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Słownik użytych skrótów: 

CVD (Chemical Vapour Deposition) - metoda tworzenia cienkich warstw materiału przez 

osadzenie atomów z fazy gazowej (w tym także z plazmy) na substracie, 

dBm – logarytmiczna jednostka miary mocy lasera odniesiona do 1 mW, 

EPR - spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego, 

FNDs - (fluorescent nanodiamonds) - fluorescencyjne nanodiamenty, 

FWHM (Full Width at Half Maximum) - szerokość linii w połowie wysokości, 

HPHT (High Pressure High Temperature) - metoda syntezy materiału wykorzystująca 

przejścia fazowe, dla diamentu grafit (ciało stałe) - diament(ciało stałe), 

NV0 - obojętne centrum barwne azot-wakancja, 

NV- - ujemne centrum barwne azot-wakancja,  

ODMR (Optically Detected Magnetic Resonance) – optycznie wykrywany rezonans 

magnetyczny, 

PSB (Phonon Side-Band) - fononowe pasmo boczne, 

SERF (Spin-Exchange Relaxation Free) – eliminacja zderzeń z wymianą spinu stosowana 

w najczulszych magnetometrach, 

SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) - jedno z najczulszych urządzeń 

do pomiaru pola magnetycznego wykorzystujące efekt Josephsona w złączach 

nadprzewodzących, 

STED (Stimulated Emission Depletion) – mikroskopia z subdyfrakcyjną zdolnością 

rozdzielczą wykorzystująca zjawisko selektywnej dezaktywacji fluoroforów, 

ZPL (Zero-Phonon  Line) - linia zerofonowa. 
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Wprowadzenie 

Praca ta ma na celu wprowadzenie do tematyki centrów barwnych azot-wakancja oraz 

przedstawienie możliwości ich wykorzystania. Została wykonana w Zakładzie Fotoniki 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Diament, obok grafitu i fulerenów, jest jedną z odmian alotropowych węgla. Dobrze 

znanymi szczególnymi właściwościami węgla jest jego niezwykła twardość oraz 

znakomite przewodnictwo cieplne. W tej pracy skupiono się na innych cechach diamentu, 

które mogą przyczynić się do rozwoju medycyny czy szeroko pojętej magnetometrii. 

Właściwości takie zapewniają rozmaite domieszki, w tej pracy przedstawione zostaną 

diamenty domieszkowane azotem. 

Na początku pracy scharakteryzowano diament, a także przedstawiono defekty jego 

struktury. Opisano obojętne oraz ujemne centrum barwne azot-wakancja. Przedstawiono 

podstawowe zagadnienia pozwalające na zrozumienie podstaw fizycznych wykonanego 

doświadczenia skupiającego się na uzyskaniu widm optycznej detekcji rezonansu 

magnetycznego. Następnie zaprezentowano otrzymane wyniki oraz dokonano próby ich 

analizy. Na końcu pracy pokazano przykłady zastosowań centrów barwnych azot-

wakancja. W podsumowaniu skupiono się na rozwoju eksperymentu związanego z 

centrami barwnymi w Zakładzie Fotoniki IF UJ. Przedstawiono kierunek prac dążący do 

optymalizacji otrzymywanych wyników, a także wysunięto pomysł przeprowadzenia 

próby zastosowania centrów barwnych NV- do stworzenia aplikacji umożliwiającej 

badanie akcji serca. 
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2. Właściwości fizyczne węgla i diamentu 

2.1. Węgiel  

Węgiel zajmuje czternaste miejsce ze względu na zawartość w skorupie ziemskiej, jest ona 

określana na poziomie 0,018%. Występuje on głównie w stanie związanym, m.in. w ropie 

naftowej, gazie ziemnym, węglach kopalnych, w tkankach roślin i zwierząt, a także w 

dwutlenku węgla, który stanowi 0,03% objętości powietrza. W stanie wolnym występuje 

przede wszystkim w postaci grafitu i diamentu [1]. Węgiel jest niemetalem należącym do 

czternastej grupy układu okresowego. Dwa z trzech naturalnie występujących izotopów 

węgla są stabilne (12C oraz 13C), natomiast izotop 14C jest radioaktywny [2]. Izotop 13C 

posiada nieparzystą liczbę neutronów, a więc charakteryzuje się niesparowanym spinem, 

który może oddziaływać magnetycznie z otoczeniem.  

W stanie podstawowym węglowce posiadają hybrydyzację s2p2, dwa elektrony powłoki 

walencyjnej są niesparowane, co umożliwia tworzenie dwóch wiązań kowalencyjnych. 

Zwykle węglowce tworzą cztery wiązania, co wymaga promocji elektronu z orbitalu s do 

orbitalu p. 

Do trzech naturalnie występujących odmian alotropowych węgla zaliczamy: formę 

amorficzną, grafit i diament. Właściwości fizyczne węgla zależą od tego, w jakiej 

odmianie on występuje.   

2.2. Diament 

Energia wiązania elektronu sp3 w diamencie wynosi 7,3 eV.  Hybrydyzacja sp3 

spowodowana superpozycją orbitalu 2s i trzech orbitali 2p, sprawia, że powstają cztery 

orbitale, w wyniku czego każdy z atomów tworzących strukturę kryształu diamentu 

posiada cztery sąsiadujące atomy węgla będące w odległości równej 154,45 pm. Komórka 

elementarna diamentu jest kubiczna o stałej sieci krystalicznej równej 356,68 pm [3]. 

Zdarzają się również diamenty o heksagonalnej komórce elementarnej, forma taka 

nazywana jest lonsdaleitem [4]. Może ona być nawet o 58% twardsza od diamentu o 

kubicznej komórce elementarnej [5]. Poza dużą twardością, diament charakteryzuje się 

odpornością na działanie kwasów i zasad, jest nieaktywny, spala się w temperaturze około 

600-800oC, jest izolatorem (wyjątek stanowi diament niebieski [9], który jest 

półprzewodnikiem).  Diament  ma dużą przewodność cieplną równą 2000 W/(m*K).  
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Rys.1. Struktura komórki elementarnej czystego diamentu [7].  

 

2.2.1. Zabarwienie diamentu a załamanie światła 

Diament posiada wysoką przezroczystość dla światła o długości fali od 200 nm do 2500 

nm. Jego współczynnik załamania światła wynosi 2,417 (dla fali o długości 580 nm). 

Chemicznie czyste diamenty są przezroczyste i bezbarwne, jednak te z nich, które mają 

zanieczyszczenia bądź posiadają zaburzenia w strukturze krystalicznej, posiadają 

zabarwienie. Na przykład w przypadku domieszek azotu większych niż 50 ppm, diament 

wykazuje żółte zabarwienie. Tego rodzaju odstępstwa od standardowej budowy diamentu 

nazywa się defektami. Ze względu na pochodzenie dzielimy je na: defekty wewnętrzne 

(np. wakancja, dyslokacja) oraz defekty pochodzące od pierwiastków innych niż węgiel 

(np. azot, krzem, nikiel, kobalt, wodór). Dla omówienia charakteryzowanego centrum 

niezbędne jest opisanie wakancji oraz domieszek azotu, należy jednak zauważyć, że 

istnieją również inne domieszki.  

Diamenty wykazują pseudochromatyczne [8] zabarwienie, które związane jest ściśle z 

budową wewnętrzną minerału i zachodzącą w jej obrębie dyspersją fali świetlnej. 

Obecność w strukturze diamentu atomów azotu pełniących rolę chromoforów, w obrębie 

których dochodzi do przejść elektronowych, odpowiada za powstające pasma widmowe. 

Atomy azotu są odpowiedzialne za żółte zabarwienie diamentów [9]. 
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2.2.2. Wakancja 

Jest to rodzaj defektu punktowego polegający na deficycie atomu w sieci krystalicznej 

diamentu. Pojedyncza wakancja nieposiadająca ładunku - V0 oznaczana jest jako centrum 

GR1. W ten sam sposób została oznaczona jedna z ośmiu linii spektralnych tego defektu.  

Linia GR1 odpowiada absorpcji i luminescencji fali o długości 740 nm. Ujemnie 

naładowana wakancja w sieci krystalicznej określana jest jako V- i odpowiada 

fotoluminescencji o długości fali 430 nm. W ten sam sposób została oznaczona jedna z 

ośmiu linii spektralnych tego defektu. Wakancje występują również w układach złożonych. 

Zaobserwowano układy w postaci: wakancja-wakancja, wakancja-atom międzywęzłowy 

(defekt Frenkla) lub też układy składające się z wakancji i domieszek azotu czy krzemu 

[10].  

 

Rys.2. Widmo absorpcyjne syntetycznego diamentu zawierającego około 1 ppm atomów 

domieszkowanego azotu. Zaznaczono linie spektralne odpowiadające absorbcji dla wakancji 

neutralnej - GR1 oraz dla wakancji ujemnie naładowanej - V- (rysunek z pracy [11]). 

 

2.2.3. Azot 

 

Azot to najczęściej występująca domieszka w strukturze diamentu. Występuje w postaci 

międzywęzłowej, agregatów bądź w dwóch formach substytucyjnych:  

-obojętnej [Ns]
0- oznaczana jako centrum C;  

-zjonizowanej [Ns]
+- oznaczana jako centrum C+. 
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2.2.4. Przykłady innych domieszek 

 

Krzem 

Występuje zwykle w diamentach syntetycznych tworzonych metodą CVD (Chemical 

Vapour Deposition), czyli przez proces wzrostu kryształów przez osadzanie par 

pierwiastków bądź związków na podłożu i wiązaniu ich na drodze fizycznej bądź 

chemicznej, ale występuje również w diamentach naturalnych. Uczestniczy w tworzeniu 

centrów: VSiV, VSiV:H, SiV [12]. 

 

Bor 

Podobnie jak krzem występuje zwykle w diamentach tworzonych przy wykorzystaniu 

metody CVD. Z często stosowanych domieszek takich jak: nikiel, krzem czy azot, jest 

często wybierany ze względu na niską energię aktywacji nośnika ładunku (np. energia 

jonizacji atomu boru wynosi 370 meV, dla porównania energia jonizacji dla azotu wynosi 

1,6-1,7 eV). Często stosowany jest jako współdomieszka, umożliwia włączanie m.in. 

atomów siarki do sieci krystalicznej diamentu [13]. Jest bardzo interesującą domieszką ze 

względu na właściwości nadprzewodzące. 

 

Nikiel 

Często towarzyszy optycznie czynnym (aktywnym) centrom zawierającym azot. Defekty 

niklowe charakteryzują się szerokimi pasmami absorpcyjnymi i fluorescencyjnymi. 

Koncentracja niklu w diamencie może osiągnąć do około 0,01% [14].  

 

Kobalt 

Stężenie kobaltu w diamencie jest niewielkie. Zidentyfikowano co najmniej sześć centrów 

barwnych, dla których obserwowano linie zerofonowe. Domieszki kobaltu obecne są 

głównie w przypadku diamentów uzyskiwanych metodą HPHT (High Pressure High 

Temperature), gdzie kobalt jest katalizatorem [15]. 

 

Wodór 

Niezależne centra wodorowe nie są optycznie czynne. Oznaczane są jako H1. Wodór 

często występuje w kompleksie z wakancjami lub azotem, tworząc centra barwne VH-, 

NVH- [16]. 
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2.2.5. Podział diamentów - typ I i typ II  

Właściwości diamentu są uzależnione nie tylko od rodzaju domieszek w nim zawartych, 

ale również od stężenia i formy, w jakiej występują. Ze względu na globalne stężenie 

głównej domieszki-azotu w diamentach dokonano ich podziału na dwie grupy główne typ I 

oraz typ II. 

99% występujących naturalnie diamentów kwalifikuje się jako typ I (diamenty zawierające 

od 25 do 3000 ppm azotu). Jeśli atomy azotu są zgrupowane w klastry i niekoniecznie 

wpływają na barwę diamentu, są wówczas klasyfikowane jako forma 1-A, natomiast 

rozproszenie atomów w krysztale może nadać kamieniowi żółty odcień, ten rodzaj 

diamentów określany jest jako 1-B. Naturalne diamenty występują zarówno w formie 1-A 

jak i 1-B, syntetyczne są klasyfikowane jako 1-B. 

Diamenty typu II ( zawierające do 25 ppm azotu) powstają głównie w wyniku działania 

bardzo wysokiego ciśnienia przez długi okres czasu. Naturalnie występujące diamenty 

typu II –B zawierające rozproszone zanieczyszczenia boru są dobrymi przewodnikami 

prądu elektrycznego, tymczasem II-A jest pozbawiony boru i nie przewodzi prądu [17]. 
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3. Centrum barwne azot-wakancja 

Atom azotu sąsiadujący z wakancją w sieci krystalicznej diamentu to centrum barwne 

azot-wakancja NV. Może ono występować w czterech orientacjach przestrzennych 

zależnie od położenia atomu azotu względem wakancji, wszystkie możliwości są równie 

prawdopodobne. Wakancja może występować w dwóch stanach naładowania: neutralnym 

bądź ujemnym, wówczas centra barwne są odpowiednio oznaczane przez NV0 oraz NV-. 

Badania nad centrum NV0 w stanie podstawowym wykazały, że jest ono paramagnetyczne, 

ale dotąd nie zaobserwowano dla niego rezonansu magnetycznego. Z tego powodu ostatnie 

badania skupiają się nad centrum NV-, które ze względu na swoje oddziaływanie z polem 

magnetycznym wydaje się być bardziej interesujące. 

 

 

Rys.3. Centrum barwne azot-wakancja w diamencie. Wyróżniono kierunek [111] ( rysunek z pracy 

[18]). 
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3.1. Opis fizyczny centrów barwnych azot-wakancja 

 

Zasada Franka-Condona dotyczy przejść promienistych elektronowo-oscylacyjnych w 

cząsteczkach. Część zasady mówiąca o tym, że z największym prawdopodobieństwem 

zachodzą przejścia, dla których całka nakrywania funkcji oscylacyjnych (opisująca stany 

cząsteczki należące do dwóch odmiennych stanów elektronowych) jest największa 

znajduje też zastosowanie w przypadku centrów barwnych w kryształach.  

Lokalne drgania sieci krystalicznej zwane fononami pełnią tutaj funkcję modów 

oscylacyjnych. W przypadku kiedy w przejściu pomiędzy stanami nie uczestniczą fonony, 

mówi się o linii zerofonowej - ZPL (Zero-Phonon Line). Towarzyszy jej zwykle fononowe 

pasmo boczne - PSB (Phonon-Side Band) reprezentujące przejścia pomiędzy stanami bez 

udziału fononów. 

 

 

 

 

 

 

Rys.4. Z lewej strony przedstawiono w postaci diagramu Jabłońskiego przejścia pomiędzy stanami 

elektronowymi z zaznaczonymi stanami oscylacyjnymi. Ze strony prawej zaprezentowano 

faktyczne widmo fluorescencyjne i absorpcyjne dla centrum NV (rysunek z pracy [18]). 
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Jeżeli zachodzi absorpcja światła, to pasmo boczne jest zlokalizowane na osi energii nad 

linią zerofonową, natomiast w przypadku fluorescencji pasmo boczne ma niższą energię 

niż linia zerofonowa. Dzieje się tak, ponieważ energia wzbudzenia jest równa sumie 

energii ZPL oraz energii fononów. Dla zjawiska fluorescencji energia emitowanych 

fotonów jest równa różnicy tych wielkości. Na rysunku 4 zaprezentowano w formie 

diagramów Jabłońskiego dwa poziomy elektronowe z wyróżnionymi stanami 

oscylacyjnymi oraz przejścia zachodzące w układzie.  

 

3.1.1. Centrum NV0 

 

Centrum NV0 posiada pięć elektronów, trzy pochodzą od wakancji, pozostałe od azotu. 

Wykazuje ono linię zerofonową o długości 575 nm, która powstaje na skutek przejścia 

pomiędzy stanem podstawowym 2E a stanem wzbudzonym 2A1. 

 Ze względu na to, że stan podstawowy centrum NV0 nie wykazuje rezonansu 

magnetycznego, nie zyskało ono zastosowania w magnetometrii. Widma magnetycznego 

rezonansu stanu wzbudzonego 4A2 pozwalają jednak przypuszczać, że centrum NV0 

niedługo też stanie się intensywnie badane. 

Centrum to jest ciekawe ze względu na możliwość powstania przez przekształcenie 

centrum NV- (oddanie elektronu do sieci krystalicznej) w procesie fotojonizacji. W 

procesie odwrotnym NV0 pobiera elektron i powstaje NV-. 

 

     NV-  NV0 + e-. 

 

Ta prosta relacja została potwierdzona wiele razy przez obserwację zmiany barwy 

fluorescencji z czerwonej na zieloną. Opis fotojonizacji przedstawił N. Manson [19]. 

 

3.1.2. Centrum NV-  

 

Stan podstawowy przy braku oddziaływań z zewnętrznymi polami jest rozszczepiony ze 

względu na asymetrię oddziaływań spin-spin, jego rozmiar jest określony przez parametr 

Dgs≈2,87 GHz. Naprężenia w sieci krystalicznej wywołują powstanie lokalnych pól 

magnetycznych, które rozszczepiają stany o magnetycznej spinowej liczbie kwantowej 

ms=±1 o ok.1-12 MHz. Wkład w to rozszczepienie ma też poprzeczna składowa 
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oddziaływania spin-spin. Na rysunku 5 przedstawiono układ poziomów energetycznych 

NV- związanych ze wzbudzeniem optycznym. Pokazano wyłącznie poziomy, których 

istnienie potwierdzono doświadczalnie. Zaprezentowano dwa stany trypletowe 

(podstawowy - 3A2 i wzbudzony - 3E) oraz dwa stany singletowe (postawowy - 1A1 oraz 

wzbudzony - 1E). 

 

 

Rys.5. Diagram poziomów energetycznych centrum NV-. Rozszczepienie stanów trypletowych 

spowodowane jest oddziaływaniami spin-spin oraz naprężeniami sieci krystalicznej. Źródło [20]. 

 

 

W wyniku oddziaływania z zewnętrznym polem magnetycznym o indukcji B, na skutek 

pojawienia się efektu Zeemana, następuje rozszczepienie stanów o ms=±1 o energię równą: 

 

     E=±gμBB , 

gdzie g oznacza czynnik Landego (dla NV- g=2,0028). 

 

Należy zauważyć, że w przypadku efektu Zeemana na rozszczepienie poziomów wpływa 

tylko składowa pola magnetycznego skierowana wzdłuż osi NV-. 
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Stan podstawowy NV- posiada również strukturę nadsubtelną, która wynika z 

oddziaływania ze spinami jąder atomowych azotu 14 N, 15N i węgla 13C o spinach równych 

kolejno I=1, I=1/2, I=1/2. 

Stan wzbudzony jest opisany bardzo podobną strukturą, jednak rozszczepienie 

stanów o ms=0 i ms=±1 ma wartość równą około 1,4 GHz, a odległość poziomów o stanach 

ms=±1 wynosi około 20 MHz przy braku zewnętrznego pola magnetycznego.  

Stan singletowy 1E znajduje się blisko stanu trypletowego 3E, możliwe jest więc 

przejście interkombinacyjne od stanu 3E (ms=±1) do stanu 1E. Zjawisko to zachodzi z 

prawdopodobieństwem 40%. Z mniejszym prawdopodobieństwem zachodzi przejście od 

stanu 3E (ms=0) do stanu 1E. Wówczas ze stanu 1E następuje przejście do 1A1, a następnie 

bezpromieniste przejście do stanu podstawowego stanu trypletowego, dla którego ms=0 

(rysunek 5).  

Taka sekwencja pozwala na wygenerowanie nierównomiernego rozkładu obsadzeń 

podpoziomów stanu podstawowego posiadającego różne wartości ms. Centrum NV- 

wzbudzane jest ze stanu 3A2 do stanu 3E przy udziale światła o polaryzacji 𝜋.  Stany o 

różnych magnetycznych liczbach kwantowych pierwotnie równo obsadzone, stają się 

obsadzone nierównomiernie. Dzieje się tak ponieważ deekscytacja 3E do stanu 

podstawowego zachodzi inaczej dla stanów o ms=±1 oraz dla stanów o ms=0. Dla stanu o 

ms=0 przeważa bezpośrednie przejście do stanu podstawowego i emisja fotonu o długości 

fali 637 nm. Dla stanu o ms=±1 przejście do stanu singletowego 1E, zachodzi z dużym 

(40%) prawdopodobieństwem. Tę różnicę prawdopodobieństw przejść ilustrują różne 

grubości niebieskich strzałek przedstawione na rysunku 5. W dalszym ciągu, w wyniku 

przejść między stanami singletowymi, może pojawić się foton o długości 1042 nm, a po 

nim kolejne przejście interkombinacyjne do stanu 3A2 o ms=0, a więc nierównomierne 

obsadzenie podpoziomów Zeemanowskich. Mechanizm ten zwany jest pompowaniem 

optycznym [21] i prowadzi do polaryzacji spinowej - ważnej dla badań centrów NV-. W 

wyniku polaryzacji spinowej stanu podstawowego możliwe jest indukowanie za pomocą 

oscylującego pola magnetycznego przejść między podpoziomami stanu podstawowego o 

różnych liczbach ms. Niezbędnym dla tego zjawiska jest oddziaływanie układu 

rezonansowego z polem mikrofal o częstotliwości 2,87 GHz. Daje ono możliwość 

precyzyjnego wyznaczenia rozszczepienia między podpoziomami stanu podstawowego. 

Badanie takie jest metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR). Rezonans 

indukowany przez mikrofale umożliwia optyczną detekcję rezonansu magnetycznego [22]. 
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4. Optyczna detekcja rezonansu magnetycznego 

 

Polaryzacja spinowa wywołana przez pompowanie optyczne oraz selektywnie niszczona 

przez rezonans magnetyczny może być wykrywana poprzez zmianę natężenia fluorescencji 

emitowanej przez próbkę. Doświadczalnie potwierdzono, że różnica w natężeniu 

fluorescencji dla układów z napompowanym stanem ms=0 różni się o około 10% w 

porównaniu z układami nienapompowanymi.  

 

Rys.6. Poziom fluorescencji dla układów napompowanych i nienapompowanych. Rozmiar 

kół reprezentuje populację centrów NV- znajdujących się w odpowiednim stanie 

magnetycznej liczby kwantowej ms. 

 

 

Jak opisano powyżej, pompowanie optyczne stanu podstawowego centrum NV- 

spowodowane jest spinowo zależnym przejściem pomiędzy stanem singletowym a 

trypletowym. Kiedy większość centrów NV- znajduje się w stanie o ms=0, wówczas 

fluorescencja wzbudzana zielonym światłem (zgodnie z rysunkiem 5) jest największa 

(rysunek 6), równomierne obsadzenie stanów ms=0 i ms=±1 powoduje spadek 

fluorescencji. Dla przypadku kiedy większość centrów NV- znajduję się w stanie o ms=±1 

fluorescencja jest najmniejsza.  

Optyczna detekcja rezonansu magnetycznego (ODMR) jest metodą opartą na 

rejestrowaniu zmian optycznego sygnału fluorescencji bądź zmian absorpcji w zależności 

od zmian częstotliwości pola mikrofalowego. Obecność rezonansowego pola 

mikrofalowego sprawia, że występuje możliwość zmiany obsadzeń elektronów pomiędzy 
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stanami podstawowymi o różnych magnetycznych spinowych liczbach kwantowych. 

Kiedy częstotliwość mikrofal jest równa odległości energetycznej pomiędzy stanami o 

ms=0 i ms=±1, wówczas następuje spadek intensywności sygnału ZPL do 637 nm i wzrost 

natężenia linii podczerwonej do 1042 nm. Taki sposób optycznej detekcji rezonansu 

magnetycznego nazywa się metodą ODMR (Optically Detected Magnetic Resonance).  

Jak to będzie szczegółowo omówione później, koniecznym jest, aby w przypadku 

konkretnej grupy centrów NV- uwzględnić orientację spinu w odniesieniu do kierunku pola 

magnetycznego, ponieważ od niego uzależnione jest przesunięcie zeemanowskie. W 

diamencie centra NV mogą mieć cztery równie prawdopodobne orientacje, więc rejestruje 

się cztery rezonanse dla każdego z rzutów ms (ms=±1) [21].  

 

 

4.1. Optyczna detekcja pola magnetycznego a kierunek stałego pola magnetycznego 

 

Dla optycznej detekcji pola magnetycznego bardzo ważny jest kierunek pola 

magnetycznego, ponieważ wpływa on na liczbę składowych linii ODMR. Jak szczegółowo 

opisano w rozdziale 6.2. możliwa jest obserwacja maksymalnie ośmiu rezonansów 

ODMR, ale dla niektórych kierunków mogą być one zdegenerowane. 

 

 

Rys.7. Struktura komórki elementarnej diamentu z NV- z zaznaczonymi kierunkami 

krystalograficznymi. 
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5. Eksperyment 

Celem pracy było zbadanie widm ODMR zarejestrowanych w próbce diamentu z centrami 

NV- w zależności od mocy lasera i mocy mikrofal oraz wstępna analiza i omówienie 

otrzymanych wyników. 

5.1. Opis układu doświadczalnego 

 

Centra NV- wzbudzano przy użyciu lasera MatchBox Series o długości fali 532 nm, 

którego moc mogła być regulowana. Do przeprowadzenia eksperymentu wystarczała moc 

około 17 mW, jednak ze względu na to, że laser pracował stabilnie przy mocach nie 

mniejszych niż kilkadziesiąt miliwatów, użyto osłabiających filtrów naturalnych o 

zmiennym poziomie wygaszenia wiązki. Następnie odpowiednio osłabiona wiązka 

laserowa padała na lustro dichroiczne, które kierowało światło zielone na próbkę 

diamentową, a przepuszczało czerwoną fluorescencję do detektora ThorLabs PDA36A-EL 

(rysunek 10). Na drodze światła pomiędzy lustrem dichroicznym a detektorem stała 

soczewka skupiająca o ogniskowej równej 50 mm oraz filtr krawędziowy FEL0600 

umożliwiający precyzyjniejsze blokowanie światła zielonego lasera. Przyłożona do 

diamentu „antena” mikrofalowa pozwalała na doprowadzenie do próbki mikrofal. 

Zastosowany „układ antenowy” umożliwia powstawanie silnego lokalnego pola 

magnetycznego. Składa się on z miedzianej linii mikropaskowej o specjalnie 

zaprojektowanej formie na odpowiednim podłożu izolacyjnym FR4 (rysunek 8), którego 

jedna warstwa jest uziemiona. Dwa złącza SMA umożliwiają podłączenie generatora 

mikrofal oraz oporu 50 Ω. Przepływ prądu mikrofal przez linię w kierunku z wytwarza 

silne pole magnetyczne wokół linii w płaszczyźnie xy. Badaną próbkę umieszcza się nad 

linią mikropaskową w obszarze, gdzie natężenie pola magnetycznego jest możliwie duże. 

Zbudowana w ten sposób „antena” zwiększa natężenie pola mikrofalowego o ponad jeden 

rząd wielkości w porównaniu do niezoptymalizowanej anteny standardowej [23].  
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Rys.8. Schemat budowy wykorzystanej anteny mikrofalowej. Źródło [23]. 

 

W celu zbadania różnej koncentracji centrów barwnych w zależności od pozycji ogniska 

wiązki zielonej na powierzchni próbki, zmieniano jego położenie przy pomocy układu do 

pozycjonowania dającego kontrolę pozycji próbki w trzech kierunkach (rysunek 9). 

Schemat układu eksperymentalnego przedstawiono na rysunku 10. 

 

 

Rys.9. Układ do pozycjonowania badanej próbki w kierunkach x, y, z. 
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Rys.10. Schemat układu eksperymentalnego. Próbka znajduję się na stoliku przesuwanym w 

kierunkach x, y, z. 

 

Źródłem mikrofal do indukowania przejść między stanami spinowymi był generator 

mikrofal Standford Research System (model SG386), który wytwarzał fale o 

częstotliwości do 6,075 GHz. Wygenerowane promieniowanie elektromagnetyczne 

wzmacniano przy wykorzystaniu wzmacniacza NDN DF1730SL5A (moc maksymalna 17 

W). Uzyskane widma obserwowano na oscyloskopie Agilent Technologies Infinii Vision 

DSO-X Digital Storage Oscilloscope. 
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5.2. Charakterystyka próbki 

Diament, który badano ma oznaczenie B5. Jest to wewnętrzny symbol stosowany przez 

nasz zespół. Rozmiar diamentu to 3,12x3,1x0,6 mm. Próbka o początkowym stężeniu 

azotu równym 380 ppm została poddana napromieniowaniu wiązką elektronów o natężeniu 

5*109 cm-2, a następnie wygrzewana przez 2,5 godziny w temperaturze 750oC. Wszystkie 

badania, za wyjątkiem tych, gdzie pokazano zależność widm ODMR od orientacji, badano 

w kierunku [100]. Próbka była przesuwana w kierunku z przy użyciu pozycjonera. W tym 

samym kierunku zwrócone było pole magnetyczne. Na rysunku 11 przedstawiono zdjęcie 

badanej próbki w 80-krotnym powiększeniu pod mikroskopem optycznym z zaznaczonym 

na zielono kierunkiem padania wiązki laserowej. Próbka, na której prowadzono 

eksperyment była cięta na płytki w kierunku [100], w celu przeanalizowania próbki badano 

ją wzdłuż kierunku [100]. 

 

Rys.11. Fragment próbki B5 w 80-krotnym powiększeniu z widocznym ciemniejszym obszarem, w 

którym zwiększona liczba centrów NV-. Płytka leży w płaszczyźnie y-z, a x jest prostopadłe do 

zdjęcia. Zaznaczono badany obszar charakteryzujący się największym gradientem stężenia centrów 

NV-. Poprzez B oznaczono wektor indukcji magnetycznej, a przez L.B. wiązkę laserową. 

Ze względu na potrzebę zwiększenia koncentracji centrów barwnych NV- przedstawione tu 

widma ODMR rejestrowano z inną próbką o oznaczeniu W7. Jej początkowe stężenie 

azotu było mniejsze niż 200 ppm. Rozmiar próbki wynosił 3x3x0,3 mm, 

napromieniowująca wiązka elektronów posiadała natężenie 1,5±0,5 *1018 cm-2, a próbka 

była wygrzewana przez około 2,5 godziny w temperaturze 750oC. 
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6. Wyniki 

Wykonane badania koncentrowały się na pomiarach ODMR w temperaturze pokojowej. 

6.1. Widma ODMR w zerowym polu magnetycznym 

W pierwszej kolejności rejestrowano widma ODMR w zależności od mocy mikrofal oraz 

od mocy lasera. Ze względu na brak stabilizacji temperatury, wraz ze wzrostem mocy 

lasera, wzrastała temperatura próbki. Wybrano warunki, w tym położenie próbki 

względem padającej wiązki lasera, dla których kontrast był największy. Kontrast 

definiowany jest jako różnica poziomów fluorescencji podzielona przez maksymalny 

poziom fluorescencji i wynosi w przypadku przedstawionym na rysunku 12 około 1,3%. 

Moc lasera po przejściu przez filtr wynosiła 10,64 mW, natomiast moc mikrofal równa 

była 0 dBm (1mW) [24]. Dla otrzymanego widma w zerowym polu magnetycznym, 

częstość rezonansowa wyniosła 2864,1 MHz. Widoczne rozszczepienie widma związane 

jest z naprężeniami występującymi w sieci krystalicznej diamentu opisanymi powyżej.  
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Rys.12. Widmo ODMR w zerowym polu magnetycznym. 

 



24 
 

6.2. ODMR w stałym polu magnetycznym 

W celu potwierdzenia zasygnalizowanej w rozdziale 4 zależności od kierunku pola 

magnetycznego, w kolejnej części eksperymentu dokonano rejestracji widm w polu 

magnetycznym wytwarzanym przez stały magnes neodymowy. Atom azotu może 

występować w czterech położeniach względem wakancji, więc centrum NV- może 

przyjmować cztery kierunki krystalograficzne. Zmieniając orientację magnesu względem 

próbki dokonano obserwacji widm w zależności od ukierunkowania wektora indukcji 

magnetycznej względem centrów NV-. Pomiary zostały wykonane dla próbki W7.  

 

Rys.13. Cztery możliwe położenia atomu azotu względem wakancji w komórce elementarnej. 
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Dla dowolnego kierunku pola magnetycznego względem centrum NV- obserwuje się osiem 

rozdzielonych rezonansów ODMR. Pochodzą one od czterech kierunków 

krystalograficznych. Pierwsze cztery (poczynając od lewej strony) pochodzą od ms=-1, 

natomiast kolejne od ms=1. Linie te są całkowicie rozdzielone, co oznacza brak degeneracji 

(znaki 1x symbolizują pojedyncze linie). 

 

 

Rys.14. Widmo ODMR dla dowolnego kierunku pola magnetycznego. 

 

 

Dla pola magnetycznego ustawionego wzdłuż kierunku krystalograficznego [100] 

rejestruje się 2 rezonanse, ponieważ cztery kierunki są zdegenerowane (wszystkie 

posiadają jednakową charakterystykę energetyczną, są równie prawdopodobne). Pierwszy 

rezonans odpowiada stanowi o ms=-1, natomiast drugi od ms=1. Czterokrotne degeneracje 

symbolizuje znak 4x nad obserwowanymi liniami.  
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Rys.15. Widmo ODMR dla kierunku [100] pola magnetycznego. 

 

Dla pola magnetycznego równoległego do kierunku [110] rezonanse ODMR są podwójnie 

zdegenerowane. Obserwuje się więc cztery rezonanse dwukrotnie zdegenerowane (znak 

2x). Po dwa od ms=-1 oraz ms=1. 

 

Rys.16. Widmo ODMR dla kierunku [110] pola magnetycznego. 
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W przypadku pola magnetycznego ułożonego wzdłuż kierunku krystalograficznego [111] 

zewnętrzne rezonanse są niezdegenerowane, jednak wewnętrzne są potrójnie 

zdegenerowane. Kierunek [111] leży na osi NV-. 

 

Rys.17. Widmo ODMR dla kierunku [111] pola magnetycznego. 

 

6.3. Kontrast ODMR w zależności od mocy mikrofal  

W celu scharakteryzowania próbki B5 zbadano kontrast w zależności od mocy padających 

mikrofal przy mocy lasera równej 1,512 mW i w zerowym polu magnetycznym. W tym 

pomiarze moc mikrofal podana była na wyjściu generatora, należy uwzględnić jeszcze 

wzmocnienie mikrofal równe 43 dB.  

 Ze względu na to, że koncentracja NV- nie była równomierna w całej objętości próbki, 

ważne było wybranie odpowiedniego punktu na powierzchni próbki. Po jego ustaleniu 

próbka nie mogła być już przemieszczana względem wiązki laserowej. Wybrany punkt 

miał położenie (x=15,82 nm, y=16,87 nm, z=16,30 nm). Położenie to było powtarzalne z 

dokładnością do jednej działki śruby pozycjonera. 
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Na rysunku 16 przedstawiono widma ODMR dla czterech różnych wartości mocy mikrofal  

(-30 dBm, -20 dBm, -10 dBm, 0 dBm). Moc lasera była stała i wynosiła 1,516 mW.  
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Rys.18. Zależność znormalizowanego poziomu natężenia od częstotliwości dla czterech różnych 

mocy mikrofal działających na próbkę. 

 

Dla częstotliwość 2867 MHz obserwuje się centralny rezonans ODMR. Jest on związany z 

przejściem pomiędzy stanami o ms=0 i ms=1. Widoczne jest jego rozszczepienie związane 

z naprężeniami sieci krystalicznej. Zjawisko prowadzi do mieszania funkcji falowych 

podpoziomów o ms=±1. Rejestruje się także dwa dodatkowe, położone asymetrycznie 

rezonanse (dla częstotliwości równych 2811 MHz oraz 2941 MHz). Ich obecność jest 

związana z oddziaływaniami pomiędzy centrami NV- oraz innymi paramagnetycznymi 

zanieczyszczeniami w strukturze kryształu. Para bocznych rezonansów oddalonych od 

siebie o 130 MHz wynika z oddziaływania pomiędzy centrum NV- oraz „bliskiego 

sąsiada” w postaci paramagnetycznego atomu 13C.  Nie obserwuje się dla nich 

dodatkowego odkształcenia. Przyczyną tego może być fakt, że pole magnetyczne 
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pochodzące od 13C powoduje rozdzielenie podpoziomów o ms=-1 i ms=1, sprawiając, że 

stają się one nieczułe na rozszczepienie [25]. 

 

Rys.19. Zależność logarytmu dziesiętnego kontrastu od logarytmu mocy mikrofal wyrażonej w mW.

 

Wraz ze wzrostem mocy padających mikrofal obserwuje się wzrost kontrastu. Zależność ta 

jest potęgowa (wykładnik potęgi jest równy 0,54, a niepewność wynikająca z dopasowania 

prostej wynosi 0,03 przy współczynniku korelacji równym 0,99) dla logarytmu mocy 

mikrofal z zakresu od -3,5 do -1,0, powyżej tych wartości mocy mikrofal następuje 

nasycenie próbki objawiające się odchyleniem punktów (w zakresie od -1,0 do 0,0) od 

prostej (przerywanej), co jest zgodne z przewidywaniami.  

 

6.4. Charakterystyka próbki – zależność kontrastu ODMR od mocy mikrofal 

W celu sprawdzenia względnej koncentracji centrów barwnych NV- w zależności od 

lokalizacji danego punktu w obrębie próbki i określenia najlepszych warunków obserwacji 

widm, zbadano kontrast ODMR w funkcji mocy mikrofal dla sześciu punktów leżących na 

jednej linii wzdłuż osi y (stałe położenie wzdłuż osi x,z). W tym celu zmieniano położenie 
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próbki względem osi y (położenie poszczególnych punktów określone w Tab.1). Uzyskane 

wyniki przedstawiono na rysunku 20. 

 

 

nr punktu x  [mm] y [mm] z [mm] 

1 15,82 16,10 16,87 

2 15,82 16,20 16,87 

3 15,82 16,30 16,87 

4 15,82 16,40 16,87 

5 15,82 16,50 16,87 

6 15,82 16,60 16,87 

Tab.1. Położenie poszczególnych punktów pomiarowych. 

 

 

 

Rys.20. Zależność logarytmu dziesiętnego kontrastu od  logarytmu dziesiętnego mocy mikrofal 

wyrażonej w mW dla poszczególnych punktów pomiarowych na powierzchni próbki.
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Interesującą obserwacją jest to, że dla wszystkich punktów (z wyjątkiem punktu 1) 

zależność kontrastu od mocy mikrofal ma taką samą zależność potęgową z tym samym 

wykładnikiem równym w granicach niepewności pomiarowych 0,5 zgodnie z 

oczekiwaniami teoretycznymi (amplituda sygnału ODMR powinna być proporcjonalna do 

natężenia magnetycznej składowej pola mikrofal, czyli do pierwiastka z mocy mikrofal). 

W skali log-log ilustrowane prostymi o nachyleniu równym 0,5. Punkt nr 1 odbiega od tej 

zależności (wykładnik potęgowy wynosi 0,41 przy niepewności wynikającej z 

dopasowania prostej równej 0,02), co świadczy o nieregularnej (niemonotonicznej) 

koncentracji centrów NV- w badanej próbce.   Pomijając nasycenie przy dużych mocach, 

zależności te dla punktów 2, 3 i 5 są regularne w całym mierzonym zakresie, co oznacza 

jednakowe nachylenie prostych. Punkty 4 i 6 wykazują jednak mniejsze nachylenie w 

niskim zakresie mocy. Przyczyna takiej zależności nie jest jeszcze znana. Największy 

kontrast odnotowuje się dla punktu nr 2, co świadczy o największej koncentracji centrów 

NV- spośród badanych położeń, najmniejszy natomiast dla punktu 1. Dla tych pomiarów 

należy uwzględnić zmianę odległości punktów od „anteny” (rysunek 21). Zgodnie z 

prawem Biota-Savarta natężenie pola magnetycznego wokół przewodnika z prądem zależy 

jak 1/r od odległości r od przewodnika. Obliczone odległości punktów od „anteny” 

zawarto w Tabeli 2. Wraz ze wzrostem odległości, kontrast spada w wyniku zależności 1/r 

i różnej koncentracji centrów. Uzyskane wyniki stanowią wypadkową koncentracji 

centrów NV- i zmiany odległości od „anteny”. 

 

Rys.21. Schemat położenia punktów pomiarowych na powierzchni próbki diamentowej 

(zaznaczonej na szaro). Odległości pomiędzy kolejnymi punktami wynoszą 0,1 mm. Na 

niebiesko zaznaczono odległość punktów od „anteny”. 



32 
 

 

Odległość punktów od „anteny” [mm] 

punkt 1 0,600 

punkt 2 0,608 

punkt 3 0,632 

punkt 4 0,671 

punkt 5 0,721 

punkt 6 0,781 

Tab.2. Odległość punktów pomiarowych na powierzchni próbki od „anteny”. 

 

6.5. Pomiary w zależności od mocy lasera 

W kolejnym kroku zbadano szerokość linii ODMR w zależności od mocy lasera. Pomiary 

wykonywane były na próbce B5 dla czterech mocy mikrofal (0,01 mW; 0,316 mW;  0,1 mW; 0,316 

mW) w zerowym polu magnetycznym. Ich wyniki przedstawiono na rysunku 22. 
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Rys.22. Zależność szerokości połówkowej linii widmowej ODMR od mocy lasera dla czterech 

różnych mocy mikrofal. 
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Dla poszczególnych punktów pomiarowych uzyskano zależności liniowe różniące się 

nachyleniem. Obserwuje się sprzeczne z prostą intuicją zwężanie się linii wraz ze 

wzrostem mocy lasera dla wszystkich wybranych mocy mikrofal. Co ciekawe, w 

przeciwieństwie do oczekiwań, największa różnica szerokości linii wraz ze wzrostem 

mocy lasera odpowiada najniższej mocy mikrofal (inaczej niż w pracy grupy prof. Budkera 

[26]). 

 

6.6. Zwężenie sygnału ODMR 

Tak zwane zjawisko light narrowing polega na zwężaniu się widma wraz ze wzrostem 

mocy światła laserowego padającego na próbkę przy zachowaniu stałego kontrastu. Dla 

centrów NV- zostało ono opisane w pracy [26]. W celu obserwacji tego zjawiska dokonano 

pomiaru widma ODMR w polu magnetycznym w kierunku [100]. Następnie do rezonansu 

odpowiadającego ms=1 dopasowano funkcję Lorentza, co pozwoliło na uzyskanie 

szerokości linii ODMR (definiowanej jako FWHM, czyli Full Width at Half Maximum) i 

na wykreślenie zależności szerokości rezonansu od mocy lasera. Pomiary wykonywane 

były na próbce B5 przy mocy mikrofal -25 dBm. 
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Rys.23. Dopasowywanie funkcji Lorentza do rezonansu ODMR. 
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Rys.24. Zależność szerokości połówkowej rezonansu ODMR od mocy lasera dla pomiaru w polu 

magnetycznym w kierunku [100]. 

 

Uzyskane wyniki potwierdzają przewidywanie związane z wystąpieniem zjawiska light 

narrowing. Szerokość linii spada ze wzrostem mocy lasera, zależność ta ma charakter 

potęgowy.  
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7. Wybrane zastosowania diamentów z centrami barwnymi 

Ze względu na połączenie szczególnych właściwości optycznych i mechanicznych 

diamentów z ich biozgodnością stały się one w ostatnim czasie bardzo intensywnie 

rozwijającym się tematem badań w wielu dziedzinach. Twardość i odporność na działanie 

czynników chemicznych zdynamizowały proces produkcji odpornych na ścieranie powłok 

polimerowych. Nanodiamenty stosowane są jako dodatki do smarów, gdzie znacznie 

obniżają tarcie. Wysoki współczynnik załamania światła i biokompatybilność przyczyniły 

się także do zastosowania diamentów w medycynie. 

Główne zastosowania centrów barwnych w diamentach z centrami NV- rozwijają się 

obecnie w trzech kierunkach. Jednym z nich jest metrologia polegająca na pomiarach pól 

magnetycznych i elektrycznych, drugim są zastosowania jako biomarkery w biologii i w 

medycynie, a kolejnym jest informatyka kwantowa. W tej pracy są zwięźle przedstawione 

wyniki badań z dwóch pierwszych dziedzin. 

7.1. Magnetometria 

Spośród różnych metod pomiaru pola magnetycznego bardzo popularne są takie, które 

wykorzystują mikroskop sił atomowych, rezonans magnetyczny, sondę Halla czy SQUID 

(Superconducting Quantum Interference Device). Od niedawna rozwijają się też metody 

wykorzystujące diamenty z centrami NV-, które pozwalają na pomiar pola magnetycznego 

i elektrycznego na dwa sposoby: przy użyciu pojedynczego centrum oraz z 

wykorzystaniem zbioru centrów. Czułość poszczególnych technik oraz ich przestrzenna 

zdolność rozdzielcza zostały porównane a na rysunku 25. 

Zjawiskiem fizycznym pozwalającym na zastosowanie diamentów z centrami barwnymi 

do pomiaru pola magnetycznego jest omówiony powyżej efekt Zeemana. Pod wpływem 

pola magnetycznego poziomy energetyczne defektu ulegają przesunięciu, co sprawia, że 

zmieniają się częstości rezonansowych mikrofal.   

7.1.1. Pomiar pola magnetycznego przy użyciu pojedynczego centrum 

W wielu badaniach z zakresu fizyki i biologii jest wymagana detekcja słabych pól 

magnetycznych z nanorozdzielczością przestrzenną Przykładem może być wirowanie 

pojedynczego elektronu w atomie. W odległości równej 10 nm wytwarza on pole 
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magnetyczne równe ok. 10 T, natomiast pole dla pojedynczego protonu w takim 

przypadku osiąga wartość kilku nanotesli [27]. Pola takie mogą być mierzone przy pomocy 

pojedynczych nanodiamentów z centrami barwnymi. Ze względu na zależność jak 1/r3 od 

odległości, możliwe jest wówczas znaczne zbliżenie do badanego obiektu oraz uzyskanie 

dużej przestrzennej zdolności rozdzielczej. Możliwe jest zastosowanie mikroskopu sił 

atomowych z nanodiamentem z centrum NV- sprzężonym z mikroskopem konfokalnym 

lub umocowanie nanodiamentu na końcu światłowodu, co również pozwala na uzyskanie 

dobrej przestrzennej zdolności rozdzielczej [21]. Czynnikiem odpowiedzialnym za czułość 

pomiaru jest efektywny czas spinowej relaksacji poprzecznej T2 odpowiedzialny za zanik 

precesji spinu elektronu w stanie podstawowym. Czułość pomiaru wyrażona w T/√Hz  jest 

wówczas dana poprzez: 

𝛅B≈
𝐡

𝟐𝛑𝐠𝛍𝐁𝐑√𝛈

𝟏

√𝐓𝟐
 , 

gdzie η oznacza wydajność detekcji sygnału, a R to kontrast, czyli różnica poziomów 

natężenia podzielona przez maksymalny poziom natężenia. 

Wykazano doświadczalnie [28], że możliwe jest wykrywanie pola magnetycznego w 

nanoskali. Przy wykorzystaniu koherentnej manipulacji pojedynczym spinem elektronu 

związanym z centrum NV- rejestrowano pole magnetyczne na poziomie 3nT przy 

częstotliwości rzędu kHz dla temperatury pokojowej. W pracy [28] dodatkowo przy użyciu 

diamentu o średnicy 30 nm wykazano czułość 0,5 T/√Hz .  
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Rys.25. Porównanie czułości i rozdzielczości przestrzennej różnych technik magnetometrii. Źródło 

[28]. 

 

7.1.2. Pomiar pola magnetycznego przy wykorzystaniu zbioru centrów 

 

W przypadku magnetometrii stosującej zbiór centrów lepsza jest czułość detekcji niż przy 

zastosowaniu pojedynczych atomów, a czas relaksacji może ulec wydłużeniu w wyniku 

stosowania specjalnych technik pomiarowych redukujących poszerzenia sygnałów 

rezonansowych. W pracy [28] wykazano, że przy dokładnym zminimalizowaniu 

wszystkich źródeł zakłóceń, takich jak wahania natężenia lasera, amplitudy czy szumu 

mikrofal oraz przy użyciu 1011 centrów NV- można uzyskać czułość detekcji pola 

magnetycznego na poziomie 0,9 pT/√Hz  dla temperatury pokojowej przy rozdzielczości 

przestrzennej czujnika równej 8,5 10-4 mm3. Najsłabsze zmierzone tą metodą pole miało 

wartość 100 fT [28]. Jest to najlepsza czułość magnetometru diamentowego, jaką 

osiągnięto do tej pory. Przy dalszej optymalizacji warunków przeprowadzenia pomiarów 

spodziewane jest uzyskanie detektora o czułości rzędu fT/√Hz , co jest porównywalne do 

najczulszych magnetometrów typu SERF (Spin-Exchange Relaxation Free o czułości 

rzędu 10-16 T/√Hz ). 
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7.2. Biomarkery 

Najnowsze badania nad centrami barwnymi nanodiamentów wskazują, że są one idealnymi 

„narzędziami” do obrazowania na poziomie molekularnym oraz do znakowania komórek. 

Ważną zaletą FNDs (fluorescent nanodiamonds) względem organicznych barwników oraz 

półprzewodnikowych nanokropek jest ich zdolność do świecenia przez długi okres czasu 

bez zniszczenia. Dodatkowo są one biozgodne z dużą liczbą rozmaitych komórek.  

Chociaż powierzchnia czystego diamentu jest chemicznie obojętna, nanodiamenty często 

zawierają wiele grup funkcyjnych posiadających tlen, które zostały wprowadzone w 

wyniku działania silnymi utleniaczami. Ze względu na różne ugrupowania 

powierzchniowe, nanodiamenty łatwo łączą się z rozmaitymi matrycami, które są 

wykorzystywane do wiązania jednostek biologicznych, są nimi m.in. białka, enzymy, 

hormony, DNA lub też leki. Możliwa jest funkcjonalizacja powierzchni diamentu. 

Umożliwia to łączenie wielu organicznych grup funkcyjnych i pozwala na wiązanie z 

cząsteczkami bioaktywnymi, dzięki czemu nadają się do zastosowania w diagnostyce [29]. 

Pierwsza publikacja opisująca użycie fluorescencyjnych diamentów do znakowania 

biologicznego in vitro pojawiła się w 2005 roku [30]. Pokazywała ona, że FNDs 

zawierające centra NV- spontanicznie osadzały się wewnątrz komórek i wykazywały się 

przy tym niską toksycznością. Fotostabilność i jasność świecenia nanodiamentów sprawia, 

że są one wykorzystywane do śledzenia pojedynczych cząsteczek w komórkach.  

Przykłady zastosowania metod obrazowania przy użyciu diamentów z centarmi barwnymi: 

a) Właściwość wysokiej stabilności FNDs została wykorzystana w obrazowaniu 

wysokiej zdolności rozdzielczej poprzez wymuszoną selektywną dezaktywację 

(STED) [31]. Obrazowanie wysokiej zdolności rozdzielczej 3D jest tutaj osiągane 

w czasie rzeczywistym. 

b) Metoda wielofotonowego wzbudzania, czyli narzędzie powalające na obrazowanie 

tkanek na większej głębokości w organizmie żywym. Metoda ta pozwala na 

zmniejszenie autofluorescencji komórek. Zapewnia również większy kontrast 

obrazu i mniejszą degradację badanego materiału biologicznego [30].  

 



39 
 

8. Podsumowanie 

Praca miała na celu przedstawienie tematu centrów barwnych azot-wakancja w diamencie. 

Rozpoczęto ją od charakterystyki diamentu. Skupiono się na jego szczególnych 

właściwościach optycznych. Następnie dokonano charakterystyki domieszek w diamencie, 

podzielono diamenty ze względu na stężenie azotu w nich zawartego oraz dokonano opisu 

centrów barwnych NV0 oraz NV-. W kolejnym kroku przedstawiono podstawowe zjawiska 

fizyczne pozwalające na opis optycznej detekcji rezonansu magnetycznego. 

W części eksperymentalnej scharakteryzowano badane próbki oraz omówiono układ 

pomiarowy. Następnie przedstawiono otrzymane wyniki. Przedyskutowano widma ODMR 

w zależności od mocy mikrofal oraz od mocy lasera, a także w zależności od kierunku pola 

magnetycznego względem centrum NV-. Zaobserwowano ciekawe zjawisko zwężania linii 

ODMR z mocą lasera. 

Dalsze plany obejmują współpracę ze specjalistami z Politechniki Gdańskiej, gdzie nasze 

próbki z diamentami NV- mogą być scharakteryzowane pod względem stężenia centrów 

barwnych, co pozwoli na ich dalszą analizę. Ponadto w Zakładzie Fotoniki rozpoczyna się 

budowę rezonatora optycznego, który przyczyni się do uzyskania lepszej czułości dla 

centrów barwnych. Chciałabym, aby była to podstawa do zaprojektowania urządzenia oraz 

napisania aplikacji wykorzystujących centra barwne azot-wakancja do badania pól 

magnetycznych związanych z pracą serca. Fizyczne podstawy do stworzenia takiego 

urządzenia zostały przedstawione w pracy [32]. Takie narzędzie mogłoby w przyszłości 

przyczynić się do spadku śmiertelności ze względu na zaburzenia pracy serca. 
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