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1. Wstęp

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

widzialnego.  W  diamencie,  materiale  półprzewodnikowym  o  szerokiej  przerwie  wzbronionej, 

poziomy energetyczne elektronów związanych z takim defektem są dobrze odizolowane od pasm 

materiału gospodarza, co pozwala traktować je jak sztuczne atomy. Centrum NV– jest interesujące, 

między innymi,  ze  względu  na  swoją  strukturę  elektronową (stan  podstawowy jest  trypletem), 

wygodną długość fali  dla  wzbudzenia i  detekcji,  pozwalającej  na polaryzację  spinową i  odczyt 

stanu polaryzacji za pomocą światła. 

Treścią niniejszej pracy są pierwsze wyniki doświadczeń z centrami barwnymi w diamencie 

przeprowadzone  w  Zakładzie  Fotoniki  Uniwersytetu  Jagiellońskiego.  Obejmują  one  okres 

od czerwca 2011 do maja 2012 roku, gdy realizowane były plany opisane w pracy magisterskiej 

Daniela Rudnickiego [1]. Ponieważ temat ten dotyczy nowego zagadnienia w Zakładzie, podczas 

jego  realizacji  napotkano  wiele  problemów.  W niniejszej  pracy  nie  opisano  wszystkich  badań, 

z których część okazała  się  zbędna,  a  skoncentrowano się  wyłącznie  na takich które  pozwoliły 

na opracowanie skutecznych sposobów badania centrów NV – .
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2. Centrum NV – . Właściwości fizyczne w diamencie

2.1.  Diament

Diament jest krystaliczną odmianą alotropową węgla o sieci kubicznej, ściennie centrowanej 

(fcc) z dwuatomową bazą. Na rysunku 1 przedstawiono model struktury diamentu.

Rysunek 1: Model struktury 
diamentu.

Węgiel występuje w przyrodzie w postaci dwóch stabilnych izotopów. Najpowszechniejszy, 

węgiel 12C, stanowiący aż 98,9% zawartości całego węgla ma spin jądrowy 0, natomiast drugi, 13C, 

o abundancji 1,1%, ma spin 
1
2  [2]. 

W strukturze diamentu może występować wiele defektów, większość z nich związana jest 

z azotem  i  borem,  najbliższymi  sąsiadami  węgla  w  układzie  okresowym.  Część  z  defektów 

punktowych, zdolnych do absorpcji i emisji światła widzialnego nazywana jest centrami barwnymi 

[3].  To  właśnie  one  odpowiedzialne  są  za  występowanie  wśród  diamentów  różnorodnego 

ubarwienia. 

Pod  względem  struktury  elektronowej  diamenty  klasyfikuje  się  jako  półprzewodniki  z 

bardzo szeroką przerwą wzbronioną, wynoszącą 5,4 eV [4].

2.2.  Struktura fizyczna centrum NV –

Defektem, który od kilku lat przyciąga wiele uwagi jest centrum barwne NV – . Składa się 

ono z jednego atomu azotu i wakancji w miejsce sąsiedniego atomu węgla. Schemat budowy tego 

defektu przedstawiono na rysunku 2:
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Rysunek 2: Schemat 
budowy centrum NV –.

Trzy atomy węgla otaczające wakancję mają po jednym niewysyconym wiązaniu sp3  (tzw. 

dangling bond), ich pozostałe elektrony walencyjne związane są z sąsiadami z sieci. Atom azotu 

ma pięć  elektronów  walencyjnych,  z  otaczającymi  go  atomami  węgla  związane  są  trzy, 

co pozostawia  dwa  niezwiązane  elektrony  skierowane  do  wakancji.  Taki  obojętny  elektrycznie 

defekt  z  pięcioma  elektronami  zlokalizowanymi  na  wakancji,  nazwany  został  NV0.  Jeżeli 

do wakancji  przyłączony zostanie  jeszcze  jeden,  szósty elektron,  defekt  zmienia  się  w centrum 

NV – . Otrzymany układ sześciu elektronów można traktować jako układ dwóch dziur w powłoce 

elektronowej o głównej liczbie kwantowej wynoszącej 2 (typu p).

Centra  te  mogą  przechodzić  jedno  w  drugie  pod  wpływem  intensywnego  oświetlania. 

Zjawisko takie nosi nazwę fotochromizmu [5]. Jego mechanizm w przypadku centrów NV – i NV0 

został opisany np. w pracy [6].

2.3.  Struktura elektronowa centrum NV –

Cechą, która wzbudza duże zainteresowanie centrum NV  – jest jego wyjątkowa struktura 

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

singletowe)  lub  spinie  wynoszącym  1  (stany  trypletowe).  Schemat  struktury  przedstawiono 

(za pracą [7]) na rysunku 3:
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Rysunek 3: Schemat poziomów 
elektronowych centru NV – [7].               

Rysunek 4: Struktura stanu 
podstawowego centrum NV –  

(3A2) [7].

W  obszarze  przerwy  wzbronionej  diamentu  znajdują  się  cztery  poziomy  elektronowe 

związane  z  centrum NV  –  :  dwa  trypletowe  i  dwa singletowe  (aczkolwiek pojawiają  się  prace 

postulujące większą liczbę stanów singletowych, np.  [8]).  Poziom podstawowy (oznaczany  3A2, 

którego strukturę pokazano na rysunku [4]) jest trypletem. W zerowym polu magnetycznym jest 

rozszczepiony  pod  wpływem  oddziaływania  spin-spin  na  podpoziom  m s=0 i  dublet  (dwa 

podpoziomy) m s=±1 . Wartość tego rozszczepienia oznaczana jest jako D i wynosi około 2,88 

GHz.  Często  zdarza  się,  że  podpoziomy  o m s=±1 również  są  rozszczepione  o  wartość 

oznaczaną jako 2 E (zwykle są to pojedyncze megaherce), ze względu na występujące w diamencie 

naprężenia.

Również stan wzbudzony jest trypletem, ma symetrię 3E i, podobnie jak stan podstawowy, 

jest rozszczepionym o kilka gigaherców. Dokładna wartość rozszczepienia zależy od naprężenia 

wewnątrz kryształu i wartości pola elektrycznego w miejscu centrum [9]. 

Pomiędzy stanami trypletowymi znajdują się dwa stany singletowe, niższy 1A1 i wyższy 1E.

Symbole  A  i  E  oraz  indeks  dolny  są  oznaczeniami  pochodzącymi  z  teorii  grup 

(wyjaśnionymi w podrozdziale 2.4.) natomiast górny indeks oznacza multipletowość.

2.4.  Symetria centrum NV – 

Zgodnie  z  opisem  w  pracy  [10],  centrum  ma  symetrię  C3v,  co  oznacza  istnienie 

następujących elementów symetrii:
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• przekształcenie identycznościowe E

• trójkrotną oś symetrii  C3, nazywaną osią centrum, wyznaczoną przez prostą łączącą atom 

azotu i wakancję. Pokrywa się ona z krystalograficznym kierunkiem <111> 

• trzy równoważne płaszczyzny symetrii  σv. Są to płaszczyzny z rodziny [110], zawierające 

oś centrum i po jednym z atomów węgla otaczającym wakancję

Rysunek 5: Płaszczyzna [100]  
i kierunek <100>.  

Rysunek 6: Płaszczyzna [110]  
i kierunek <110>.  

Rysunek 7: Płaszczyzna [111]  
i kierunek <111>.

   Najważniejsze  dla  sieci  kubicznej  kierunki  i  płaszczyzny  krystalograficzne  przedstawiono 

na rysunkach 5-7.

Symbole  A1,  A2 i  E  oznaczają  nieredukowalne  reprezentacje  grupy symetrii  oraz  stany 

z nimi związane. Tablicę charakterów nieredukowalnych reprezentacji grupy C3v [11] przedstawia 

Tabela 1

C3v E 2 C3 3 σv

A1 1 1 1 z x2+y2, z2

A2 1 1 -1 Rz

E 2 -1 0 (x, y), (Rx, Ry) (x2-y2, xy), (xz, yz)

Tabela 1: Charaktery nieredukowalnych reprezentacji grupy C3v [11].

Reprezentacja  A1 zawiera  tylko  operację  identycznościową,  a  funkcja  własna  związana 

z tą reprezentacją pod wpływem wszystkich elementów symetrii transformuje się sama w siebie. 

Reprezentacja  A2 także  jest  jednowymiarowa,  funkcje  własne  z  nią  związane  transformują  się 

w siebie, jednak pod wpływem odbić w płaszczyźnie symetrii zmieniają znak.

Reprezentacja  E  jest  dwuwymiarowa,  tzn.  zawiera  dwa  zdegenerowane  stany,  które 

transformują się w swoje kombinacje liniowe.
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Dodatkową  informacją,  którą  można  otrzymać  z  rozważań  symetrii  są  dozwolone 

i zabronione  przejścia  dipolowe pomiędzy stanami.  By przejście  było  dozwolone,  całka postaci 

〈ϕk∣d̂∣ϕp〉 nie może być  zerowa,  (oznaczenia:  ϕk -  funkcja falowa stanu końcowego,  ϕp - 

funkcja  falowa  stanu  początkowego,  d̂ -  operator  momentu  dipolowego).  Dzięki  teorii  grup 

wiadomo,  że  aby  całka  z  iloczynu  funkcji  nie  była  zerowa,  to  w  iloczynie  prostym 

nieredukowalnych  grup  symetrii  funkcji  podcałkowych  musi  wystąpić  reprezentacja 

pełnosymetryczna  (A1).  Innymi  słowami:  reprezentacja  nieprzywiedlna  iloczynu  prostego 

reprezentacji d̂ |φp› musi być taka sama jak reprezentacja stanu |φk›. 

W zależności od kierunku polaryzacji światła, operator momentu dipolowego transformuje 

się tak jak funkcje x, y, z. Należy więc do jednej z dwóch nieredukowalnych grup: A1 lub E. Iloczyn 

grupowy grupy symetrii C3v przedawniono w Tabeli 2:

A1 A2 E

A1 A1 A2 E
A2 A2 A1 E
E E E A1+A2+E

Tabela 2: Mnożenie grupowe dla grupy C3v.

Z poziomu A1 dozwolone są przejścia na poziomy A1 i E, z poziomu A2 na A2, a z poziomów 

E na wszystkie pozostałe. Dodatkowe stopnie swobody, takie jak spin czy zewnętrzne pola mogą 

doprowadzić do zniesienia degeneracji energii. Większość przejść pomiędzy stanami trypletowymi 

zachowuje spin (Δms=0), jednak obecność naprężeń lub zewnętrznego pola elektrycznego zwiększa 

prawdopodobieństwo przejść ze zmianą spinu (spin flip). Zachodzi to rzadziej niż raz na 103 przejść 

[9].

2.5.  Wpływ fononów na strukturę elektronową 

Monografia  [12]  wyjaśnia  wpływ  fononów  na  strukturę  elektronową  defektów 

w następujący sposób:

Poprzez oddziaływanie elektronów z fononami sieci dochodzi do sprzęgania dyskretnych 

poziomów elektronowych defektu z ciągłym widmem fononów sieci. Schematycznie przedstawiono 

to zjawisko na rysunku 8 (za pracą [13]):
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Rysunek 8: Schemat sprzężenia poziomów elektronowych 
i fononowych.[13]

W efekcie  tego  zjawiska  zamiast  dyskretnych  poziomów  elektronowych  otrzymuje  się 

pasma poziomów elektronowo-fononowych. Jest  to analog struktury wibracyjnej  w molekułach. 

Otrzymane  pasma  mają  inną  naturę  niż  te  znane  z  teorii  półprzewodników.  Związane 

są ze zlokalizowanymi cząstkami a nie są rozciągnięte na cały kryształ. Pomiędzy takimi pasmami 

mogą następować przejścia optyczne, także do innych stanów fononowych (przykładowe przejście 

zaznaczone jest na Rysunku 8 zieloną strzałką). Po takim przejściu, związanym z absorpcją fotonu 

o energii większej niż różnica energii stanów Ed1 i  Eg3 (tutaj  Δ E=Eg3−Ed1 ) następuje szybka, 

bezpromienista relaksacja do dna górnego pasma, związana z emisją fononów. Po pewnym czasie 

(związanym z czasem życia górnego poziomu) następuje powrotne przejście optyczne (czerwona 

strzałka  na  Rysunku  8),  zwykle  do  wyższego  stanu  fononowego  (zgodnie  z  zasadą  Francka-

Condona), związane z emisją fononu o energii (tutaj Δ E=Eg1−Ed3 ). Następnie zachodzi szybka 

relaksacja z emisją fononu do podstawowego stanu fononowego.

W efekcie, widmo absorpcji przesunięte jest w stronę wyższych energii (krótszych długości 

fali), a widmo fluorescencji w stronę niższych energii (dłuższych fal). Przesunięcie to nosi nazwę 

przesunięcia Stokesa. Widma absorpcji i fluorescencji centrum NV – pokazane są (za pracą [14]) 

na rysunku 9.
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Rysunek 9: Widmo absorpcji i fluorescencji  
centrum NV – [14].

Gdy  absorpcja  i  emisja  następują  bez  udziału  fononów,  przejście  takie  nazywamy 

zerofononowym. Następuje ono pomiędzy najniższymi poziomami fononowymi. Jego energia jest 

taka sama przy emisji i absorpcji. Dla centrum NV – wynosi 1,945 eV (637 nm) a dla centrum NV0 

2,156 eV (575 nm).

W roku 2008 udało się zaobserwować fluorescencję także na przejściu pomiędzy stanami 

singletowymi  w  centrum NV  – (1E  i  1A1),  po  wzbudzeniu  światłem o  długości  532  nm [15]. 

Przejście  to  ma  linię  zerofononową  dla  energii  1,19  eV  (1042  nm)  [16].  Widmo  tego 

podczerwonego przejścia przedstawione zostało na rysunku 10:

Rysunek 10: Widmo podczerwonej  
fluorescencji w przejściu pomiędzy  
stanami singletowymi. [16]

Podczerwona  fluorescencja  jest  około  1000  razy  słabsza  niż  czerwona,  jako  że  musi 

konkurować z przejściem nieradiacyjnym.

2.6.  Mechanizm optycznej polaryzacji spinowej 

Rozkład  Boltznmanna  e
−

Ei
kT opisuje  jakie  jest  obsadzenie  stanu  o  energii 
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Ei w równowadze termodynamicznej, w temperaturze T [17]. 

Rozszczepienie stanu podstawowego centrum NV – w zerowym polu magnetycznym wynosi 

około  2,88 GHz,  co  odpowiada energii  1,19∗10−5 eV . Z rozkładu Boltzmanna wynika więc, 

że podpoziomy  są  obsadzone  praktycznie  po  równo  (dokładniej,  stosunek  populacji  wynosi 

0,99952).  Nawet  w  temperaturze  kriogenicznej  stosunek  obsadzeń  jest  bliski  jedności 

(np. w temperaturze 4 K stosunek populacji wynosi 0,9649).

Pod  wpływem  oświetlenia  diamentu  światłem  z  zakresu  absorbowanego  przez  centrum 

(najczęściej  wykorzystuje  się  światło  z  lasera  o  długości  532  nm)  dochodzi  do  wzbudzenia 

elektronów  a następnie  do  ich  relaksacji  do  stanu  podstawowego.  Przejścia  takie  powinny 

zachowywać  stan  spinu.  Jednak okazuje  się,  że  seria  przejść  prowadzi  do  nierównowagowego 

obsadzenia podpoziomu o ms=0. W układzie kreowana jest polaryzacja spinowa sięgającego nawet 

80% [18].

Wyjaśnienie mechanizmu pompowania optycznego (podane np. w pracy [19]), opiera się na 

możliwości zajścia nieradiacyjnego przejścia międzysystemowego (ISC – Intersystem Crossing) ze 

stanu wzbudzonego 3E do stanu 1E (rysunek 3). Zachodzi ono z prawdopodobieństwem zależnym 

od ms stanu wzbudzonego: jest dużo bardziej prawdopodobne dla podpoziomów o ms=±1. Ze stanu 
1E następuje bardzo szybkie przejście do stanu 1A1 (promieniste lub nie), a z tego stanu przejście do 

podpoziomu ms=0 stanu podstawowego 3A2, powodując jego nierównowagowe obsadzenie.

Ten sam mechanizm nierównowagowego obsadzenia jednego podpoziomu odpowiedzialny 

jest za inną, niezwykle użyteczną cechę centrów NV  – czyli  możliwość optycznej detekcji stanu 

polaryzacji. Gdy  centrum  zostanie  wzbudzone  ze  stanu   ms=0  stanu  podstawowego  3A2 

to fluorescencja będzie silniejsza niż ze stanów ms=±1 (jako że jest dla nich dostępny inny kanał 

deekscytacji). 

2.7.  Przejścia mikrofalowe i optycznie rejestrowane widma 
rezonansów mikrofalowych

Po  wytworzeniu  polaryzacji  spinowej  stanu  podstawowego  możliwe  jest  generowanie 

przejść  pomiędzy  podpoziomami  stanu  podstawowego  o  rożnych  liczbach  ms.  W  tym  celu 

konieczne  jest  działanie  na  układ  rezonansowym  polem  mikrofal  o  częstotliwości  2,88  GHz. 

Podstawowy  pomiar  podczas  badania  centrów,  służący  do  wyznaczenia  dokładnej  wartości 

rozszczepienia  pomiędzy  podpoziomami  stanu  podstawowego  jest  odmianą  elektronowego 

rezonansu paramagnetycznego (EPR). Nosi nazwę ODMR (optically detected magnetic resonance) 

 11



i  polega  na  rejestracji  poziomu  fluorescencji  podczas  skanowania  częstotliwości  przyłożonych 

mikrofal. Na rysunku 11 zostało przedstawione przykładowe widmo, zamieszczone w pracy [7].

Rysunek 11: Przykładowe widmo ODMR 
w zerowym polu magnetycznym [7].

Obecność dwóch rezonansów wynika z rozszczepienia wywołanego naprężeniami. Typowy 

kontrast (liczony jako różnica poziomów fluorescencji podzielona przez górny poziom fluorescencji 

wynosi kilka procent). 

2.8.  Oddziaływanie z polem magnetycznym 

Przyłożenie  do  układu  pola  magnetycznego  powoduje  przesuwanie  poziomów 

energetycznych pod wpływem efektu Zeemana. Przejścia przesuwają się o około  m s∗1010 Hz
T

(spinowy czynnik  Landego wynosi  około  2).  W efekcie  rezonanse  w widmach ODMR zostają 

rozszczepione.  Często  w  widmach  z  eksperymentów na  zbiorach  centrów,  oprócz  przesunięcia 

pojawia się  również dodatkowe rozszczepienie rezonansów (zwiększenie ich liczby).  Dzieje  się 

to gdy przyłożone jest pole magnetyczne w kierunku innym niż [100]. Wyjaśnienie tego efektu jest 

następujące:  centrum  NV  ma  oś  pokrywającą  się  z  kierunkiem  [111]  (przekątną  sześcianu). 

W komórce  elementarnej  istnieją  cztery  takie  kierunki.  Przyłożenie  pola  magnetycznego 

w kierunku  [100]  (wzdłuż  krawędzi  sześcianu)  powoduje  iż  wszystkie  cztery  grupy  centrów 

odczuwają takie samo pole (iloczyn skalarny wartości pola magnetycznego i spinu centrum jest taki 

sam) – rezonanse pozostają zdegenerowane. Kierunek [110] (przekątnej podstawy sześcianu) dzieli 

centra na dwie kategorie (do każdej kategorii należą dwa kierunki). Pole w kierunku [111] także 

daje dwie grupy (w jednej jest jeden kierunek, w drugiej trzy). Przyłożenie pola magnetycznego w 

każdym innym kierunku dzieli centra na cztery niezdegenerowane grupy. W efekcie możliwe jest 

obserwowanie  aż  8  rezonansów.  Na  rysunku  12 przedstawiono  przykład  tak  rozszczepionego 

widma, także zaczerpnięty z pracy [7].
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Rysunek 12: Widmo ODMR po przyłożeniu  
pola nie pokrywającego się z żadnym głównym 
kierunkiem krystalograficznym [7].

Zależność położenia rezonansu od wartości przyłożonego pola magnetycznego wykorzystać 

można w magnetometrii (więcej w podrozdziale: 3.1.).

2.9.  Oddziaływanie z magnetycznymi domieszkami sieci
Obserwując widma ODMR pojedynczych centrów lub widma ODMR ze zbiorów centrów w 

 próbkach  o  małej  zawartości  azotu  możliwe  jest  zaobserwowanie  dodatkowej  struktury 

rezonansów ODMR. Na rysunku 13 pokazano przykład z pracy [7].

Rysunek 13: Widmo ODMR rozszczepione 
z powodu oddziaływania nadsubtelnego z jądrami  
azotu 14N [7].

Rozszczepienie  wynika  z  oddziaływania  nadsubtelnego  z  jądrami  paramagnetycznych 

atomów obecnych w pobliżu defektu.  Mogą to być  atomy węgla  13C o spinie  jądrowym  1
2

 

i abundancji 1,2% (możliwość zmniejszenia ich zawartości zademonstrowano w pracy [20]), atomy 
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azotu  14N o spinie jądrowym 1 i abundancji 99,6% a także atomy azotu  15N o spinie jądra  1
2

. 

Choć ilość tych ostatnich w diamentach wytwarzanych tradycyjnie jest  niewielka,  możliwe jest 

wzbogacenie próbki w ten izotop azotu, by stanowił aż 95 % wszystkich domieszek azotu [21]. 

Jednym ze sposobów badania oddziaływań nadsubtelnych jest obserwacja zaniku spójnych 

przejść  mikrofalowych  pomiędzy  podpoziomami  (oscylacji  Rabiego).  Zostały  one  opisane  w 

rozdziale 2.10.

Oddziaływania nadsubtelne wykorzystywane są w eksperymentach z zakresu kwantowego 

przetwarzania  informacji  i  prób  budowy  kwantowych  pamięci  logicznych,  opisanych  szerzej 

w rozdziale 3.2.

2.10. Oddziaływania zależne od czasu

Dwupoziomowy układ kwantowy można wzbudzić – wprowadzić w drgania przy pomocy 

oscylującego  pola  magnetycznego  o  częstotliwości  dopasowanej  do  różnicy  energii  pomiędzy 

poziomami.  Następuje  wtedy okresowa zmiana  populacji  obu stanów,  zanikająca  w czasie  pod 

wpływem niespójnych oddziaływań z otoczeniem. Oscylacje takie noszą nazwę oscylacji Rabiego 

[22].

Podczas  badania  centrów  NV  –,  za  dwupoziomowy  układ  przyjąć  można  podpoziomy 

o ms=0 i ms=±1 stanu podstawowego. Zmienne pole magnetyczne zapewniane jest przez mikrofale 

o częstotliwości  dostrojonej  do  rezonansu.  Zmiany  populacji  podpoziomów  widoczne  są  jako 

zmiany poziomu fluorescencji. Pierwszy raz doniesiono o obserwacji oscylacji w zbiorze centrów 

w pracy [23],  natomiast  o obserwacji  oscylacji  Rabiego w pojedynczym centrum w pracy [24]. 

Częstotliwość  oscylacji  zależy  od  amplitudy  przyłożonych  mikrofal  i  najczęściej  wynosi 

od dziesiątek do setek nanosekund. Przykładowe oscylacje Rabiego [24], rejestrowane jako zmiany 

w poziomie fluorescencji podczas ciągłego oświetlania centrum światłem z lasera o długości fali 

532 nm, po włączeniu rezonansowych mikrofal przedstawia rysunek 14:
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Rysunek 14: Optycznie rejestrowane oscylacje  
Rabiego w pojedynczym centrum. Krzywe (a)  
i (b) różnią się mocą mikrofal.[24].

Często w celu rejestracji oscylacji Rabiego używa się sekwencji impulsów, zarówno światła 

wzbudzającego  jak  i  mikrofal,  w  celu  wyeliminowania  konkurencji  między  oscylacjami 

elektronowymi i mikrofalowym. Typową taką sekwencję impulsów [10] przedstawiono na rysunku 

15:

Rysunek 15: Schemat kolejności impulsów do rejestracji oscylacji Rabiego.

Pierwszy  impuls  światła  lasera  powoduje  polaryzację  spinów  (przeważające  obsadzenie 

podpoziomu o ms=0). Następnie impuls mikrofalowy, o czasie trwania t wywołuje oscylacje. Czas 

trwania impulsu jest  zmieniany od pojedynczych nanosekund do setek mikrosekund (w rożnym 

zakresie  dla  różnych  mocy  mikrofal).  Po  zakończeniu  impulsu  mikrofalowego,  w  zależności 

od fazy  oscylacji,  mamy  pewną  różnicę  populacji,  która  może  zostać  uwidoczniona  poprzez 

rejestrację  poziomu fluorescencji.  Oscylacje  rejestruje  się  jako zależność  poziomu fluorescencji 

podczas drugiego impulsu lasera w zależności od długości impulsu mikrofalowego.

Po jednym, pełnym okresie oscylacji populacja zostaje przeniesiona z podpoziomu o ms=0 

do podpoziomu o ms=±1 i z powrotem, do stanu wyjściowego. Jeżeli zobrazujemy te dwa stany 

na sferze Blocha [22], to taką operację przedstawia obrót o 360oczyli o 2π. Dlatego też, przyłożenie 

impulsu o czasie  trwania  o połowę krótszym niż  wystarczający na jeden pełen  okres  oscylacji 

nazywa się impulsem π. Pozwala on na przeniesienie populacji ze stanu wyjściowego do drugiego 

i jest bardzo ważnym sposobem manipulacji spinami.
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2.11. Relaksacja magnetyzacji. Opis fenomenologiczny

Zrozumienie procesów relaksacji magnetyzacji jest ważnym zagadnieniem w spektroskopii 

elektronowego  rezonansu  paramagnetycznego  i  magnetycznego  rezonansu  jądrowego  (EPR 

i NMR). Jednym z podręczników, gdzie zostało ono opisane jest praca [25].

Obok kwantowego spojrzenia na strukturę o elektronową pojedynczego defektu przydatne 

jest też spojrzenie fenomenologiczne. Poprzez równania Blocha można ilościowo rozważać procesy 

zachodzące w zbiorach cząstek obdarzonych momentem magnetycznym. 

Zarówno  ze  spinem  elektronowym,  jak  i  jądrowym  związany  jest  pewien  moment 

magnetyczny μ.   Rozważając  układ  dwupoziomowy,  w  obecności  zewnętrznego  pola 

magnetycznego  B0 (w  kierunku  z)  z-owa  składowa  momentu  magnetycznego  może  zostać 

ustawiona równolegle do kierunku pola (co odpowiada minimum energii i kwantowo opisane jest 

jako obsadzenie stanu podstawowego) lub antyrównolegle (maksimum energii, stan wzbudzony). 

Zewnętrzne  pole  dąży do  ustawienia  momentów  magnetycznych  w kierunku  z,  jednak  zasada 

zachowania momentu pędu (czyli  spinu) uniemożliwia to.  W rezultacie moment pędu precesuje 

dookoła pola z częstością Larmora: ω0=−γ B0 . Przyłożenie dodatkowego pola magnetycznego, 

wirującego  w  płaszczyźnie  prostopadłej  do  kierunku  pola  B0 i  o  odpowiednio  dobranej 

częstotliwości, może spowodować obrót wektora magnetyzacji (przejście pomiędzy podpoziomami 

ms=0 i ms=±1, co obserwowane jest jako rezonans na widmach ODMR).

Gdy  na  zbiór  takich  obiektów  obdarzonych  momentem  magnetycznym  zacznie  działać 

zewnętrzne  pole,  osiągany  jest  pewien  stan  równowagi,  część  spinów  znajduje  się  w  stanie 

podstawowym, inna we wzbudzonym (patrz rozdział  2.6). Rożnica populacji obu podpoziomów 

daje w efekcie makroskopowe namagnesowanie M0, skierowane w kierunku pola (w płaszczyźnie 

prostopadłej  następuje  jego  uśrednienie  do  zera,  ponieważ  spiny precesują  z  rożnymi  fazami). 

Równowagowa magnetyzacja jest więc równoległa do zewnętrznego pola magnetycznego. 

Przyłożenie  dodatkowego,  oscylującego  pola  magnetycznego  spolaryzowanego  w  kierunku 

prostopadłym  do  z  (np.  w  kierunku  x),  spowoduje  odchylenie  magnetyzacji  M  od  kierunku 

z (co można uważać za pojawienie się dodatkowej magnetyzacji w kierunku prostopadłym, Mp).

Można więc mówić o dwóch typach magnetyzacji w stosunku do kierunku głównego pola 

magnetycznego: podłużnej ( Mz) i poprzecznej (Mp), których wartości mogą zmieniać się w czasie 

i których ewolucja rządzi się rożnymi prawami.

Proces  osiągania  równowagowej  magnetyzacji  wzdłuż  kierunku  pola  nazywany  jest 
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relaksacją podłużną (relaksacją spin-sieć), czas który zabiera oznacza się jako T1. Opisywany jest 

równaniem:  
dMz

dt
=

(M0−Mz)
T1

.  Mechanizmem  odpowiedzialnym  za  ten  typ  relaksacji  są 

magnetyczne oddziaływania dipol-dipol. Fluktuacje pola magnetycznego od sąsiednich cząstek w 

sieci (zwłaszcza paramagnetycznych domieszek) spowodowane drganiami sieci mogą powodować 

przejścia  pomiędzy  poziomami  badanego  układu  zupełnie  nieskorelowane  z  dostarczanym 

z zewnątrz oscylującym polem. Nadmiar energii przejmuje sieć. Czas relaksacji T1 jest odwrotnie 

proporcjonalny do kwadratu momentu magnetycznego cząstki będącej źródłem fluktuacji.

Magnetyzacja poprzeczna osiąga stan równowagi termodynamicznej w procesie  relaksacji 

poprzecznej (relaksacji  spin-spin),  czas  relaksacji  oznaczany  jest  przez  T2 (czasami  przez  Tm 

od phase memeory time). Ogólnie relaksacja poprzeczna opisywana jest wzorem:  
d∣Mp∣

dt
=

∣M p∣
T2

. 

Mechanizmy odpowiedzialne za ten typ relaksacji to oddziaływania pomiędzy spinami. Gdy spin 

zmienia swoją orientację, zaburza lokale pole, co sprzyja przejściom innych, sąsiednich spinów. 

W kryształach ważne jest to, że różne centra odczuwają rożne pola lokalne, co prowadzi do różnych 

częstości  i  różnych  faz  precesji  Larmora  i,  w  efekcie  do  stopniowego  zaniku  poprzecznej 

magnetyzacji.  Jeżeli  uwzględni  się  także  możliwe  niejednorodności  zewnętrznego  pola 

magnetycznego B0,  należy posługiwać się  zmodyfikowanym czasem relaksacji  poprzecznej  T2
*. 

Niejednorodności przyspieszają relaksację, więc T2*<T2.

Czasy relaksacji centrum NV – są różne, ponieważ w dużym stopniu zależą od śladowych 

ilości domieszek sieci, jak również od temperatury w której są mierzone (jako że od temperatury 

zależy  równowagowa  magnetyzacja).  Ilość  domieszek  często  związana  jest  z  typem diamentu: 

praca z pojedynczym centrum jest łatwiejsza w diamentach z małą ich koncentracją, co zwykle 

pociąga za sobą mniejszą liczbę defektów (np. mniej substytucyjnego azotu). Gdy bada się zbiory 

centrów (z ang. ensamble lub bulk), koncentracja centrów NV – , jak i innych defektów jest zwykle 

wyższa.  Odrębnym zagadnieniem są nanodiamenty (produkowane zwykle metodą detonacyjną), 

które zwykle są bardzo zdefektowane.

Przykłady kilku zmierzonych wartości przedstawiono w tabeli 3
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T1 T2/T2*
Temperatura 

[K] Jaki diament Źródło

0,35 ms 300 Centra tworzone poprzez implantację azotu 14N; bulk [26]
1,7 μs 300 Pojedyncze centrum blisko atomu węgla 13C [27]

1,2 ms 300 Diamenty HPHC, zawartość azotu 220 ppm, 20% 
przekształcone w centra NV – ; bulk [28]

1,05 ms 1,2 μs 300 Nanodiamenty detonacyjne z gigantyczną 
koncentracją centrów (1%); bulk [29]

52 μs 300 Diamenty CVD, zawartość azotu substytucyjnego 
0,34 ppm, zawartość centrów NV – 0,01 ppm; bulk [30]

58 μs 300
Diamenty CVD, zawartość azotu substytucyjnego 
0,03 ppm, zawartość centrów NV – poniżej progu 

detekcji EPR; bulk
[30]

6,2 μs 100 Diamenty HPHT, zawartość azotu substytucyjnego 
30 ppm, zawartość centrów NV – 2,9 ppm; bulk [30]

1,8 ms 300
Diament CVD ze zmniejszoną (do 0,3%) 

zawartością węgla 13C, zawartość azotu 10-2 ppb; 
pojedyncze centrum

[20]

256 s 2 Zawartość centrów NV – ~1 ppm; bulk [18]

Tabela 3: Przykładowe wartości czasów relaksacji dla rożnych diamentów..

2.12. Pojedyncze centrum a próbka makroskopowa

Badanie centrów zostało zapoczątkowane od badań zbiorów defektów, gdzie rejestrowane 

sygnały  są  uśredniane  po  różnych  orientacjach,  naprężeniach  i  polach  otaczających  centra. 

Natomiast w 1997 roku, przy użyciu mikroskopu konfokalnego, zaobserwowano po raz pierwszy 

fluorescencję z pojedynczego centrum [31]. Trzecim typem doświadczeń, które można wyróżnić 

są eksperymenty na centrach w nanodiamentach.

W mikroskopie konfokalnym, dzięki zastosowaniu przesłony przed detektorem możliwe jest 

odcięcie  światła  spoza  płaszczyzny  ogniskowania  [31].  W  rezultacie  otrzymany  obraz  jest 

ostrzejszy,  a  także  możliwe  jest  zbieranie  obrazów  z  różnej  głębokości  próbki.  Pozwala 

to, w próbkach o małej zawartości centrów, na znalezienie pojedynczego defektu i rejestrację jego 

fluorescencji.  W celu  zbadania  czy rejestrowany sygnał  rzeczywiście  pochodzi  z  pojedynczego 

źródła  przeprowadza się  statystykę  emisji  fotonów i  bada  prawdopodobieństwo równoczesnego 

zarejestrowania fotonów przez dwa detektory [32].
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3. Zastosowania diamentów z centrami NV – 

W  chwili  obecnej  wyróżnić  można  trzy  obszary  potencjalnych  zastosowań  diamentów 

z centrami NV – . Pierwszy to metrologia (zwłaszcza pomiar pola magnetycznego, lecz interesujące 

są także pomiary pola elektrycznego [33]).  Drugi  to  szeroko rozumiana informatyka kwantowa 

a trzeci  obejmuje  użycie  nanodiamentów  w  biologii  i  medycynie  jako  znaczników 

fluorescencyjnych.

Przegląd obecnego stanu badań w kilku z możliwych zastosowań zaprezentowano w pracy 

[34].  Poniżej  omówione  są  niektóre  z  zastosowań  do  magnetometrii,  informatyki  kwantowej 

i do medycyny.

3.1. Magnetometria

Istnieje  wiele  metod pomiaru  pola magnetycznego opierających się  na  różnych efektach 

fizycznych.  Wykorzystuje  się  halotrony,  SQUIDy  (Superconducting  Quantum  Interference  

Devices), mikroskopy sił rezonansu magnetycznego czy też  pary atomów alkalicznych. Możliwe 

jest także wykorzystywanie do tego celu centrów NV –.

Pod  wpływem pola  magnetycznego  poziomy energetyczne  defektu  ulegają  przesunięciu 

(efekt  Zeemana).  W  rezultacie  zmieniają  się  częstości  rezonansowych  mikrofal.  Pomiar  pola 

magnetycznego  może  opierać  się  na  wyznaczeniu  nowych  częstotliwości  rezonansowych 

i przeliczeniu  ich  na  wartość  zewnętrznego  pola  magnetycznego  powodującego  przesunięcia. 

Pozwala to na wyznaczenie pól o wartościach co najmniej kilku gaussów (przesunięcie musi być 

większe niż szerokość linii). Istnieją także bardziej wyrafinowane metody pomiaru, pozwalające 

zwiększyć czułość do kilku nanotesli ([35]). 

Można  stosować  dwa  typy  magnetometru:  pojedyncze  defekty,  np.  w  nanodiamentach 

(pozwalają na dużą rozdzielczość przestrzenną i bardzo bliskie zbliżenie się do badanego obiektu) 

oraz makroskopowe zbiory centrów – pozwalające na zwiększenie czułości.

3.1.1.  Magnetometria przy użyciu pojedynczego centrum
Główną  zaletą  używania  pojedynczego  centrum  jest  możliwość  zbliżenia 

go na nanometrowe odległości do badanego obiektu. Jest to ważne, jeżeli chce się badać słabe pola 

magnetyczne (ponieważ szybko maleją one z odległością, np. pole od dipola magnetycznego maleje 

jak  1/r3) przy dużej przestrzennej zdolności rozdzielczej. Można wyobrazić sobie utworzenie igły 
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mikroskopu  sił  atomowych  z  nanodiamentem  z  centrum  NV  (możliwe  jest  utworzenie 

nanodiamentu  ze  stabilnym  centrum  już  o  rozmiarach8  nm  [36])  sprzężone  z  mikroskopem 

konfokalnym  lub  zamontowanie  nanodiamentu  na  końcu  światłowodu  [35]  (schematycznie 

przedstawiono je na rysunku 16).

Rysunek 16: Schematy skaningowych 
mikroskopów pola magnetycznego 
z nanodiamentem z centrum NV – [35].

W  pracy  [37]  zademonstrowano  zdolność  pojedynczego  centrum  do  detekcji  pola 

magnetycznego o wartości 3 nT z czułością 1,5 μT Hz-1/2.

3.1.2. Magnetometria przy użyciu zbioru centrów
Czułość  pomiaru  pola  magnetycznego  przedstawiana  jest  zależnością: 

Bmin=
ℏ

gμB C√η
1

√TNτ , gdzie g jest czynnikiem Landego wynoszącym dla centrów NV –około 

2, C jest współczynnikiem mniejszym bądź równym 1, określanym eksperymentalnie, związanym 

z niedoskonałościami pomiaru, η wydajnością detekcji sygnału, T całkowitym czasem pomiaru, N 

liczbą źródeł sygnału a τ czasem precesji spinu. Używanie do magnetometrii diamentów z wieloma 

centrami  pozwala  na  zwiększenie  czułości  pomiaru  poprzez  znaczne  zwiększenie  N.  Jedynym 

ograniczeniem  jest  tutaj  zmniejszenie  czasu  precesji  τ  przy  rosnącej  koncentracji  centrów, 

co wymaga znalezienia pewnego kompromisu.

Przykład magnetometrii z diamentami o dużej liczbie centrów przedstawiony jest w pracy 

[38]. Opisano w niej diament z dwuwymiarowa macierzą centrów, powstałych dzięki implantacji 

jonowej, światło z których było rejestrowane przez kamerę CCD i pozwoliło na zmierzenie pola 

magnetycznego generowane przez przewodnik z prądem.

3.2. Informatyka kwantowa

Pod  pojęciem  informatyki  kwantowej  rozumie  się  prowadzenie  obliczeń  na  obiektach 
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kwantowych  (kubitach),  a  także  używanie  kwantowych  źródeł  pojedynczych  fotonów 

do bezpiecznego  przesyłania  danych.  W obu  tych  obszarach  bada  się  zastosowanie  diamentów 

z centrami NV – .

3.2.1. Obliczenia kwantowe
Istotną  różnicą  pomiędzy  obliczeniami  klasycznymi  a  kwantowymi  jest  inna  natura 

obiektów,  na  których  przeprowadza  się  obliczenia.  Klasyczny bit  może  być  w stanie  0  lub  1, 

natomiast  kwantowy  kubit  może  pozostawać  w  stanie  superpozycji  pomiędzy  stanem  0  i  1. 

W chwili  obecnej  trwają  poszukiwania  najlepszego obiektu  do spełnienia  roli  kubitu.  Powinien 

on spełniać kryteria DiVincenzo (np. [39]), polegające na:

• skalowalności

• możliwości inicjacji stanu początkowego

• długim czasie koherencji, pozwalającym na wykonanie obliczeń

• możliwość realizacji bramek kwantowych (istnienie oddziaływania z innym obiektem)

• możliwości pomiaru stanu końcowego (wyniku)

Rozważane są różnorakie obiekty mogące pełnić rolę kubitów. Zostały one podsumowane w 

pracy [40].  Wśród  nich  znajdują  się  fotony,  atomy w pułapkach,  spiny  jądrowe  cząsteczek  w 

roztworze, obwody elektryczne nadprzewodników, kropki kwantowe i domieszki w kryształach. Do 

tej ostatniej kategorii zaliczane są centra barwne. 

Propozycja wykorzystania centrum NV  – i  spinu jądrowego sąsiedniego atomu węgla  13C 

jako kubitów przedstawiona została w pracach [41] i [42]. Oddziaływanie nadsubtelne pomiędzy 

spinem elektronowym związanym z centrum a spinem jądrowym związanym z jądrem atomu węgla 
13C  powoduje  przesunięcie  energetyczne  podpoziomu  ms=±1  stanu  podstawowego  spinu 

elektronowego  (co  przedstawiono  schematycznie  na  rysunku  17,  stany  |0>  i  |1>  oznaczają 

podpoziomy o ms=0 i ms=±1 stanu podstawowego spinu elektronowego a |↑> i |↓> to dwa poziomy 

spinu jądrowego).
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Rysunek 17: Schemat 
poziomów energetycznych 
kubitu [42].

Możliwe staje się więc manipulowanie stanem elektronowym w zależności od stanu spinu 

jądrowego poprzez  przyłożenie rezonansowych mikrofal,  czyli  realizacja  bramki dwukubitowej. 

Przygotowanie  i  odczyt  stanu  kubitu  związane  są  z  polaryzacją  spinu  elektronowego  centrum 

poprzez polaryzację światłem lasera i pomiar poziomu fluorescencji.

3.2.2. Źródło pojedynczych fotonów
Dysponowanie  źródłem pojedynczych  fotonów istotne  jest  np.  w kwantowej  dystrybucji 

klucza, jednej z metod kryptografii kwantowej pozwalającej na bezpieczne przesyłanie informacji. 

Doświadczalną  realizację  tego celu,  z  użyciem centrów NV  –, zademonstrowano w pracy [43]. 

Pojedynczych  fotonów  można  używać  także  do  generacji  liczb  prawdziwie  losowych 

(w przeciwieństwie do używanych obecnie generatorów liczb pseudolosowych).

Najwięcej  pracy  w  chwili  obecnej  poświęca  się  na  opracowaniu  wydajnego  systemu 

wyprowadzenia  światła  z  diamentu  na  zewnątrz,  do  dalszego  wykorzystania.  Stanowi  to  duży 

problem z powodu bardzo wysokiej  wartości  współczynnika załamania diamentu,  wynoszącego 

około  2,4.  Rozważa  się  przyłączanie  do  diamentu  światłowodu  [44],  umieszczenie  diamentu 

w rezonatorze [45], [46], kształtowanie powierzchni diamentu w soczewkę (z ang. solid immersive  

lense) [47] a także produkcję nanodrutów diamentowych z pojedynczymi defektami [48].

3.3. Medycyna
Zainteresowanie  nanodiamentami  z  centrami  barwnymi  (często  nazywanymi  FNDs  tzn. 

fluorescent  nanodianonds)  w medycynie  i  biologi  wynika  z  możliwości  zastosowania  ich  jako 

biomarkery,  zamiast  dotychczas  wykorzystywanych  barwników  organicznych 

i półprzewodnikowych nanokropek.  Ich  główną zaletą  jest  fotostabilność (mogą świecić  bardzo 

długo, nie ulegając przy tym degradacji), dodatkowo są biokompatybilne z dużą ilością komórek 

a ich  powierzchnia  może  być  funkcjonalizowana.  Jak  pokazuje  praca  [49]  możliwe  jest 
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wprowadzenie FNDs do żywej komórki i śledzenie toru jej ruchu.

Praca z nanodiamentami pociąga za sobą potrzebę zmierzenia się z problemem aglomeracji 

(łączenia krystalitów ze  sobą)  oraz kwestię  oczyszczania i  chemicznych własności  powierzchni 

(w tak małych obiektach atomy powierzchniowe stanowią znaczny procent). 

Najprostszą  metodą  deaglomeracji  jest  mielenie  nanodiamentów  z  cukrem  lub  solą, 

co pozwala  uzyskać  stabilne  roztwory  koloidalne  złożone  z  kilku-krystalicznych  aglomeratów 

o rozmiarach powyżej  10 nm [50].  Zwykle komercyjnie dostępne nanocząstki  pokryte są grubą 

warstwą  grafitu,  najczęściej  z domieszkami  metali,  konieczne  jest  więc  ich  oczyszczenie  przez 

utlenianie w powietrzu lub poddanie działaniu kwasów. Prowadzi to do otrzymania nanodiamentów 

z  powierzchnią  o  tzw.  charakterze  kwasowym.  Praktykowane  jest  także  utlenienie  w  innych 

atmosferach: wodoru, amoniaku, chloru itp. Każda z nich daje inny rodzaj terminacji powierzchni, 

który  następnie  przy  wykorzystaniu  metod  chemii  organicznej  można  sfunkcjonalizować  w 

pożądany sposób. O rozmiarach powstałych krystalitów decyduje temperatura utleniania.
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4. Eksperyment

Celem pracy było skonstruowanie układu do badań centrów NV – w diamencie i rozpoczęcie 

ich badania.

4.1. Opis układu

Podczas  trwania  eksperymentu  układ  ulegał  drobnym  modyfikacjom,  jednak  ogólny 

schemat  pozostawał  niezmieniony.  Przedstawiono  go  na  rysunku  18,  natomiast  na  rysunku  19 

pokazano zdjęcie jednej z jego realizacji.

Rysunek 18: Schemat układu.

Rysunek 19: Zdjęcie układu eksperymentalnego.
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Do wzbudzania centrów używano lasera o długości fali 532 nm i mocy maksymalnej 10 

watów.  Ponieważ  laser  pracował  stabilnie  jedynie  przy  dużych  mocach  (kilka  watów) 

a do eksperymentu  potrzebne  były  moce  nie  większe  niż  kilkaset  miliwatów,  wiązkę  z  lasera 

kierowano bezpośrednio do pochłaniacza wiązki, używając jedynie jej części odbitej przez płytkę 

szklaną.  W razie potrzeby,  odbitą  wiązkę osłabiano dodatkowo filtrem naturalnym o zmiennym 

stopniu osłabienia. Płytka szklana kierowała część wiązki do detektora 1, którego zadaniem było 

monitorowanie  mocy  lasera.  Kolejnym  elementem  optycznym  na  drodze  wiązki  było  lustro 

dichroiczne (DMLP567 firmy Thorlabs [51]).  Jego zadaniem było kierowanie światła zielonego 

na próbkę diamentu i przepuszczanie czerwonej fluorescencji do detektora 2. Współczynnik odbicia 

tego lustra, przy padaniu pod kątem 45 o, przedstawiono na rysunku 20. 

Rysunek 20: Charakterystyka lustra dichroicznego 
DMLP567 [51].

Dysponowano również lustrem dichroicznym DMLP900  o charakterystyce przedstawionej 

na rysunku 21. Miało ono służyć do obserwacji podczerwonej fluorescencji na długości fali 1042 

nm, w przejściu pomiędzy stanami singletowymi.

Rysunek 21: Charakterystyka lustra dichroicznego 
DMLP900 [51].

Zarówno wzbudzające światło zielone, jaki i czerwoną fluorescencję skupiano asferyczną 

soczewką o ogniskowej  8 mm.  Ogniskowała  ona wiązkę  lasera do pojedynczych mikrometrów 

na powierzchni diamentu. Przed trafieniem do detektora 2 światło przechodziło przez czerwoną, 

metapleksową osłonę diamentu z laserem, działającą jednocześnie jako filtr zatrzymujący resztki 
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światła  zielonego,  które  mogły  przejść  przez  lustro  dichroiczne  a  przepuszczające  światło 

czerwone.

Jako detektora 2 w większości pomiarów używano fotodiody krzemowej PDA 36 A firmy 

Thorlabs o zmiennym wzmocnieniu (w zakresie od 7,5∗102 V / A  do 2,38∗106 V /A ), paśmie 

przenoszenia (w zależności od wzmocnienia) od 17 MHz do 12,5 kHz i czułości spektralnej [52] 

pokazanej na rysunku 22

Podczas prób obserwacji  oscylacji Rabiego używano także szybkiej fotodiody lawinowej 

PDA 10  AES  o  wzmocnieniu  5∗103 V /A ,  paśmie  150  MHz  i  czułości  spektralnej  [53] 

przedstawionej na rysunku 23.

Rysunek 23: Czułość spektralna fotodetektora 
PDA 10 AES [53].

Do powierzchni diamentu zbliżony był cienki drucik miedziany, dolutowany do dwóch złącz 

SMA. Jedno ze złącz zakończone było opornikiem 50  Ω, natomiast do drugiego doprowadzano 

kablem  koncentrycznym  (Z=50Ω) mikrofale.  Średnica  drutu  wynosiła  50  μm.  Próbowano 

optymalizować kształt, średnicę i położenie drutu. Krytycznym parametrem okazała się odległość 

drutu od powierzchni diamentu i  miejsca zogniskowania świtała wzbudzającego. Jest to zgodne 

z pracą [54]. Ponieważ zdarzało się, że drut przesuwał się, co powodowało utratę sygnału, planuje 
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Rysunek 22: Czułość spektralna fotodetektora 
PDA 36 A [52].



się zastąpienie drutu płytką drukowaną z odpowiednio wydrukowanymi ścieżkami.

Źródłem mikrofal był generator mikrofal N9310A firmy Agilent, wytwarzający mikrofale 

z zakresu 9 kHz do 3 GHz, o mocy od -127 do 13 dBm. Dodatkowo był one wzmacniane przez 

wzmacniacz ZHL 16W 43+ firmy Mini-Circuits, o paśmie 1,8-4 GHz. Maksymalne wzmocnienie 

pozwalało na osiągnięcie mocy 16 W (42 dBm).

Badaną próbką był diament wyprodukowany metodą HPHT, o symbolu B5 (wewnętrzne 

oznaczenie  używane  przez  grupę  prof.  Budkera  z  UCB,  skąd otrzymano  diament),  rozmiarach 

3,1x3,3x0,6 mm,  orientacji  [100]  i  początkowym stężeniu  azotu  350  ppm.  Został  on  poddany 

napromieniowaniu wiązką elektronów o natężeniu  5∗1019 1
cm2  i wygrzewaniu w temperaturze 

750 oC. [55]

Diament  przyklejony  był  do  powierzchni  elementu  Peltiera,  służącego  do  stabilizacji 

temperatury. Element Peltiera przyklejony był do dużego bloku miedzianego, którego drugi koniec 

zamontowany został  do  stolika  z  możliwością  przesuwu w trzech kierunkach,  za  pomocą śrub 

mikrometrycznych. 

Do  tylnej  powierzchni  diamentu  zbliżony  był  termistor  22  NTC,  służący  do  pomiaru 

temperatury. Zależność temperatury T od oporu R termistora opisana była wzorem:

Wzór 1

,  ze  stałymi  R0=22 k Ω ,  T0=25 o C ,  Bval=3800 K . 

Zależność tę przedstawiono na Rysunku 24 
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Bval∗T0

T0∗ln ( R
R0

)+Bval



Rysunek 24: Zależność temperatury od oporu termistora.

Zarówno  termistor,  jak  i  element  Peltiera  mogły  być  wykorzystane  do  stabilizacji 

temperatury przez kontroler temperatury TED 200 C firmy Thorlabs.

4.2. Widmo fluorescencji

W celu sprawdzenia, czy do detektora fluorescencji nie dostaje się światło lasera, zbadano 

widmo  fluorescencji  spektrometrem  światłowodowym  firmy  Spectral  Products,  obsługiwanym 

za pomocą  programu  komputerowego  SM32PRO.  Zarejestrowane  widma  przedstawiono 

na rysunku 25:

Rysunek 25: Widma fluorescencji zarejestrowane przy różnych 
mocach lasera.

Niestety,  kalibracja  spektrometru  była  niewłaściwa,  dlatego  nie  uzyskano  widma 
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w długościach fali.  Jednak badając widmo samego lasera,  sprawdzono, że jego promieniowanie 

przypada na kanały 890-900, co zaznaczono zieloną linią na rysunku 25. Kalibrację widma ułatwia 

także charakterystyczny kształt  linii  zerofononowej o długości 637 nm, przypadający na kanały 

1460-1475. Z zarejestrowanych krzywych wynika,  że do detektora nie dociera światło z lasera. 

Kształt widm odpowiada kształtowi fluorescencji z centrów NV – , widocznej na rysunku 9. 

Obliczono powierzchnie pod widmami i przedstawiono je na rysunku 26:

Rysunek 26: Zależność powierzchni pok krzywa 
fluorescencji od mocy światła wzbudzającego.

Zależność ma charakter liniowy, jednak dla dużych mocy widać słabe odchylenie – początek 

nasycenia. 

Wykonano  także  pomiar  widma  fluorescencji  przy  użyciu  spektrometru  firmy AvaSpec, 

o lepszej zdolności rozdzielczej. Wynik przedstawiono na rysunku 27:

Rysunek 27: Spektrum fluorescencji.

Również z tego pomiaru wynika, że cały sygnał docierający do detektora pochodzi od fluorescencji 

centrów NV –. 
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Korzystając z uprzejmości pana dr Bogusława Rajchela z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej 

Akademii  Nauk  w  Krakowie  zmierzono  widmo  fluorescencji  z  dużą  zdolnością  rozdzielczą 

używając  w tym celu  mikroskopu ramanowskiego  Nicolet  Almega  XR firmy Thermo Electron 

Corporation,  który  wyposażony  jest  w  laser  o  długości  fali  532  nm.  Wynik  przedstawiono 

na rysunku 28

 
Rysunek 28: Widmo fluorescencji w dużej rozdzielczości.

Duża rozdzielczość pozwoliła na dostrzeżenie nie tylko wąskiego sygnału od centrów NV  – 

lecz również od centrów NV0, niewidocznych w zwykłym spektrometrze.

4.3. Zależność temperaturowa fluorescencji, podgrzewanie przez laser i  
mikrofale

Podczas odsłaniania światła wzbudzającego z lasera zauważono spadek amplitudy sygnału 

fluorescencji od wartości maksymalnej do pewnego ustalonego poziomu w czasie rzędu dziesiątek 

sekund. Przykładowy sygnał przedstawiono na Rysunku 31.
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Rysunek 29: Spadek fluorescencji po odsłonieniu  
światła lasera, (przy braku fluorescencji sygnał tła  
jest  na poziomie 8 j. u.). 

Dla rosnących mocy lasera amplituda tej zmiany rosła, zmieniała się także stała czasowa 

zaniku. 

Bardzo  podobny  efekt  zauważono  podczas  włączania  i  wyłączania  mikrofal  oraz 

przestrajania ich częstotliwości. Przykłady widoczne są na rysunkach 30 i 31: 

Rysunek 30: Spadek fluorescencji podczas  
włączania mikrofal (przy braku fluorescencji  
sygnał tła jest  na poziomie 100 j. u.).  

Rysunek 31: Zmiany fluorescencji podczas 
przestrajania mikrofal.

Rozważano  różne  hipotezy  dla  wyjaśnienia  obu  zjawisk,  np.   wpływ  mikrofal  i 

elektronicznych  sygnałów  w  głowicy  lasera  na  detektor,  istnienie  jakiś  innych  absorbujących 

defektów w diamencie, itp.

Hipotezę zakłóceń elektrycznych wyeliminowano poprzez odsunięcie detektora i lasera o 

kilka metrów od diamentu i anteny, co nie miało żadnego wpływu na sygnały. Kolejną hipotezą 

były efekty termiczne. W celu jej weryfikacji mierzono temperaturę diamentu podczas oświetlania 
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go  laserem o  rożnych  mocach,  przykładaniem mikrofal  nierezonansowych  o różnych  mocach  i 

częstotliwościach, co przedstawiono na rysunkach 32 i 33:

Rysunek 32: Zależność temperatury diamentu od 
mocy lasera wzbudzającego.

 

Rysunek 33: Zależność temperatury od mocy 
mikrofal o różnych częstotliwościach.

Decydującym  dowodem  na  poparcie  tej  hipotezy  było  zbadanie  zależności  poziomu 

fluorescencji  od  temperatury.  Wykonano  to,  badając  poziom fluorescencji  podczas  ogrzewania 

i ochładzania diamentu elementem Peltiera. Wynik przedstawia rysunek 34

Rysunek 34: Zależność poziomu fluorescencji od 
temperatury (zero fluorescencji na poziomie 9,2  
j u.).

Wynika z niego, iż podgrzewanie próbki powoduje spadek fluorescencji. Podgrzewanie to 

jest wywołane zarówno przez wiązkę laserową jak i przez mikrofale.

Zagadkowe  jest  to,  że  nie  znaleziono  w  literaturze  wzmianek  o  obserwacji  podobnego 

efektu. Istnieją doniesienia o zmianach w poziomie fluorescencji wynikających z fotojonizacji [56] 

lub  wzroście  prawdopodobieństwa  nieradiacyjnej  relaksacji  z  poziomu  wzbudzonego 
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do podstawowego przy wzroście temperatury próbki [57]. Oba dzieją się jednak w dużo krótszych 

skalach  czasowych,  więc  prawdopodobnie  nie  są  odpowiedzialne  za  obserwowane  w  naszym 

przypadku zjawisko.

Można  podsumować  wyniki,  stwierdzając,  iż  zanik  fluorescencji  po  odsłonięciu  lasera 

spowodowany  był  stosunkowo  powolnym  podgrzewaniem  próbki,  aż  do  osiągnięcia  stanu 

równowagi  termodynamicznej  –  równowagowego  poziomu  fluorescencji.  Podobnie  podczas 

włączania mikrofal do układu zaczyna być dostarczana energia, powodująca podgrzewanie układu. 

Wątpliwości budzi fakt, że podgrzewanie małego diamentu jest tak powolne. Być może dzieje się 

tak dlatego, że oprócz diamentu podgrzewane jest również jego otoczenie (powietrze, miedziany 

blok), co jest wolniejszym procesem.

Wyjaśnienie zależności poziomu fluorescencji od częstotliwości mikrofal nierezonansowych 

(widoczne na rysunku  31) związane jest ze sprawnością pracy anteny przy danej częstotliwości. 

Dzięki uprzejmości pana mgr inż. Janusza Młynarczyka z Katedry Elektroniki Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie,  otrzymano widmo anteny, uzyskane za pomocą analizatora pracy anten. 

Zostało ono pokazane na rysunku 35:

Rysunek 35: Stosunek mocy wypromieniowanej przez antenę, do 
mocy odbitej od jej końca i wracającej do wzmacniacza (dla  
częstotliwości 1-3 GHz). 

Z  porównania  rysunków  31,  33 i  35 wynika,  że  fluorescencja  spadała  przy 

częstotliwościach,  dla  których antena  skutecznie wypromieniowywała mikrofale,  czego efektem 

było podgrzewanie diamentu. 
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4.4. Program w LabVIEW do sterowania pomiarami ODMR

Do rejestracji widm ODMR konieczne było zsynchronizowanie pracy generatora mikrofal 

i urządzenia  rejestrującego sygnał  z  detektora,  tak  by można było  przypisać  konkretną  wartość 

fluorescencji do konkretnej częstotliwości. Z powodu ograniczeń generatora firmy Agilent nie udało 

się zrobić tego używając wbudowanej w generatorze funkcji „sweep”, zarówno przy wyzwalaniu 

zewnętrznym kolejnych „sweepów”, jak i kolejnych punktów. Zdecydowano się więc na napisanie 

programu  w  środowisku  LabVIEW  do  sterowania  generatorem  i  zbierania  danych.  Dane 

(z detektora  natężenia  fluorescencji,  detektora  mocy  lasera  i  kontrolera  temperatury)  zbierano 

za pomocą karty pomiarowej PCI-6035E firmy National Instruments (16 16-bitowych wejść, 2 12-

bitowe wyjścia,  200 kS
s

),  używając płytki ze złączami CB-68LP firmy National Instruments. 

Schematy podłączeń do karty i płytki przedstawione zostały w dodatku 6.2.

Panel przedni programu przedstawiony jest na Rysunku 36:

Rysunek 36: Przedni panel programu do sterowania zbieraniem widm ODMR, pokazujący  
parametry które można zmieniać oraz przykładowe widmo ODMR i zmierzone wartości  
temperatury podczas skanu.

W programie istniała możliwość ustawienia granicznych wartości częstotliwości mikrofal 

podczas skanowania, liczby punktów, liczby skanów (do pliku zapisywane były wyniki wszystkich 
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skanów), amplitudy mikrofal. Parametry „częstotliwość czytania” i „liczba samplowań” dotyczyły 

tego,  ile  razy  po ustawieniu  danej  częstotliwości  mikrofal  mierzone  i  uśredniane  były  odczyty 

z detektorów. 

Schemat programu („back panel”) oraz jego opis znajduje się w dodatku 6.3.

4.5. Widma ODMR

4.5.1. Wpływ temperatury na widma

Pierwsza seria pomiarów wykonana została jeszcze bez stabilizowania temperatury. Wyniki 

zaprezentowano na rysunku 37:

Rysunek 37: Widma ODMR zarejestrowane dla różnych mocy 
mikrofal, w zerowym polu magnetycznym.

Ponieważ podczas zbierania danych temperatura nie była stabilizowana, krzywe dla dużych 

mocy mikrofal są obniżone. Rezonanse widoczne są nawet dla mikrofalach tak słabych jak -28 

dBm. Są one rozszczepione, najprawdopodobniej w wyniku silnych naprężeń w krysztale. Częstości 

poszczególnych składowych nie  zależą  od mocy mikrofal  i  wynoszą  2,863 GHz i  2,874 GHz. 

Kontrast definiowany jako różnica poziomów fluorescencji poza i w rezonansie podzielona przez 

poziom fluorescencji poza rezonansem i wynosi około 3,3 % dla najsilniejszych mikrofal. 

4.5.2. Dopasowywanie krzywych

Aby w sposób ilościowy przeanalizować rezonanse ODMR, próbowano dopasować do nich 
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po  dwa  profile  lorentzowskie  lub  gaussowskie.  Przykładowe  profile  pokazano  na  rysunku  36. 

Jakość dopasowania nie była dobra, aczkolwiek porównywalna z publikowanymi [58].

Rysunek 38: Przykładowe dopasowanie  
dwóch krzywych Lorentza.

Lepsze  dopasowania  dawało  złożenie  czterech  profili  lorentzowskich,  przykładowo 

pokazane na rysunku 39

Rysunek 39: Przykładowe dopasowanie  
czterech krzywych Lorentza.

Dopasowanie czterech krzywych jest lepsze lecz mało jednoznaczne i nie ma uzasadnienia 

w teorii. Mimo to udało się wykazać że współrzędne rezonansów są z dobrym przybliżeniem stałe  

(rysunek  40), natomiast ich szerokości rosną wraz ze wzrastającą mocą (rysunek  41). Wynik ten 

zgodny jest z mechanizmem poszerzenia linii przez moc.
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Rysunek 40: Położenia rezonansów przy  
dopasowaniu czterech krzywych Lorentza.

 

Rysunek 41: Zależność średniej szerokości  
czterech krzywych Lorentza dopasowanych 
do rezonansów ODMR od mocy mikrofal.

4.5.3. Zależność położenia rezonansów ODMR od temperatury

Zbadano jak przesuwają się rezonanse ODMR, gdy zmienia się temperatura próbki. W tym 

celu  zarejestrowano  rezonanse  przy  mikrofalach  o  malej  mocy  -15  dBm  (które  same  słabo 

podgrzewają  diament),  natomiast  temperaturę  próbki  zmieniano  za  pomocą  elementu  Peltiera. 

Wyniki przedstawiono na rysunku 42:

Rysunek 42: Przesunięcia centrum rezonansu ODMR pod 
wpływem temperatury.

Wyniki  pozostają  w  zgodzie  z  opublikowanymi  w  prezentacji  [59]  i  przedstawionymi 

na rysunku 43.
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Rysunek 43: Zmiany położenia centrum rezonansu pod 
wpływem temperatury [59].

4.5.4. Uśrednianie widm

W celu sprawdzenia jaki wpływ na jakość widm będzie miało ich uśrednienie, wykonano 

100 skanów w zakresie 2,6 – 3 GHz dla mocy -17 dBm, każdy po 500 punktów, ze stabilizacją 

temperatury. Rejestracja trwała około 6 godzin. Wyniki przedstawiono na rysunkach 44-48:

Rysunek 44: 100 rezonansów ODMR zarejestrowanych dla  
mikrofal o mocy -17 dBm.

Trzy pierwsze krzywe widoczne na rysunku 44 są poszarpane, z powodu niestabilnej pracy 

lasera (laser potrzebuje około pół godziny nieprzerwanej pracy by osiągnąć stabilność). Na dowód, 

przedstawiono na rysunku  45 dane pokazujące poziom mocy lasera, odpowiadające wskazaniom 
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detektora 1 na rysunku 18. Jak widać, trzy pierwsze krzywe wiernie kopiują trzy pierwsze krzywe 

z rysunku 44.

Rysunek 45: Poziom mocy lasera podczas rejestracji 100 
rezonansów ODMR.

Rysunek 46: Zmiany temperatury podczas rejestracji 100 
krzywych ODMR.

Przedstawione na rysunku 46 krzywe przedstawiają zmiany temperatury podczas kolejnych 

skanów (pomiary odbywały się bez stabilizacji temperatury). Powtarzający się kształt  krzywych 

wynika  zapewne  z  systematycznych  zmian  temperatury  związanych  z  zależnością  sprawności 

anteny od częstotliwości mikrofal. W celu weryfikacji tej hipotezy narysowano na jednym wykresie 

widmo fluorescencji i zmiany temperatury (rysunek 47):
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Rysunek 47: Przykładowe widmo fluorescencji i zmiany 
temperatury.

Pozwala  to  przypuszczać,  że  powtarzające  się  zmiany  fluorescencji  w  okolicach 

częstotliwości  2,65  GHz  są  efektem   temperaturowym,  najprawdopodobniej  związanym  z 

rezonansem strat wywołanym niedopasowaniem anteny (rysunek 31).

Po usunięciu kilku pierwszych krzywych i uśrednieniu dostajemy widmo (rysunek 50):

Rysunek 48: Widmo uśrednione po 100 skanach.

Po  stwierdzeniu  zależności  widm  od  częstotliwości  mikrofal  wykonano  kolejną  serię 

pomiarów  dla  niższej  mocy  mikrofal  (-18  dBm),  ale  ze  stabilizacją  temperatury.  Wyniki 

przedstawiono na rysunkach 49 i 50:
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Rysunek 49: 100 rezonansów ODMR zarejestrowanych dla  
mikrofal o mocy -18 dBm wraz ze średnią (czarna krzywa).

Kolejne, coraz niższe krzywe były rejestrowane kolejno, w ciągu 6 godzin. Systematyczne 

obniżanie  się  poziomu  fluorescencji  związane  jest  prawdopodobnie  z  zapadającym  zmrokiem 

i mniejszą  ilością  światła  słonecznego  docierającego  do  detektora,  który  był  niedokładnie 

izolowany od światła zewnętrznego.

Skuteczność zastosowanej stabilizacji temperatury ilustruje rysunek 50:

Rysunek 50: Zmiany temperatury podczas rejestracji 100 
rezonansowych krzywych przy mocy -18 dBm.

Widać  na  nim że  zmiany temperatury  są  niezwykle  małe,  wynoszą  jedynie  0,17 o C

i powtarzają się w każdym skanie. Bez stabilizacji temperatura zmieniała się w granicach 1,2 o C . 

Przy tak niskiej mocy mikrofal układ stabilizacji pracuje więc wydajnie. 

Uśrednione  widma  są  wprawdzie  mniej  zaszumione  niż  pojedyncze,  jednak  zysk  jest 

stosunkowo  niewielki  i  nie  jest  wart  kilkugodzinnego  zbierania  danych.  Być  może  dobrym 
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rozwiązaniem jest uśrednianie kilku widm, co trwa znacznie krócej.

4.5.5. Widma ODMR zarejestrowane z polem magnetycznym

Dla  sprawdzenia  wpływu  pola  magnetycznego  na  widma  ODMR  zarejestrowano  kilka 

pojedynczych krzywych otrzymanych przy użyciu kilku magnesów stałych o różnej sile i orientacji 

pola magnetycznego (rysunek 51).

Rysunek 51: Rezonanse ODMR w polu magnetycznym.

Podczas rejestracji rezonansów, przy przypadkowej pozycji magnesu, często otrzymywano 

bardzo rozmyte, szerokie rezonanse, prawdopodobnie powstałe w wyniku nakładania się na siebie 

rezonansów  rozszczepionych  o  różne  odległości  przy  magnesie  ustawionym  nieosiowo. 

Ograniczenie maksymalnej częstotliwości generatora mikrofal do 3 GHz, utrudniało interpretację 

wyników  i  dokładny  pomiar  pola  magnetycznego.  Mimo  tych  trudności  rysunek  51 ilustruje 

możliwość  systematycznych  badań  rozszczepienia  widm.  Badania  takie  będą  możliwe  po 

uruchomieniu  cewek  aplikujących  pole  magnetyczne  o  dobrze  określonej  orientacji  i  zadanej 

wartości (cewki opisane zostały w pracy [1]).

4.6. Próba rejestracji oscylacji Rabiego

Kolejnym krokiem była  próba obserwacji  efektów dynamicznych,  a  zwłaszcza  oscylacji 

Rabiego,  ponieważ z  czasu  ich  zaniku można wyznaczyć  czas  relaksacji  poprzecznej  T2. Chęć 

zaobserwowania efektów w skali setek nanosekund spowodowała konieczność modyfikacji układu 

pomiarowego.  Zmieniono  detektor  na  fotodiodę  lawinową  APD  110  AM  firmy  Thorlabs 

o wzmocnieniu  1,25∗106 V /A i  pasmie  do  50 MHz ,  podłączono  ją  do  czterokanałowego 

oscyloskopu DS1204B firmy Rigol o paśmie 200 MHz [60]. Mikrofale były włączane i wyłączane 
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przez  przełącznik  (switch) ZASWA-2-50  DR  +  firmy  Mini  Circuits  , sterowany  sygnałem 

logicznym  z  generatora  sygnałów.  Skuteczność  pracy  przełącznika  sprawdzono  za  pomocą 

oscyloskopu, oglądając na nim sygnały rf  o częstotliwości 100 MHz. Okazało się,  że sygnał rf 

pojawia się około 32 ns od momentu wyzwolenia triggera oraz narasta i zanika w przeciągu ok. 5 

ns. Ponieważ spodziewano się oscylacji o okresie setek nanosekund, układ pracował wystarczająco 

szybko  do  naszych  potrzeb.  Mimo  poprawnej  pracy  przełącznika  oscylacje  wywołane  przez 

mikrofale nie były jednak widoczne.

Profesor Jean-Francois Roch  z  ENS  Cachan  zasugerował  by  spróbować  konfokalnej 

konfiguracji  detekcji,  tzn.  użycia  przesłony i  soczewek  przed  detektorem fluorescencji,  tak  by 

zbierać sygnał z mniejszego obszaru, jako iż jednym z możliwych powodów niepowodzenia był 

duży  obszar,  z  którego  zbierano  fluorescencje.  Oznaczało  to  dużą  niejednorodność  w  polu 

mikrofalowym i natężeniu światła  odczuwanym przez centra  i  mogło prowadzić do oscylacji  z 

różnymi częstotliwościami i ich wzajemnym uśrednieniu do zera. W celu eliminacji tego efektu 

zamontowano w układzie, przed diamentem, dwie soczewki i przesłonę o szerokości 25  μm, by 

móc skutecznie zogniskować się na diamencie, jednak nie pomogło to w zaobserwowaniu oscylacji. 

Druga  sugestią  był  inny  tryb  prowadzenia  pomiarów:  sekwencyjne  wyłączanie  światła 

zielonego,  następnie  impuls  mikrofalowy o  różnym czasie  τ i  włączanie  zielonego  światła  by 

zarejestrować poziom fluorescencji. Te modyfikacje będą wypróbowane w ulepszonej wersji układu 

pomiarowego.

Niewyjaśnioną kwestią pozostało to, w jaki sposób rozdzielić spadek poziomu fluorescencji 

powstały  pod  wpływem wzrostu  temperatury  od  spadku  spowodowanego  przejściami  w  stanie 

podstawowym spowodowanymi mikrofalami.
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5. Podsumowanie

W pracy przedstawiono podstawy fizyki centrum azot-wakancja w diamencie. W pierwszej 

części  opisano  strukturę  fizyczną  i  elektronową  defektu  oraz  wyjaśniono  sposób  kreowania 

polaryzacji  spinowej.  Zaprezentowano  również  specyficzną  metodę  detekcji  stanu  polaryzacji 

spinowej poprzez pomiar poziomu fluorescencji i ukazano wpływ pola magnetycznego na centra, 

a także różnice pomiędzy wynikami doświadczeń dla różnych diamentów.

Kolejna  część  przedstawiała  możliwe  zastosowania  centrów  NV  –  w  magnetometrii, 

do kwantowego przetwarzania informacji i w medycynie.

W części trzeciej znalazły się pierwsze wyniki uzyskane z budowanego nowego stanowiska 

do badań centrów barwnych w Zakładzie Fotoniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaprezentowano 

układ  doświadczalny,  widmo  fluorescencji  defektu,  zagadkowy  efekt  spadku  fluorescencji 

po odsłonięciu  lasera  pompującego  lub  włączeniu  mikrofal,  a  także  program  w  LabWIEV do 

rejestracji widm ODMR i kilka przykładowych widm zarejestrowanych w różnych warunkach.

Prace nad tym zagadnieniem będą kontynuowane. Trwają prace nad możliwością oscylacji 

Rabiego. W dłuższej perspektywie planowane są następujące kroki:

• zaprojektowanie płytki drukowanej ze ścieżkami w celu wydajnego doprowadzania mikrofal 

do próbki

• podjęcie  systematycznych  pomiarów  w  dobrze  kontrolowanym  polu  magnetycznym 

dostarczanym przez zmontowane już cewki

• obserwacja fluorescencji o długości fali 1042 nm pomiędzy stanami singletowymi

• podjęcie pomiarów w kriostacie

• włączenie do układu lasera pracującego na długości fali 1042 nm

Rozważana jest także możliwość pracy na próbkach polikrystalicznych wytwarzanych metodą CVD 

w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie..
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6. Dodatki

6.1. Plakaty przedstawiające prezentowane wyniki

Rysunek 52: Plakat prezentowany na konferencji „22nd European Conference on Diamond”, 4-8 
września 2011, Garmish-Partenkirchen, Niemcy
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Rysunek 53: Plakat prezentowany podczas konferencji „6th Integrated Optics - Sensors, Sensing 
Structures and Methods”, 27 lutego-2 marca 2012, Szczyrk, Polska.
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Rysunek 54: Plakat prezentowany podczas konferencji „Gotowi do Pracy. Studenckie prezentacje  
badawcze”, 30-31 maja 2012, Kraków, Polska.
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6.2. Podłączenia do karty i płytki

Rysunek 55: Schemat podłączeń do karty  
NI 6035E.                  

Rysunek 56: Schemat podłączeń do płytki  
CB-68LP. 

6.3. Schemat i opis programu do rejestracji widm ODMR
Schemat pokazano na rysunku 57 .

Najbardziej  zewnętrzna pętla for („for loop”) wykonuje się tyle razy ile zadano skanów. 

W jej  środku znajduje się  kolejna pętla  „for”,  wykonująca się tyle  razy,  ile  zadano punktów w 

każdym skanie, potem zaś zapisuje wyniki do pliku. Jeżeli jest to pierwszy skan to tylko je zapisuje 

(wykonując  przypadek  „True”  w  „Case  Structure”),  natomiast  jeżeli  jest  to  kolejny  skan 
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wykonywany jest przypadek „False” w „Case Structure”, gdzie przed zapisem dokonywana jest 

transpozycja danych zebranych w tym skanie („Transpose 2D Array”), odczyt danych zapisanych 

poprzednio  do  pliku  z  ich  transpozycją  („Read  from  Spreadsheet  File.vi”),  scalenie  starych 

i nowych  danych  w  jednej  tablicy  („Insert  into  Array”)  oraz  ponowne  zapisanie  do  pliku 

z transpozycją i nadpisaniem („Write to Spreadsheet.vi”).

Wewnętrzna pętla for wypełniona jest strukturą sekwencyjną („Flat Sequence Structure”). 

Pierwsza część odpowiedzialna jest za ustawienie odpowiedniej częstotliwości przy danym punkcie 

skanu, atomiast w drugiej następuje: wielokrotne odczytanie wskazań z detektorów („DAQmx Read 

(Analog  1D  Wfm NChan  Nsamp).vi”),  ich  uśrednienie  („Sample  Compression2”),  prezentacja 

na wykresach („fluorescencja (czas)”, „laser (czas)” i „temperatura (czas)”), oraz, po wykonaniu 

odpowiednich przekształceń, zebranie do wspólnej tablicy („Insert into Array”) w formie gotowej 

do zapisu do pliku.
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Rysunek 57: Schemat programu do rejestracji widm ODMR.
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