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Wstęp 

 

Celem niniejszej  pracy jest przedstawienie zagadnienia centrów barwnych azot - 

wakancja w diamencie (tzw. centra NV), a w szczególności ich zastosowania w 

magnetometrii. Głównym problemem rozważanym w tej pracy jest analiza metod pomiaru pól 

magnetycznych przy pomocy centrów NV oraz efektów wpływających na ich dokładność. 

Diament jest jedną z odmian alotropowych węgla (obok grafitu, grafenu, fulerenów, 

nanorurek, nanopianki oraz postaci amorficznej) cechującą się szeregiem unikalnych cech. 

Tradycyjnie swoje zastosowanie znajduje głównie ze względu na bardzo wysoką twardość i 

dobrą przewodność cieplną, np. w przemyśle do wyrobu materiałów ściernych, tnących, 

wierteł, do wyrobu twardościomierzy, past termoprzewodzących. Znajduje również  

zastosowanie w medycynie czy w dozymetrii. Ze względu na swoje walory estetyczne oraz  

właściwości optyczne jest cenionym kamieniem jubilerskim - odpowiednio oszlifowane 

diamenty noszą nazwę brylantów. 

Zwykło się uważać, iż  im czystszy jest diament tym jest cenniejszy. Współcześnie 

jednak coraz częściej wykorzystuje się diamenty z różnorakimi domieszkami. Diament 

zawierający odpowiednio kontrolowane domieszki może stać  się niezwykle użyteczny w 

nowoczesnej medycynie, może być elementem służącym do układów przetwarzających 

informację kwantową lub być wykorzystany w ultraczułej magnetometrii. 

W tej pracy skupiono się na właściwościach optycznych odpowiednio 

domieszkowanych diamentów z tzw. centrami barwnymi, czyli defektami absorbującymi 

światło. Centra barwne to defekty struktury krystalicznej zdolne do absorpcji i emisji światła 

widzialnego. Defekty te oddziałują ze światłem w podobny sposób co pojedyncze atomy, 

posiadając charakterystyczne widma absorpcyjne i emisyjne. Na szczególna uwagę zasługują 

tzw. centra  azot - wakancja  (Nitrogen-Vacancy- NV). Niezwykle interesujące są ich 

właściwości magnetyczne.  Niezerowa wartość spinu centrum NV
  
umożliwia wytworzenie 

tzw. polaryzacji spinowej. Dzięki tej własności znalazły one zastosowanie w różnorakich 

dziedzinach takich jak magnetometria, komputery kwantowe czy też jako źródła 

pojedynczych fotonów. 
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1. Struktura diamentu 
 

Diament jest jedną z odmian alotropowych węgla. Węgiel jest pierwiastkiem o liczbie 

atomowej 6 i strukturze elektronowej 1s
2
2s

2
2p

2
. Posiada on łącznie osiem izotopów, spośród 

których tylko dwa są trwałe. Są to: 𝐶12  stanowiący około 98,9% wszystkich atomów oraz 

𝐶13 . Innym wartym uwagi izotopem jest niestabilny węgiel 𝐶14  o czasie połowicznego 

rozpadu 5730 lat. Jest on stosowany w metodzie datowania radiowęglowego. 

Diament krystalizuje w strukturze tetraedrycznej - każdy atom węgla ma hybrydyzację 

𝑠𝑝3 i połączony jest wiązaniem kowalencyjnym z czterema innymi. Strukturę tę opisuje się 

jako sieć regularną przestrzennie centrowaną (fcc) z dwuatomową bazą (atomy bazy znajdują 

się w położeniach 000 i 
1

4

1

4

1

4
). Możliwa jest także struktura heksagonalna (tzw. struktura 

lonsdaelitu) jest ona jednak bardzo rzadko spotykana [1]. 

W warunkach normalnych, diament jest odmianą termodynamicznie niestabilną, 

aczkolwiek samorzutna przemiana diamentu w grafit jest procesem bardzo powolnym, 

zachodzi podczas ogrzewania diamentu bez dostępu powietrza. Istnieje możliwość 

wymuszenia procesu odwrotnego, jednakże wytwarzanie diamentu z grafitu wymaga 

zastosowania olbrzymich ciśnień.  

2. Defekty diamentu 
 

Występowanie defektów w strukturze diamentu jest zjawiskiem bardzo powszechnym. 

Najczęściej spotykanymi domieszkami do struktury diamentu są atomy azotu i boru. Azot jest 

na tyle powszechnie spotykanym defektem, że klasyfikacja diamentów została oparta na 

zawartości azotu w strukturze diamentu: 

 Typ I - diamenty zawierające od 25 do 3000 ppm azotu  

 Typ II - diamenty zawierające do 25 ppm azotu 

Często spotykane struktury defektów to: 

 Centrum P1 lub C - pojedynczy, substytucyjny atom azotu występujący w formie 

obojętnej lub pojedynczo naładowanej 

 Centrum A - dwa substytucyjne atomy azotu zajmujące sąsiadujące położenia w sieci 

krystalicznej 

 Centra NV - substytucyjne atomy azotu związane z wakancją (czyli nieobsadzonym 

węzłem w sieci) - opisane szerzej w dalszej części pracy 
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 Centra B lub 𝑉𝑁4 - cztery substytucyjne atomy azotu otaczające wakancję 

 Centra 𝑉𝑁3 lub𝑁3  - trzy substytucyjne atomy azotu otaczające wakancję 

 Centra 𝑉𝑁2 lub 𝐻3 - dwa substytucyjne atomy azotu wokół wakancji 

 inne bardziej złożone centra 

Wymienione typy defektów są przedstawione na Rysunku 1: 

 

 

 

Rysunek 1: Struktura defektów (kolejno od lewej): Centrum C, Centrum A, Centrum B i Centrum N3. 

Czarne kółka oznaczają atomy węgla, niebieskie z literą N to atomy azotu, zaś wakancje 

to białe kółka z literą V [2]. 

3. Struktura centrum NV 
 

Centrum NV jest stabilnym defektem struktury krystalicznej diamentu. Defekt 

ten składa się z atomu azotu i sąsiadującej z nim wakancji.  Możliwe są 4 różne konfiguracje 

orientacji centrum barwnego (Rysunek 1): 

 

Rysunek 2: Cztery możliwe konfiguracje przestrzenne centrum NV w strukturze diamentu [3]. 
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W większości przypadków te cztery orientacje są obsadzone jednorodnie. Niektóre 

z metod produkcji diamentów z centrami NV pozwalają na wybranie preferencyjnej 

orientacji, jednak pozostałe konfiguracje będą, do pewnego stopnia, także występować. 

Przykładem metody umożliwiającej uzyskanie diamentu z preferencyjną orientacją, jest 

metoda CVD.   

Centra NV występują głównie w dwóch stanach ładunkowych: wakancja może być 

obojętna elektrycznie (centrum NV0) lub posiadać ładunek ujemny (centrum NV−). Uważa się 

że centrum NV− bierze swój nadmiarowy elektron z pobliskiego domieszkowego atomu azotu 

(nie należącego do centrum NV). Z obu tych rodzajów, to centrum NV− posiada więcej 

interesujących i potencjalnie przydatnych właściwości, a co za tym idzie jest także znacznie 

lepiej zbadanym. Ze względu na fakt, iż przedmiotem badań w tej pracy były właśnie 

centra NV−, w dalszej części pracy sformułowanie "centrum NV" w domyśle oznacza 

"centrum NV−". 

4. Metody produkcji diamentów syntetycznych 
 

Wśród stosowanych obecnie metod produkcji diamentów stosowanych w przemyśle 

i badaniach naukowych można wyróżnić dwie najpowszechniej wykorzystywane: 

 Metoda HPHT (High Pressure High Temperature) - polega, zgodnie z nazwą, na 

hodowaniu diamentów z zarodka w warunkach wysokiego ciśnienia (> 50 000 𝑏𝑎𝑟) 

i wysokiej temperatury (> 1400℃), w których diament jest stabilną odmianą alotropową 

węgla. Metoda ta pozwala na stosunkowo tanią produkcję dużych ilości diamentów 

syntetycznych i jest z tego względu powszechnie wykorzystywana dla potrzeb przemysłu. 

Produkowane kryształy są jednak niewielkich rozmiarów (kilka milimetrów średnicy w 

przekroju). 

 Metoda CVD (Chemical Vapor Deposition) - polega na wprowadzaniu do komory 

odpowiednich mieszanek gazów zawierających węgiel, zjonizowaniu ich do stanu 

plazmowego z którego atomy węgla osadzają się na powierzchni. W porównaniu do metody 

HTHP, hodowla diamentów metodą CVD może zachodzić dla znacznie niższych wartości 

ciśnienia (0,01 − 1 𝑏𝑎𝑟) i temperatury (< 1000℃). W takich warunkach, stabilną odmianą 

alotropową węgla jest grafit, jednakże dodanie do mieszanki gazów wodoru (𝐻2), oprócz 

dostarczającego węgiel metanu (𝐶𝐻4), skutkuje ciągłym usuwaniem powstającej struktury 

grafitowej i efektywnym przyrostem struktury diamentu. Mimo mniejszej wydajności w 

produkcji masowej diamentów w porównaniu do metody HPHT, metoda CVD ma kilka zalet, 
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dzięki którym jest powszechnie stosowana do celów badań naukowych. Mianowicie, pozwala 

ona na hodowlę dużych (hodowane płytki diamentowe mogą osiągać rozmiary kilkunastu 

centymetrów przy grubości do kilku milimetrów), płaskich struktur dobrze nadających się na 

próbki do pomiarów. Ponadto, poprzez kontrolę składu mieszanki gazów w komorze, 

umożliwia precyzyjną kontrolę domieszek w strukturze diamentu, a co za tym idzie 

właściwości produktu końcowego. Dodatkowo, poprzez zmianę składu mieszanki gazów w 

trakcie wzrostu kryształów możliwe jest otrzymanie produktu o warstwach zawierających 

różne domieszki. 

5. Tworzenie centrów NV w kryształach diamentu  
 

Najczęściej stosowaną metodą produkcji diamentów zawierających centra NV, jest 

zastosowanie w metodzie CVD mieszanki gazów zawierającej azot (𝑁2). Większość 

powstałych w ten sposób defektów to pojedyncze atomy azotu zastępujące atomy węgla 

w strukturze diamentu. Niewielki ułamek (typowo mniej niż 0,5%) defektów stanowią centra 

NV. Koncentracja defektów obu rodzajów zależy od różnorakich parametrów procesu 

wzrostu, takich jak: ilość gazowego azotu wprowadzonego do komory, temperatury 

i ciśnienia w komorze itp. 

Koncentrację centrów NV można zwiększyć poprzez napromieniowanie próbki 

elektronami, co skutkuje wybijaniem atomów węgla ze struktury diamentu i co za tym idzie 

konwersją części defektów azotowych w centra NV. 

Inną metodą zwiększenia koncentracji centrów NV jest implantacja jonów azotowych 

(często stosuje się w tym celu izotop 𝑁15  w celu odróżnienia zaimplantowanych defektów od 

tych powstałych w trakcie wzrostu diamentu). Metoda polega na bombardowaniu próbek 

diamentowych jonami azotu co skutkuje wprowadzeniem dodatkowych defektów azotowych 

w strukturze diamentu. Następnym krokiem procesu jest wyżarzanie próbek w temperaturach 

ponad 600 ℃ w celu pobudzenia ruchu wakancji, które są w trakcie ruchu przechwytywane 

przez defekty azotowe, efektywnie tworząc dodatkowe centra NV. 

Tworzenie centrów NV poprzez implantację jonową ma kilka ważnych zalet 

w porównaniu do wprowadzania azotu podczas wzrostu diamentu w metodzie CVD. Po 

pierwsze pozwala ona na precyzyjną kontrolę ilości wprowadzonych do kryształu domieszek, 

a nawet do pewnego stopnia grubości i położenia warstwy domieszkowanej. Poprzez 

stosowanie odpowiednich metod, np. odpowiednio skupionego strumienia jonów, możliwe 

jest osiągnięcie precyzji implantacji centrów nawet rzędu ~10 𝑛𝑚. 
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Niestety, metoda ta nie jest wolna od wad, z których najistotniejszą w tej kategorii 

badań są pogorszone właściwości optyczne i spinowe implantowanych centrów w 

porównaniu do tych powstałych w procesie wzrostu kryształu. W szczególności, centra NV 

wprowadzone do struktury metodą implantowania cechuje mniejsza fotostabilność oraz 

krótsze czasy koherencji spinów. Prawdopodobnymi przyczynami tych wad są uszkodzenia 

struktury spowodowane procesem implantacji oraz formowanie się innych defektów (np. 

stabilnych aglomeratów wielu wakancji. 

Interesującą metodą umożliwiającą wyprodukowanie diamentów o dużej koncentracji 

centrów NV i jednocześnie o dobrych właściwościach optycznych, jest długotrwałe 

naświetlanie próbek diamentowych strumieniem elektronów o niskim natężeniu, przy 

jednoczesnym ich wyżarzaniu. Przy odpowiednim dobraniu natężenie strumienia jonów, 

produkcja wakancji zachodzi na tyle powoli, by w wyniku wyżarzania na bieżąco łączyły się 

one z defektami azotowymi, wydajnie minimalizując prawdopodobieństwo spotkania się 

i aglomeracji dwóch wakancji tym samym umożliwiając produkcję próbek o bardzo dużym 

stężeniu centrów. Jest to jednak metoda niezwykle czasochłonna w porównaniu do tych 

wcześniej opisanych. Korzystając z tej metody udało się np. wyprodukować w ciągu 12 dni 

ciągłego naświetlania strumieniem elektronów i wyżarzania próbkę o koncentracji centrów 

NV ~45 𝑝𝑝𝑚 przy całkowitej koncentracji defektów azotowych ~100 𝑝𝑝𝑚. Oznacza to, że 

uzyskane w uzyskanych próbkach, centra NV stanowiły blisko połowę wszystkich defektów 

azotowych. Pozostałe atomy azotu stanowią donory elektronów dla centrów NV
-
. 
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6. Struktura elektronowa centrum NV 
 

6.1 Struktura poziomów energetycznych 

Uproszczony schemat poziomów energetycznych centrum NV przedstawia Rysunek 3. 

 

Rysunek 3: Struktura poziomów energetycznych centrum NV w temperaturze pokojowej [4]. 

 

Traktowane jako całość, centrum NV posiada 6 elektronów:  

 3 niesparowane elektrony pochodzące od sąsiadujących atomów węgla, 

 2 elektrony pochodzące od atomu azotu, 

 1 dodatkowy elektron "zapożyczony" od pobliskiego defektu azotowego. 

W analizie stanów elektronowych łatwiej jest rozważać centrum NV jako posiadające dwie 

dziury zamiast sześciu elektronów. Jak widać na Rysunku 3, stanem podstawowym jest 

tryplet 𝐴2
3 , gdzie podpoziomy o spinowych liczbach wantowych 𝑚𝑠 = 0 ( |  0  ) oraz 

𝑚𝑠 = ±1 ( |  ±1  ) są rozdzielone w wyniku tzw. rozszczepienia zeropolowego o 𝐷𝑔𝑠 ≈

2,87 𝐺𝐻𝑧 wynikającego z oddziaływania spin-spin. Przyłożenie zewnętrznego pola 

magnetycznego 𝐵∥ równoległego do osi centrum znosi degenerację stanów |  ±1  w wyniku 

efektu Zeemana. Przesunięcie zeemanowskie dla każdego z tych  poziomów wynosi:         

Δ = 𝑚𝑠𝛾𝐵∥ gdzie 𝛾 =
𝑔𝜇𝑏


= 2,8 

𝑀𝐻𝑧

𝐺
 to tzw. stosunek żyromagnetyczny. Podobnie 

rozszczepiony jest wzbudzony stan 𝐸3 .  

Przejścia optyczne między stanami 𝐴2
3 , a 𝐸3  posiadają charakterystyczną wąską 

linię zerofononową (ZPL - Zero-Phonon Line) dla długości fali 637 𝑛𝑚 (1,945 𝑒𝑉) oraz 

szerokie pasmo boczne przesunięte od niej ku czerwieni. Jak to napisano poniżej, linia 

zerofononowa odpowiada przejściu pomiędzy najniższymi stanami fononowymi 
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(skwantowane oscylacje sieci) obu stanów elektronowych. Widma absorpcji i 

fotoluminescencji są przedstawione na Rysunku 4. 

 

 

Rysunek 4: Widmo absorpcji i fotoluminescencji dla centrów NV w diamencie [5]. 

 

Centra NV charakteryzują się wysoką fotostabilnością i nie tracą właściwości 

fotoluminescencyjnych pod wpływem długotrwałego naświetlania. Odróżnia je to od wielu 

innych barwników i także kropek kwantowych oraz czyni bardzo atrakcyjnymi do 

wykorzystania jako tzw. markery molekularne. Wprawdzie pod wpływem naświetlania 

następuje także efekt zmiany stanu ładunkowego (zamiana NV
-
 na NV

0
 i na odwrót), 

jednakże w wypadku światła zielonego (532 nm) proces ten jest na tyle powolny by można go 

było zaniedbać w analizie. 

Poza bezpośrednimi przejściami pomiędzy stanami 𝐴2
3 , a 𝐸3  dostępna jest w 

centrum NV także dodatkowa ścieżka poprzez stany singletowe 𝐴1
1  i 𝐸1 ,  rozdzielone linią 

zerofononową dla długości fali 1042 𝑛𝑚 (1,190 𝑒𝑉). Stany singletowe są obecnie 

intensywnie badane. Ze względu na to, że przejścia pomiędzy stanami trypletowymi a 

singletowymi odbywają się bez emisji fotonów (odbywają się poprzez emisję fononów), 

odstępy energetyczne między nimi nie są jeszcze dobrze zbadane. Dla opisu  widm  

optycznych  centrów NV stany singletowe można traktować jako kolektywny stan o 

efektywnym czasie życia ~200 𝑛𝑠. Przy takim założeniu można stosować przybliżenie 

systemu pięciopoziomowego, polegające na osobnym rozpatrywaniem dwóch podpoziomów 
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wzbudzonych (𝑚𝑠 = 0 oraz 𝑚𝑠 = ±1), dwóch poziomów podstawowych i  kolektywnego 

stanu singletowego. Możliwe przejścia optyczne między stanami są przedstawione na 

Rysunku 5. 

 

Rysunek 5: Zachowanie centrów NV przy wzbudzaniu optycznym w przybliżeniu systemu 

pięciopoziomowego [6]. 

 

Większość przejść pomiędzy stanem podstawowym i wzbudzonym odbywa się z 

zachowaniem rzutu spinu, czyli ms=0 (przejścia z |  𝑐  do |  𝑎  oraz z |  𝑑  do |  𝑏  i vice versa - 

Rysunek 5). Istnieje jednakże możliwość przejścia ze stanów wzbudzonych do podstawowych 

za pośrednictwem stanu singletowego |  𝑒 . Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że przejście z 

|  𝑑  do |  𝑒  jest bardziej prawdopodobne niż przejście z |  𝑐  do |  𝑒  podczas gdy przejście z |  𝑒  

do jednego z dwóch stanów podstawowych odbywa się z (w przyblizeniu) jednakowym 

prawdopodobieństwem. W związku z tym, ciągłe wzbudzanie optyczne centrum NV 

prowadzi do efektu tzw. pompowania optycznego stanu |  0 , czyli preferencyjnego obsadzenia 

stanu |  0  względem |  ±1 . Maksymalny stosunek obsadzenia stanu |  0  do |  ±1  zależy od 

częstotliwości przejść ze stanów |  𝑐  i  |  𝑑  do |  𝑒  oraz od natężenia pola mikrofalowego 

indukującego te przejścia i może sięgać 80% − 95%. 

Kluczowym jest fakt, że przy przejściu ścieżką alternatywną centrum spędza pewien 

czas w stanach singletowych, co oznacza że nie bierze wtedy udziału w emisji czerwonych 

fotonów (zamiast tego emitowane są fotony z zakresu podczerwonego - 1042 nm-, które są 

blokowane przez lustra dichroiczne, a więc nie są rejestrowane). Dodatkowy czas spędzony w 

stanach singletowych, w połączeniu z preferencyjnym przejściem z |  𝑑  do |  𝑒 , umożliwia 



14 
 

odczyt stanów spinowych centrum NV poprzez pomiar natężenia emitowanego czerwonego 

światła. 

 

6.2 Wpływ fononów na strukturę elektronową 

Elektrony w sieci oddziałują z fononami (fonon - to kwant drgań sieci krystalicznej), 

w wyniku czego następuje sprzężenie dyskretnych poziomów elektronowych z widmem 

fononów. W kryształach odległości poziomów fononowych są bardzo małe w rezultacie 

czego powstają ciągłe pasma poziomów elektronowo-fononowych. 

 

Rysunek 6: Modyfikacja poziomów energetycznych elektronowych przez wprowadzenie struktury 

fononowej. Poszczególne poziomy fononowe (oznaczone Ed1, … i Eg1, …) są 

skwantowane, ale tak gęste, że tworzą ciągłe pasma. Funkcje falowe poszczególnych 

poziomów fononowych są zaznaczone na czerwono, a przejścia indukowane przez 

światło przedstawiają pionowe strzałki [7]. 

 

Pomiędzy pasmami mogą występować przejścia optyczne. Jeśli np. w wyniku 

absorpcji fotonu nastąpi przejście ze stanu Ed1 do Eg3 (zielona strzałka), następuje szybkie 

przejście do dna górnego pasma - Eg1 (bez wypromieniowania fotonu). Po pewnym czasie 

następuje powrotne przejście optyczne do dolnego pasma - zwykle do stanu wzbudzonego 

(czerwona strzałka) i zaraz po tym szybkie przejście do stanu podstawowego Ed1(bez emisji 

fotonu). Wynika stąd, że widmo absorpcyjne jest przesunięte do wyższych energii, a pasmo 

emisyjne do niższych (patrz Rysunek 4).  

 Zgodnie z podaną wyżej definicją, jeśli podczas absorpcji i emisji przejścia zachodzą 

bez udziału fononów (pomiędzy najniższymi stanami fononowymi - przykładowo: Ed1 i Eg1), 
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to przejścia takie nazywamy to "zerofononowym". Energia jest taka sama zarówno dla 

absorpcji jak i emisji (dla centrum NV
-
 wynosi 1,945 eV co odpowiada długości fali 637 nm). 

 

6.3 Pompowanie optyczne układu 

Szczególnie interesującą cechą centrum NV jest jego wyjątkowa struktura 

elektronowa. Jako układ dwóch dziur może przyjmować konfiguracje o spinie zerowym 

(stany singletowe) lub spinie wynoszącym 1 (stany trypletowe). 

W zerowym polu magnetycznym, stan podstawowy centrum  NV jest rozszczepiony 

o około 2,87 𝐺𝐻𝑧 co odpowiada energii zaledwie 1,19 ∗ 10−5 𝑒𝑉. Z rozkładu Boltzmana 

wynika więc, że podpoziomy ms=0 oraz ms=±1 są z dobrym przybliżeniem równo  obsadzone 

 

 

 

Rysunek 3: Struktura poziomów energetycznych centrum NV w temperaturze pokojowej [4]. 

 

Pod wpływem oświetlenia światłem laserowym z zakresu energetycznego 

absorbowanego przez centrum następuje wzbudzenie elektronów, a następnie ich relaksacja 

do stanu podstawowego. W normalnych warunkach takie przejścia powinny zachowywać 

spin, jednakże w wyniku omówionego wyżej  "pompowania optycznego", podpoziom ms=0 

zostaje obsadzony bardziej niż podpoziomy ms=+1 i ms=-1. Efekt ten polega na 

wykorzystaniu  alternatywnej ścieżki relaksacji elektronów przez stany singletowe 
1
E i 

1
A, 

i przejściach ze stanu 
3
E do stanu 

1
E, bez emisji fotonu. Przejście takie jest znacznie bardziej 

prawdopodobne z podpoziomu (stanu  
3
E) o  ms= ±1, niż z ms=0 (około 40% szans 

w stosunku do praktycznie niewystępującego przejścia z  ms=0). Ze stanu  
1
E następuje dalej 
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przejście (z emisją fotonu) do stanu 
1
A1, a następnie do podpoziomu  ms=0 lub ms 

= ±1 (w przybliżeniu z równym prawdopodobieństwem) stanu 
3
A2. Sprawia to, że stan  

ms= ±1 zostaje zubożony na rzecz stanu ms=0. Odpowiednio długie działanie wiązki światła 

laserowego, prowadzi do nierównowagowego obsadzenia stanów  ms= ±1 

i ms=0. Maksymalny stopień polaryzacji podpoziomu ms=0 stanu trypletowego 
3
A2 może 

osiągnąć ok. 80% całej populacji stanów. Efekt ten jest nazywany optycznym pompowaniem 

układu. 

 

6.4 Zjawisko ODMR (Optically Detected Magnetic Resonance) 

Opisany powyżej mechanizm pompowania optycznego umożliwia optyczną detekcję 

stanu polaryzacji spinowej w centrach NV
-
. Gdy centrum jest wzbudzone z podpoziomu ms=0 

stanu 
3
A2, fluorescencja jest silniejsza (od około 10% do nawet 30%) niż ze stanów ms =±1.  

Po wytworzeniu polaryzacji spinowej stanu podstawowego możliwe jest generowanie 

przejść między podpoziomami o różnych liczbach ms przy użyciu promieniowania 

mikrofalowego o częstotliwości około 2,87 𝐺𝐻𝑧. Do wyznaczenia dokładnej wartości 

rozszczepienia między podpoziomami stanu podstawowego służy metoda ODMR - polega 

ona na rejestracji natężenia fluorescencji w funkcji częstotliwości użytych mikrofal. 

 

  

 

Rysunek 7: Przykładowe widmo ODMR (przy braku zewnętrznego pola magnetycznego). Dgs oznacza 

częstość przejścia między stanami ms=0 i ms=1, zaś Egs to rozszczepienie między 

stanami ms=+1 i ms=-1 [4]. 
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6.5 Rozszczepienie zeropolowe 

Widoczne na Rysunku 7 rozszczepienie rezonansów nie może pochodzić od efektu 

Zeemana (ze względu na brak pola magnetycznego). Za ten efekt odpowiada tzw. 

rozszczepienie zeropolowe (z ang. "Zero Field Splitting" - ZFS) zdefiniowane jako efekt 

znoszenia degeneracji kwantowej ze względu na momenty spinowe (degeneracji stanów   

ms=-1 i ms=+1 bez  zewnętrznego pola magnetycznego. Występuje ono w obecności więcej 

niż jednego, niesparowanego elektronu. Niesparowane elektrony oddziałują ze sobą i wnoszą 

poprawkę do potencjału w układzie, co skutkuje rozszczepieniem poziomów na dwa (lub 

więcej) podpoziomów energetycznych. Klasycznym przykładem ZFS jest (występujący także 

w centrach NV) tryplet spinowy (układ o spinie całkowitym S=1). Zaniedbując strukturę 

nadsubtelną hamiltonian stanu podstawowego centrum NV moża przedstawić jako: 

𝐻 = 𝐷𝑆𝑧
2 + 𝐸 𝑆𝑥

2 − 𝑆𝑦
2 + 𝑔𝜇𝐵𝑩 ∙ 𝑺 , 

gdzie: 𝑧 - kierunek osi symetrii centrum NV,  - stała Plancka, 𝐷 i 𝐸 - parametry 

rozszczepienia zeropolowego, 𝑆𝑥
2, 𝑆𝑦

2 i 𝑆𝑧
2 - macierze Pauliego, 𝑔 ≅ 2,0 - współczynnik 

Landego, 𝜇𝐵 - magneton Bohra. Trzeci człon w hamiltonianie pochodzi od efektu Zeemana, 

który w tym paragrafie przyjmujemy jako pomijalnie mały. 

Parametr osiowy rozszczepienia zeropolowego 𝐷 ≈ 2,87 𝐺𝐻𝑧 wynika 

z oddziaływania spin - spin dwóch niesparowanych elektronów defektu. Odpowiada on za 

rozszczepienie między stanami 𝑚𝑠 = 0 oraz 𝑚𝑠  = ±1 (patrz Rysunek 7). Zależy on silnie od 

fluktuacji temperaturowych, co jest jednym z istotnych ograniczeń dokładności pomiarów 

spektroskopowych przy pomocy centrów NV. Parametr nieosiowy 𝐸 wynika z lokalnych 

naprężeń w strukturze diamentu, zaburzających symetrię centrum NV i silnie zależy od 

struktury diamentu wokół centrum. Przykładowo, w kryształach o wysokiej czystości 

hodowanych metodą CVD parametr 𝐸 ma zazwyczaj wartość≈ 100 𝑘𝐻𝑧, podczas gdy 

w nanodiamentach, w których występują znacznie silniejsze naprężenia może osiągać nawet 

kilka 𝑀𝐻𝑧. Jak widać na Rysunku 7, odpowiada on za rozszczepienie między stanami𝑚𝑠 =

−1 oraz 𝑚𝑠  = +1(dlatego widoczne są dwa rezonanse - osobno dla przejść między 𝑚𝑠 =

0i𝑚𝑠  = −1 oraz między 𝑚𝑠 = 0 i 𝑚𝑠  = +1) i w przypadku tej próbki 𝐸 wynosi około 

5 𝑀𝐻𝑧. Niezależnie od parametrów próbki, zawsze 𝐸 ≪ 𝐷. 
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6.6 Wpływ zewnętrznego pola magnetycznego 

W polu magnetycznym występuje efekt Zeemana, który znosi degenerację 

i rozszczepia stany 𝑚𝑠 = −1 i 𝑚𝑠 = +1. Prowadzi to do rozszczepienia rezonansów 

w widmach ODMR. Przy badaniu zbioru wielu centrów barwnych oprócz przesunięcia mogą 

pojawić się dodatkowe  rozszczepienia rezonansów prowadzące do pojawienia się nie tylko 

jednej ale maksymalnie aż 4 par rezonansów (odpowiadających przejściom mikrofalowym 

ms=0 - ms=-1 i ms=0 - ms=+1). Jest to skutkiem różnych możliwych orientacji przestrzennej 

centrów barwnych w sieci krystalicznej względem kierunku pola magnetycznego.  Jeśli 

dobierzemy kierunek pola magnetycznego tak, aby był on pod innym kątem względem każdej 

z czterech możliwych orientacji centrów barwnych, możemy zaobserwować nawet 

8 rezonansów (4 pary): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 8: (a) Przykładowe widmo ODMR ukazujące różnice w rozszczepieniu centrów o różnych 

orientacjach w polu magnetycznym [3]. (b) Porównanie widm ODMR ukazujące 

zależność rozsunięcia rezonansów przy różnych wartościach pola magnetycznego [8]. 

W obu przypadkach rezonanse w częstościach mniejszych niż 2,87 𝐺𝐻𝑧 odpowiadają 

przejściom ms=0 - ms=-1, zaś te w częstościach większych odpowiadają 

przejściom ms=0 - ms=+1. 

 

Z kolei ustawienie linii pola magnetycznego zgodnie z kierunkiem (100) w krysztale 

diamentu spowoduje, że wszystkie 4 orientacje "odczują" pole magnetyczne tak samo, co 

skutkuje tylko jedną parą rozszczepionych linii rezonansu w widmie ODMR. 

(a) (b) 
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6.7 "Wypalanie dziur" 

W wielu układach badanych metodą pomiaru widma ODMR poziomy energetyczne są 

rozszerzone ze względu na niejednorodność układu. W wyniku tego mierzone w widmie 

ODMR częstości przejść są także poszerzone, co skutkuje znacznym spadkiem dokładności 

pomiaru. Precyzyjne pomiary długości linii przejść ODMR można wykonać korzystając z 

metody "wypalania dziur" (z ang. "hole burning"). 

Polega ona na przyłożeniu monochromatycznego sygnału mikrofalowego do 

pompowanej optycznie próbki na częstotliwości w zakresie rozszerzonego widma ODMR. 

Mikrofale wysyca populację podlegającą przejściom spinowym na tej częstotliwości. W 

trakcie wysycania populacji, drugi sygnał mikrofalowy "przemiata" powoli zakres 

mierzonych częstotliwości. Obserwowany sygnał przy przemiataniu zawiera wąską "dziurę" 

na częstotliwości monochromatycznego sygnału wysycającego [9,10].  
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7. Magnetometria NV 
 

Jako że centra NV są stabilnie umiejscowione w sieci krystalicznej diamentu, ich 

położenie może być teoretycznie wyznaczone z dokładnością nawet do ułamków 

nanometrów. W związku z tym, detektor pola magnetycznego wykorzystujący pojedyncze 

centrum NV może, teoretycznie, osiągnąć rozdzielczość przestrzenną rzędu około jednego 

nanometra. Jednakże ze względów praktycznych - konieczności umieszczenia diamentu w 

pewnej odległości od źródła pola magnetycznego - rzeczywista rozdzielczość jest ograniczona 

do kilku nanometrów. 

Spiny centrów NV charakteryzują się stosunkowo długim czasem relaksacji nawet w 

temperaturze pokojowej, co umożliwia wykonywanie dokładnych pomiarów bez konieczności 

operowania w temperaturach kriogenicznych (czego wymagają obecnie stosowane metody 

o porównywalnej rozdzielczości). 

 

7.1 Metoda pomiaru ESR (EPR) 

Jedną z najprostszych metod pomiaru pola magnetycznego przy użyciu centrów NV 

polega na zarejestrowaniu widma elektronowego rezonansu paramagnetycznego (Electron 

Paramagnetic Resonance, EPR), zwana również elektronowym rezonansem 

spinowym, ESR). W rozpatrywanym przez nas przypadku optycznej rejestracji rezonansu jest 

to równoważne  ODMR (Optically Detected Magnetic Resonance) i odzyskaniu z niego 

informacji na temat pola magnetycznego. W obecności pola magnetycznego, stany spinowe 

|  ±1  podlegają efektowi Zeemana, co jest widoczne w widmie ESR jako rozszczepienie 

i przesunięcie częstotliwości rezonansowych. W celu rozróżnienia czterech możliwych 

kierunków  orientacji centrów NV w strukturze diamentu stosuje się znane i stałe pole 

referencyjne (𝐵0). Każde zewnętrze pole magnetyczne 𝛿𝐵 powoduje powstanie 

wypadkowego pola 𝐵𝑛𝑒𝑡   i przesunięcie  częstotliwości rezonansów w widmie ESR względem  

położeń odpowiadających polu 𝐵0.  
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Rysunek 9: Przykład pomiaru pola magnetycznego metodą ESR: (a) Diagram pokazujący znane, stałe 

pole 𝐵0, mierzone pole wypadkowe 𝐵𝑛𝑒𝑡 i wyznaczone szukane pole magnetyczne 𝛿𝐵, 

wraz z ich relacją względem czterech osi symetrii układu centrów NV. (b) Porównawcze 

widmo ESR w znanym polu 𝐵0 (na niebiesko) oraz w wypadkowym polu magnetycznym 

𝐵𝑛𝑒𝑡  (na czerwono). Pomiar przesunięcia częstotliwości rezonansów pomiędzy tymi 

dwoma widmami umożliwia wyznaczenie wektora pola 𝛿𝐵 [6]. 

 

Poprzez odczytanie przesunięć częstotliwości rezonansów odpowiadających 

poszczególnym orientacjom centrów NV w diamencie można zrekonstruować poszczególne 

składowe wektora 𝛿𝐵      . 

 

Dokładność pomiaru pola magnetycznego metodą ESR 

Na podstawie rozważań z pracy [8], można określić dokładność pomiaru pola 

magnetycznego metodą ESR za pomocą poniższego wzoru:  

𝜂𝐸𝑆𝑅 = 𝑃𝑓


𝑔𝜇𝐵

Δ𝜐 𝑡𝑚

𝛼 𝛽
 , 

gdzie: 𝑃𝑓  - współczynnik numeryczny określony przez kształt linii rezonansu (dla zależności 

gaussowskiej: 𝑃𝑓 =  
𝑒

8∗𝑙𝑛2
≈ 0,70 podczas gdy dla zależności lorentzowskiej: 𝑃𝑓 =

4

3 3
≈

0,77), 𝛼 - kontrast rezonansu , 𝛽 - liczba zebranych w pomiarze fotonów, Δ𝜈 - szerokość 

rezonansu, 𝑡𝑚  - czas trwania pomiaru. Wartości te są wzajemnie zależne. Wartość 𝛼 może 

być zwiększona poprzez zwiększenie mocy wzbudzającego sygnału mikrofalowego kosztem 

zwiększenia szerokości rezonansu Δ𝜈. Podobnie wartość Δ𝜈 da się zmniejszyć (aż do 

wartości granicznej określonej przez czas defazowania spinu centrum NV 𝑇2
∗) przez 
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zmniejszenie mocy lasera oświetlającego diament, co jednak skutkuje spadkiem liczby 

rejestrowanych fotonów 𝛽.Po zoptymalizowaniu tych parametrów, najlepsza osiągalna 

teoretycznie dokładność jest opisana wzorem: 

𝜂𝐸𝑆𝑅 ≈ 𝑃𝑓
2ℏ

𝑔𝜇𝐵

1

𝛼 𝛽𝑇2
∗ . 

Taka dokładność jest jedynie osiągalna przy wykorzystaniu impulsowej techniki ESR [8], 

gdyż ciągłe oddziaływanie centrów ze światłem i polem mikrofalowym powoduje skrócenie 

czasu defazowania 𝑇2
∗ 

 

Wyprowadzenie wzorów na dokładność pomiaru pola magnetycznego metodą 

ESR 

Zależność natężenia światła fluorescencji emitowanej przez centra NV jest opisana 

wzorem: 

𝐼 𝜈𝑚 = 𝑅  1 − 𝛼𝐹  
𝜈𝑚 −𝜈0

Δ𝜈
   . 

 

   

Rysunek 10: Wykres natężenia rejestrowanego światła dla wokół częstotliwości rezonansu w 

spektrum ESR ilustrujące dokładność metody ESR pomiaru pola magnetycznego [6]. 

 

gdzie: 𝑅 - liczba zarejestrowanych fotonów na sekundę, 𝛼 - kontrast "dipu" resonansowego, 

Δ𝜈 - szerokość linii rezonansu, 𝜈0 - częstotliwość rezonansu (związana z polem 

magnetycznym zależnością Larmora: 𝜈0 = 𝛾𝐵0, gdzie 𝐵0 - składowa pola magnetycznego 

wzdłuż osi symetrii danego centrum NV, zaś 𝛾 =
𝑔𝜇𝐵


≈ 2,8 𝑀𝐻𝑧 - współczynnik 

żyromagnetyczny dla centrum NV). 
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Szerokość linii rezonansu jest ograniczona przez czas defazowania (𝑇2
∗) wynikający 

z niejednorodności w polu magnetycznym w próbce diamentu. Kształt funkcji rezonansu 𝐹 

jest typowo opisany przez funkcję Gaussa lub funkcję Lorentza.  

Największe zmiany natężenia rejestrowanego światła przy małych zmianach pola 

magnetycznego występują w obszarach maksymalnego nachylenia krzywej rezonansu: 

𝑚𝑎𝑥  
𝜕𝐼

𝜕𝜈𝑚
 =

𝛼𝑅

Δ𝜈𝑃𝑓
 , 

gdzie współczynnik 𝑃𝑓  był zdefiniowany wcześniej. 

Rozważmy czas pomiaru wynoszący𝑡𝑚 . Jeśli kontrast 𝛼 jest stosunkowo mały, to 

liczbę fotonów zebranych w czasie pomiaru 𝛽 = 𝐼 ∗ 𝑡𝑚  można przybliżyć jako 𝛽 ≈ 𝑅 ∗ 𝑡𝑚  

(𝑅 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡), co oznacza, że szum można przybliżyć wzorem: 𝛿𝛽 ≈  𝑅 ∗ 𝑡𝑚  -minimalne 

pole magnetyczne możliwe do wykrycia w pomiarze (ograniczone przez szum) może być 

obliczone ze wzoru na szum w punkcie maksymalnego nachylenia (Rys.10): 

𝛾 ∗ 𝛿𝐵𝑚𝑖𝑛 = 𝛿𝜈𝑚 ,𝑚𝑖𝑛 =
𝛿𝛽

𝑚𝑎𝑥  
𝜕𝛽

𝜕𝜈𝑚
 
≈

 𝑅∗𝑡𝑚

𝑡𝑚 ∗𝑚𝑎𝑥  
𝜕𝐼

𝜕𝜈𝑚
 
 , 

𝛿𝐵𝑚𝑖𝑛 ≈ 𝑃𝑓 ∗


𝑔∗𝜇𝐵

Δ𝜈

𝛼 𝛽
 . 

Czułość pomiaru pola magnetycznego jest zdefiniowana jako: 

𝜂𝐸𝑆𝑅 = 𝛿𝐵𝑚𝑖𝑛  𝑡𝑚  . 

Ostatecznie, dokładność pomiaru pola magnetycznego opisana jest wzorem: 

𝜂𝐸𝑆𝑅 = 𝛿𝐵𝑚𝑖𝑛  𝑡𝑚 = 𝑃𝑓 ∗


𝑔∗𝜇𝐵

Δ𝜈 𝑡𝑚

𝛼 𝛽
 . 

Optymalizując parametry pomiaru (𝑇2
∗ = 𝑡𝑚 =

1

Δ𝜐
), można uzyskać dokładność: 

𝜂𝐸𝑆𝑅 ≈ 𝑃𝑓
2ℏ

𝑔𝜇𝐵

1

𝛼 𝛽𝑇2
∗ . 

 

7.2 Metoda pomiaru sekwencją Ramseya 

W tej metodzie wykorzystuje się typowo stałe pole magnetyczne do rozszczepienia 

stanów |  ±1 . Po spolaryzowaniu spinu centrum NV przy pomocy impulsu świetlnego w stan 

|  0 , stosuje się mikrofalowy puls 
𝜋

2
, który "obraca" spin do superpozycji np. stanów |  0  

i |  +1 . Spin centrum NV zaczyna wtedy swobodnie precesować, zbierając po czasie 𝜏 fazę 

𝜙 = 2𝜋𝛾𝐵𝜏, gdzie 𝐵 to amplituda zewnętrznego pola magnetycznego, zaś 𝛾 =
𝑔𝜇𝐵


≈

2,8 𝑀𝐻𝑧 to współczynnik żyromagnetyczny dla centrum NV. Po określonym w założeniach 
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pomiaru czasie, stosuje się kolejny impuls mikrofalowy 
𝜋

2
, który sprowadza spin z powrotem 

do stanu|  0  lub | +  1 , skąd można odczytać skumulowaną fazę [11]. 

Właściwy pomiar pola magnetycznego można wykonać na dwa sposoby: 

1. Wykonać serię pomiarów dla różnych wartości 𝜏 i zrobić transformację 

Fouriera uzyskanych prążków Ramseya. Zmiana  częstotliwości rezonansów 𝛿𝜈 wynika 

z zewnętrznego pola magnetycznego 𝐵 i jest z nim związana zależnością Larmora: 𝐵 =
𝛿𝜈

𝛾
. 

2. Wykonać pomiary przy ustalonym czasie 𝜏. Zdefiniujmy, że 𝑎- liczba fotonów 

zebrana (w pojedynczym pomiarze) przy braku zewnętrznego pola magnetycznego, 𝑏 - liczba 

fotonów zebrana (w pojedynczym pomiarze), gdy skumulowana faza wynosi: 𝜙 = 𝜋, po 

czasie 𝜏 i 𝛽 =
𝑎+𝑏

2
 - średnia liczba fotonów zebranych w czasie pojedynczego pomiaru. 

W obecności zewnętrznego pola magnetycznego 𝐵, liczba zebranych fotonów w pomiarze 𝑆 

oscyluje pomiędzy 𝑎 i 𝑏 jako funkcja fazy: 

𝑆 =
𝑎+𝑏

2
+

𝑎−𝑏

2
cos 𝜙 =

𝑎+𝑏

2
+

𝑎−𝑏

2
cos 𝛾𝐵𝜏  . 

Jak widać z tego wzoru, pomiar zmiany liczby fotonów 𝑎 − 𝑏 przy danym 𝜏 pozwala 

na pomiar pola magnetycznego. 

 

Dokładność pomiaru pola magnetycznego metodą sekwencji Ramseya 

Dokładność 𝜂𝑟𝑎𝑚𝑠𝑒𝑦  magnetometru z  centrami NV wykorzystującego sekwencję 

Ramseya w pomiarze stałych pól magnetycznych jest opisana wzorem: 

𝜂𝑟𝑎𝑚𝑠𝑒𝑦 ≈
ℏ

𝑔𝜇𝐵

1

 𝜏

1

𝛼 𝛽
 . 

Podobnie jak w metodzie ESR (ODMR), dokładność pomiaru pola magnetycznego zależy od 

kontrastu rezonansu 𝛼, liczby fotonów zebranych w pomiarze 𝛽 i czasu pomiaru 𝜏. Tak samo 

jak w metodzie ESR parametry te są ze sobą powiązane i zmiana jednego z nich wpływa na 

wartość innego. Optymalną dokładność/czułość można teoretycznie uzyskać dla czasu 

pomiaru 𝜏~𝑇2
∗ i opisana ona jest ona wzorem: 

𝜂𝑟𝑎𝑚𝑠𝑒𝑦 ≈
ℏ

𝑔𝜇𝐵

1

𝛼 𝛽𝑇2
∗ . 
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Wyprowadzenie wzorów na dokładność pomiaru pola magnetycznego metodą 

sekwencji Ramseya 

Rozważamy sygnał 𝑆, zdefiniowany (podobnie jak dla pomiaru ESR) jako liczba fotonów 

zebrana w pojedynczym pomiarze, zależna od natężenia mierzonego pola magnetycznego 𝐵. 

Informacja na temat pola 𝐵 może być odzyskana z sygnału 𝑆, a co za tym idzie jego 

niepewność można opisać wzorem: 

𝛿𝑆 =
𝜕𝑆

𝜕𝐵
𝛿𝐵 . 

Tak samo jak we wcześniej rozpatrywanym przypadku, największą dokładność wykrywania 

zmian pola magnetycznego obserwujemy w punkcie maksymalnego nachylenia krzywej 

rezonansu. Tak więc minimalne mierzalne tą metodą pole magnetyczne opisuje wzór: 

𝛿𝐵𝑚𝑖𝑛 =
𝜕𝑆

𝑚𝑎𝑥  
𝜕𝑆

𝜕𝐵
 
, 

gdzie maksymalne nachylenie krzywej rezonansu można wyznaczyć z równania krzywej 

magnetometrycznej Ramseya: 

𝑚𝑎𝑥  
𝜕𝑆

𝜕𝐵
 = 𝑚𝑎𝑥  −2𝜋𝛾𝜏

 𝑎−𝑏 

2
sin 2𝜋𝛾𝐵𝜏  = 2𝜋𝛾𝜏

 𝑎−𝑏 

2
 . 

Można to zapisać w uproszczonej znając postaci parametrów 𝛽 =
 𝑎+𝑏 

2
 oraz 𝛼 =

 𝑎−𝑏 

 𝑎+𝑏 
: 

𝑚𝑎𝑥  
𝜕𝑆

𝜕𝐵
 = 2𝜋𝛾𝜏

 𝑎−𝑏 

 𝑎+𝑏 

 𝑎+𝑏 

2
= 2𝜋𝛾𝜏𝛼𝛽 . 

Biorąc pod uwagę stosunkowo małą liczbę 𝛽 rejestrowanych fotonów, niepewność sygnału 

określająca czułość pomiaru pochodzi głównie od fotonowego szumu śrutowego [12], który 

można przybliżyć jako: 𝛿𝑆 ≈  𝛽. Oznacza to, że najmniejsza rejestrowalna wartość natężenia 

pola magnetycznego wynosi: 

𝛿𝐵𝑚𝑖𝑛 =
 𝛽

2𝜋𝛾𝜏𝛼𝛽
≈

ℏ

𝑔𝜇𝐵

1

𝜏

1

𝛼 𝛽
 . 

Do rzeczywistej dokładności pomiarów wchodzą także przyczynki od szumu projekcji spinów 

[13] oraz wpływu niedoskonałości elementów elektronicznych układu pomiarowego.  

Dokładność pomiaru można więc opisać wzorem: 

𝜂𝑅𝑎𝑚𝑠𝑎𝑦 = 𝛿𝐵𝑚𝑖𝑛  𝑡𝑚 ≈
ℏ

𝑔𝜇𝐵

1

 𝜏

1

𝛼 𝛽
 , 

gdzie czas pomiaru jest przybliżony czasem swobodnej precesji: 𝑡𝑚 ≈ 𝜏. Przy optymalnym 

doborze parametrów, da się zoptymalizować pomiar by miał dokładność opisaną wzorem:  

𝜂𝑅𝑎𝑚𝑠𝑎𝑦 ≈
ℏ

𝑔𝜇𝐵

1

𝛼 𝛽𝑇2
∗ . 
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7.3 Porównanie dokładności obu metod: 

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami, dokładności pomiarów pola 

magnetycznego przy pomocy obu metod opisują wzory: 

𝜂𝐸𝑆𝑅 = 𝑃𝑓


𝑔𝜇𝐵

Δ𝜐 𝑡𝑚

𝛼 𝛽
 , 

oraz 

𝜂𝑟𝑎𝑚𝑠𝑎𝑦 =
ℏ

𝑔𝜇𝐵

1

 𝜏

1

𝛼 𝛽
 , 

co przy porównaniu daje: 

𝜂𝐸𝑆𝑅

𝜂𝑟𝑎𝑚𝑠𝑎𝑦
= 𝑃𝑓

ℏ

ℏ
Δ𝜐 𝑡𝑚 𝜏 = 𝑃𝑓 ∗ Δ𝜐 ∗  𝑡𝑚 ∗  𝜏 . 

Biorąc pod uwagę, że oba wzory osiągają wartości optymalne dla (𝑇2
∗ = 𝜏 = 𝑡𝑚 =

1

Δ𝜐
), 

upraszcza się to do postaci: 

𝜂𝐸𝑆𝑅

𝜂𝑟𝑎𝑚𝑠𝑎𝑦
= 𝑃𝑓  . 

Biorąc dalej pod uwagę fakt, że współczynnik 𝑃𝑓 , wynosi dla zależności gaussowskiej: 

𝑃𝑓 =  
𝑒

8∗𝑙𝑛2
≈ 0,70 zaś dla zależności lorentzowskiej: 𝑃𝑓 =

4

3 3
≈ 0,77 kształtu krzywej 

rezonansowej, wydawać by się mogło, że metoda ESR jest obiektywnie bardziej czuła od 

pomiarów przy użyciu sekwencji Ramsay'a (nawet od około 4,4 do 4,8 raza w zależności od 

kształtu krzywej badanej w metodzie ESR). Jednakże należy wziąć pod uwagę, że ciągłe 

naświetlanie (zarówno laserem jak i mikrofalami) próbki (w podstawowej metodzie ESR) 

skraca czas 𝑇2
∗, a to skutkuje zmniejszoną dokładnością pomiarów. Efekt skrócenia czasu 𝑇2

∗ 

jest znacznie mniejszy w impulsowej  metodzie sekwencji Ramseya, umożliwiając osiąganie 

lepszych dokładności niż są możliwe do uzyskania przy użyciu metody ESR.  
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8. Symulacja układu doświadczalnego 
 

8.1 Opis układu doświadczalnego 

Uproszczony schemat układu przedstawia rysunek 11: 

 

 

Rysunek 11: Schemat blokowy układu doświadczalnego 

 

Jako źródło światła laserowego przyjmujemy zielony laser o długości fali 532 𝑛𝑚 i 

mocy maksymalnej 10 𝑊. Ze względu na ograniczenia, które opisane zostaną w następnych 

paragrafach, przyjmujemy efektywną moc wiązki światła wprowadzonego do układu 

równą100 𝜇𝑊. Wchodząca do układu wiązka laserowa przechodzi  przez modulator 

akustooptyczny (MT200-xx firmy AA OptoElectronic), który pełni rolę przełącznika 

umożliwiającego naświetlanie diamentu przy pomocy impulsów o określonej długości. 

Kolejnym elementem optycznym jest lustro dichroiczne (DMLP567 firmy Thorlabs). Jego 

zadaniem jest kierowanie wiązki zielonego światła lasera przez obiektyw do próbki 

diamentowej a wyemitowanego przez diament światła czerwonego do detektora. 

Charakterystykę transmisji i odbicia dla używanego w doświadczeniu lustra dichroicznego 

przedstawia Rysunek 12: 
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Rysunek 12: Wykres charakterystyki transmisji i odbicia od długości światła dla lustra dichroicznego 

typu DMLP567 [14]. 

 

Jak widać z wykresu, w badanych zakresach długości fali, jakość lustra pozwala, z 

dobrą dokładnością przyjąć 100 % transmisję lub odbicie konkretnej wiązki. 

Wykorzystany w doświadczeniu obiektyw (UPLFLN 40x firmy Olympus) 

charakteryzuje się aperturą numeryczną: 𝑁𝐴 = 0,75. Charakterystykę jego współczynnika 

transmisji przedstawia Rysunek 13: 

 

Rysunek 13: Wykres charakterystyki transmisji dla obiektywu UPLFLN 40x firmy Olympus  [15]. 
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Jak widać z wykresu, obiektyw charakteryzuje się bardzo dobrą transmisją zarówno 

dla światła zielonego jak i czerwonego. Dla badanych długości fali, przyjmuję transmisję 

obiektywu równą 95 %. 

Zebrane przez obiektyw światło czerwone transmituje się bez odbicia przez lustro 

dichroiczne i następnie przez tzw. krawędziowy filtr spektralny (FEL 0600 firmy Thorlabs), 

którego zadaniem jest wycięcie ewentualnych resztek zielonego światła z wiązki. Jego 

charakterystykę transmisji przedstawia Rysunek 14: 

 

Rysunek 14: Wykres charakterystyki transmisji dla filtru spektralnego FEL 0600 firmy Thorlabs  [14]. 

 

Z wykresu wynika, że dla długości fali 700 nm można założyć transmisję około 

~85 %. Wyjściowa wiązka światła jest rejestrowana przez fotodiodę wzmacniającą (APD 

110x), której napięcie wyjściowe opisuje równanie: 

𝑉𝑤𝑦𝑗 = 𝑃𝑤𝑦𝑗 ∗ 𝑅 𝜆 ∗ 𝑀 ∗ 𝐺 ≅ 2,3 ∗ 105 𝑉

𝑊
 , 

gdzie: dla długości fali 700 nm współczynnik𝑅 𝜆 ≅ 0,46 
𝐴

𝑊
 , 𝑀 = 50 oraz 𝐺 = 105 𝑉

𝐴
.  

8.2 Wydajność transmisji światła zielonego do wnętrza diamentu 
 

Badając działanie układu doświadczalnego, należy rozważyć straty natężenia 

zielonego światła laserowego używanego do wzbudzania centrów NV na granicy powietrze - 

diament. Wynikają one bezpośrednio z warunków granicznych i można je obliczyć ze 

wzorów Fresnela. Interesujące nas w tym wypadku współczynniki transmisji fali świetlnej 

przez granicę ośrodków są opisane wzorami: 
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𝑇∥ =  
cos  𝜃𝑖 

𝑛𝑝

𝑛𝑑
cos  𝜃𝑖 +cos  𝜃𝑡 

 

2

, 

𝑇⊥ =  
cos  𝜃𝑖 

cos  𝜃𝑖 +
𝑛𝑝

𝑛𝑑
cos  𝜃𝑡 

 

2

, 

gdzie: 𝑛𝑝 ≅ 1 - współczynnik załamania dla powietrza, 𝑛𝑑 = 2,4 - współczynnik załamania 

dla diamentu,  𝜃𝑖  - kąt padania fali świetlnej na powierzchnię diamentu, 𝜃𝑡  - kąt promienia 

załamanego. 

Całkując po kątach padania światła na powierzchnię próbki można obliczyć 

procentowe wartości transmisji światła przez całą powierzchnię próbki. 

𝐼

𝐼0∥/⊥
=

1

4𝜋
 𝑑𝜑

2𝜋

0
 𝑇∥/⊥ 𝜃 ∗ sin 𝜃 ∗ 𝑑𝜃

𝜃𝑚𝑎𝑥

0
 . 

Całkę należy wykonać w zakresie kątów dozwolonych przez aperturę numeryczną użytego 

obiektywu:  

𝑁𝐴 = 𝑛 ∗ sin 𝜃  . 

Jako że, rozpatrujemy równoległą wiązkę skupioną przez obiektyw, maksymalny kąt padania 

światła na powierzchnię diamentu wynika bezpośrednio ze wzoru na aperturę numeryczną i 

wynosi: 

𝜃𝑚𝑎𝑥 = sin−1  
𝑁𝐴

𝑛𝑝
  . 

Wykorzystany w doświadczeniu obiektyw ma aperturę numeryczną 𝑁𝐴 = 0,7, co 

oznacza, że maksymalny kąt padania wynosi: 𝜃𝑚𝑎𝑥 ≅ 44.43𝑜 . Po wykonaniu całki po 

zakresie dozwolonych kątów, otrzymuje się  procentowe wartości transmisji: 

 Dla polaryzacji równoległej do powierzchni: 

𝐼

𝐼0∥
≅ 87,38% . 

 Dla polaryzacji prostopadłej do powierzchni: 

𝐼

𝐼0⊥
≅ 78,19 % . 

Co po uśrednieniu  obu wyników (kąty padania są rozłożone symetrycznie - symetria 

cylindryczna) daje rezultat: 

𝐼

𝐼0
= 82,78% . 

Oznacza to, że już przy wprowadzeniu wiązki światła do wnętrza próbki diamentu tracone 

jest kilkanaście procent jego natężenia. 
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8.3 Wydajność zbierania światła przez detektor 
 

W badaniach wykorzystujących diamenty z centrami barwnymi NV niezwykle istotne 

jest uwzględnienie faktu, iż z całego promieniowania emitowanego przez centra NV tylko 

niewielki jego ułamek dociera do detektora. Przyjmując, że badana próbka jest płaska od 

strony detektora i promieniowanie rozchodzi się w przybliżeniu izotropowo z  punktowego 

skupiska centrów NV, już samo uwzględnienie efektu całkowitego wewnętrznego odbicia 

światła na granicy diament-powietrze silnie redukuje rejestrowane natężenie promieniowania. 

Biorąc pod uwagę współczynnik załamania światła dla diamentu równy 𝑛𝑑 = 2,4 i dla 

powietrza 𝑛𝑝 = 1, kąt graniczny wynosi: 

𝜃𝑔𝑟 = sin−1  
𝑛𝑝

𝑛𝑑
 = sin−1  

1

2,4
 ≅ 24,62° . 

Oznacza to, że przez tą powierzchnię diamentu przechodzi tylko promieniowanie zawarte w 

kącie bryłowym o rozwartości 2 ∗ 𝜃𝑔𝑟 = 2 ∗ 24,62°, czyli zaledwie około: 

𝐼

𝐼0
≅ 4,54 % . 

Efekt ten obrazuje Rysunek 15: 

 

Rysunek 15: Schemat zachowania promieni świetlnych w prostopadłościennej próbce diamentu [8]. 

 

Dalsze straty natężenia promieniowania pochodzą z transmisji i odbicia 

promieniowania na granicy diament-powietrze, opisanych przez wzory Fresnela. 

Współczynniki transmisji dla promieniowania spolaryzowanego równolegle i prostopadle do 

powierzchni granicznej mają postać: 

𝑇∥ =  
cos  𝜃𝑖 

𝑛𝑝

𝑛𝑑
cos  𝜃𝑖 +cos  𝜃𝑡 

 

2

, 

𝑇⊥ =  
cos  𝜃𝑖 

cos  𝜃𝑖 +
𝑛𝑝

𝑛𝑑
cos  𝜃𝑡 

 

2

. 
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Wykonując całkę po kątach padania na granicę diament-powietrze, analogiczną jak 

w poprzednim paragrafie, uzyskujemy: 

𝐼

𝐼0∥/⊥
=

1

4𝜋
 𝑑𝜑

2𝜋

0
 𝑇∥/⊥ 𝜃 ∗ sin 𝜃 ∗ 𝑑𝜃

𝜃𝑚𝑎𝑥

0
 . 

Współczynnik transmisji (czyli stosunek natężenie światła transmitowanego przez 

powierzchnię, do całkowitego natężenia wypromieniowanego przez centra NV), obliczony 

zakresie kątów dozwolonych przez kąt graniczny, wynosi: 

 Dla polaryzacji równoległej do powierzchni: 

𝑇∥ ≅ 4,145 % . 

 Dla polaryzacji prostopadłej do powierzchni: 

𝑇⊥ ≅ 3,024 % . 

Co po uśrednieniu –przy założeniu, że centra NV emitują promieniowanie izotropowo, a więc 

światła spolaryzowanego równolegle do powierzchni jest tyle samo co promieniowania 

spolaryzowanego prostopadle – daje wartość zaledwie: 

𝑇 ≅ 3,584 % . 

Dodatkowe ograniczenia na ilość zbieranego światła nakłada uwzględnienie apertury 

numerycznej stosowanego obiektywu. Jest ona zdefiniowana jako: 

𝑁𝐴 = 𝑛 ∗ sin 𝜃  , 

gdzie: 𝑛 - współczynnik załamania światła ośrodka w którym umieszczono obiektyw oraz 𝜃 - 

połowa maksymalnego kąta, pod którym światło może padać z punktu na przyrząd. Do 

wcześniejszych rozważań wprowadza ona ograniczenie zakresu kątów po jakich przebiega 

całkowanie. Dla kilku przykładowych wartości apertury numerycznej otrzymane wartości 

transmisji to zaledwie: 
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Tabela 1: Procentowy stosunek natężenia światła rejestrowanego przez obiektyw do natężenia światła 

emitowanego przez centra NV dla różnych wartości apertury numerycznej obiektywu. 

 

Apertura numeryczna 

(NA) 

Transmisja  
𝐼

𝐼0
  

0,75 (obiektyw 

wykorzystany w 

eksperymencie) 

2,071 % 

0,2 0,144 % 

0,4 0,581 % 

0,6 1,317 % 

0,8 2,359 % 

1 3,584 % 

 

Całe światło wyemitowane przez powierzchnię próbki można zebrać tylko 

obiektywem o aperturze numerycznej 𝑁𝐴 = 1. Jest to wartość nieosiągalna dla typowych 

obiektywów również takich jak ten wykorzystany w wykonywanym doświadczeniu 

Istnieje jednak klasa obiektywów umożliwiająca osiąganie apertury numerycznej 

𝑁𝐴 ≥ 1. Są to tzw. obiektywy immersyjne. Ich działanie polega na wypełnieniu przestrzeni 

pomiędzy badanym obiektem a okularem obiektywu substancją o współczynniku załamania 

𝑛 > 1. Typowo stosuje się w tym celu wodę (𝑛𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 ≅ 1,33) lub olej o współczynniku 

załamania takim samym jak szkło (𝑛𝑜𝑖𝑙 ≅ 1,518). Redukuje to efekt załamania światła na 

powierzchni próbki i pozwala zebrać więcej promieniowania emitowanego przez centra 

barwne. 

Przykładowo, dla obiektywów immersyjnych olejowych maksymalna osiągalna 

apertura numeryczna to 𝑁𝐴 ≅ 1,4 dla której można zebrać nawet: 

𝐼

𝐼0
≅ 8,730 % . 

Jest to wynik ponad czterokrotnie lepszy niż przy stosowaniu klasycznego obiektywu 

o aperturze numerycznej 𝑁𝐴 ≅ 0,75 i powietrza jako ośrodka pomiędzy próbką 

a obiektywem. 
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8.4 Metody zwiększenia wydajności detekcji 
 

Opisane w poprzednich paragrafach ograniczenia da się do pewnego stopnia 

zredukować stosując odpowiednie układy pomiarowe. Przykładowe opracowane do tej pory 

metody to: 

 Zbieranie światła z bocznych ścianek - najprostszym rozwiązaniem opisanego 

problemu jest dodanie dodatkowych detektorów, zbierających światło emitowane przez 

boczne ścianki prostopadłościennej próbki. Przy odpowiednim doborze wymiarów próbki, 

możliwe jest wyprowadzenie części światła ulegającego całkowitemu wewnętrznemu odbiciu 

przez boczne ścianki i uzyskanie wydajności detekcji nawet rzędu ~50% [8,10]. 

 Zastosowanie nanodiamentów - metoda ta polega na wyeliminowaniu efektu 

załamania światła na granicy diament - powietrze, dzięki zastosowaniu nanokryształów 

diamentu o rozmiarach mniejszych od długości fali światła emitowanego przez centra NV. 

Metoda ta sprawia, że efekty załamania stają się zaniedbywalne, a co za tym idzie, 

nanokryształy z centrami NV można rozważać jako punktowe źródła światła. Niestety to 

rozwiązanie nie jest  wolne od wad. Zastosowanie nanokryształów diamentów wydłuża czas 

życia stanów energetycznych, prowadząc do efektywnego zmniejszenia emisji 

promieniowania. W większości przypadków efekt ten równoważy zysk z wyeliminowania 

załamania światła. Ponadto, w takich kryształach czas koherencji centrów NV jest krótki, 

typowo w zakresie kilku 𝜇𝑠 [8,9]. 

 Zastosowanie półkolistych próbek - metoda ta polega na umieszczeniu 

pojedynczego centrum NV w centrum półkulistej diamentowej soczewki. W takim układzie, 

wszystkie promienie światła padają na półkulistą powierzchnię pod kątem prostym, znacznie 

redukując efekty załamania oraz częściowo odbicia. Makroskopowe próbki tego typu można 

produkować poprzez odpowiednie wytrawienie powierzchni próbki o wysokiej czystości 

wytworzonej metodą CVD [8,16,17]. 

 Diamentowe nanofilary - inną metodą jest zastosowanie próbek w kształcie 

nanofilarów z pojedynczym centrum NV umieszczonym na jego końcu. Odpowiednio 

uformowane, próbki tego typu mogą pełnić rolę falowodów kierujących wyemitowane światło 

wzdłuż falowodu do umieszczonego na drugim końcu detektora. Próbki tego typu można 

łatwo wykorzystać do skonstruowania prostego skanera magnetometrycznego [8,18]. 
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Rysunek 16: (a) Schemat zachowania promieni świetlnych w półkulistej próbce diamentu, (b) Zdjęcie 

mikroskopowe nanofilarów diamentowych [8]. 

8.5 Stosunek natężenia światła emitowanego przez centra NV do 

natężenia promieniowania wzbudzającego 
 

Biorąc pod uwagę niewielką koncentrację centrów NV w próbkach diamentowych, 

można łatwo dojść do wniosku, że tylko niewielki ułamek światła zielonego wpadającego do 

próbki jest absorbowany i prowadzi do ewentualnej emisji światła czerwonego. Zdecydowana 

większość wiązki transmituje się przez diament nie oddziałując w ogóle z centrami NV. Dla 

oszacowania tego ułamka wychodzimy od prawa Lamberta – Beera, zgodnie z którym 

współczynnik transmisji światła przez próbkę wynosi: 

𝑇 = 𝑒−𝜍∗𝐿∗𝑁 , 

gdzie: 𝜍 - przekrój czynny na absorpcję światła przez centrum NV, 𝐿 - grubość warstwy 

absorbującej (zawierającej centra NV), 𝑁 - koncentracja centrów NV w jednostce objętości 

próbki. Oznacza to, że współczynnik absorpcji ma postać: 

𝐴 = 1 − 𝑒−𝜍∗𝐿∗𝑁 . 

Zakładamy, że wszystkie zaabsorbowane fotony światła zielonego są następnie emitowane 

jako fotony światła czerwonego. W takim procesie zmienia się energia fotonów (𝐸), a co za 

tym idzie natężenie wiązki światła (𝐼): 

𝐼𝑟𝑒𝑑

𝐼𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛
=

𝐸𝑟𝑒𝑑

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛
=

𝜆𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛

𝜆𝑟𝑒𝑑
≅

532

700
 

W przypadku próbek wykorzystanych w pomiarach, wartości liczbowe parametrów to: 

𝜍 = 3,1 ∗ 10−15𝑚𝑚2 , 

(a) 

(b) 
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𝐿 ≅ 1,4 𝜇𝑚 . 

Dla próbki wykonanej metodą HPHT, zawierającej 10 𝑝𝑝𝑚 centrów NV, koncentracja 

centrów w jednostce objętości wynosi:  

𝑁 ≅ 1,77 ∗ 1018 1

cm 3 . 

Po podstawieniu, otrzymujemy: 

𝑇 = 99,236 %;   𝐴 = 0,764 % . 

Biorąc pod uwagę zmianę energii fotonów, efektywny stosunek natężenia światła 

wyjściowego do wejściowego wynosi: 

𝐼𝑜𝑢𝑡

𝐼𝑖𝑛
=

𝐼𝑟𝑒𝑑

𝐼𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛
∗ 𝐴 = 0,581 % . 

Analogicznie, dla drugiej z badanych próbek (wykonanej metodą 𝐶𝑉𝐷) zawierającej 0,1 𝑝𝑝𝑚 

centrów NV co przekłada się na koncentrację centrów w jednostce objętości równą: 

𝑁 ≅ 1,77 ∗ 1016 1

cm 3 . 

Co po podstawieniu do prawa Lamberta - Beera, daje wartości współczynników transmisji 

i absorpcji: 

𝑇 = 99,99233%;   𝐴 = 0,00767 % . 

a efektywny stosunek natężenia światła wyjściowego do wejściowego wynosi: 

𝐼𝑜𝑢𝑡

𝐼𝑖𝑛
=

𝐼𝑟𝑒𝑑

𝐼𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛
∗ 𝐴 = 0,00583 % . 

Należy wziąć pod uwagę, że zależność między 𝐼𝑜𝑢𝑡  i 𝐼𝑖𝑛  nie jest liniowa w całym zakresie 

natężeń użytego światła. Liczba fotonów jaką centrum NV może maksymalnie wyemitować 

w jednostce czasu jest ograniczona przez wartość czasu relaksacji 𝑇2
∗. Maksymalna liczba 

fotonów wyemitowanych przez pojedyncze centrum NV w ciągu sekundy to: 

𝑁𝑓𝑜𝑡 =
1

𝑇2
∗  

1

𝑠
  . 

Liczbę centrów NV wzbudzonych światłem lasera obliczam z koncentracji centrów: 

𝜌𝐶𝑉𝐷 = 0,1 𝑝𝑝𝑚 = 1,7 ∗ 104 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟 ó𝑤

𝜇𝑚 3  , 

𝜌𝐻𝑃𝐻𝑇 = 10 𝑝𝑝𝑚 = 1,7 ∗ 106 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟 ó𝑤

𝜇𝑚 3  , 

oraz objętości w jakiej światło lasera oddziałuje z centrami NV:  

𝑉 = 𝛿𝑥 ∗ 𝛿𝑦 ∗ 𝛿𝑧  , 

gdzie: 𝛿𝑥 = 𝛿𝑦 =
𝜆

2∗𝑁𝐴
 oraz 𝛿𝑧 = 3 ∗ 𝛿𝑥 , co prowadzi do wzoru (dla obiektywu o aperturze 

𝑁𝐴 = 0,7 i dla długości fali światła 532 𝑛𝑚): 

𝑉 =
3

8
∗  

𝜆

𝑁𝐴
 

3

= 1,64 ∗ 10−19𝑚3 . 
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Biorąc pod uwagę różne wartości 𝑇2
∗ =

1

𝜋Γ
 dla różnych próbek i metod pomiarowych: 

 CVD ESR ->Γ ≅ 1 MHz, 

 CVD Ramsay ->Γ ≅ 0,4 𝑀𝐻𝑧, 

 HPHT ->Γ ≅ 5 𝑀𝐻𝑧. 

Rozpatrując poszczególne badane próbki i metody pomiaru, otrzymuje się następujące 

wartości maksymalnej liczby emitowanych fotonów na sekundę: 

 CVD ESR ->𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 8,79 ∗ 109 1

𝑠
, 

 CVD Ramsay ->𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3,52 ∗ 109 1

𝑠
, 

 HPHT ->𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 4,39 ∗ 1012 1

𝑠
. 

Przekłada się to na maksymalną moc wiązki wejściowej (wartość maksymalna oznacza moc 

przy której liczba emitowanych fotonów osiąga maksimum i dalsze zwiększanie mocy nie 

generuje dodatkowych fotonów): 

 CVD ESR ->𝑃𝑚𝑎𝑥 = 0,00407 𝑊 = 4,07 𝑚𝑊, 

 CVD Ramsay ->𝑃𝑚𝑎𝑥 = 0,00162 𝑊 = 1,62 𝑚𝑊, 

 HPHT ->𝑃𝑚𝑎𝑥 = 0,02042 𝑊 = 20,42 𝑚𝑊. 

Należy zauważyć, że jest to moc, przy której natężenie emitowanych fotonów ulega 

całkowitemu wysyceniu. Tak więc, by przeprowadzać pomiary w zakresie liniowej zależności 

mocy wyjściowej od wejściowej, należy stosować moc kilkadziesiąt razy mniejszą od tej 

obliczonej powyżej. W dalszej części pracy, do obliczeń przyjęta zostanie moc wejściowa 

wiązki: 100 𝜇𝑊. 

9. Dokładność pomiaru pola magnetycznego przy pomocy 

opisanego układu 

 

Zgodnie z wzorami wyprowadzonymi we wcześniejszych paragrafach, dla dwóch 

stosowanych w doświadczeniu metod pomiarowych, dokładność pomiaru pola 

magnetycznego wyraża sie zależnościami: 

𝜂𝐸𝑆𝑅 ≈ 𝑃𝑓
2ℏ

𝑔𝜇𝐵

1

𝛼 𝛽𝑇2
∗ , 

oraz 

𝜂𝑟𝑎𝑚𝑠𝑒𝑦 ≈
ℏ

𝑔𝜇𝐵

1

𝛼 𝛽𝑇2
∗ . 

Stałe fizyczne obecne we wzorach mają wartości liczbowe: 
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ℏ = 1,0545718 ∗ 10−34𝐽 ∗ 𝑠 , 

μ
B

= 9,274009994 ∗ 10−24 𝐽

𝑇
 , 

𝑔 ≅ 2 . 

Współczynnik 𝛼, to kontrast w zarejestrowanym widmie (głębokości "piku", do 

maksymalnej wartości natężenia) i jest oszacowany na około 𝛼 = 1 %, zaś 𝑃𝑓  odnosi się do 

kształtu "piku" resonansowego i wynosi  
𝑒

8∗𝑙𝑛  2 
≅ 0,7 dla krzywej gaussowskiej lub 

4

3 3
≅ 0,77 dla krzywej lorentzowskiej (w tej analizie zakładam gaussowski kształt krzywej 

rezonansowej).  

Liczbę fotonów na jednostkę czasu 𝛽 można obliczyć z mocy wiązki docierającej do 

detektora i znajomości energii fotonów czerwonych (przyjmuję długość fali 𝜆 = 700 𝑛𝑚co 

oznacza, że pojedynczy foton ma energię: 𝐸𝑓𝑜𝑡 = 2,839 ∗ 10−19 J). Z kolei czas relaksacji  

𝑇2
∗wyrażony jest przez: 𝑇2

∗ =
1

𝜋Γ
, gdzie szerokość połówkowa Γ dla badanych próbek jest 

znana. Efektywna wartość Γ zależy nie tylko od sposobu wykonania próbki, ale także od 

metody pomiaru. W przypadku standardowej metody pomiaru ESR, ciągłe naświetlanie 

próbki może skutkować wzrostem wartości Γ, tym samym skracając czas relaksacji i 

zmniejszając dokładność pomiaru pola magnetycznego. Z kolei metoda sekwencji Ramseya 

wykorzystująca krótkie impulsy światła nie wywołuje tego efektu. 

Uwzględniając obliczone wcześniej oddziaływanie światła z próbką, możliwości 

zbierania światła przez obiektyw i współczynniki transmisji elementów optycznych między 

próbką a detektorem, moc wiązki światła rejestrowanej przez detektor (przy założeniu mocy 

wiązki wejściowej 100 𝜇W) oraz napięcie wygenerowane na fotodiodzie wynosi: 

 Dla próbki wykonanej metodą CVD o parametrach: Γ ≅ 0,4 𝑀𝐻𝑧 dla pomiaru 

metodą Ramseya lub Γ ≅ 1 MHz dla pomiaru metodą ESR oraz koncentracja centrów NV: 

 𝑁𝑉 ≅ 0,1 𝑝𝑝𝑚: 

𝑃𝑤𝑦𝑗 =  
2,071

100
 ∗  

0,00583

100
 ∗  0,85 ∗ 0,95 ∗ 100 𝜇W ≅ 8,071 ∗ 10−11𝑊, 

𝑉𝑤𝑦𝑗 ≅ 18,56 𝜇𝑉. 

 Dla próbki wykonanej metodą HPHT o parametrach: Γ ≅ 5 𝑀𝐻𝑧 oraz 

koncentracja centrów NV:  𝑁𝑉 ≅ 10 𝑝𝑝𝑚: 

𝑃𝑤𝑦𝑗 =  
2,071

100
 ∗  

0,581

100
 ∗  0,85 ∗ 0,95 ∗ 100 𝜇W ≅ 8,044 ∗ 10−9𝑊, 

𝑉𝑤𝑦𝑗 ≅ 1,85 𝑚𝑉. 
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Z tego wynika, że dokładność pomiaru pola magnetycznego wynosi dla 

poszczególnych przypadków: 

 Próbka CVD, pomiar metodą ESR: 

𝜂𝐸𝑆𝑅 ≅ 5,293 ∗ 10−11 T

Hz
 . 

 Próbka CVD, pomiar metodą Ramseya 

𝜂𝑅𝑎𝑚𝑠𝑎𝑦 ≅ 3,781 ∗ 10−11 T

Hz
 . 

 Próbka HPHT, pomiar metodą ESR: 

𝜂𝐸𝑆𝑅 ≅ 1,874 ∗ 10−11 T

Hz
 . 

 Próbka HPHT, pomiar metodą Ramsaya 

𝜂𝑅𝑎𝑚𝑠𝑎𝑦 ≅ 1,339 ∗ 10−11 T

Hz
 . 

Z otrzymanych wyników widoczny jest wyraźnie wniosek, że przy zadanych 

parametrach układu większą dokładnością cechuje się pomiar przeprowadzony przy pomocy 

próbki wykonanej metodą HPHT. Jest to przede wszystkim wynikiem większej koncentracji 

centrów NV w tej próbce w porównaniu do próbki wykonanej metodą CVD. Z porównania 

wyników uzyskanych dla stosowania dwóch różnych metod, widać że stosując metodę 

sekwencji Ramseya uzyskuje się zauważalnie lepsze wyniki niż stosując metodę ESR. 
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10. Podsumowanie 
 

W ramach niniejszej pracy badane były centra barwne azot-wakancja (NV) 

w kryształach diamentowych. W pierwszej części pracy opisano ogólne własności diamentu, 

z których wynika szeroka gama możliwych zastosowań tego cennego kryształu. Jedną 

z interesujących właściwości diamentów jest to, ze występują w nich defekty struktury.  

Jednym z ważniejszych takich defektów są właśnie centra barwne NV.  Centra te można 

łatwo badać, określać ich własności, a następnie wykorzystywać. Współczesna nauka 

wprowadza coraz to nowe zastosowania diamentów z centrami barwnymi jednak kluczowym 

aspektem jest ich wytworzenie w sposób kontrolowany. Metody produkcji diamentów 

syntetycznych opisano w rozdziale czwartym a sposoby wprowadzania centrów NV 

w rozdziale piątym. Rozdział szósty poświęcony jest opisowi własności fizycznych centrów 

NV. Jedną z obiecujących perspektyw jest wykorzystanie centrum NV w precyzyjnej 

magnetometrii. Temat ten rozwinięto w rozdziale siódmym. Rozdział ósmy skupił się na 

analizie prostego układu doświadczalnego do pomiaru pola magnetycznego za pomocą 

centrów NV w próbce diamentowej oraz matematyczną symulacją wpływu poszczególnych 

jego elementów na wiązkę światła laserowego oddziałującego z próbką. W rozdziale 

dziewiątym, na podstawie wcześniejszej analizy i obliczeń, wyznaczona została dokładność 

pomiaru pola magnetycznego osiągalną przy pomocy takiego układu. 

Wykonana w tej pracy analiza pokazała, że nawet rozpatrując tak prosty 

i niezoptymalizowany układ można, przy pomocy diamentów z centrami NV, określić 

wartości pola magnetycznego z niezwykle wysoką dokładnością. Rozważone zostały ponadto 

różne koncepcje zwiększenia wydajności układu, a co za tym idzie lepszej dokładności 

pomiarów, poprzez np.: zastosowanie obiektywu immersyjnego, odpowiednie ukształtowanie 

próbki diamentowej czy zmianę samego procesu hodowli kryształu diamentu. Z analizy 

wynika ponadto, że kosztem niewielkiego spadku dokładności pomiarowej, układ można 

dalece zminiaturyzować, sprowadzając go do postaci diamentu umieszczonego na końcu 

światłowodu. 

Wszystkie te aspekty sprawiają, że diamenty z centrami NV mają przed sobą bardzo 

obiecującą przyszłość w wielu dziedzinach wykorzystujących magnetometrię. Potencjalne 

zastosowania mogą znaleźć w dziedzinach takich jak medycyna (np. pomiar pola 

magnetycznego wytwarzanego przez układ nerwowy z wykorzystaniem światłowodowych 
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magnetometrów), elektronika, itd. Ponadto, centra NV posiadają unikalne właściwości 

optyczne i spinowe pozwalające na ich wykorzystanie jako biomarkery [19,20] lub w 

kwantowej informatyce [21]. 
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