 MHz oraz 2931 MHz. 

Warto zauważyć, że dalsze wydłużanie czasu oddziaływania mikrofal doprowadzi do osiągnięcia innych, 

nowych kształtów widma, co jest związane z rozmaitymi efektami nieliniowymi, wykraczającymi poza 

tę pracę. 

 

Rysunek 19. Ewolucja widma ODMR próbki umieszczonej w zewnętrznym polu magnetycznym 

w funkcji długości impulsu mikrofalowego. Moc mikrofal - 0 dBm, wartość pola magnetycznego - 

ok. 20 G. 

Z rys. 19 wynika, że nie istnieje jedna długość impulsu mikrofalowego, która maksymalizowałaby 

kontrast wszystkich rezonansów jednocześnie. Jest to m.in. wynikiem zależności wydajności anteny 

mikrofalowej od częstotliwości. Rozsądnym rozwiązaniem wydaje się być podzielenie widma na 

fragmenty i rejestracja każdego z rezonansów z wykorzystaniem charakterystycznego dla danej 

częstotliwości impulsu π. Czasy impulsów mikrofalowych dla poszczególnych rezonansów odczytano 

z odpowiednich oscylacji Rabiego (rys. 16). Zoptymalizowane ten sposób widmo przedstawia rys. 20.  
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Rysunek 20. Widmo ODMR próbki umieszczonej w zewnętrznym polu magnetycznym o wartości 

ok. 20 G. W celu maksymalizacji kontrastu poszczególnych rezonansów, przedział częstotliwości został 

podzielony na osiem obszarów. Dla każdego z obszarów czas działania impulsu MW został, w oparciu 

analizę oscylacji Rabiego (rys. 16), dobrany tak, by zminimalizować poziom fluorescencji zawartego 

w nim rezonansu. 

6.3.  Relaksacja spin-sieć 

Z uwagi na lepszy kontrast, obserwację relaksacji spin-sieć przeprowadzono dla próbki znajdującej 

się w zerowym polu magnetycznym. Dla częstotliwości rezonansowej 2873 MHz (rys. 17) odczytano 

długość impulsu π dla mocy 0 dBm (rys. 14) wynoszącą ok. 230 ns. 

Przeprowadzono serię pomiarów polegających na  obserwacji zmiany poziomu polaryzacji układu 

w funkcji czasu ciemnego DT następującego między impulsem mikrofalowym a impulsem odczytującym. 

Przeprowadzono cztery pomiary, przy czym w jednym obserwowano relaksację spin-sieć poczynając 

od układu w pełni napompowanego, natomiast w pozostałych trzech układach początkowy poziom 

fluorescencji został obniżony przez impulsy o długości odpowiednio π/4, π/2 oraz π. 

Z uzyskanych pomiarów wynika, że kontrast 13 % uzyskiwany jest dla stanu w pełni 

zrównoważonego, czyli bez wyróżnionej polaryzacji. Jest to większa od maksymalnego kontrastu 

uzyskanego dla częstotliwości rezonansowych w widmach ODMR. Oznacza to, że polaryzacja układu nie 
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jest odwracana (nie następuje przeniesienie całości populacji z poziomu |�0〉 na |±�1〉), 

lecz jedynie osłabiana. 

Rys. 21 przedstawia relaksację typu spin-sieć dla czterech różnych początkowych stanów polaryzacji. 

Niezależnie od wartości startowej, układ dąży do jednego poziomu fluorescencji. Jest to poziom 

fluorescencji układu w pełni zrelaksowanego.  

 

Rysunek 21. Z lewej strony: oscylacje Rabiego dla mocy 0 dBm w zerowym polu magnetycznym. 

Z prawej strony: relaksacja spin-sieć obserwowana dla różnych stopni początkowej 

polaryzacji układu. 

Skoro różnica między stanem maksymalnie spolaryzowanym a zrównoważonym wynosi ok. 13%, 

możliwe wydaje się uzyskanie kontrastu rzędu 26% i obserwacja symetrycznej do zarejestrowanej 

relaksacji  spin-sieć. Teoretycznie, w opisanym przypadku wydłużanie czasu ciemnego DT powinno 

prowadzić do wzrostu fluorescencji układu. 
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7. Podsumowanie 

Wykonane oprogramowanie umożliwia proste i wygodne sterowanie eksperymentami impulsowej 

spektroskopii mikrofalowej. Trzy równoległe wersje aplikacji pozwalają na rejestrację widm ODMR, 

oscylacji Rabiego oraz przebiegów relaksacji spinowej spolaryzowanej próbki. Wykonano szereg 

pomiarów weryfikujących poprawność otrzymywanych danych uzyskując wyniki zgodne 

z oczekiwaniami i teorią.  

Dodatkowy moduł uruchamiający pomiary w funkcji zadanych parametrów (np. rejestracja widm 

ODMR lub oscylacji Rabiego dla różnych wartości mocy) pozwala na uzyskanie przekrojowych wyników 

obrazujących ewolucję układu przy zmianie wybranych ustawień oraz planowanie i wykonywanie całych 

sesji pomiarowych. Wszystkie prezentowane wyniki zostały zebrane w formie serii pomiarów 

o zmieniających się parametrach. 

Obecna wersja aplikacji umożliwia programowanie jedynie najprostszych sekwencji impulsów, 

jednak zawarte w niej moduły, takie jak opracowanie mechanizmu akwizycji danych czy komunikacja 

sprzętowo-programowa, stanowią fundament wszystkich technik impulsowych, a sama zmiana przebiegu 

sekwencji jest zabiegiem nieskomplikowanym. 

Przyszłe wersje programu przewidują m. in. wykorzystywanie sekwencji złożonych z wielu impulsów 

oraz wykorzystujących różne częstotliwości mikrofal w obrębie jednej sekwencji. Wykonana praca jest 

pierwszym krokiem do badań wykorzystujących zaawansowane techniki impulsowej spektroskopii 

mikrofalowej w centrach barwnych NV-. 
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