
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Mikołaj Kałdan

Impulsowa manipulacja spinem centrum
barwnego azot-wakancja w krysztale

diamentu

Praca licencjacka
na kierunku Fizyka

wykonana w Zakładzie Fotoniki IF UJ
pod kierunkiem dr. Adama Wojciechowskiego

15 września 2020



Spis treści
1 Wstęp 2

2 Centrum barwne NV− 2
2.1 Diament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2.2 Centra barwne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.3 Charakterystyka NV− . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.4 Pompowanie optyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.5 Parametry użytej próbki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3 Impulsowe techniki badawcze NV− 7
3.1 Układ badawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3.2 Opis programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.3 Optycznie wykrywany rezonans magnetyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.4 Oscylacje Rabiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.5 Czas relaksacji podłużnej T1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.6 Czas relaksacji poprzecznej T∗2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.7 Czas relaksacji poprzecznej T2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4 Podsumowanie 25

1



Streszczenie
W ramach tej pracy udało się zmierzyć widmo ODMR próbki diamentowej z
centrami barwnymi NV−, zaobserwować oscylacje Rabiego, a także dzięki osza-
cowaniu długości impulsów π/2 oraz π wyznaczyć wartości czasów relaksacji
podłużnej T1 oraz poprzecznej T2. Wyznaczone wartości czasów T1 w zakre-
sie 2σ zgadzają się z pomiarami zamieszczonymi w innych publikacjach [1]. Ze
względu na zbyt gęstą próbkę nie udało się jednak wyznaczyć czasu relaksacji
poprzecznej T∗2. Wykazano również liniową zależność częstotliwości Rabiego od
amplitudy pola magnetycznego mikrofal.

1. Wstęp
Celem pracy było stworzenie oprogramowania sterującego układem do badania centrów

barwnych NV− (ang. nitrogen-vacancy) w krysztale diamentu, umożliwiające automatyczne
przeprowadzenie serii pomiarowej poprzez zadziałanie na próbkę dowolnym porządkiem im-
pulsów mikrofalowych z możliwością zdalnego sterowania. W ramach tej pracy wykorzystano
zbudowany przez zespół badawczy Zakładu Fotoniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
układ konfokalny do badania centrów barwnych NV−. Stworzone przez autora pracy opro-
gramowanie posłużyło do impulsowej manipulacji spinem centrów barwnych poprzez działanie
sekwencjami impulsów mikrofalowych przeprowadzając wcześniej przygotowany stan do okre-
ślonej superpozycji. Umożliwiło to przeprowadzenie podstawowych pomiarów czasów relaksacji
i defazowania spinu centrum NV−. Oprogramowanie to może być również z powodzeniem wy-
korzystywane do przyszłych badań nad centrami NV− metodami impulsowymi dla bardziej
skomplikowanych sekwencji impulsów mikrofalowych.

2. Centrum barwne NV−

2.1 Diament

Diament będący kryształem posiada regularny trójwymiarowy układ atomów stanowiący
sieć krystaliczną. W strukturze krystalicznej mogą jednak pojawiać się różnego rodzaju defekty,
w tym między innymi wakancje, a więc nieobsadzone przez atomy węzły sieci krystalicznej oraz
domieszkowanie przez zamianę atomu węgla na inny. Tego rodzaju defekty punktowe nazywa
się często centrami barwnymi z racji na ich zdolność do absorpcji oraz emisji światła w zakresie
widzialnym. Obecność centrów barwnych na bazie innych pierwiastków przejawia się również
różnym ubarwieniem, zazwyczaj przezroczystego diamentu (Rys. 1.). Z racji na dużą szerokość
przerwy wzbronionej w diamencie (5,4 eV [2]) centra te można traktować jako niezależne układy
stanowiące swojego rodzaju sztuczne atomy zanurzone w sieci krystalicznej, ponieważ poziomy
energetyczne elektronów w nich zawartych są odizolowane od pasm energetycznych kryształu
diamentu.
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Rysunek 1: Przykłady kolorów syntetycznych diamentów domieszkowanych różnymi pierwiast-
kami [3]

2.2 Centra barwne

Wśród mnogości centrów barwnych mogących występować w diamencie, takich jak GeV,
SnV, PbV, NiV, SV czy SiV [3], szczególnie interesującym z punktu widzenia tej pracy jest
centrum barwne NV. Składa się ono z atomu azotu (najczęściej 14N) oraz wakancji w sąsiednim
węźle sieci. Azot posiada pięć elektronów walencyjnych. Trzema tworzy wiązania z sąsiednimi
atomami węgla, zaś dwa pozostałe przechodzą do wakansu. Wraz z trzema niesparowanymi
elektronami walencyjnymi pochodzącymi od sąsiednich atomów węgla tworzą pulę pięciu elek-
tronów. Taki obojętnie elektryczny układ nazywamy centrum barwnym NV0 [4], jeśli zaś do
wakancji przyłączony zostanie szósty elektron otrzymany defekt będzie już rozważanym w tej
pracy NV−.

2.3 Charakterystyka NV−

Z racji na budowę sieci krystalicznej diamentu centrum NV− może być skierowane zgod-
nie z jednym z czterech kierunków krystalograficznych. Każda z tych orientacji, które zostały
przedstawione na Rys. 2., występuje w typowych diamentach monokrystalicznych z tym samym
prawdopodobieństwem, o ile diament nie został przygotowany w sposób wyróżniający którąś z
orientacji.
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Rysunek 2: Schemat przedstawiający możliwe orientacje centrum NV w sieci krystalicznej dia-
mentu. Czarne kulki reprezentują atomy węgla, niebieskie azotu, zaś białe wakancje. Poniżej
poszczególnych rysunków zostały opisane kierunki krystalograficzne równoległe do danych cen-
trów. [4]

Samo centrum barwne NV−, które można potraktować jako układ dwóch dziur w powłoce
elektronowej, zgodnie z zasadą składania dwóch spinów 1/2, może przyjmować układy posiada-
jące spin S = 1 (stanowi wtedy tryplet) lub spin S = 0 (stan singletowy). Schemat poziomów
energetycznych został przedstawiony na Rys. 3.

Opisane tu zostały jedynie podstawowe aspekty dotyczące centrów barwnych azot-wakancja
powiązane z tematyką pracy, o wiele bardziej kompleksowo i szczegółowo zostały one opisane
w pracy [5].
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Rysunek 3: Struktura energetyczna centrum NV− [4]. Zaznaczone zostały długości fal odpo-
wiadające przejściom między stanami podstawowymi A, a wzbudzonymi E, gdzie ZPL oznacza
przejście zerofononowe (ang. Zero-Phonon Line). Rozdzielenie trypletu w warunkach zerowego
pola magnetycznego (Dgs) pomiędzy stanami |0〉, a |±1〉 wynika z oddziaływania spin-spin, a
częstotliwość mikrofal odpowiadająca przerwie energetycznej między stanami podstawowymi
jest równa 2,87 GHz.

2.4 Pompowanie optyczne

Oświetlanie centrów NV− światłem o długości fali 532 nm powoduje ich wzbudzenie ze
stanów trypletowych 3A2 do stanu wzbudzonego 3E2 z zachowaniem magnetycznej liczby kwan-
towej. Stany wzbudzone mogą następnie bezpośrednio zrelaksować z powrotem do stanów pod-
stawowych emitując światło czerwone, ale dzięki otoczeniu sieci krystalicznej diamentu możliwe
jest również bezpromieniste przejście do singletu 1E związane z emisją fononu, oznaczone na
Rys. 4. przez żółte falowane linie, po którym przejście do stanu podstawowego 1A1 zachodzi
poprzez emisję światła z zakresu podczerwonego. Powrót ze stanów singletowych 1A1 oraz 1E do
stanów podstawowych trypletowych 3A2 odbywa się znowu przy pomocy fononowego przejścia
bezpromienistego. Z racji na porównywalnie małą liczbę emitowanych w trakcie pompowania
optycznego fotonów podczerwonych w porównaniu z czerwonymi oraz ze względu na fakt odfil-
trowywania przez układ światła z zakresu podczerwonego w dalszych rozważaniach można dla
uproszczenia schematu zaniedbać rozróżnienie stanów singletowych na podstawowy i wzbudzo-
ny.
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Rysunek 4: Schemat możliwych przejść między stanami centrum NV− [4]. Zielonymi strzałka-
mi zaznaczono schematycznie przejścia wywołane światłem wzbudzającym, a czerwone strzałki
odpowiadają przejściom zachodzącym podczas fluorescencji. Żółte falowane strzałki symboli-
zują przejścia bezpromieniste do oraz od stanów singletowych, przy czym strzałką przerywaną
zaznaczono przejście o mniejszym prawdopodobieństwie.

W sytuacji równowagowej bez pompowania stany |a〉 oraz |b〉 obsadzane są z jednakowym
prawdopodobieństwem. Jednakże po wzbudzeniu próbki ma miejsce asymetria ze względu na
ścieżkę relaksacji stanów. Występuje większe prawdopodobieństwo przejścia |d〉 → |e〉 → |a〉,
niż |c〉 → |e〉 → |b〉, co skutkuje stopniowym zwiększaniem się populacji stanów o zerowej
magnetycznej liczbie kwantowej. Osiągana w ten sposób polaryzacja spinowa może mieć wartość
rzędu 80% [4].

2.5 Parametry użytej próbki

Do badań wykorzystana została próbka o sygnaturze W7. Jest to diament syntetyczny
o wymiarach 3 mm×3 mm×0,3 mm wytworzony metodą HPHT (ang. High Pressure, High
Temperature) w warunkach ciśnienia na poziomie 5 GPa oraz temperatury 1500 ◦C [6]. Dzięki
koncentracji centrów barwnych NV rzędu 20 ppm (ang. parts per million) próbka posiada żółte
zabarwienie (Rys. 5.). Jej szczegółowe parametry zostały zebrane w Tabeli 1.

6



Tabela 1: Parametry próbki W7 zaczerpnięte ze strony DokuWiki grupy badawczej.

Rodzaj diamentu HPHT
Wymiary 3 mm×3 mm×0,3 mm
Orientacja powierzchni głównej / jakość powierzchni [100] dwustronnie polerowany
Orientacje powierzchni bocznych / polerowanie jedynie cięcie laserowe
Producent / źródło Element 6
Dostawca grupa prof. D. Budkera (Berkeley/Moguncja)
Koncentracja azotu [N] <200 ppm
Koncentracja centrów NV [NV] ∼20 ppm
Dodatkowe informacje Numer produktu 145-500-0266

Obróbka próbki Parametry Miejsce i data
Naświetlanie wiązka e− 14 MeV, 1,5×1018 cm2 Moguncja, 2. lutego 2012r.
Wygrzewanie 2,5 h 750 oC Moguncja, 1. marca 2012r.

Rysunek 5: Zdjęcie użytej w badaniach próbki W7. [7] Próbka posiada charakterystyczne ścięte
narożniki, umożliwiające jej umieszczenie w jednej z używanych w grupie anten mikrofalowych.

3. Impulsowe techniki badawcze NV−

3.1 Układ badawczy

Fotografia i schemat blokowy układu doświadczalnego zostały pokazane na Rys. 6. Prób-
ka diamentowa (C) oświetlana jest laserem (L) Sprout-G 10W firmy Lighthouse Photonics
[8] emitującym światło o długości fali 532 nm. W celu uzyskania jak największego natężenia
światła diament umieszczony jest w ognisku obiektywu (O) Olympus - UPLFLN 40X [9] sku-
piającego wiązkę laserową do średnicy kilku µm (ze względu na korekcję aberracji szkiełka
nakrywkowego wbudowaną w obiektyw, które to szkiełko nie było tutaj stosowane). Na drodze
optycznej lasera znajduje się wcześniej modulator akustooptyczny (AOM) AAOptoelectronics
MT250-A0,5-VIS [10] ze sterownikiem MODA250-1W, pozwalający na szybkie przełączanie
pomiędzy stanami naświetlania i nienaświetlania próbki. Modulator ten sterowany jest sygna-
łem TTL pochodzącym z programowalnego generatora sygnałów elektronicznych (PS) Pulse
Streamer 8/2 firmy Swabian Instruments [11]. Bezpośrednio przed obiektywem znajduje się do-
datkowo lustro dichroiczne Thorlabs DMLP567 [12], które odbija światło zielone, a przepuszcza
fluorescencję z diamentu (ZP). Dzięki tej konstrukcji możliwe jest jednoczesne rejestrowanie
natężenie światła czerwonego emitowanego przez centra barwne przez detektor światłoczuły
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(D) Thorlabs APD110A [13]. W celu odfiltrowania refleksów światła laserowego zastosowano
filtr górnoprzepustowy (F) Thorlabs FEL600 [14], natomiast celem odcięcia szumu zewnętrzny
światło emitowane zostaje zebrane do światłowodu o średnicy 200 µm poprzez kolimator (K)
Thorlabs F220FC-B [15]. Sygnał z detektora ostatecznie trafia do oscyloskopu (OSC) Agilent
DSO-X 3034A [16], skąd zarejestrowane przebiegi wysyłane są do komputera (PC) sterującego
układem. Wyzwalanie pomiaru przez oscyloskop odbywa się za pośrednictwem impulsu z Pulse
Streamera.

Dla uzyskania rezonansu magnetycznego potrzebne jest pole elektromagnetyczne z zakresu
mikrofalowego. Pole to emitowane jest przez antenę (A) typu PACMAN [17], na której bezpo-
średnio umieszczona została próbka diamentowa. Sygnał dochodzący do anteny generowany jest
przez generator mikrofalowy (MW) SRS SG386 [18], po drodze zaś jest dodatkowo wzmacnia-
ny poprzez wzmacniacz mikrofalowy (WZ) MiniCircuits ZHL-16W-43+ [19]. Za przełączanie
pomiędzy stanami z włączonymi i wyłączonymi mikrofalami odpowiada switch (S) ZASWA-2-
50DR+ [20]. Sterowany jest on również sygnałem TTL pochodzącym z Pulse Streamera.

8



(a) Fotografia układu doświadczalnego z widoczną ścieżką optyczną i układem mi-
krofalowym.

(b) Schemat układu doświadczalnego.

Rysunek 6: Układ doświadczalny wykorzystywany w pracy. Oznaczenia na schemacie: A -
antena, C - diament, O - obiektyw, ZP - lustro dichroiczne, F - filtr górnoprzepustowy, K -
kolimator, D - detektor, S - switch, WZ - wzmacniacz mikrofalowy, MW - generator mikrofal,
AOM - modulator akustooptyczny, L - laser, PC - komputer sterujący, OSC - oscyloskop, PS
- PulseStreamer. Niebieską linią oznaczono sygnał mikrofalowy, zieloną wiązkę lasera, czerwoną
światło emitowane przez centra barwne NV−, zaś czarną przewody sygnałowe.
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3.2 Opis programu

Do obsługi układu badawczego wykorzystywane były programy napisane przez autora pra-
cy w języku programowania Python. Szkielet każdego z programów był taki sam, zawierał
on komunikację z urządzeniami zewnętrznymi, zdefiniowanie oraz nadanie sekwencji impulsów
umieszczone w pętli zależnej od pewnego zmiennego parametru doświadczenia, a także odczyt
oraz zapis danych pomiarowych. Różniły się one zaś jedynie poszczególnymi parametrami w
zależności od przeprowadzanego doświadczenia. Zadaniem software’u była komunikacja z urzą-
dzeniami elektronicznymi wchodzącymi w skład układu badawczego, dzięki czemu możliwe było
automatyczne sterowanie układem oraz odczyt przeprowadzonych pomiarów. Przed przystąpie-
niem do każdego z eksperymentów należy odpowiednio skonfigurować ustawienia zarówno oscy-
loskopu (OSC), jak i generatora mikrofal (MW). Ważnym jest, aby ustawić odpowiedni tryb
pracy oscyloskopu oraz dopasować ekran roboczy, aby mieścił się w nim cały sygnał potrzebny
do pomiaru. Główna część programu zawiera pętlę przechodzącą po pewnym, zmiennym para-
metrze danego pomiaru, dla ODMR będzie to na przykład częstotliwość mikrofal. Dla każdej
pojedynczej wartości zmiennej za pośrednictwem Pulse Streamer’a wysyłane są cyfrowe instruk-
cje włącz-wyłącz do modulatora akustooptycznego (AOM) oraz bramki switch dopuszczającej
mikrofale do anteny (S), a także trigger dla oscyloskopu (OSC) informujący o rozpoczęciu
akwizycji danych.

Przykładowa sekwencja impulsów wysyłanych przez Pulse Streamer do wyżej wymienionych
urządzeń, wygląda w następujący sposób.

Rysunek 7: Przykładowa sekwencja impulsów. Kolorem zielonym zaznaczono momenty, kiedy
laser oświetla próbkę. Niebieski obszar to czas działania mikrofal, z kolei czerwonym zaznaczono
trigger dla oscyloskopu. OP - pompowanie optyczne, READ - naświetlanie dla pomiaru stopnia
polaryzacji, MW - impuls mikrofalowy, T - trigger.

Pierwszy obszar lasera OP oznacza pompowanie optyczne i trwa jeszcze około 1 ms przed
właściwym pomiarem w celu uzyskania jak największej polaryzacji próbki. Wtórne oświetlenie
laserem READ służy pomiarowi polaryzacji po zadziałaniu sekwencją mikrofal. Trigger urucha-
miany jest około 500 ns przed zakończeniem pompowania optycznego, aby możliwy był pomiar
referencyjnego napięcia na fotodiodzie, który będzie punktem odniesienia dla napięcia zmie-
rzonego po zadziałaniu sekwencją impulsów mikrofalowych. Sekwencja tych sygnałów będzie
niezmienna dla wszystkich pomiarów. Jedynej zmianie może ulec tylko zmiana czasu pomię-
dzy chwilami świecenia lasera dla dłuższych pomiarów, takich jak badanie czasu relaksacji T1.
Odmienna będzie z kolei sekwencja impulsów mikrofalowych dla różnych doświadczeń.

Jako, że centra barwne azot-wakancja wykazują luminescencję tylko w trakcie naświetlania
laserem (relaksacja ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego następuje w czasie kilku
nanosekund) odczyt z fotodiody na oscyloskopie będzie składał się z obszarów niezerowego
napięcia pokrywających się z sekwencją lasera oraz obszarów z napięciem równym zero z do-
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kładnością do szumów. Wszystkie pomiary opierać się będą na porównaniu średniego napięcia
pod koniec pompowania optycznego ze średnim napięciem po sekwencji impulsów mikrofalo-
wych.

Rysunek 8: Przykładowy odczyt danych pomiarowych z oscyloskopu. Zielony obszar odpowiada
pomiarowi luminescencji przed działaniem mikrofalami, zaś czerwony po ich działaniu. Dla
pomiarów prowadzonych w ramach tej pracy czas, po jakim uśredniano napięcie był równy 300
ns.

3.3 Optycznie wykrywany rezonans magnetyczny

ODMR (ang. Optically Detected Magnetic Resonance) jest techniką pozwalającą na wy-
znaczenie przerw energetycznych między poziomami poprzez analizę zmiany natężenia światła
emitowanego. Działając na próbkę zmiennym polem elektromagnetycznym dochodzić może do
przejść pomiędzy stanami o różnicy energetycznej odpowiadającej pewnej częstotliwości rezo-
nansowej, jeśli częstotliwość fal elektromagnetycznych jest zbliżona do tejże częstotliwości. Jeśli
więc stany te różnią się poziomem luminescencji dzięki na przykład różnym prawdopodobień-
stwom przejścia, w okolicy częstotliwości rezonansowej występować będzie odchylenie natężenia
światła. Dla centrów barwnych NV− poddanych pompowaniu optycznemu występuje przewaga
stanów o zerowej magnetycznej liczbie kwantowej, które wykazują większe prawdopodobieństwo
przejścia promienistego |c〉 → |a〉, niż |d〉 → |b〉 (Rys. 4.). Działając więc częstotliwością rezo-
nansową dla przejścia |a〉 → |b〉 zmniejsza się dominację obsadzenia stanów |0〉 doprowadzając
tym samym do spadku luminescencji próbki.

W zerowym zewnętrznym polu magnetycznym stany |+1〉 oraz |−1〉 są zdegenerowane, a
energia przejścia pomiędzy nimi, a stanem |0〉 odpowiada częstotliwości rezonansowej około
2, 87 GHz. Dla niezerowego pola magnetycznego dochodzi do rozszczepienia poziomów ener-
getycznych na skutek efektu Zeemana symetrycznie względem wartości 2, 87 GHz. Z racji na
strukturę krystalograficzną diamentu w zależności od kierunku pola magnetycznego może dojść
do degeneracji energii centrów zorientowanych w różnych kierunkach, skutkiem czego możliwe
jest osiągnięcie dowolnej parzystej liczby osobnych rezonansów nie większej, niż 8, odpowia-
dającej czterem możliwym ustawieniom centrum NV− oraz przejściom do stanów |+1〉 oraz
|−1〉.

Do badania rezonansu magnetycznego wykorzystywany był pojedynczy impuls mikrofalowy
o długości 45 ns. Czas ten jest umowny, jego długość wpływa jedynie na kontrast (poziom)
obserwowanego widma ODMR. Sekwencja sygnałów wysyłanych przez Pulse Streamer była
więc w tym przypadku następująca.
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Rysunek 9: Sekwencja instrukcji Pulse Streamer’a dla pomiaru ODMR.

Wszystkie doświadczenia przeprowadzono w trzech różnych warunkach zewnętrznego pola
magnetycznego, dla pola skierowanego wzdłuż osi krystalograficznej centrów barwnych (100),
(111), a także dla braku pola magnetycznego, oznaczanego sygnaturą (000). Dla takich warun-
ków zmierzone widma ODMR wyglądają następująco.

(a) Brak pola magnetycznego
(000)

(b) Pole w kierunku krystalogra-
ficznym (100)

(c) Pole w kierunku krystalogra-
ficznym (111)

Rysunek 10: Zmierzone widma ODMR dla poszczególnych kierunków zewnętrznego pola ma-
gnetycznego z widocznymi rezonansami.

Zauważyć można, że dla różnej geometrii pola magnetycznego występować może różna licz-
ba rezonansów. Bierze się to z faktu degeneracji konkretnych ustawień centrów NV− względem
przyłożonego pola magnetycznego. Położenia zmierzonych rezonansów dla poszczególnych geo-
metrii pola magnetycznego są zaś równe

Tabela 2: Zestawienie wyznaczonych wartości częstotliwości rezonansowych dla zerowego pola
magnetycznego (000) oraz pola skierowanego wzdłuż kierunków krystalograficznych (100), a
także (111) dla każdej z częstotliwości rezonansowej uszeregowanych od najmniejszej u góry do
największej na dole.

(000) (100) (111)
2,87017(3) GHz 2,80511(3) GHz 2,74366(4) GHz

- 2,94551(3) GHz 2,83533(3) GHz
- - 2,91960(2) GHz
- - 2,99647(8) GHz
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3.4 Oscylacje Rabiego

Rozważając przejścia pomiędzy dwoma stanami układu na skutek działania falami elektro-
magnetycznymi dla częstości około rezonansowych na poziomie mechaniki kwantowej zauważyć
można, że prawdopodobieństwo znalezienia się układu w danym stanie będzie oscylować z pewną
częstotliwością, zwaną częstotliwością Rabiego, zależną od natężenia pola elektromagnetyczne-
go oraz odstrojenia od częstości rezonansowej. Dla makroskopowej próbki objawiać się to będzie
okresową zmianą polaryzacji, a więc również luminescencji. Analizując oscylacje Rabiego można
wyznaczyć długość impulsu π, który odpowiada za maksymalne odwrócenie polaryzacji oraz
impulsu π/2, odpowiadającego za doprowadzenie do sytuacji równowagowej pomiędzy stanami.
Długość impulsu π jest więc na wykresie oscylacji Rabiego czasem do osiągnięcia pierwszego
minimum, zaś impulsu π/2 czasem do pierwszego osiągnięcia poziomu luminescencji, do którego
układ asymptotycznie dąży dla czasów dążących do nieskończoności.

W przypadku oscylacji Rabiego w celu wyznaczenia czasu trwania charakterystycznych im-
pulsów dla zadanej częstotliwości rezonansowej przeprowadzono pomiar z pojedynczym im-
pulsem mikrofalowym o jego długości będącej zmiennym parametrem doświadczenia. Schemat
sekwencji instrukcji urządzenia sterującego wyglądał więc w następujący sposób.

Rysunek 11: Sekwencja instrukcji Pulse Streamer’a dla pomiaru oscylacji Rabiego. X jest zmien-
nym parametrem, który w tym przypadku przebiegał przez wartości od 5 ns do 1500 ns z
krokiem 5 ns.

Jako, że okres oscylacji Rabiego zależy od natężenia rezonansowego pola elektromagnetycz-
nego pomiary powtórzono dla różnych poziomów sygnału generatora mikrofalowego z zakresu
od -25 dBm do 5 dBm z krokiem 5 dBm. Wyniki badań dla trzech geometrii zewnętrznego
pola magnetycznego dla każdej z częstotliwości rezonansowych przedstawiono na poniższych
wykresach.
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Rysunek 12: Oscylacje Rabiego w polu zerowym (000) przy poziomie sygnału generatora prze-
biegającym przez wartości -25 dBm do 5 dBm z krokiem 5 dBm.

(a) 2,80511 GHz (b) 2,94551 GHz

Rysunek 13: Oscylacje Rabiego dla pola magnetycznego wzdłuż kierunku (100) o natężeniu
około 41,9 G dla obu częstotliwości rezonansowych przy poziomie sygnału generatora przebie-
gającym przez wartości -25 dBm do 5 dBm z krokiem 5 dBm.
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(a) 2,74366 GHz (b) 2,83533 GHz

(c) 2,91960 GHz (d) 2,99647 GHz

Rysunek 14: Oscylacje Rabiego dla pola magnetycznego wzdłuż kierunku (111) o natężeniu
około 43,6 G dla czterech częstotliwości rezonansowych przy poziomie sygnału generatora prze-
biegającym przez wartości -25 dBm do 5 dBm z krokiem 5 dBm.

Do dalszych eksperymentów wykorzystywany był stały poziom sygnału 5 dBm, wyznaczono
więc długości impulsów π oraz π/2 jedynie dla tej wartości. Wielkości te dla każdego z rezo-
nansów zaprezentowano w tabeli poniżej w kolejności w pionie od najmniejszej częstotliwości
rezonansowej do największej.

Tabela 3: Zestawienie wyznaczonych wartości długości impulsów π/2 oraz π dla zerowego pola
magnetycznego (000) oraz pola skierowanego wzdłuż kierunków krystalograficznych (100), a
także (111) dla każdej z częstotliwości rezonansowej uszeregowanych od najmniejszej u góry do
największej na dole.

(000) (100) (111)
π/2 π π/2 π π/2 π

30±5 ns 70±5 ns 35±5 ns 85±5 ns 30±5 ns 75±5 ns
- 60±5 ns 135±5 ns 50±5 ns 115±5 ns
- - 50±5 ns 115±5 ns
- - 60±5 ns 140±5 ns

Ponieważ ciężko dokładnie matematycznie zdefiniować dopasowaniem jakiejś nieskompliko-
wanej krzywej długość impulsu π/2 wartości obu impulsów wyznaczono metodą wizualną z
oszacowaniem błędu na poziomie ±5 ns. Dla wykonywanych doświadczeń nie była potrzebna

15



większa dokładność, gdyż małe odchylenia dla niewielkiej liczby impulsów wpływają jedynie na
kontrast pomiaru względnego napięcia na fotodiodzie. Zauważyć również można, że im więk-
sze natężenie pola elektromagnetycznego, tym oscylacje Rabiego posiadają nie tylko większy
kontrast, ale i również większą częstotliwość. Zgodnie z teorią częstotliwość Rabiego powinna
liniowo zależeć od natężenia pola magnetycznego sygnału mikrofalowego. W celu dokładniej-
szego zbadania tej zależności sporządzono wykres częstotliwości Rabiego od amplitudy pola
magnetycznego B, którą przeliczono na podstawie wzoru

B =
√
P =

√
10p/10, (1)

gdzie P to moc mikrofal wyrażona w miliwatach, zaś p wyrażona w dBm.

Rysunek 15: Wykres zależności częstotliwości Rabiego od amplitudy pola magnetycznego sy-
gnału mikrofalowego zadanej na generatorze wraz z dopasowaną funkcją liniową. Dla punktów
pomiarowych przyjęto oszacowanie błędu wyznaczenia długości impulsu π jako stałą wartość
±5 ns.

Do zmierzonych punktów na Rys. 15. dopasowano funkcję liniową bez wyrazu wolnego, jako
że współczynnik determinacji tego fitu wyniósł R2 = 0, 99893 można pokusić się o stwierdzenie,
że było to dopasowanie słuszne, a więc zmierzone wartości opowiadają założeniom teoretycz-
nym. Współczynnik kierunkowy wyznaczonej prostej wyniósł 4, 433(46)MHz∗(P/mW)−1/2. Dla
największych użytych mocy widać pewne odchylenie, może ono być spowodowane wysycaniem
się samego generatora lub wzmacniacza, choć przyczyną mógł być również sposób wyznaczania
czasu impulsu π.
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3.5 Czas relaksacji podłużnej T1
Na skutek pompowania optycznego dochodzi do nierównego obsadzenia stanów, aż do pew-

nego poziomu maksymalnej polaryzacji spinowej. Sytuacja ta nie będzie się jednak utrzymywać
w nieskończoność po zaprzestaniu naświetlania próbki. Na skutek oddziaływań z siecią krysta-
liczną dochodzi do bezpromienistych przejść pomiędzy stanami |0〉 oraz |±1〉. Jako, że przejścia
te zachodzą dla każdego centrum z równym prawdopodobieństwem układ dążyć będzie do sytu-
acji równowagowej stanów w tempie zaniku eksponencjalnego. Pomiaru stanu polaryzacji można
dokonać poprzez krótkie naświetlenie próbki, mające na celu wzbudzenie do stanów 3E2, a na-
stępnie odczyt poziomu luminescencji, odwzorowującego rozkład stanów |0〉 oraz |±1〉. Tak więc
poziom względnego natężenia światła I, to jest stosunek napięcia na detektorze światłoczułym
po pewnym czasie ciemnym (bez pompowania optycznego) do napięcia pod koniec pompowania
optycznego w funkcji długości czasu ciemnego t powinien się wyrażać przy pomocy wzoru

I(t) = e−
t
T1 , (2)

gdzie T1 jest pewną stałą czasową charakterystyczną dla danej próbki, nazywaną czasem relak-
sacji podłużnej lub też czasem relaksacji spin-sieć.

W celu dokładniejszego wyznaczenia czasu relaksacji podłużnej T1 centrów barwnych NV−
wykorzystano popularną metodę [1], polegającą na wyznaczeniu stałej czasowej zaniku eks-
ponencjalnego różnicy względnego napięcia na fotodiodzie w funkcji czasu ciemnego (odległo-
ści czasowej pomiędzy wyłączeniem lasera po pompowaniu optycznym, a ponownym włącze-
niu w celu odczytu poziomu luminescencji wtórnej) dla sytuacji bez impulsu mikrofalowego
(MW_OFF) oraz z pojedynczym impulsem π (MW_ON). Sekwencja instrukcji dla tych po-
miarów wyglądała następująco.

Rysunek 16: Sekwencja instrukcji Pulse Streamer’a dla pomiaru T1. X jest zmiennym parame-
trem czasu ciemnego przebiegającym od 0,1 ms do 9,5 ms z krokiem 0,1 ms. Sygnał mikrofalowy
składał się z pojedynczego impulsu π dla sytuacji opisanej jako MW_ON oraz z braku jakie-
gokolwiek impulsu dla MW_OFF.

Dla sytuacji zerowego pola magnetycznego przedstawiono obie sytuacje, a także ich różnicę
wraz z dopasowanymi krzywymi eksponencjalnymi, zaś dla reszty serii pomiarowych zaprezen-
towano jedynie różnicę obu pomiarów bazowych.
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(a) Bez impulsu mikrofalowego (b) Z pojedynczym impulsem π (c) Różnica pomiarów
MW_OFF - MW_ON

Rysunek 17: Pomiar czasu relaksacji podłużnej T1 (wykres zależności względnego napięcia
na fotodiodzie od długości czasu ciemnego stanowiącego odległość czasową pomiędzy końcem
pompowania optycznego, a późniejszym odczytem stopnia polaryzacji) z impulsem π, bez oraz
ich różnica wraz z dopasowanymi krzywymi w zerowym polu magnetycznym.

(a) 2,80511 GHz (b) 2,94551 GHz

Rysunek 18: Różnice pomiarów MW_OFF - MW_ON wraz z dopasowanymi krzywymi dla
pola magnetycznego wzdłuż kierunku (100) dla obu częstotliwości rezonansowych.
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(a) 2,74366 GHz (b) 2,83533 GHz

(c) 2,91960 GHz (d) 2,99647 GHz

Rysunek 19: Różnice pomiarów MW_OFF - MW_ON wraz z dopasowanymi krzywymi dla
pola magnetycznego wzdłuż kierunku (111) dla czterech częstotliwości rezonansowych.

Dla dopasowanych krzywych tabela wyznaczonych wartości czasów relaksacji podłużnej
przedstawia się następująco.

Tabela 4: Zestawienie wyznaczonych wartości czasu relaksacji podłużnej T1 dla zerowego pola
magnetycznego (000) oraz pola skierowanego wzdłuż kierunków krystalograficznych (100), a
także (111) dla każdej z częstotliwości rezonansowej uszeregowanych od najmniejszej u góry do
największej na dole.

(000) (100) (111)
3,121(44) ms 3,120(52) ms 3,72(19) ms

- 3,040(68) ms 3,298(89) ms
- - 3,093(82) ms
- - 3,29(29) ms

Cztery spośród siedmiu uzyskanych wartości czasu relaksacji podłużnej zgadzają się w ra-
mach niepewności pomiarowej z innymi pomiarami czasu T1 centrów barwnych NV− [1], gdzie
wyznaczona wartość wyniosła T1 = 3, 14± 0, 12 ms. W zakresie 2σ zgadzają się już wszystkie
wyniki poza wartością dla pola magnetycznego skierowanego wzdłuż kierunku krystalograficz-
nego (111) dla częstotliwości rezonansowej 2,74366 GHz. Ciężko jednak wskazać jednoznaczną
przyczynę występującego odchylenia, kwestia interpretacji pozostaje więc otwarta.
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3.6 Czas relaksacji poprzecznej T∗2
Utrata polaryzacji próbki może również następować poprzez oddziaływanie poszczególnych

spinów między sobą, a także przez wpływ niejednorodności zewnętrznego pola magnetycznego.
Jako, że drugi z tych efektów powoduje znacznie szybszą dekoherencję najczęściej rozpatruje
się go w pierwszej kolejności. Czas relaksacji poprzecznej T∗2 dotyczy defazowania polaryzacji
w kierunku poprzecznym, uzyskiwanej poprzez zadziałanie impulsem π/2, bądź jego nieparzy-
stą wielokrotnością na uprzednio napompowaną optycznie próbkę. Proces ten, podobnie jak
relaksacja podłużna, zachodzi zgodnie z zanikiem eksponencjalnym. Tak więc zależność stop-
nia polaryzacji mierzona poprzez poziom względnego natężenia światła w funkcji czasu I(t)
powinna wyrażać się wzorem

I(t) = e
− t
T∗2 , (3)

gdzie T ∗2 jest czasem relaksacji poprzecznej T∗2 charakterystycznym dla danej próbki.
W celu wyznaczenia czasu T ∗2 należy po pompowaniu optycznym najpierw zadziałać po-

jedynczym impulsem π/2, aby doprowadzić układ do polaryzacji poprzecznej, a następnie po
pewnym zmiennym czasie swobodnej precesji zrzutować układ z powrotem na oś podłużną przy
pomocy impulsu π/2 lub 3π/2. Sekwencja ta, nazywana często sekwencją Ramsey’a, w postaci
instrukcji dla urządzenia Pulse Streamer wygląda więc w tym przypadku następująco.

Rysunek 20: Sekwencja instrukcji Pulse Streamer’a dla pomiaru T∗2. X jest zmiennym parame-
trem czasu pomiędzy impulsami przebiegającym od 1 ns do 400 ns z krokiem 1 ns. Sekwencja
impulsów mikrofalowych to kolejno impulsy π/2 oraz π/2 lub 3π/2 z czasem X pomiędzy nimi.

Pomiary przeprowadzone były przy poziomie sygnału generatora wynoszącym 5 dBm, dłu-
gości trwania impulsów π/2 oraz 3π/2 dobrano osobno dla każdego z zewnętrznych pól magne-
tycznych na podstawie wykresu oscylacji Rabiego.
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Rysunek 21: Pomiar czasu relaksacji poprzecznej T∗2 (wykres zależności względnego napięcia
na fotodiodzie od długości czasu pomiędzy impulsami mikrofalowymi) z drugim impulsem π/2
(kolor czarny) lub impulsem 3π/2 (kolor czerwony) krzywymi w zerowym polu magnetycznym
(000).

(a) 2,80511 GHz (b) 2,94551 GHz

Rysunek 22: Pomiar czasu relaksacji poprzecznej T∗2 (wykres zależności względnego napięcia
na fotodiodzie od długości czasu pomiędzy impulsami mikrofalowymi) z drugim impulsem π/2
(kolor czarny) lub impulsem 3π/2 (kolor czerwony) w polu magnetycznym w kierunku (100)
dla obu częstotliwości rezonansowych.
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(a) 2,74366 GHz (b) 2,83533 GHz

(c) 2,91960 GHz (d) 2,99647 GHz

Rysunek 23: Pomiar czasu relaksacji poprzecznej T∗2 (wykres zależności względnego napięcia
na fotodiodzie od długości czasu pomiędzy impulsami mikrofalowymi) z drugim impulsem π/2
(kolor czarny) lub impulsem 3π/2 (kolor czerwony) w polu magnetycznym w kierunku (100)
dla czterech częstotliwości rezonansowych.

Zauważyć można, że pierwsze 20 - 50 ns jest niemiarodajne, odmienne zachowanie dla tych
długości odstępów pomiędzy impulsami mogło wynikać z efektów związanych z przybliżeniem
dwóch mało odległych impulsów, jako jeden ciągły. Niestety z racji na zbyt duże zagęszczenie
centrów barwnych azot-wakancja w próbce nie udało się zaobserwować oczekiwanych okreso-
wych zmian luminescencji, podobnych do oscylacji Rabiego. Jedynie w zerowym polu magne-
tycznym jest to delikatnie dostrzegalne. W związku z tym niemożliwe jest wyznaczenie czasów
relaksacji poprzecznej T∗2.

3.7 Czas relaksacji poprzecznej T2
Drugą przyczyną relaksacji poprzecznej jest oddziaływanie spinów pomiędzy sobą. Również

w tym przypadku szybkość zachodzenia dekoherencji zależy od stopnia polaryzacji, a więc zja-
wisko zachodzi zgodnie z krzywą zaniku eksponencjalnego (2). W tym przypadku stałą czasową
jest czas relaksacji poprzecznej T2. Jako, że proces ten zachodzi wolniej, niż relaksacja poprzecz-
na spowodowana niejednorodnością pola magnetycznego w celu wyznaczenia czasu T2 potrzebne
jest zredukowanie efektów związanych z zewnętrznym polem magnetycznym. Wykorzystuje się
do tego metodę spinowego echo Hahna [21]. Opiera się ona na fakcie, iż efekt związany z nie-
jednorodnościami pola można odwrócić, jeśli niejednorodności te są stałe w czasie. W tym celu
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próbkę spolaryzowaną poprzecznie po pewnym czasie τ swobodnej precesji należy poddać dzia-
łaniu impulsu π, aby odwrócić kierunek precesji. Po upływie kolejnego czasu długości τ układ
powinien wrócić do sytuacji początkowej, jednak niezależnie zachodzi dekoherencja spin-spin,
która działa niezależnie od kierunku precesji. Sekwencja impulsów wygląda więc następująco.

Rysunek 24: Sekwencja instrukcji Pulse Streamer’a dla pomiaru T2. X jest zmiennym parame-
trem czasu pomiędzy impulsami przebiegającym od 10 ns do 2000 z krokiem 10. Sekwencja
impulsów mikrofalowych to kolejno impulsy π/2, π oraz π/2 z czasem X pomiędzy każdymi
sąsiednimi impulsami.

Pomiary wykonane w celu wyznaczenia czasu relaksacji poprzecznej T2 również były prze-
prowadzone przy wzmocnieniu bazowym generatora mikrofal równym 5 dBm, zaś czasy trwania
impulsów π/2 oraz π odczytano z przeprowadzonych uprzednio pomiarów oscylacji Rabiego.

Rysunek 25: Pomiar czasu relaksacji poprzecznej T2 metodą echa spinowego (wykres zależności
względnego napięcia na fotodiodzie od długości czasu pomiędzy impulsami mikrofalowymi)
wraz z dopasowanymi krzywymi w zerowym polu magnetycznym (000).
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(a) 2,80511 GHz (b) 2,94551 GHz

Rysunek 26: Pomiar czasu relaksacji poprzecznej T2 metodą echa spinowego (wykres zależności
względnego napięcia na fotodiodzie od długości czasu pomiędzy impulsami mikrofalowymi)
wraz z dopasowanymi krzywymi w polu magnetycznym w kierunku (100) dla obu częstotliwości
rezonansowych.

(a) 2,74366 GHz (b) 2,83533 GHz

(c) 2,91960 GHz (d) 2,99647 GHz

Rysunek 27: Pomiar czasu relaksacji poprzecznej T2 metodą echa spinowego (wykres zależności
względnego napięcia na fotodiodzie od długości czasu pomiędzy impulsami mikrofalowymi) wraz
z dopasowanymi krzywymi w polu magnetycznym w kierunku (100) dla czterech częstotliwości
rezonansowych.
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Ponownie zauważyć można, że początkowe punkty pomiarowe dla pierwszych kilkudziesię-
ciu nanosekund przerwy pomiędzy impulsami są niemiarodajne i zostały one wykluczone przy
dopasowywaniu krzywych. Z parametrów dopasowania udało się zaś odczytać następujące war-
tości czasów relaksacji poprzecznej T2. W tym przypadku stała czasowa τ dopasowanej funkcji
eksponencjalnej jest połową czasu T2 z racji na dwie przerwy pomiędzy impulsami o długości
τ wchodzące w skład sekwencji.

Tabela 5: Zestawienie wyznaczonych wartości czasu relaksacji poprzecznej T2 dla zerowego
pola magnetycznego (000) oraz pola skierowanego wzdłuż kierunków krystalograficznych (100),
a także (111) dla każdej z częstotliwości rezonansowej uszeregowanych od najmniejszej u góry
do największej na dole.

(000) (100) (111)
333,2(44) ns 538,4(26) ns 623,6(70) ns

- 463,6(52) ns 608,0(56) ns
- - 592,2(46) ns
- - 555(19) ns

4. Podsumowanie
Wykorzystując zmontowany układ badawczy oraz przygotowane oprogramowanie służące

do jego obsługi udało się przeprowadzić kilka pomiarów podstawowych wielkości opisujących
próbki diamentowe zawierające centra barwne azot-wakancja. Dzięki wykorzystaniu technik
impulsowych możliwe jest dokonanie pomiarów z większą precyzją, niż w przypadku metody
fali ciągłej. Uzyskane widma ODMR pozwoliły na wyznaczenie częstotliwości rezonansowych z
dokładnością do setnych części promila błędu względnego. Obserwacja oscylacji Rabiego umożli-
wiła wyznaczenie zależności częstotliwości Rabiego od amplitudy pola magnetycznego mikrofal.
Samych oscylacji udało się zaobserwować jedynie kilka okresów, jest to jednak spowodowane
ograniczeniami narzuconymi przez użycie gęstej próbki o spodziewanych krótkich czasach re-
laksacji poprzecznej. Pomiary czasu relaksacji T1, oprócz jednego, były ze sobą zgodne z do-
kładnością do 10%, same punkty pomiarowe nie budziły zaś zastrzeżeń. Dodatkowo, oprócz
wspomnianego jednego pomiaru, zgadzają się one w zakresie 2σ z innymi pomiarami czasu re-
laksacji podłużnej [1]. Jeśli chodzi o czas relaksacji poprzecznej T∗2 to, jak już zostało wcześniej
wspomniane, nie było możliwe jego wyznaczenie z powodu zbyt dużego zagęszczenia centrów
barwnych w krysztale. Z kolei dane pomiarowe użyte do wyznaczenia czasu T2 również nie
budzą wątpliwości, same zaś wyznaczone wartości wykazują zgodność w zakresie pomiarów
dotyczących konkretnej geometrii zewnętrznego pola magnetycznego. Dzięki swojej konstruk-
cji używane oprogramowanie może zostać w przyszłości z łatwością przystosowane do innego
rodzaju pomiarów związanych z centrami barwnymi NV−, w tym do takich z użyciem modu-
lacji IQ. Daje to możliwość wykorzystania bardziej skomplikowanych sekwencji impulsów jak
na przykład xy8 [22], które umożliwiają badania w zakresie centrów barwnych NV− między
innymi jeśli chodzi o jak najdłuższe przechowanie polaryzacji metodami impulsowymi.

Praca ta stanowi więc dobry punkt wyjścia jeśli chodzi o przyszłe badania z wykorzystaniem
technik impulsowych, a także ich optymalizację. W przyszłości planowane jest również dopra-
cowanie strony informatycznej pod względem unifikacji oprogramowania, a także zwiększenia
wygody użytkowania poprzez wprowadzenie między innymi graficznego interface’u.
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Suplement - kody źródłowe programów sterujących układem

ODMR

#------------------------------------------------------
#LIBRARIES
from pulsestreamer import PulseStreamer
from pulsestreamer import TriggerStart, TriggerRearm
from pulsestreamer import Sequence, OutputState
import six
import time
import string
import pyvisa as visa
import numpy as np
from struct import unpack
import pylab
import matplotlib.pyplot as plt
import math
import struct
import datetime
import winsound
#-----------------------------------------------------
#EXTERNAL DEVICES
pulser=PulseStreamer('192.168.0.5') \
#connecting PulseStreamerem via LAN
rm = visa.ResourceManager()
scope = rm.open_resource('USB0::0x0957::0x17A4::MY53160630::INSTR') \
#connecting with Oscilloscope via USB
srs=rm.open_resource('TCPIP0::192.168.0.2::inst0::INSTR') \
#connecting with MW-Generator via TCPIP
#-----------------------------------------------------
#constant settings of Oscilloscope
TRIGGER_CHANNEL=1
MAIN_CHANNEL=2
buff_len=5 #oscilloscope buffer size in s
PRECISION=2**11 #averaging measurement over 2^n runs (maximal value 2^15)
#-----------------------------------------------------
#SENDING SETTINGS TO OSCILLOSCOPE
scope.write('*CLS')
scope.write('ACQ:TYPE AVER')
scope.write('ACQ:COMP NORM')
scope.write('ACQ:COUN '+str(PRECISION))
scope.write('TRIGGER:DELAY:TRIGGER:SOURCE CHANNEL '+str(TRIGGER_CHANNEL))
scope.write('TRIGGER:MODE EDGE')
scope.write('TRIGGER:DELAY:TRIGGER:SLOPE POSITIVE')
scope.write('TRIGGER:SWEEP NORMAL')
scope.write('TRIGGER:LEVEL 0.25')
scope.write('CHAN'+str(MAIN_CHANNEL)+':SCAL 0.5') #scaling main channel,
scope.write('CHAN'+str(MAIN_CHANNEL)+':OFFS 0.9') #fit to intensity of signal
scope.write('TIM:SCAL '+str(buff_len/10000000)) \
#oscilloscope time scale in seconds
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scope.write('TIM:POS '+str(buff_len/2000000)) \
#oscilloscope time position in seconds
scope.write('WAV:SOUR CHAN'+str(MAIN_CHANNEL))
scope.write('WAV:FORM WORD')
scope.write('WAV:POIN:MODE MAX')
scope.write('WAV:POIN '+str(buff_len*4000)) #oscilloscope pointer position
#-----------------------------------------------------
#constant settings of PulseStreamer
pulser.reset()
pulser.constant(OutputState.ZERO())
final=OutputState([3], 0, 0)
start=TriggerStart.IMMEDIATE
rearm=TriggerRearm.MANUAL
pulser.setTrigger(start=start, rearm=rearm)
#-----------------------------------------------------
#DEVICES LOGIC DEFINITION
mw_on=1 #microwave generator
laser_on=0 #laser shutter
tr_on=1 #trigger
mw_off=(mw_on+1)%2
laser_off=(laser_on+1)%2
tr_off=(tr_on+1)%2
#-----------------------------------------------------
#SAVING DATA TO FILE
date=str(datetime.datetime.now())
date=date[0:10]+'_'+date[11:13]+'-'+date[14:16]
ODMR="C:/Users/NVuser/Desktop/NV-/ODMR/ODMR "+date+'.txt' \
#output file absolute path (direct folder have to exist before)
out1=open(ODMR,'w')
#-----------------------------------------------------
dif1=[] #table of y-axis values
arg1=[] #table of x-axis values
srs.write("ENBR 1") #microwaves on
srs.write("MODL 0") #modulations off
srs.write("ampr 5.0\n") #amplifier gain parameter (max value 4.0)
#-----------------------------------------------------
#range of frequencies
FREQ1=2830*10**6 #MHz
FREQ2=2910*10**6 #MHz
STEPS=8000
#-----------------------------------------------------
#MAIN LOOP
for probe in range(0,STEPS+1):

FREQ=FREQ1+round(probe*(FREQ2-FREQ1)/STEPS) #setting frequency
srs.write('FREQ ' + str(FREQ)) #sending to MW generator
scope.write('RUN') #activating acquisition
print("Actual frequency: ",FREQ) #optional progress info
# -----------------------------------------------------
#PulseStreamer sequence setting (all values in ns)
wait = buff_len*4000 #break necessary for oscilloscope
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laser_time=1000000 #time of optical pumping
read_time=500 #time of light intensity measurement
dark_time=3000 #time with laser off
mw_time=45 #microwave impulse duration
tr_time=300 #trigger duration
laser_delay=400 #delay between trigger and laser signal dependent on layout
# -----------------------------------------------------
#PulseStreamer digital outputs
TRIGG=0 #trigger
SHUTTER=3 #laser
MW=1 #microwave
# -----------------------------------------------------
#sequence structure
mw_seq = [(laser_time+laser_delay, mw_off), (mw_time, mw_on), (wait, mw_off)] #microwaves sequence
sh_seq = [(laser_time,laser_on),(dark_time, laser_off),(read_time,laser_on),\
(wait,laser_off)] #laser shutter sequence
tr_seq = [(laser_time-laser_delay, tr_off), (tr_time, tr_on), (wait, tr_off)] #trigger sequence
# -----------------------------------------------------
#visualisation of sequence
'''
plt.axvspan(laser_time+laser_delay,laser_time+laser_delay+mw_time, \
facecolor='#0000ff', alpha=0.5) #microwaves - blue
plt.axvspan(laser_time-2*laser_delay, laser_time, facecolor='#00ff00', \
alpha=0.5) #laser - green
plt.axvspan(laser_time+dark_time, laser_time+dark_time+read_time, \
facecolor='#00ff00', alpha=0.5) #laser - green
plt.axvspan(laser_time-laser_delay, laser_time-laser_delay + tr_time, \
facecolor='#ff0000', alpha=0.5) #trigger - red
plt.show()
'''
# -----------------------------------------------------
seq = Sequence()
seq.setDigital(SHUTTER, sh_seq)
seq.setDigital(TRIGG, tr_seq)
seq.setDigital(MW, mw_seq)
n_runs = PRECISION+1
seq_time = wait+laser_time+dark_time+read_time
# -----------------------------------------------------
#sending sequence and receiving data
pulser.stream(seq,n_runs,final=final)
time.sleep(seq_time*n_runs/1000000000) #waiting for the end of measurement \
(time of single sequence times number of sequences in seconds)
scope.write('STOP')
yoff = float(scope.query('WAV:YREF?'))
ymult = float(scope.query('WAV:YINC?'))
yzero = float(scope.query('WAV:YOR?'))
xincr=float(scope.query('WAV:XINC?'))
scope.write('WAV:BYT LSBF')
scope.write('WAV:UNS 0')
scope.write('WAV:DATA?')

29



data2 = scope.read_raw()
data2=data2[32:-1] #cutting headline
light_wave = np.fromstring(data2, dtype=np.int16)
light_wave=light_wave[10:-10] #cutting edge values
light_wave=(light_wave- yoff) * ymult + yzero
# -----------------------------------------------------
noise = 0.01 #how strong signal is not anymore a noise
i = 500 #pointer initial position
# -----------------------------------------------------
# integrating first peak
in1 = 0 #first peak area
in1_start = i
in1_end = in1_start + round(tr_time/(xincr*1000000000)) \
#trigger duration in steps of oscilloscope
for t in range(in1_start, in1_end):

in1 += light_wave[t]
in1 /= in1_end - in1_start #first peak average value
# -----------------------------------------------------
# searching for laser on
i=in1_end+500 #skipping for assurance
while light_wave[i] < noise:

i += 1
if i == len(light_wave) - 1:

break
i+=25 #skipping peak rise time
# -----------------------------------------------------
# integrating second peak
in2 = 0 #second peak area
in2_start = i
in2_end = in2_start + round(tr_time/(xincr*1000000000)) \
#trigger duration in steps of oscilloscope
for t in range(in2_start, in2_end):

in2 += light_wave[t]
in2 /= in2_end - in2_start #second peak average value
dif1.append(in2 / in1) \
#y-axis fluorescence intensity after sequence in units of intensity \
before sequence (to eliminate slow fluctuation of laser intensity)
arg1.append(FREQ/1000000000) #x-axis - frequency in GHz
out1.write(str(FREQ/1000000000)+" "+str(in2 / in1)+"\n") #saving to .txt file
# -----------------------------------------------------
#graphic control of measurement

'''
T1 = (in1_end - in1_start) * xincr * 1000000000 #time of first peak in ns
t1 = "t=" + str(round(T1, 3)) + "ns"
p1 = "V=" + str(round(in1, 3)) #intensity of first peak
plt.axvspan(in1_start * xincr, in1_end * xincr, facecolor='#2ca02c', alpha=0.5) \
#green rectangle first peak
plt.text(round((in1_end * 0.25)) * xincr, in1 * 0.5, p1)
plt.text(round((in1_end * 0.25)) * xincr, in1 * 0.45, t1)

30



T2 = (in2_end - in2_start) * xincr * 1000000000 #time of second peak in ns
t2 = "t=" + str(round(T2, 3)) + "ns"
p2 = "V=" + str(round(in2, 3)) #intensity of second peak
plt.axvspan(in2_start * xincr, in2_end * xincr, facecolor='#dc143c', alpha=0.5) \
#red rectangle second peak
plt.text(round((in2_end * 0.25)) * xincr, in2 * 0.5, p2)
plt.text(round((in2_end * 0.25)) * xincr, in2 * 0.45, t2)

Time = np.arange(0, xincr * len(light_wave), xincr)
plt.plot(Time, light_wave)
plt.show() #plot of measured intensity as a function of time

'''
# -----------------------------------------------------
#MAIN PLOT
fig = plt.figure()
plt.plot(arg1, dif1)
fig.suptitle('Zależność względnej różnicy natężenia światła od częstotliwości \
impulsu mikrofalowego')
plt.xlabel('Częstotliwość impulsu [GHz]')
plt.ylabel('Względna różnica natężenia światła')
plt.show()
out1.close()

Oscylacje Rabiego

# -----------------------------------------------------
#LIBRARIES
from pulsestreamer import PulseStreamer
from pulsestreamer import TriggerStart, TriggerRearm
from pulsestreamer import Sequence, OutputState
import six
import time
import string
import pyvisa as visa
import numpy as np
from struct import unpack
import pylab
import matplotlib.pyplot as plt
import math
import struct
import datetime
import winsound
#-----------------------------------------------------
#EXTERNAL DEVICES
pulser=PulseStreamer('192.168.0.5') \
#connecting PulseStreamerem via LAN
rm = visa.ResourceManager()
scope = rm.open_resource('USB0::0x0957::0x17A4::MY53160630::INSTR') \
#connecting with Oscilloscope via USB
srs=rm.open_resource('TCPIP0::192.168.0.2::inst0::INSTR') \
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#connecting with MW-Generator via TCPIP
#-----------------------------------------------------
#constant settings of Oscilloscope
TRIGGER_CHANNEL=1
MAIN_CHANNEL=2
#MAX_VOLTAGE=0.5
buff_len=5 #oscilloscope buffer size in s
PRECISION=2**9 #averaging measurement over 2^n runs (maximal value 2^15)
#-----------------------------------------------------
#SENDING SETTINGS TO OSCILLOSCOPE AND MW GENERATOR
scope.write('*CLS')
scope.write('ACQ:TYPE AVER')
scope.write('ACQ:COMP NORM')
scope.write('ACQ:COUN '+str(PRECISION))
scope.write('TRIGGER:DELAY:TRIGGER:SOURCE CHANNEL '+str(TRIGGER_CHANNEL))
scope.write('TRIGGER:MODE EDGE')
scope.write('TRIGGER:DELAY:TRIGGER:SLOPE POSITIVE')
scope.write('TRIGGER:SWEEP NORMAL')
scope.write('TRIGGER:LEVEL 0.25')
scope.write('CHAN'+str(MAIN_CHANNEL)+':SCAL 0.5') #scaling main channel,
scope.write('CHAN'+str(MAIN_CHANNEL)+':OFFS 0.9') #fit to intensity of signal
scope.write('TIM:SCAL '+str(buff_len/10000000)) \
#oscilloscope time scale in seconds
scope.write('TIM:POS '+str(buff_len/2000000)) \
#oscilloscope time position in seconds
scope.write('WAV:SOUR CHAN'+str(MAIN_CHANNEL))
scope.write('WAV:FORM WORD')
scope.write('WAV:POIN:MODE MAX')
scope.write('WAV:POIN '+str(buff_len*4000)) #oscilloscope pointer position
srs.write("ENBR 1") #microwaves on
srs.write("MODL 0") #modulations off
srs.write('FREQ 2870000000') \
#setting mw-generator resonance frequency
#-----------------------------------------------------
#constant settings of PulseStreamer
pulser.reset()
pulser.constant(OutputState.ZERO())
final=OutputState([3], 0, 0)
start=TriggerStart.IMMEDIATE
rearm=TriggerRearm.MANUAL
pulser.setTrigger(start=start, rearm=rearm)
#-----------------------------------------------------
#DEVICES LOGIC DEFINITION
mw_on=1 #microwave generator
laser_on=0 #laser shutter
tr_on=1 #trigger
mw_off=(mw_on+1)%2
laser_off=(laser_on+1)%2
tr_off=(tr_on+1)%2
#-----------------------------------------------------
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#SAVING DATA TO FILE
date=str(datetime.datetime.now())
date=date[0:10]+'_'+date[11:13]+'-'+date[14:16]
RABI='C:/Users/NVuser/Desktop/NV-/RABI/RABI '+date+'.txt' \
#output file absolute path (direct folder have to exist before)
out1=open(RABI,'w')
#-----------------------------------------------------
#MAIN LOOP
fig = plt.figure()
for ampr in range(5,6,2): #MW Power

# -----------------------------------------------------
srs.write('AMPR '+str(ampr)) #amplifier gain parameter (max value 4.0)
out1.write("AMPR: "+str(ampr)+"\n\n")
dif1 = []
arg1 = []
#SINGLE RABI OSCILLATIONS
for mw_time in range(5,501,10):

scope.write('RUN')
print(ampr,":",mw_time) # optional progress info
# -----------------------------------------------------
#PulseStreamer sequence setting
wait = buff_len * 4000 # break necessary for oscilloscope
laser_time = 1000000 # time of optical pumping
read_time = 500 # time of light intensity measurement
dark_time = 3000 # time with laser off
tr_time = 300 # trigger duration
laser_delay = 400 # delay between trigger and laser signal \
dependent on layout
# -----------------------------------------------------
# PulseStreamer digital outputs
TRIGG = 0 # trigger
SHUTTER = 3 # laser
MW = 1 # microwave
# -----------------------------------------------------
# sequence structure
mw_seq = [(laser_time + laser_delay, mw_off), (mw_time, mw_on), \
(wait, mw_off)] #microwaves sequence
sh_seq = [(laser_time, laser_on), (dark_time, laser_off), \
(read_time, laser_on), (wait, laser_off)] #laser shutter sequence
tr_seq = [(laser_time - laser_delay, tr_off), (tr_time, tr_on), \
(wait, tr_off)] #trigger sequence
# -----------------------------------------------------
# visualisation of sequence
'''
plt.axvspan(laser_time+laser_delay,laser_time+laser_delay+mw_time, \
facecolor='#0000ff', alpha=0.5) #microwaves - blue
plt.axvspan(laser_time-2*laser_delay, laser_time, facecolor='#00ff00', \
alpha=0.5) #laser - green
plt.axvspan(laser_time+dark_time, laser_time+dark_time+read_time, \
facecolor='#00ff00', alpha=0.5) #laser - green
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plt.axvspan(laser_time-laser_delay, laser_time-laser_delay + tr_time, \
facecolor='#ff0000', alpha=0.5) #trigger - red
plt.show()
'''
# -----------------------------------------------------
seq = Sequence()
seq.setDigital(SHUTTER, sh_seq)
seq.setDigital(TRIGG, tr_seq)
seq.setDigital(MW, mw_seq)
n_runs = PRECISION+1
seq_time = wait+dark_time+laser_time+read_time
# -----------------------------------------------------
#sending sequence and receiving data
pulser.stream(seq,n_runs,final=final)
time.sleep(seq_time*n_runs/1000000000) \
#waiting for the end of measurement (time of single sequence times number of sequences in seconds)
scope.write('STOP')
yoff = float(scope.query('WAV:YREF?'))
ymult = float(scope.query('WAV:YINC?'))
yzero = float(scope.query('WAV:YOR?'))
xincr=float(scope.query('WAV:XINC?'))
scope.write('WAV:BYT LSBF')
scope.write('WAV:UNS 0')
scope.write('WAV:DATA?')
data2 = scope.read_raw()
data2=data2[32:-1] #cutting headline
light_wave = np.fromstring(data2, dtype=np.int16)
light_wave=light_wave[10:-10] #cutting edge values
light_wave=(light_wave- yoff) * ymult + yzero
# -----------------------------------------------------
noise = 0.01 # how strong signal is not anymore a noise
i = 500 # pointer initial position
# -----------------------------------------------------
# integrating first peak
in1 = 0 #first peak area
in1_start = i
in1_end = in1_start + round(tr_time / (xincr * 1000000000)) \
#trigger duration in steps of oscilloscope
for t in range(in1_start, in1_end):

in1 += light_wave[t]
in1 /= in1_end - in1_start #first peak average value
# -----------------------------------------------------
# searching for laser on
i = in1_end + 500 #skipping for assurance
while light_wave[i] < noise:

i += 1
if i == len(light_wave) - 1:

break
i += 25 #skipping peak rise time
# -----------------------------------------------------
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# integrating second peak
in2 = 0 #second peak area
in2_start = i
in2_end = in2_start + round(tr_time / (xincr * 1000000000)) \
#trigger duration in steps of oscilloscope
for t in range(in2_start, in2_end):

in2 += light_wave[t]
in2 /= in2_end - in2_start #second peak average value
dif1.append(in2 / in1) #y-axis fluorescence intensity after \
sequence in units of intensity before sequence (to eliminate slow \
fluctuation of laser intensity)
arg1.append(mw_time) #x-axis - impulse duration in ns
out1.write(str(mw_time)+" "+str(in2/in1)+"\n") #saving to .txt file
# -----------------------------------------------------
#graphic control of measurement
'''
T1 = (in1_end - in1_start) * xincr * 1000000000 #time of first peak in ns
t1 = "t=" + str(T1) + "ns"
p1 = "V=" + str(round(in1, 3)) #intensity of first peak
plt.axvspan(in1_start * xincr, in1_end * xincr, facecolor='#2ca02c', \
alpha=0.5) #green rectangle
plt.text(round((in1_end * 0.25)) * xincr, in1 * 0.5, p1)
plt.text(round((in1_end * 0.25)) * xincr, in1 * 0.45, t1)

T2 = (in2_end - in2_start) * xincr * 1000000000 #time of second peak in ns
t2 = "t=" + str(T2) + "ns"
p2 = "V=" + str(round(in2, 3)) #intensity of second peak
plt.axvspan(in2_start * xincr, in2_end * xincr, facecolor='#dc143c', \
alpha=0.5) #red rectangle
plt.text(round((in2_end * 0.25)) * xincr, in2 * 0.5, p2)
plt.text(round((in2_end * 0.25)) * xincr, in2 * 0.45, t2)

Time = np.arange(0, xincr * len(light_wave), xincr)
plt.plot(Time, light_wave)
plt.show() #plot of measured intensity as a function of time
'''

plt.plot(arg1, dif1, label=str(ampr))
out1.write("\n\n\n")

# -----------------------------------------------------
# MAIN PLOT
out1.close()
fig.suptitle('Zależność względnej różnicy natężnia światła od długości impulsu')
plt.xlabel('Długość impulsu [ns]')
plt.ylabel('Względna różnica natężenia światła')
legend = fig.legend(loc='upper right', shadow=False, fontsize='x-large')
plt.show()
'''
# plotting
fig = plt.figure()
plt.plot(arg1, dif1)
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fig.suptitle('Zależność względnej różnicy natężnia światła od czasu ciemnego')
plt.xlabel('Długość impulsu [ns]')
plt.ylabel('Względna różnica natężenia światła')
plt.show()

outl.write(str(in2/in1)+"\n")
fig = plt.figure()
plt.plot(arg1, dif1) #, label=str(ampr)
outl.close()

'''

Czas relaksacji podłużnej T1
# -----------------------------------------------------
#LIBRARIES
from pulsestreamer import PulseStreamer
from pulsestreamer import TriggerStart, TriggerRearm
from pulsestreamer import Sequence, OutputState
import six
import time
import string
import pyvisa as visa
import numpy as np
from struct import unpack
import pylab
import matplotlib.pyplot as plt
import math
import struct
import datetime
import winsound
#-----------------------------------------------------
#EXTERNAL DEVICES
pulser=PulseStreamer('192.168.0.5') \
#connecting PulseStreamerem via LAN
rm = visa.ResourceManager()
scope = rm.open_resource('USB0::0x0957::0x17A4::MY53160630::INSTR') \
#connecting with Oscilloscope via USB
srs=rm.open_resource('TCPIP0::192.168.0.2::inst0::INSTR') \
#connecting with MW-Generator via TCPIP
#-----------------------------------------------------
#constant settings of Oscilloscope
TRIGGER_CHANNEL=1
MAIN_CHANNEL=2
#MAX_VOLTAGE=0.5
buff_len=10000 #oscilloscope buffer size in s
PRECISION=2**11 #averaging measurement over 2^n runs (maximal value 2^15)
#-----------------------------------------------------
#SENDING SETTINGS TO OSCILLOSCOPE AND MW GENERATOR
scope.write('*CLS')
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scope.write('ACQ:TYPE AVER')
scope.write('ACQ:COMP NORM')
scope.write('ACQ:COUN '+str(PRECISION))
scope.write('TRIGGER:DELAY:TRIGGER:SOURCE CHANNEL '+str(TRIGGER_CHANNEL))
scope.write('TRIGGER:MODE EDGE')
scope.write('TRIGGER:DELAY:TRIGGER:SLOPE POSITIVE')
scope.write('TRIGGER:SWEEP NORMAL')
scope.write('CHAN'+str(MAIN_CHANNEL)+':SCAL 0.5') #scaling main channel,
scope.write('CHAN'+str(MAIN_CHANNEL)+':OFFS 0.9') #fit to intensity of signal
scope.write('TRIGGER:LEVEL 0.35')
scope.write('TIM:SCAL '+str(buff_len/10000000)) \
#oscilloscope time scale in seconds
scope.write('TIM:POS '+str(buff_len/2000000)) \
#oscilloscope time position in seconds
scope.write('WAV:SOUR CHAN'+str(MAIN_CHANNEL))
scope.write('WAV:FORM WORD')
scope.write('WAV:POIN:MODE MAX')
scope.write('WAV:POIN '+str(buff_len*10000)) #oscilloscope pointer position
srs.write("ENBR 1") #microwaves on
srs.write("MODL 0") #modulations off
srs.write('FREQ 2870000000') \
#setting mw-generator resonance frequency
srs.write("ampr 5.0\n") \
#amplifier gain parameter (max value 4.0)
#-----------------------------------------------------
#constant settings of PulseStreamer
pulser.reset()
pulser.constant(OutputState.ZERO())
final=OutputState([3], 0, 0)
start=TriggerStart.IMMEDIATE
rearm=TriggerRearm.MANUAL
pulser.setTrigger(start=start, rearm=rearm)
#-----------------------------------------------------
#DEVICES LOGIC DEFINITION
mw_on=1 #microwaves
laser_on=0 #laser shutter
tr_on=1 #trigger
mw_off=(mw_on+1)%2
laser_off=(laser_on+1)%2
tr_off=(tr_on+1)%2
#-----------------------------------------------------
#X AND Y-AXIS VALUES TABLES
dif1=[]
arg1=[]
dif2=[]
arg2=[]
#-----------------------------------------------------
#SAVING DATA TO FILE
date=str(datetime.datetime.now())
date=date[0:10]+'_'+date[11:13]+'-'+date[14:16]
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T1_MW_OFF="C:/Users/NVuser/Desktop/NV-/T1/T1_MW_OFF "+date+'.txt' \
#output file absolute path (direct folder have to exist before)
T1_MW_ON="C:/Users/NVuser/Desktop/NV-/T1/T1_MW_ON "+date+'.txt' \
#output file absolute path (direct folder have to exist before)
out1=open(T1_MW_OFF,'w')
out2=open(T1_MW_ON,'w')
#-----------------------------------------------------
#MAIN LOOP
for dark_time in range (5000,9000001,250000): # dark time

scope.write('RUN') # activating acquisition
print("Dark time: ",dark_time/1000000) # optional progress info
# -----------------------------------------------------
# PulseStreamer sequence setting
wait = buff_len * 50000 # break necessary for oscilloscope
laser_time = 1000000 # time of optical pumping
read_time = 500000 # time of light intensity measurement
tr_time = 10000 # trigger duration
laser_delay = 50000 # delay between trigger and laser \
signal dependent on layout
mw_time = 45
# -----------------------------------------------------
# PulseStreamer digital outputs
TRIGG = 0 # trigger
SHUTTER = 3 # laser
MW = 1
# -----------------------------------------------------
# sequence structure
mw_seq = [(laser_time+laser_delay, mw_off),(mw_time,mw_on),(wait,mw_off)]
sh_seq = [(laser_time,laser_on),(dark_time, laser_off),\
(read_time,laser_on),(wait,laser_off)] #laser shutter sequence
tr_seq = [(laser_time-laser_delay, tr_off), (tr_time, tr_on), (wait, tr_off)] #trigger sequence
# -----------------------------------------------------
#visualisation of sequence
'''
plt.axvspan(laser_time+laser_delay,laser_time+laser_delay+pi2_time, \
facecolor='#0000ff', alpha=0.5) #microwaves - blue
plt.axvspan(laser_time+pi_delay+laser_delay+pi2_time,laser_time+\
pi_delay+laser_delay+2*pi2_time, facecolor='#0000ff', alpha=0.5)
plt.axvspan(laser_time-2*laser_delay, laser_time, facecolor='#00ff00', \
alpha=0.5) #laser - green
plt.axvspan(laser_time+dark_time, laser_time+dark_time+read_time, \
facecolor='#00ff00', alpha=0.5)
plt.axvspan(laser_time-laser_delay, laser_time-laser_delay + tr_time, \
facecolor='#ff0000', alpha=0.5) #trigger - red
plt.show()
'''
# -----------------------------------------------------
seq = Sequence()
seq.setDigital(SHUTTER, sh_seq)
seq.setDigital(TRIGG, tr_seq)
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seq.setDigital(MW, mw_seq)
n_runs = PRECISION+1
seq_time = laser_time + dark_time
# -----------------------------------------------------
# sending sequence and receiving data
pulser.stream(seq,n_runs,final=final)
time.sleep(seq_time*n_runs/1000000000) #waiting for the end of measurement
scope.write('STOP')
scope.write('WAV:DATA?')
data2 = scope.read_raw()
data2 = data2[32:-1] #cutting headline
yoff = float(scope.query('WAV:YREF?'))
ymult = float(scope.query('WAV:YINC?'))
yzero = float(scope.query('WAV:YOR?'))
xincr=float(scope.query('WAV:XINC?'))
scope.write('WAV:BYT LSBF')
scope.write('WAV:UNS 0')
light_wave = np.fromstring(data2, dtype=np.int16)
light_wave=light_wave[10:-10] #cutting edge values
light_wave=(light_wave- yoff) * ymult + yzero
# -----------------------------------------------------
noise = 0.01 # how strong signal is not anymore a noise
i = 10 # pointer initial position
# -----------------------------------------------------
# integrating first peak
in1 = 0 # first peak area
in1_start = i
in1_end = in1_start + round(tr_time / (xincr * 1000000000)) \
#trigger duration in steps of oscilloscope
for t in range(in1_start, in1_end):

in1 += light_wave[t]
in1 /= in1_end - in1_start # first peak average value
# -----------------------------------------------------
# searching for laser on
i = in1_end + 35 # skipping for assurance
while light_wave[i] < noise:

i += 1
if i == len(light_wave) - 1:

break
i += 0 # skipping peak rise time
# -----------------------------------------------------
# integrating second peak
in2 = 0 # second peak area
in2_start = i
in2_end = in2_start + round(tr_time / (xincr * 1000000000)) \
#trigger duration in steps of oscilloscope
for t in range(in2_start, in2_end):

in2 += light_wave[t]
in2 /= in2_end - in2_start # second peak average value
dif2.append(in2 / in1) # y-axis fluorescence intensity \
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after sequence in units of intensity before sequence \
(to eliminate slow fluctuation of laser intensity)
arg2.append(dark_time/1000000) # x-axis - time interval between pulses
out2.write(str(dark_time/1000000) + " " + str(in2 / in1) + "\n") \
# saving to .txt file

'''
T1 = (in1_end - in1_start) * xincr * 1000000000
t1 = "t=" + str(round(T1,3)) + "ns"
p1 = "V=" + str(round(in1, 3))
plt.axvspan(in1_start * xincr, in1_end * xincr, facecolor='#2ca02c', alpha=0.5)
plt.text(round((in1_end * 0.25)) * xincr, in1 * 0.5, p1)
plt.text(round((in1_end * 0.25)) * xincr, in1 * 0.45, t1)

T2 = (in2_end - in2_start) * xincr * 1000000000
t2 = "t=" + str(round(T2,3)) + "ns"
p2 = "V=" + str(round(in2, 3))
plt.axvspan(in2_start * xincr, in2_end * xincr, facecolor='#dc143c', alpha=0.5)
plt.text(round((in2_end * 0.25)) * xincr, in2 * 0.5, p2)
plt.text(round((in2_end * 0.25)) * xincr, in2 * 0.45, t2)
Time=np.arange(0,len(light_wave))
Time=Time*xincr
plt.plot(Time, light_wave)
plt.show()

'''
for dark_time in range (5000,9000001,250000): # dark time

scope.write('RUN') # activating acquisition
print("Dark time: ",dark_time/1000000) # optional progress info
# -----------------------------------------------------
# PulseStreamer sequence setting
wait = buff_len * 50000 # break necessary for oscilloscope
laser_time = 1000000 # time of optical pumping
read_time = 500000 # time of light intensity measurement
tr_time = 10000 # trigger duration
laser_delay = 50000 \
# delay between trigger and laser signal dependent on layout
# -----------------------------------------------------
# PulseStreamer digital outputs
TRIGG = 0 # trigger
SHUTTER = 3 # laser
# -----------------------------------------------------
# sequence structure
sh_seq = [(laser_time,laser_on),(dark_time, laser_off),\
(read_time,laser_on),(wait,laser_off)] #laser shutter sequence
tr_seq = [(laser_time-laser_delay, tr_off), (tr_time, tr_on), (wait, tr_off)] #trigger sequence
# -----------------------------------------------------
#visualisation of sequence
'''
plt.axvspan(laser_time+laser_delay,laser_time+laser_delay+pi2_time, \
facecolor='#0000ff', alpha=0.5) #microwaves - blue
plt.axvspan(laser_time+pi_delay+laser_delay+pi2_time,\
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laser_time+pi_delay+laser_delay+2*pi2_time, facecolor='#0000ff', alpha=0.5)
plt.axvspan(laser_time-2*laser_delay, laser_time, facecolor='#00ff00', \
alpha=0.5) #laser - green
plt.axvspan(laser_time+dark_time, laser_time+dark_time+read_time, \
facecolor='#00ff00', alpha=0.5)
plt.axvspan(laser_time-laser_delay, laser_time-laser_delay + tr_time, \
facecolor='#ff0000', alpha=0.5) #trigger - red
plt.show()
'''
# -----------------------------------------------------
seq = Sequence()
seq.setDigital(SHUTTER, sh_seq)
seq.setDigital(TRIGG, tr_seq)
n_runs = PRECISION+1
seq_time = laser_time + dark_time
# -----------------------------------------------------
# sending sequence and receiving data
pulser.stream(seq,n_runs,final=final)
time.sleep(seq_time*n_runs/1000000000) #waiting for the end of measurement
scope.write('STOP')
scope.write('WAV:DATA?')
data2 = scope.read_raw()
data2 = data2[32:-1] #cutting headline
yoff = float(scope.query('WAV:YREF?'))
ymult = float(scope.query('WAV:YINC?'))
yzero = float(scope.query('WAV:YOR?'))
xincr=float(scope.query('WAV:XINC?'))
scope.write('WAV:BYT LSBF')
scope.write('WAV:UNS 0')
light_wave = np.fromstring(data2, dtype=np.int16)
light_wave=light_wave[10:-10] #cutting edge values
light_wave=(light_wave- yoff) * ymult + yzero
# -----------------------------------------------------
noise = 0.01 # how strong signal is not anymore a noise
i = 10 # pointer initial position
# -----------------------------------------------------
# integrating first peak
in1 = 0 # first peak area
in1_start = i
in1_end = in1_start + round(tr_time / (xincr * 1000000000)) \
#trigger duration in steps of oscilloscope
for t in range(in1_start, in1_end):

in1 += light_wave[t]
in1 /= in1_end - in1_start # first peak average value
# -----------------------------------------------------
# searching for laser on
i = in1_end + 35 # skipping for assurance
while light_wave[i] < noise:

i += 1
if i == len(light_wave) - 1:
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break
i += 0 # skipping peak rise time
# -----------------------------------------------------
# integrating second peak
in2 = 0 # second peak area
in2_start = i
in2_end = in2_start + round(tr_time / (xincr * 1000000000)) \
#trigger duration in steps of oscilloscope
for t in range(in2_start, in2_end):

in2 += light_wave[t]
in2 /= in2_end - in2_start # second peak average value
dif1.append(in2 / in1) # y-axis fluorescence intensity \
after sequence in units of intensity before sequence \
(to eliminate slow fluctuation of laser intensity)
arg1.append(dark_time/1000000) # x-axis - time interval between pulses
out1.write(str(dark_time/1000000) + " " + str(in2 / in1) + "\n") \
# saving to .txt file

'''
T1 = (in1_end - in1_start) * xincr * 1000000000
t1 = "t=" + str(round(T1,3)) + "ns"
p1 = "V=" + str(round(in1, 3))
plt.axvspan(in1_start * xincr, in1_end * xincr, facecolor='#2ca02c', alpha=0.5)
plt.text(round((in1_end * 0.25)) * xincr, in1 * 0.5, p1)
plt.text(round((in1_end * 0.25)) * xincr, in1 * 0.45, t1)

T2 = (in2_end - in2_start) * xincr * 1000000000
t2 = "t=" + str(round(T2,3)) + "ns"
p2 = "V=" + str(round(in2, 3))
plt.axvspan(in2_start * xincr, in2_end * xincr, facecolor='#dc143c', alpha=0.5)
plt.text(round((in2_end * 0.25)) * xincr, in2 * 0.5, p2)
plt.text(round((in2_end * 0.25)) * xincr, in2 * 0.45, t2)
Time=np.arange(0,len(light_wave))
Time=Time*xincr
plt.plot(Time, light_wave)
plt.show()

'''
out1.close()
out2.close()
plt.plot(arg1, dif1, label="MW_OFF")
plt.plot(arg2, dif2, label="MW_ON")
plt.xlabel('Dark time [ms]')
plt.ylabel('Względna różnica natężenia światła')
legend = plt.legend(loc='upper right', shadow=False, fontsize='x-large')
plt.show()
#plt.savefig('2mw-on-off.png')

Czas relaksacji podłużnej T∗2
# -----------------------------------------------------
#LIBRARIES
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from pulsestreamer import PulseStreamer
from pulsestreamer import TriggerStart, TriggerRearm
from pulsestreamer import Sequence, OutputState
import six
import time
import string
import pyvisa as visa
import numpy as np
from struct import unpack
import pylab
import matplotlib.pyplot as plt
import math
import struct
import datetime
import winsound
#-----------------------------------------------------
#EXTERNAL DEVICES
pulser=PulseStreamer('192.168.0.5') \
#connecting PulseStreamerem via LAN
rm = visa.ResourceManager()
scope = rm.open_resource('USB0::0x0957::0x17A4::MY53160630::INSTR') \
#connecting with Oscilloscope via USB
srs=rm.open_resource('TCPIP0::192.168.0.2::inst0::INSTR') \
#connecting with MW-Generator via TCPIP
#-----------------------------------------------------
#constant settings of Oscilloscope
TRIGGER_CHANNEL=1
MAIN_CHANNEL=2
#MAX_VOLTAGE=0.5
buff_len=5 #oscilloscope buffer size in s
PRECISION=2**10 #averaging measurement over 2^n runs (maximal value 2^15)
#-----------------------------------------------------
#SENDING SETTINGS TO OSCILLOSCOPE AND MW GENERATOR
scope.write('*CLS')
scope.write('ACQ:TYPE AVER')
scope.write('ACQ:COMP NORM')
scope.write('ACQ:COUN '+str(PRECISION))
scope.write('TRIGGER:DELAY:TRIGGER:SOURCE CHANNEL '+str(TRIGGER_CHANNEL))
scope.write('TRIGGER:MODE EDGE')
scope.write('TRIGGER:DELAY:TRIGGER:SLOPE POSITIVE')
scope.write('TRIGGER:SWEEP NORMAL')
scope.write('CHAN'+str(MAIN_CHANNEL)+':SCAL 0.5') #scaling main channel,
scope.write('CHAN'+str(MAIN_CHANNEL)+':OFFS 0.9') #fit to intensity of signal
scope.write('TRIGGER:LEVEL 0.25')
scope.write('TIM:SCAL '+str(buff_len/10000000)) \
#oscilloscope time scale in seconds
scope.write('TIM:POS '+str(buff_len/2000000)) \
#oscilloscope time position in seconds
scope.write('WAV:SOUR CHAN'+str(MAIN_CHANNEL))
scope.write('WAV:FORM WORD')
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scope.write('WAV:POIN:MODE MAX')
scope.write('WAV:POIN '+str(buff_len*4000)) #oscilloscope pointer position
srs.write("ENBR 1") #microwaves on
srs.write("MODL 0") #modulations off
srs.write('FREQ 2870000000') \
#setting mw-generator resonance frequency
srs.write("ampr 5.0\n") \
#amplifier gain parameter (max value 4.0)
#-----------------------------------------------------
#constant settings of PulseStreamer
pulser.reset()
pulser.constant(OutputState.ZERO())
final=OutputState([3], 0, 0)
start=TriggerStart.IMMEDIATE
rearm=TriggerRearm.MANUAL
pulser.setTrigger(start=start, rearm=rearm)
#-----------------------------------------------------
#DEVICES LOGIC DEFINITION
mw_on=1 #microwave generator
laser_on=0 #laser shutter
tr_on=1 #trigger
mw_off=(mw_on+1)%2
laser_off=(laser_on+1)%2
tr_off=(tr_on+1)%2
#-----------------------------------------------------
#X AND Y-AXIS VALUES TABLES
dif1=[]
arg1=[]
dif2=[]
arg2=[]
#-----------------------------------------------------
#SAVING DATA TO FILE
date=str(datetime.datetime.now())
date=date[0:10]+'_'+date[11:13]+'-'+date[14:16]
RAMSEY_2="C:/Users/NVuser/Desktop/NV-/RAMSEY/RAMSEY_2 "+date+'.txt' \
#output file absolute path (direct folder have to exist before)
out1=open(RAMSEY_2,'w')
RAMSEY_3="C:/Users/NVuser/Desktop/NV-/RAMSEY/RAMSEY_3 "+date+'.txt' \
#output file absolute path (direct folder have to exist before)
out2=open(RAMSEY_3,'w')
#-----------------------------------------------------
#MAIN LOOP
for pi_delay in range (1,300,10): # time between pulses

scope.write('RUN') # activating acquisition
print("Pi delay: ",pi_delay) # optional progress info
# -----------------------------------------------------
# PulseStreamer sequence setting
wait = buff_len * 4000 # break necessary for oscilloscope
laser_time = 1000000 # time of optical pumping
read_time = 500 # time of light intensity measurement
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dark_time = 3000 # time with laser off
tr_time = 300 # trigger duration
laser_delay = 400 \
# delay between trigger and laser signal dependent on layout
pi2_time = 20 # pi/2 pulse duration
# -----------------------------------------------------
# PulseStreamer digital outputs
TRIGG = 0 # trigger
SHUTTER = 3 # laser
MW = 1 # microwave
# -----------------------------------------------------
# sequence structure
mw_seq = [(laser_time+laser_delay, mw_off), (pi2_time, mw_on), \
(pi_delay,mw_off), (pi2_time,mw_on), (wait, mw_off)] #microwaves sequence
sh_seq = [(laser_time,laser_on),(dark_time, laser_off),\
(read_time,laser_on),(wait,laser_off)] #laser shutter sequence
tr_seq = [(laser_time-laser_delay, tr_off), (tr_time, tr_on), (wait, tr_off)] \
#trigger sequence
# -----------------------------------------------------
#visualisation of sequence
'''
plt.axvspan(laser_time+laser_delay,laser_time+laser_delay+pi2_time, \
facecolor='#0000ff', alpha=0.5) #microwaves - blue
plt.axvspan(laser_time+pi_delay+laser_delay+pi2_time,laser_time+\
pi_delay+laser_delay+2*pi2_time, facecolor='#0000ff', alpha=0.5)
plt.axvspan(laser_time-2*laser_delay, laser_time, \
facecolor='#00ff00', alpha=0.5) #laser - green
plt.axvspan(laser_time+dark_time, laser_time+dark_time+read_time, \
facecolor='#00ff00', alpha=0.5)
plt.axvspan(laser_time-laser_delay, laser_time-laser_delay + tr_time, \
facecolor='#ff0000', alpha=0.5) #trigger - red
plt.show()
'''
# -----------------------------------------------------
seq = Sequence()
seq.setDigital(SHUTTER, sh_seq)
seq.setDigital(TRIGG, tr_seq)
seq.setDigital(MW, mw_seq)
seq.setDigital(2, mw_seq)
n_runs = PRECISION+1
seq_time = laser_time + dark_time
# -----------------------------------------------------
# sending sequence and receiving data
pulser.stream(seq,n_runs,final=final)
time.sleep(seq_time*n_runs/1000000000) #waiting for the end of measurement
scope.write('STOP')
scope.write('WAV:DATA?')
data2 = scope.read_raw()
data2 = data2[32:-1] #cutting headline
yoff = float(scope.query('WAV:YREF?'))
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ymult = float(scope.query('WAV:YINC?'))
yzero = float(scope.query('WAV:YOR?'))
xincr=float(scope.query('WAV:XINC?'))
scope.write('WAV:BYT LSBF')
scope.write('WAV:UNS 0')
light_wave = np.fromstring(data2, dtype=np.int16)
light_wave=light_wave[10:-10] #cutting edge values
light_wave=(light_wave- yoff) * ymult + yzero
# -----------------------------------------------------
noise = 0.01 # how strong signal is not anymore a noise
i = 500 # pointer initial position
# -----------------------------------------------------
# integrating first peak
in1 = 0 # first peak area
in1_start = i
in1_end = in1_start + round(tr_time / (xincr * 1000000000)) \
#trigger duration in steps of oscilloscope
for t in range(in1_start, in1_end):

in1 += light_wave[t]
in1 /= in1_end - in1_start # first peak average value
# -----------------------------------------------------
# searching for laser on
i = in1_end + 500 # skipping for assurance
while light_wave[i] < noise:

i += 1
if i == len(light_wave) - 1:

break
i += 25 # skipping peak rise time
# -----------------------------------------------------
# integrating second peak
in2 = 0 # second peak area
in2_start = i
in2_end = in2_start + round(tr_time / (xincr * 1000000000)) \
#trigger duration in steps of oscilloscope
for t in range(in2_start, in2_end):

in2 += light_wave[t]
in2 /= in2_end - in2_start # second peak average value
dif1.append(in2 / in1) # y-axis fluorescence intensity after \
sequence in units of intensity before sequence \
(to eliminate slow fluctuation of laser intensity)
arg1.append(pi_delay) # x-axis - time interval between pulses
out1.write(str(pi_delay) + " " + str(in2 / in1) + "\n") # saving to .txt file

'''
T1 = (in1_end - in1_start) * xincr * 1000000000
t1 = "t=" + str(round(T1,3)) + "ns"
p1 = "V=" + str(round(in1, 3))
plt.axvspan(in1_start * xincr, in1_end * xincr, facecolor='#2ca02c', alpha=0.5)
plt.text(round((in1_end * 0.25)) * xincr, in1 * 0.5, p1)
plt.text(round((in1_end * 0.25)) * xincr, in1 * 0.45, t1)
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T2 = (in2_end - in2_start) * xincr * 1000000000
t2 = "t=" + str(round(T2,3)) + "ns"
p2 = "V=" + str(round(in2, 3))
plt.axvspan(in2_start * xincr, in2_end * xincr, facecolor='#dc143c', alpha=0.5)
plt.text(round((in2_end * 0.25)) * xincr, in2 * 0.5, p2)
plt.text(round((in2_end * 0.25)) * xincr, in2 * 0.45, t2)

Time = np.arange(0, xincr * len(light_wave), xincr)
plt.plot(Time, light_wave)
plt.show()

'''
#-----------------------------------------------------
#MAIN LOOP
for pi_delay in range (1,300,10): # time between pulses

scope.write('RUN') # activating acquisition
print("Pi delay: ",pi_delay) # optional progress info
# -----------------------------------------------------
# PulseStreamer sequence setting
wait = buff_len * 4000 # break necessary for oscilloscope
laser_time = 1000000 # time of optical pumping
read_time = 500 # time of light intensity measurement
dark_time = 3000 # time with laser off
tr_time = 300 # trigger duration
laser_delay = 400 \
# delay between trigger and laser signal dependent on layout
pi2_time = 20 # pi/2 pulse duration
pi3_2_time = 90
# ----------------------------------------------------
# PulseStreamer digital outputs
TRIGG = 0 # trigger
SHUTTER = 3 # laser
MW = 1 # microwave
# -----------------------------------------------------
# sequence structure
mw_seq = [(laser_time+laser_delay, mw_off), (pi2_time, mw_on), \
(pi_delay,mw_off), (pi3_2_time,mw_on), (wait, mw_off)] #microwaves sequence
sh_seq = [(laser_time,laser_on),(dark_time, laser_off),\
(read_time,laser_on),(wait,laser_off)] #laser shutter sequence
tr_seq = [(laser_time-laser_delay, tr_off), (tr_time, tr_on), \
(wait, tr_off)] #trigger sequence
# -----------------------------------------------------
#visualisation of sequence
'''
plt.axvspan(laser_time+laser_delay,laser_time+laser_delay+pi2_time, \
facecolor='#0000ff', alpha=0.5) #microwaves - blue
plt.axvspan(laser_time+pi_delay+laser_delay+pi2_time,laser_time+\
pi_delay+laser_delay+2*pi2_time, facecolor='#0000ff', alpha=0.5)
plt.axvspan(laser_time-2*laser_delay, laser_time, facecolor='#00ff00', \
alpha=0.5) #laser - green
plt.axvspan(laser_time+dark_time, laser_time+dark_time+read_time, \
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facecolor='#00ff00', alpha=0.5)
plt.axvspan(laser_time-laser_delay, laser_time-laser_delay + tr_time, \
facecolor='#ff0000', alpha=0.5) #trigger - red
plt.show()
'''
# -----------------------------------------------------
seq = Sequence()
seq.setDigital(SHUTTER, sh_seq)
seq.setDigital(TRIGG, tr_seq)
seq.setDigital(MW, mw_seq)
seq.setDigital(2, mw_seq)
n_runs = PRECISION+1
seq_time = laser_time + dark_time
# -----------------------------------------------------
# sending sequence and receiving data
pulser.stream(seq,n_runs,final=final)
time.sleep(seq_time*n_runs/1000000000) #waiting for the end of measurement
scope.write('STOP')
scope.write('WAV:DATA?')
data2 = scope.read_raw()
data2 = data2[32:-1] #cutting headline
yoff = float(scope.query('WAV:YREF?'))
ymult = float(scope.query('WAV:YINC?'))
yzero = float(scope.query('WAV:YOR?'))
xincr=float(scope.query('WAV:XINC?'))
scope.write('WAV:BYT LSBF')
scope.write('WAV:UNS 0')
light_wave = np.fromstring(data2, dtype=np.int16)
light_wave=light_wave[10:-10] #cutting edge values
light_wave=(light_wave- yoff) * ymult + yzero
# -----------------------------------------------------
noise = 0.01 # how strong signal is not anymore a noise
i = 500 # pointer initial position
# -----------------------------------------------------
# integrating first peak
in1 = 0 # first peak area
in1_start = i
in1_end = in1_start + round(tr_time / (xincr * 1000000000)) \
#trigger duration in steps of oscilloscope
for t in range(in1_start, in1_end):

in1 += light_wave[t]
in1 /= in1_end - in1_start # first peak average value
# -----------------------------------------------------
# searching for laser on
i = in1_end + 500 # skipping for assurance
while light_wave[i] < noise:

i += 1
if i == len(light_wave) - 1:

break
i += 25 # skipping peak rise time
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# -----------------------------------------------------
# integrating second peak
in2 = 0 # second peak area
in2_start = i
in2_end = in2_start + round(tr_time / (xincr * 1000000000)) \
#trigger duration in steps of oscilloscope
for t in range(in2_start, in2_end):

in2 += light_wave[t]
in2 /= in2_end - in2_start # second peak average value
dif2.append(in2 / in1) # y-axis fluorescence intensity \
after sequence in units of intensity before sequence \
(to eliminate slow fluctuation of laser intensity)
arg2.append(pi_delay) # x-axis - time interval between pulses
out2.write(str(pi_delay) + " " + str(in2 / in1) + "\n") # saving to .txt file

out1.close()
out2.close()
plt.plot(arg1, dif1, label="pi/2-pi/2")
plt.plot(arg2, dif2, label="pi/2-3pi/2")
plt.xlabel('Przerwa między impulsami [ns]')
plt.ylabel('Względna różnica natężenia światła')
legend = plt.legend(loc='upper right', shadow=False, fontsize='x-large')
plt.show()
#plt.savefig('2mw-on-off.png')

Czas relaksacji podłużnej T2
# -----------------------------------------------------
#LIBRARIES
from pulsestreamer import PulseStreamer
from pulsestreamer import TriggerStart, TriggerRearm
from pulsestreamer import Sequence, OutputState
import six
import time
import string
import pyvisa as visa
import numpy as np
from struct import unpack
import pylab
import matplotlib.pyplot as plt
import math
import struct
import datetime
import winsound
#-----------------------------------------------------
#EXTERNAL DEVICES
pulser=PulseStreamer('192.168.0.5') \
#connecting PulseStreamerem via LAN
rm = visa.ResourceManager()
scope = rm.open_resource('USB0::0x0957::0x17A4::MY53160630::INSTR') \
#connecting with Oscilloscope via USB
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srs=rm.open_resource('TCPIP0::192.168.0.2::inst0::INSTR') \
#connecting with MW-Generator via TCPIP
#-----------------------------------------------------
#constant settings of Oscilloscope
TRIGGER_CHANNEL=1
MAIN_CHANNEL=2
#MAX_VOLTAGE=0.5
buff_len=10 #oscilloscope buffer size in s
PRECISION=2**10 #averaging measurement over 2^n runs (maximal value 2^15)
#-----------------------------------------------------
#SENDING SETTINGS TO OSCILLOSCOPE AND MW GENERATOR
scope.write('*CLS')
scope.write('ACQ:TYPE AVER')
scope.write('ACQ:COMP NORM')
scope.write('ACQ:COUN '+str(PRECISION))
scope.write('TRIGGER:DELAY:TRIGGER:SOURCE CHANNEL '+str(TRIGGER_CHANNEL))
scope.write('TRIGGER:MODE EDGE')
scope.write('TRIGGER:DELAY:TRIGGER:SLOPE POSITIVE')
scope.write('TRIGGER:SWEEP NORMAL')
scope.write('TRIGGER:LEVEL 0.25')
scope.write('CHAN'+str(MAIN_CHANNEL)+':SCAL 0.5') #scaling main channel,
scope.write('CHAN'+str(MAIN_CHANNEL)+':OFFS 0.9') #fit to intensity of signal
scope.write('TIM:SCAL '+str(buff_len/10000000)) \
#oscilloscope time scale in seconds
scope.write('TIM:POS '+str(buff_len/2000000)) \
#oscilloscope time position in seconds
scope.write('WAV:SOUR CHAN'+str(MAIN_CHANNEL))
scope.write('WAV:FORM WORD')
scope.write('WAV:POIN:MODE MAX')
scope.write('WAV:POIN '+str(buff_len*4000)) #oscilloscope pointer position
srs.write("ENBR 1") #microwaves on
srs.write("MODL 0") #modulations off
srs.write('FREQ 2870000000') \
#setting mw-generator resonance frequency
srs.write("ampr 5.0\n") \
#amplifier gain parameter (max value 4.0)
#-----------------------------------------------------
#constant settings of PulseStreamer
pulser.reset()
pulser.constant(OutputState.ZERO())
final=OutputState([3], 0, 0)
start=TriggerStart.IMMEDIATE
rearm=TriggerRearm.MANUAL
pulser.setTrigger(start=start, rearm=rearm)
#-----------------------------------------------------
#DEVICES LOGIC DEFINITION
mw_on=1 #microwave generator
laser_on=0 #laser shutter
tr_on=1 #trigger
mw_off=(mw_on+1)%2
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laser_off=(laser_on+1)%2
tr_off=(tr_on+1)%2
#-----------------------------------------------------
#X AND Y-AXIS VALUES TABLES
dif1=[]
arg1=[]
dif2=[]
arg2=[]
dif3=[]
#-----------------------------------------------------
#SAVING DATA TO FILE
date=str(datetime.datetime.now())
date=date[0:10]+'_'+date[11:13]+'-'+date[14:16]
ECHO="C:/Users/NVuser/Desktop/NV-/ECHO/ECHO "+date+'.txt' \
#output file absolute path (direct folder have to exist before)
out1=open(ECHO,'w')
#-----------------------------------------------------
#MAIN LOOP
for pi_delay in range (10,1001,20): # time between pulses

scope.write('RUN') # activating acquisition
print("Pi delay: ",pi_delay) # optional progress info
# -----------------------------------------------------
# PulseStreamer sequence setting
wait = buff_len * 4000 # break necessary for oscilloscope
laser_time = 1000000 # time of optical pumping
read_time = 1000 # time of light intensity measurement
dark_time = 6000 # time with laser off
tr_time = 300 # trigger duration
laser_delay = 300 \
# delay between trigger and laser signal dependent on layout
pi_time = 45 # pi pulse duration
pi2_time = 20 # pi/2 pulse duration
# -----------------------------------------------------
# PulseStreamer digital outputs
TRIGG = 0 # trigger
SHUTTER = 3 # laser
MW = 1 # microwave
# -----------------------------------------------------
# sequence structure
mw_seq = [(laser_time+laser_delay, mw_off), (pi2_time, mw_on), \
(pi_delay,mw_off), (pi_time,mw_on), (pi_delay,mw_off), \
(pi2_time,mw_on), (wait, mw_off)] #microwaves sequence
sh_seq = [(laser_time,laser_on),(dark_time, laser_off),\
(read_time,laser_on),(wait,laser_off)] #laser shutter sequence
tr_seq = [(laser_time-laser_delay, tr_off), (tr_time, tr_on), \
(wait, tr_off)] #trigger sequence
# -----------------------------------------------------
#visualisation of sequence
'''
plt.axvspan(laser_time+laser_delay,laser_time+laser_delay+pi2_time, \
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facecolor='#0000ff', alpha=0.5) #microwaves - blue
plt.axvspan(laser_time+pi_delay+laser_delay+pi2_time,laser_time+pi_delay+\
laser_delay+pi2_time+pi_time, facecolor='#0000ff', alpha=0.5)
plt.axvspan(laser_time+2*pi_delay+laser_delay+pi2_time+pi_time,laser_time+\
2*pi_delay+laser_delay+2*pi2_time+pi_time, facecolor='#0000ff', alpha=0.5)
plt.axvspan(laser_time-2*laser_delay, laser_time, facecolor='#00ff00', \
alpha=0.5) #laser - green
plt.axvspan(laser_time+dark_time, laser_time+dark_time+read_time, \
facecolor='#00ff00', alpha=0.5)
plt.axvspan(laser_time-laser_delay, laser_time-laser_delay + tr_time, \
facecolor='#ff0000', alpha=0.5) #trigger - red
plt.show()
'''
# -----------------------------------------------------
seq = Sequence()
seq.setDigital(SHUTTER, sh_seq)
seq.setDigital(TRIGG, tr_seq)
seq.setDigital(MW, mw_seq)
seq.setDigital(2, mw_seq)
n_runs = PRECISION+1
seq_time = laser_time + dark_time
# -----------------------------------------------------
# sending sequence and receiving data
pulser.stream(seq,n_runs,final=final)
time.sleep(seq_time*n_runs/1000000000) #waiting for the end of measurement
scope.write('STOP')
scope.write('WAV:DATA?')
data2 = scope.read_raw()
data2 = data2[32:-1] #cutting headline
yoff = float(scope.query('WAV:YREF?'))
ymult = float(scope.query('WAV:YINC?'))
yzero = float(scope.query('WAV:YOR?'))
xincr=float(scope.query('WAV:XINC?'))
scope.write('WAV:BYT LSBF')
scope.write('WAV:UNS 0')
light_wave = np.fromstring(data2, dtype=np.int16)
light_wave=light_wave[10:-10] #cutting edge values
light_wave=(light_wave- yoff) * ymult + yzero
# -----------------------------------------------------
noise = 0.01 # how strong signal is not anymore a noise
i = 200 # pointer initial position
# -----------------------------------------------------
# integrating first peak
in1 = 0 # first peak area
in1_start = i
in1_end = in1_start + round(tr_time / (xincr * 1000000000)) \
#trigger duration in steps of oscilloscope
for t in range(in1_start, in1_end):

in1 += light_wave[t]
in1 /= in1_end - in1_start # first peak average value
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# -----------------------------------------------------
# searching for laser on
i = in1_end + 500 # skipping for assurance
while light_wave[i] < noise:

i += 1
if i == len(light_wave) - 1:

break
i += 25 # skipping peak rise time
# -----------------------------------------------------
# integrating second peak
in2 = 0 # second peak area
in2_start = i
in2_end = in2_start + round(tr_time / (xincr * 1000000000)) \
#trigger duration in steps of oscilloscope
for t in range(in2_start, in2_end):

in2 += light_wave[t]
in2 /= in2_end - in2_start # second peak average value
dif1.append(in2 / in1) # y-axis fluorescence intensity after \
sequence in units of intensity before sequence \
(to eliminate slow fluctuation of laser intensity)
arg1.append(pi_delay) # x-axis - time interval between pulses
out1.write(str(pi_delay) + " " + str(in2 / in1) + "\n") # saving to .txt file

'''
T1 = (in1_end - in1_start) * xincr * 1000000000
t1 = "t=" + str(round(T1,3)) + "ns"
p1 = "V=" + str(round(in1, 3))
plt.axvspan(in1_start * xincr, in1_end * xincr, facecolor='#2ca02c', alpha=0.5)
plt.text(round((in1_end * 0.25)) * xincr, in1 * 0.5, p1)
plt.text(round((in1_end * 0.25)) * xincr, in1 * 0.45, t1)

T2 = (in2_end - in2_start) * xincr * 1000000000
t2 = "t=" + str(round(T2,3)) + "ns"
p2 = "V=" + str(round(in2, 3))
plt.axvspan(in2_start * xincr, in2_end * xincr, facecolor='#dc143c', alpha=0.5)
plt.text(round((in2_end * 0.25)) * xincr, in2 * 0.5, p2)
plt.text(round((in2_end * 0.25)) * xincr, in2 * 0.45, t2)

Time = np.arange(0, xincr * len(light_wave), xincr)
plt.plot(Time, light_wave)
plt.show()

'''
out1.close()
plt.plot(arg1, dif1)
plt.xlabel('Przerwa między impulsami [ns]')
plt.ylabel('Względna różnica natężenia światła')
plt.show()
#plt.savefig('2mw-on-off.png')
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