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Abstrakt:  

Práce si klade za cíl prostudovat NV centra v krystalickém a nanokrystalickém 

diamantu metodami laserové spektroskopie. V teoretické části se věnujeme metodám 

laserové spektroskopie, zkoumanému materiálu – diamantu a také barevným NV 

centrům. 

V experimentální části je diskutován vliv velikosti nanokrystalů na 

luminiscenční spektra. Jsou provedena měření luminiscence vzorků při pokojových i 

nízkých teplotách v závislosti na intenzitě a vlnové délce excitace. Podrobně se 

věnujeme foto-konverzi záporně nabitých stavů NV centra na neutrální. 

Na rozmítací kameře jsou také provedena časově rozlišená měření 

luminiscence pro popis dynamických vlastností studovaných vzorků. Výsledkem je 

porovnání dob života možných stavů NV centra pro vybrané vzorky.     
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The aim of this thesis is a study of NV centres in crystalline and nanocrystalline 

diamond by laser spectroscopy methods. In the theoretical part we discuss the laser 

spectroscopy methods, the studied material – diamond and the NV colour centres.  

In the experimental part we discuss the influence of nanoparticle size on 

luminescence spectra. We measure the luminescence of samples at room and also at 

low temperatures depending on the intensity and wavelength of the excitation. We 
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Úvod 

 

V poslední době se značně rozvíjí výzkum v oblasti nových materiálů pro 

elektroniku a optoelektroniku. Hledají se nové materiály a speciální struktury 

s vlastnostmi vhodnými pro aplikace. Mezi takové materiály patří například i v dnešní 

době často zkoumaný diamant.  

Diamant již mnoho let nepatří pouze do šperkařského průmyslu, vědci na tento 

materiál nahlíží jako na polovodič s naprosto unikátními vlastnostmi, které mu dávají 

vysoké naděje na rozsáhlejší uplatnění. Nejsou to pouze jeho mechanické vlastnosti, 

které jej činí tak atraktivním polovodičem, diamant má velmi široký zakázaný pás, 

vysokou pohyblivost nosičů náboje, ale především má ze všech materiálů největší 

tepelnou vodivost [1], což odvrací problém s přehříváním materiálů.  

Tato práce se zabývá krystalickým a nanokrystalickým diamantem 

s krystalografickými poruchami – tzv. barevnými centry. Barevnými proto, že 

dodávají materiálu charakteristický barevný odstín. Těchto barevných 

luminiscenčních center existuje spousta, nás bude zajímat především NV centrum 

(nitrogen-vacancy center), které se skládá z jednoho atomu dusíku a vakance.  

NV centrum je unikátní struktura uvnitř diamantové mříže, pro kterou již nyní 

existují aplikační využití. O NV centrum se zajímají vědci již přibližně 50 let, přesto 

stále není zcela prozkoumáno. Významným milníkem ve studiu NV centra se odehrál 

v roce 1997, kdy se podařilo za pokojové teploty detekovat luminiscenci jediného NV 

centra, navíc u něj byla prokázána nesmírně vysoká foto-stabilita. Tyto vlastnosti lze 

využít například v kvantových technologiích [2].  

V této práci se nejprve budeme teoreticky věnovat metodám laserové 

spektroskopie, díky kterým je možné zkoumat některé vlastnosti materiálů. Dále se již 

zaměříme na studovaný materiál - diamant a nanokrystalický diamant. Následně 

popíšeme strukturu NV centra a zaměříme se podrobně na jeho elektronické a optické 

vlastnosti. 
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Experimentální část této práce bude spočívat v charakterizaci konkrétních 

vzorků krystalického a nanokrystalického diamantu metodami laserové spektroskopie.  

Nejprve se budeme zabývat luminiscenčními spektry všech vzorků nejen za 

pokojové teploty, ale také za nízkých teplot. Budeme měřit závislost luminiscenčních 

spekter na intenzitě a také vlnové délce excitačního svazku, věnovat se budeme 

především foto-konverzi záporně nabitých NV center na jejich neutrální formu.  

Dalším tématem pro experiment bude měření dohasínání luminiscence stavů 

NV centra pomocí rozmítací kamery. Na základě těchto měření pak získáme důležité 

informace o dynamice nosičů v materiálu, budeme diskutovat vliv velikosti 

nanokrystalů a také povrchu na doby života excitovaných stavů.  
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1  Laserová spektroskopie 

 

Laserová spektroskopie je fyzikální obor zabývající se elektromagnetickými 

spektry látek a jejich interpretací. Význam laserové spektroskopie je při studiu 

mikroskopických vlastností a procesů v látkách nesmírný. Lze pozorovat spektra 

absorpční či emisní. Každá látka má své absorpční i emisní spektrum unikátní. Tato 

spektra většinou nejsou příliš hladká, najdeme v nich čáry a pásy odpovídající různým 

procesům při interakci světla s látkou. Patří mezi ně například rotace či vibrace 

molekul nebo elektronové přechody mezi jednotlivými energetickými hladinami [3]. 

 

1.1  Emisní a excitační spektrum 

Spektroskopie je příliš široký obor, proto se v této kapitole zaměříme pouze na 

některé její partie přímo související se studovaným materiálem a experimentální částí 

této práce.  

Dodáme-li látce nějakým způsobem energii, může se tato přebytečná energie 

vyzářit v podobě světla. Tento děj nazýváme luminiscence. V případě, že dodáme 

energii rovněž pomocí světelného záření (například laserovým svazkem), mluvíme o 

fotoluminiscenci.  

Je třeba rozlišovat mezi emisními a excitačními luminiscenčními spektry. 

Zatímco emisním spektrem rozumíme závislost intenzity luminiscence 𝐼𝑙𝑢𝑚 na vlnové 

délce 𝜆 při jedné konkrétní excitační vlnové délce 𝜆𝑒𝑥, excitačním spektrem máme na 

mysli závislost intenzity luminiscence 𝐼𝑙𝑢𝑚 na excitační vlnové délce 𝜆𝑒𝑥 pro jednu 

konkrétní (pro nás významnou) vlnovou délku 𝜆.  

Excitační spektrum může sloužit například k optimalizaci excitační vlnové 

délky 𝜆𝑒𝑥. Luminiscence bývá velice často slabá, je tedy žádoucí maximalizovat její 

intenzitu ve studovaném rozsahu vlnových délek. Pro slabě absorbující vzorky 

můžeme navíc díky excitačnímu spektru získat průběh spektra absorpčního [3]. 
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1.2  Uspořádání a detekce 

Luminiscence vycházející ze vzorku je zpravidla všesměrová, můžeme proto 

využít hned několika možných experimentálních uspořádání.  

Nejjednodušší, avšak nejméně používané, je takzvané uspořádání na průchod. 

Při tomto uspořádání se excitační a luminiscenční svazek překrývají. Luminiscenční 

svazek bývá velmi slabý, naopak excitační příliš silný. Je tedy nutné excitační svazek 

dostatečně zeslabit spektrálním filtrem. Další nevýhodou tohoto uspořádání je silnější 

reabsorpce, která je navíc spektrálně závislá.  

Obrázek 1.1: Možná experimentální uspořádání sběru luminiscence,  

a) uspořádání na průchod, b) uspořádání na odraz, c) sběr luminiscence z hrany. 

Získáno z [3]  
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U řady experimentů je tedy mnohem výhodnější využít uspořádání na odraz. 

Excitační svazek vedeme na vzorek pod jiným úhlem, než pak sbíráme luminiscenční 

svazek.  

Pro tenké a kvalitní vzorky je někdy výhodné použít sběr luminiscence z hrany, 

tedy kolmo k excitačnímu svazku [3].  

Nezbytně důležitým prvkem při měření luminiscence je samotná detekce. Při 

měření této práce byl použit výhradně spektrograf se CCD detektorem, proto se nyní 

krátce zaměříme na jeho činnost.  

CCD je zkratka z anglického výrazu Charge Coupled Device. Tedy jak už 

zkratka napovídá, jedná se o nábojově vázanou strukturu, kdy se náboj ukládá do 

potenciálových jam vytvořených strukturami MIS (kov-izolátor-polovodič). 

Potenciálové jámy zde zabraňují volnému pohybu elektronů. Každý element je tvořen 

P-typovou destičkou z křemíku, na které je izolační vrstva z 𝑆𝑖𝑂2  a dále kovový 

kontakt. Jednotlivé elementy jsou seřazeny v těsné blízkosti vedle sebe, a tvoří tak 

řetězec. Vhodnými napěťovými pulsy přivedenými na kontakty lze posouvat náboj 

řetězcem a na okraji se náboj převede na napěťový signál [4].  

 

 

 

Obrázek 1.2: Element CCD a posuv náboje řetězcem. Získáno z [4] 
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1.3  Korekce spekter 

Při publikování experimentálních dat je naprosto nezbytné provést korekci 

naměřených spekter, je to dáno tím, že propustnosti a odrazivosti optických elementů 

a citlivost fotodetektoru jsou spektrálně závislé. Označíme-li skutečné emisní 

spektrum, tj. závislost intenzity luminiscence na vlnové délce, jako 𝐼(𝜆) , pak 

naměřené spektrum 𝑖(𝜆) bude mít tvar 

 𝑖(𝜆) = 𝑄(𝜆)𝐼(𝜆), (1.1) 

kde 𝑄(𝜆)  je tzv. faktor spektrální odezvy, který v sobě zahrnuje jednak 

zmíněnou citlivost fotodetektoru, tak i spektrální závislost disperzních elementů 

v detektoru [3].  

Abychom tedy získali správné spektrum, je třeba naměřené spektrum 𝑖(𝜆) 

vydělit funkcí spektrální odezvy 𝑄(𝜆). V grafu 1.1 najdeme odezvovou funkci 𝑄(𝜆) 

pro CCD detektor v laboratoři, kterým byla prováděna veškerá měření. Všechna 

luminiscenční spektra publikována v této práci již jsou korigována na tuto odezvovou 

funkci.  

Graf 1.1: Odezvová funkce CCD detektoru v laboratoři. Použitá mřížka: 50 

vrypů na 1 𝑚𝑚, centrální vlnová délka 600 𝑛𝑚. 
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1.4  Doznívání luminiscence lokalizovaného centra 

 Nyní budeme předpokládat, že máme krystalickou matrici a v ní lokalizované 

luminiscenční centrum. Ve většině případů se jedná o atom příměsi nebo o poruchu 

mříže. Dále uvažujme, že absorpcí fotonu lze centrum vybudit do excitovaného stavu. 

Centrum následně přejde do základního stavu, zčásti zářivě a zčásti nezářivými 

přechody. Tyto děje popisuje kinetická rovnice 

 𝑑𝑛

𝑑𝑡
= 𝐺 −

𝑛

𝜏𝑟
−

𝑛

𝜏𝑛𝑟
= 𝐺 −

𝑛

𝜏
 , (1.2) 

ve které 𝐺 značí tzv. generační člen, 𝑛(𝑡) je koncentrace vybuzených center. 𝜏𝑟, resp. 

𝜏𝑛𝑟, má význam doby zářivé, resp. nezářivé rekombinace a konečně dobu 𝜏, pro kterou 

platí vztah 

 
1

𝜏
=

1

𝜏𝑟
+

1

𝜏𝑛𝑟
 , (1.3) 

nazýváme dobou doznívání luminiscence. Reciproké hodnoty zářivé a nezářivé doby 

života mají význam pravděpodobnosti příslušného přechodu za jednotku času. 

 Studujme nyní chování doznívání luminiscence od okamžiku, kdy vypneme 

buzení 𝐺. Rovnice (1.2) se redukuje na  

 
𝑑𝑛

𝑑𝑡
= −

𝑛

𝜏
 . (1.4) 

Řešením rovnice (1.4) je zjevně  

 𝑛(𝑡) = 𝑛(0)𝑒−
𝑡

𝜏 . (1.5) 

 Většinou náš ovšem zajímá spád intenzity luminiscence a nikoliv časový 

úbytek koncentrace vybuzených center. Intenzita luminiscence 𝑖(𝑡)  je však dána 

jednoduchým vztahem 

 𝑖(𝑡) =
𝑛(𝑡)

𝜏𝑟
 , (1.6) 

tudíž můžeme rovnou psát výsledek 

  𝑖(𝑡) =
𝑛(0)

𝜏𝑟
𝑒−

𝑡

𝜏 = 𝑖(0)𝑒−
𝑡

𝜏  (𝑝𝑟𝑜 𝑡 ≥ 0)   (1.7) 

kde 𝑖(0)  je intenzita v čase 𝑡 = 0 , tedy v čase vypnutí buzení 𝐺 . Pro jeden typ 

lokalizovaných center tedy pozorujeme čistě monoexponenciální doznívání 

luminiscence. V případě, že se v matrici vyskytují dva typy luminiscenčních center 

(dva různé přechody), pak budeme při spektrálně nerozlišeném experimentu pozorovat 

dvoj-exponenciální doznívání luminiscence [3].  
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1.5  Model konfigurační souřadnice 

Zaměřme se nyní na elektronové vlastnosti lokalizovaného luminiscenčního 

centra. Budeme studovat absorpci a následné vyzáření fotonu na luminiscenčním 

centru a děje s tím spojené. Také zavedeme pojem konfigurační souřadnice.  

Pro jednoduchost uvažujme jednodimenzionální matrici, tj. řetězec atomů. 

Označme hmotnost jednoho atomu matrice symbolem 𝑚. Dále předpokládejme, že 

lokalizované luminiscenční centrum bude reprezentováno atomem příměsi o 

hmotnosti 𝑀𝑝  a že příměsový atom nahradil jeden atom matrice. Písmeno 𝑎  bude 

symbolizovat mřížovou konstantu, tedy vzdálenost dvou sousedních atomů v řetězci. 

Označme 𝑄𝑔0 jako vzdálenost mezi atomem příměsi v základním stavu a sousedního 

atomu matrice, která může být různá od mřížové konstanty. Atom příměsi kmitá kolem 

své rovnovážné polohy a jeho energii můžeme vyjádřit jako 

 𝐸𝑔 = 𝐸𝑔0 +
1

2
𝑓𝑔(𝑄 − 𝑄𝑔0)

2
 ,  (1.8) 

přičemž 𝐸𝑔0 je rovnovážná energie základního stavu,  𝑓𝑔 značí sílu oscilátoru a rozdíl 

(𝑄 − 𝑄𝑔0) má význam okamžité výchylky od rovnovážné polohy. Zavedli jsme tedy 

souřadnici 𝑄, kterou budeme nazývat konfigurační souřadnice.  

 Při uvedení centra do excitovaného stavu se situace nepatrně změní. Pro tento 

případ označme vzdálenost mezi atomem příměsi v excitovaném stavu a nejbližšího 

sousedního atomu matrice symbolem 𝑄𝑒0 . Analogicky zavedeme celkovou energii 

příměsi jako 

  𝐸𝑒 = 𝐸𝑒0 +
1

2
𝑓𝑒(𝑄 − 𝑄𝑒0)2 ,  (1.9) 

kde 𝑓𝑒  má opět význam síly oscilátoru, tentokrát v případě, kdy je atom příměsi 

v excitovaném stavu, a 𝐸𝑒0 je rovnovážná energie atomu příměsi v excitovaném stavu, 

pro kterou platí 

  𝐸𝑒0 = 𝐸𝑔0 + 𝐸0 . (1.10) 

Energii 𝐸0  nazýváme jako nulfononová energie. Jedná se o excitační energii 

příměsového atomu. 

 Následující dva obrázky popisují výše zmíněnou situaci. Na prvním z nich 

vidíme zavedení rovnovážných poloh atomu příměsi od sousedních atomů matrice, 

druhý pak graficky vystihuje rovnice (1.8) - (1.10). Popis procesů absorpce, ustanovení 

rovnováhy v excitovaném stavu, luminiscence a následné ustanovení rovnováhy do 

základního stavu budeme diskutovat v následujících odstavcích.  
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Obrázek 1.3: Řetězec atomů s lokalizovaným luminiscenčním centrem, 

(g) základní stav, (e) excitovaný stav. Získáno z [3]. 

 

Obrázek 1.4: Energetické hladiny harmonického oscilátoru reprezentovaného 

kmitajícím atomem 𝑀𝑝  v základním (g) a excitovaném (e) stavu v závislosti na 

konfigurační souřadnici. Znázorněny jsou procesy absorpce fotonu o energii 

ℎ𝜈𝑎 (𝐴 → 𝐵) , relaxace do rovnovážného excitovaného stavu za současného 

uvolňování fononů (𝐵 → 𝐶), luminiscence – vyzáření fotonu o energii ℎ𝜈𝑒 (𝐶 → 𝐷), 

relaxace do rovnovážného základního stavu (𝐷 → 𝐴) . 𝑋  - průnik parabol, 𝐸𝐴  – 

aktivační energie, 𝐸𝑅 – relaxační energie, 𝐸0 – nulfononová energie. Získáno z [3]. 
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Vraťme se nyní k rovnicím (1.8) a (1.9) a diskutujme podrobněji význam síly 

oscilátoru 𝑓𝑔  a 𝑓𝑒 . Uvažujme, že 𝑓𝑔 = 𝑓𝑒 = 𝑓 . Tato síla oscilátoru udává frekvenci 

kmitů harmonického oscilátoru jako 

  𝜔 = √
𝑓

𝑀𝑝
 . (1.11) 

Energetické hladiny vyznačené na obrázku 1.4 tečkovaně jsou ekvidistantní a jsou od 

sebe vzdáleny o hodnotu ℏ𝜔. Základní stav má samozřejmě energii 
ℏ𝜔

2
.  

 Popišme nyní, k jakým procesům dochází při optické excitaci a následné 

deexcitaci luminiscenčního centra pomocí obrázku 1.4. Vhodným fotonem o energii 

ℎ𝜈𝑎 lze excitovat luminiscenční centrum (atom příměsi) ze základního stavu (modrá 

parabola – g) do vyšší energetické hladiny (červená parabola – e). Tento proces 

absorpce fotonu (𝐴 → 𝐵) je velice rychlý, polohy atomů v matrici se nestačí posunout, 

proto je proces znázorněn vertikální šipkou, konfigurační souřadnice 𝑄 = 𝑄𝑔0 zůstává 

prozatím stejná. Tento efekt se nazývá Franck-Condonův princip. Poloha 

v excitovaném stavu je však nerovnovážná, proto dochází k relaxačním procesům, při 

kterých se emitují fonony. Energie, která se uvolní, se nazývá relaxační energie 𝐸𝑅. 

Relaxační energii můžeme vyjádřit pomocí energetických hladin jako 

  𝐸𝑅 = 𝑆ℏ𝜔 , (1.11) 

kde symbol 𝑆 je tzv. Huang-Rhysův faktor. Tento bezrozměrný parametr udává střední 

počet fononů, které se emitovaly při procesu (𝐵 → 𝐶). Čím je Huang-Rhysův faktor 

větší, tím je také větší rozdíl rovnovážných poloh atomu příměsi 𝑄𝑒0 − 𝑄𝑔0  od 

nejbližších sousedů v základním a excitovaném stavu. Tedy na základě velikosti 

parametru 𝑆 lze usuzovat, jak silná je interakce luminiscenčního centra s matricí.  

 Po relaxačních procesech se ustanoví rovnováha v excitovaném stavu (bod 𝐶), 

tento stav má však také konečnou dobu života a dojde k luminiscenci – vyzáření fotonu 

o energii ℎ𝜈𝑒. Proces (𝐶 → 𝐷) je opět znázorněn vertikální šipkou ze stejného důvodu 

jako při absorpci. Dále dochází opět k relaxačním procesům, tedy návratu do 

rovnovážné polohy v základním stavu (𝐷 → 𝐴).  

 Je možné vyjádřit aktivační energii jako 

  𝐸𝐴 =
(𝐸0−𝐸𝑅)2

4𝐸𝑅
 . (1.12) 

V případě, že by systém dosáhl bodu 𝑋 (s rostoucí teplotou roste amplituda vibrací 

kolem rovnovážné polohy), pak by mohlo dojít k tepelnému zhášení luminiscence [3].  
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1.6  Metody časově rozlišené laserové spektroskopie 

 V současné době jsou časově rozlišená spektroskopická měření velice 

rozšířená, poskytují totiž podstatné informace o studovaném materiálu. Ve většině 

případů nám jde o studium dohasínání luminiscence, měření přechodné absorpce nebo 

odrazivosti. Všechny tyto poznatky nám pak dovolují lépe pochopit dynamiku procesů 

elektronových nebo vibračních stavů.  

 Existuje mnoho metod a možných uspořádání časově rozlišených měření, 

každá z nich má své uplatnění. Jedním z významných parametrů těchto měření je však 

časové rozlišení, které se může u různých metod výrazně lišit. Především díky 

možnosti generace ultrakrátkých světelných pulsů se časové rozlišení v poslední době 

stále posouvá dále. 

 V následujících kapitolách budeme krátce diskutovat některé nejvýznamnější 

metody časově rozlišené laserové spektroskopie, větší pozornost budeme věnovat 

rozmítací kameře, která byla použita pro měření experimentální části této práce.  

 

1.6.1  Fotodioda a fotonásobič 

Fotodioda je velmi dobře známá polovodičová součástka s osvětleným 

přechodem P-N, ve které se využívá vnitřního fotoefektu. Voltampérová 

charakteristika fotodiody je identická s klasickou diodou, s osvětlením se lineárně 

zvyšuje závěrný proud. Pro lepší citlivost a frekvenční charakteristiky se využívají PIN 

fotodiody nebo lavinové diody.  

Fotonásobič je založen na principu vnějšího fotoefektu. Fotony dopadají na 

fotokatodu, ze které jsou vyráženy elektrony. Ty pak vhodným přiloženým napětím 

dopadají na dynody, kde se tok elektronů násobí. Jedná se tak o vysoce citlivé zařízení.  

Časové rozlišení těchto součástek se však nemůže rovnat ryze optickým 

metodám, přesto mohou dosahovat rozlišení až řádově stovek pikosekund [4].  

Obrázek 1.5: Princip činnosti fotonásobiče. Získáno z [4]. 



 12 

1.6.2  Metoda excitace a sondování 

 Často požívanou metodou je právě metoda excitace a sondování, často známa 

též jako metoda pump-and-probe. Spočívá v tom, že vzorek je nejprve osvětlen silným 

excitačním pulzem, který v něm vytvoří populační změny. Do stejného místa nadále 

směřuje sondovací pulz, který je zpracováván detektorem. Měříme energii prošlého 

sondovacího pulzu v závislosti na časovém zpoždění 𝜏 mezi excitačním a sondovacím 

pulzem, které lze velmi přesně nastavit.  

 Propustnost vzorku závisí na zaplnění energetických hladin. Cílem tohoto 

měření je získat normovanou diferenční transmisi 

  
𝛥𝑇(𝜏)

𝑇
=

𝑇𝐸(𝜏)−𝑇0

𝑇0
 , (1.13) 

kde 𝑇𝐸(𝜏) je transmise vzorku za přítomnosti předcházejícího excitačního pulzu a 𝑇0 

je transmise vzorku bez excitačního pulzu [5].  

1.6.3  Metoda upkonverze 

 Pro měření dohasínání luminiscence se často využívá metoda upkonverze, 

která je založena na nelineárním optickém jevu sčítání frekvencí. Signál od 

luminiscence ze vzorku se potkává s pulzem, u něhož lze opět nastavit časové 

zpoždění, v nelineárním krystalu, kde se při splnění podmínky sfázování generuje 

součtová frekvence těchto dvou vln. Výsledný pulz detekujeme pro každé zpoždění 𝜏. 

Jeho intenzita je úměrná intenzitě luminiscence, tímto skenováním tak získáme 

původní průběh intenzity luminiscence [5]. Výše popsaný princip je demonstrován na 

obrázku 1.6.  

Obrázek 1.6: Metoda upkonverze. 𝜏 je časové zpoždění pulzu, 𝜔𝐿  frekvence 

luminiscence,  𝜔𝑃  frekvence pulzu.  
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1.6.4  Metoda přechodné mřížky 

 Další technikou, díky které lze studovat dobu života excitovaných stavů nebo 

difuzi nosičů, je metoda přechodné mřížky. Opět se zde setkáváme s nelineární 

optikou. Dva silné excitační pulzy v oblasti vzorku interferují, tím vytvoří proužky 

s vyšší a nižší intenzitou. Pro vysoké intenzity světla je index lomu 𝑛 na této veličině 

závislý jako 

  𝑛(𝐼) = 𝑛0 + 𝑛2𝐼 , (1.14) 

kde 𝑛0  značí lineární a 𝑛2  nelineární index lomu, 𝐼  je intenzita světla. Jelikož je 

intenzita funkcí souřadnice 𝐼(𝑥), pak i index lomu 𝑛(𝑥), případně absorpční koeficient 

𝛼(𝑥) jsou funkcí souřadnice. Tvoří tzv. přechodnou (nebo též indukovanou) mřížku. 

 S časovým zpožděním 𝜏 je na tuto mřížku vyslán pulz, který na ní difraguje. 

Přechodná mřížka s časem mizí právě díky difuzi a konečné době života excitovaných 

nosičů. Na základě účinnosti difrakce v závislosti na časovém zpoždění 𝜏  lze 

analyzovat výše zmíněné parametry materiálu [5]. Princip přechodné mřížky je 

znázorněn na obrázku 1.7. 

Obrázek 1.7: Metoda přechodné mřížky. Znázorněny jsou dva silné excitační 

pulzy (červeně), časově zpožděný (𝜏) pulz a pulz difragovaný (zeleně) na přechodné 

mřížce.  

1.6.5  Kerrova závěrka 

 Kerrova závěrka je založená na Kerrově optickém jevu, kdy ve vhodném 

optickém prostředí může vlivem silného pole vzniknout indukovaný dvojlom. Toto 
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prostředí je mezi dvěma zkříženými polarizačními filtry. Když na něj žádný silný puls 

nedopadne, pak signál analyzátorem neprojde. V opačném případě mimořádný svazek 

projde analyzátorem a vstupuje do detektoru. Kerrovské médium tak slouží jako velmi 

rychlá závěrka [5]. Zjednodušené schéma takového experimentu najdeme na obrázku 

1.8. 

 

Obrázek 1.8: Kerrova závěrka. V závislosti na časovém zpoždění 𝜏  se 

„otevírá“ závěrka.  

 

1.6.6  Rozmítací kamera 

 Rozmítací kamera nebo také streak camera je velice sofistikované zařízení, 

které slouží k detekci rychlých světelných signálů. Co se týče časového rozlišení, 

rozmítací kamera nemůže konkurovat výše popsaným nepřímým metodám, u kterých 

je časové rozlišení dáno prakticky délkou pulzu. Ovšem na poli přímých detektorů je 

naprostou špičkou. Obrovskou výhodou rozmítací kamery je také možnost provádět 

časově a spektrálně rozlišená měření naráz, s výhodou ji lze použít pro časově 

rozlišená luminiscenční měření. Nyní vysvětlíme princip její činnosti. 

 Světlo ze spektrografu projde skrze štěrbinu, upravené soustavou čoček dopadá 

na další štěrbinu, která je umístěná na fotokatodě. Na fotokatodě dojde vlivem ozáření 

k emisi elektronů. Jejich počet je samozřejmě úměrný intenzitě dopadajícího světla. 

Vygenerované elektrony jsou následně urychlovány díky urychlovacím elektrodám a 

míří na fosforescenční stínítko. Mezi tím jsou však rozmítnuty ve vertikálním směru 
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tzv. rozmítacími elektrodami, na kterých je velké napětí s přibližně lineárním časovým 

průběhem a je synchronizováno s dopadajícím světlem. Na konci trubice elektrony 

dopadají na mikrokanálovou destičku, kde jsou několikanásobně zesíleny a na 

fosforescenčním stínítku jsou opět konvertovány na světelný signál.  

 Uvažme, že do kamery dopadají optické pulzy, které jsou vůči sobě časově 

zpožděné a prostorově rozlišené (za pomoci monochromátoru, který převede 

spektrální rozlišení na prostorové). Tyto časové rozestupy mají i elektrony letící 

trubicí, jejich čas rozmítnutí se tedy liší. Vhledem k tomu, že rozmítací napětí není 

konstantní, pak různě zpožděné elektrony jsou rozmítnuty pod jiným úhlem ve 

vertikálním směru. Na stínítku tedy pak dostáváme dvojdimenzionální obraz, na jehož 

vertikální ose díky rozmítání měříme čas, a na horizontální ose je prostorové 

(spektrální) rozlišení. Systém také samozřejmě měří intenzitu světla [6].  

 Výše popsaný princip činnosti nalezneme na obrázcích 1.9 a 1.10. 

 

Obrázek 1.9: Rozmítací kamera. MCP – mikrokanálová destička. Získáno z 

[6]. 

Obrázek 1.10: Rozmítnutí elektronů na stínítko. Získáno z [6]. 
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 Rozmítací kamera může pracovat ve vícero režimech. Jedním z nich je režim 

Single-sweep, kdy dojde pouze k jednomu rozmítnutí, nebo je opakovací frekvence 

rozmítání velmi malá (do 10 𝑘𝐻𝑧).  

 Dalším možným režimem je tzv. Synchroscan, při kterém se na rozmítací 

elektrody přivádí sinový průběh napětí s vysokou frekvencí. Pokud je vše správně 

synchronizováno (optický signál i napětí), pak může být výsledný signál na stínítku 

akumulován. Dospějeme tím k značnému zlepšení parametru signál/šum. Mírně však 

můžeme ztrácet rozlišení kvůli nelinearitám v rozmítacím napětí. Na obrázku 1.11 je 

tvar napětí přikládaného na rozmítací elektrody pro Single-sweep a Synchroscan.  

Obrázek 1.11: Rozmítací napětí pro dva různé režimy: Single-sweep a 

Synchroscan (sinový průběh). Získáno z [6]. 

 

 V ideálním případě výrobci rozmítací kamery tvrdí, že mohou dosahovat 

časového rozlišení 200 𝑓𝑠. Pro vysoko-repetiční měření metodou Synchroscan však 

dochází k tzv. timing jitteru. Tím, že se signál na výstupu sčítá z mnoha měření, ne 

vždy se potká na naprosto stejném místě na stínítku kvůli fluktuacím při načasování 

rozmítání a dalším faktorům. Při měřením s nižší opakovací frekvencí je tento efekt 

více eliminován [6].  
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2  Diamant 

 

Diamant je naprosto unikátním materiálem. Jedná se o velmi cennou komoditu 

ve šperkařství především díky jeho schopnosti třpytit se ve světle, kterou navíc 

umocňuje často používaný briliantový výbrus, ale také díky jeho nesmírné vzácnosti 

v přírodě.  

Na Mohsově stupnici tvrdosti dosahuje tento nerost maximální hodnoty 10, 

vždyť právě diamant je materiál, který tuto stupnici definuje. Diamant se tedy mimo 

jiné s velkou oblibou používá při řezání a broušení. Pro tyto potřeby se však diamanty 

vyrábějí uměle, ty přírodní jsou příliš vzácné.  

V poslední době se však na diamant dívají vědci jako na velmi perspektivní 

materiál v oblasti optoelektroniky. Jeho naprosto výjimečné materiálové vlastnosti, 

kterými se budeme chvíli zabývat, jej staví na vysoké místo v oblasti polovodičů 

[7,8,9].  

 

2.1  Materiálové vlastnosti diamantu 

Diamant je čirý nerost s plošně centrovanou kubickou strukturou. Důležitým 

parametrem, který rozhodně stojí za povšimnutí, je jeho extrémní tepelná vodivost, 

která činí 24 Wcm−1K−1. Jedná se tak o materiál s vůbec největší tepelnou vodivostí, 

pro porovnání, tepelná vodivost pro 𝐺𝑎𝐴𝑠 je pouhých 0,55 Wcm−1K−1 . Díky této 

vlastnosti může být také používán jako účinný chladič pro výkonnější tranzistory nebo 

polovodičové lasery [1].  

Diamant má také vysokou mobilitu elektronů a děr. Jedná se o polovodič 

s širokým nepřímým zakázaným pásem, jehož hodnota při pokojové teplotě činí 

5,47 𝑒𝑉, což odpovídá vlnové délce 227 𝑛𝑚. Šířka pásu v bodě 𝛤 je dokonce 7 𝑒𝑉 

[1]. 

Na obrázku 2.1 najdeme vlastnosti diamantu (mobilita nosičů a šířka 

zakázaného pásu) v porovnání s ostatními polovodiči. Na obrázku 2.2 je znázorněna 

pásová struktura krystalického diamantu.   
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Obrázek 2.1: Diagram ilustrující vlastnosti polovodičového diamantu v 

porovnání s ostatními polovodiči. Získáno z [1]. 

Obrázek 2.2: Pásová struktura diamantu. Červeně vyznačen pás těžkých děr 

(hh) ve valenčním pásu, modře pás lehkých děr (lh) ve valenčním pásu, černě 

vodivostní pás, růžově spin-orbitálně oddělený pás (so). Získáno z [10]. 
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Podle čistoty a typu příměsi lze diamanty řadit do několika kategorií [10]: 

𝑇𝑦𝑝 𝐼𝑎 – nejběžnější v přírodě, obsahuje převážně dusík v párech ~0,1 %, 

𝑇𝑦𝑝 𝐼𝑏 – také obsahuje dusík, ale je rovnoměrně rozložen, syntetické diamanty,  

𝑇𝑦𝑝 𝐼𝐼𝑎 – prakticky bez příměsi dusíku, velmi vzácný v přírodě, 

𝑇𝑦𝑝 𝐼𝐼𝑏 – extrémně čistý a vzácný, výborné polovodičové vlastnosti. 

V experimentální části práce budeme pracovat s diamanty typu 𝐼𝑏 vyrobenými 

metodou HPHT (high pressure, high temperature). Touto metodou se vyrábí diamanty 

při vysokém tlaku a teplotě, metoda HPHT tedy vlastně simuluje vznik diamantů 

v přírodě. Jedná se o levnější variantu výroby syntetických diamantů. Je zapotřebí 

teplota vyšší než 2000 °𝐶  a tlak 8 𝐺𝑃𝑎 . Vzniklé diamanty obsahují poměrně dost 

defektů a příměsí. 

Další možnou metodou výroby je CVD (chemical vapour deposition), jde tedy 

o růst diamantů z plynné fáze. Pomocí této metody se dosahuje vyšší kvality a čistoty 

diamantových filmů, které jsou vhodné pro optoelektronické účely [7,8,9].  

 

2.2  Nanokrystaly diamantu 

Studujme nyní krátce chování nízkodimenzionálních struktur [11]. Zaměříme 

se konkrétně na 0𝐷 struktury, tedy nanokrystaly. Někdy bývají též označovány jako 

kvantové tečky. My budeme pod těmito pojmy uvažovat sférické útvary 

v nanometrovém měřítku. 

Uvažujme nanokrystal o poloměru 𝑅, u kterého se bude projevovat kvantově 

rozměrový efekt. Dále definujme potenciál této kvantové jámy jako 

  𝑉(𝑟) = {
0     𝑝𝑟𝑜 𝑟 ≤ 𝑅
∞   𝑝𝑟𝑜 𝑟 > 𝑅

 ,  (2.1) 

přičemž uvažujeme klasický sférický souřadný systém, pro který platí 

  

𝑥 = 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜗𝑐𝑜𝑠𝜑, 

𝑦 = 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜗𝑠𝑖𝑛𝜑, 

𝑧 = 𝑟𝑐𝑜𝑠𝜗. 

(2.2 a) 

(2.2 b) 

(2.2 c) 

 Hamiltonián v kartézské soustavě má tvar  

  �̂� = −
ℏ2

2𝑚
∆ + 𝑉(𝑟) ,  (2.3) 

kde ℏ je redukovaná Planckova konstanta, 𝑚 je efektivní hmotnost elektronu a symbol 

∆ je Laplaceův operátor, který je definovaný jako 
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  ∆ =
𝜕2

𝜕𝑥2
+

𝜕2

𝜕𝑦2
+

𝜕2

𝜕𝑧2
 . (2.4) 

Hamiltonián nyní převedeme do sférického souřadného systému. V něm má tvar 

  �̂� = −
ℏ2

2𝑚

1

𝑟2

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟2

𝜕

𝜕𝑟
) −

ℏ2

2𝑚

1

𝑟2
∆𝜗𝜑 + 𝑉(𝑟) ,  (2.5) 

kde ∆𝜗𝜑 je úhlová část Laplaceova operátoru a má tvar 

  ∆𝜗𝜑=
1

𝑠𝑖𝑛𝜗
[

𝜕

𝜕𝜗
(𝑠𝑖𝑛𝜗

𝜕

𝜕𝜗
) +

1

𝑠𝑖𝑛𝜗

𝜕2

𝜕𝜑2
] . (2.6) 

Celý problém lze separovat na radiální a úhlovou část. Do nečasové 

Schrödingerovy rovnice 

  �̂�𝜓 = 𝐸𝜓  (2.7) 

budeme proto za vlnovou funkci pro elektron 𝜓 dosazovat  

  𝜓𝑛,𝑙,𝑚(𝑟, 𝜗, 𝜑) = 𝑅𝑛,𝑙(𝑟)𝑌𝑙𝑚(𝜗, 𝜑) ,  (2.8) 

kde 𝑌𝑙𝑚(𝜗, 𝜑) jsou tzv. kulové funkce (sférické harmonické funkce) a jsou zároveň 

řešením úhlové části. Písmeny 𝑛, 𝑙, 𝑚 budeme značit hlavní, orbitalové a magnetické 

kvantové číslo. 𝑅𝑛,𝑙(𝑟) je radiální část, pro kterou uvnitř nanokrystalu (𝑉(𝑟) = 0) platí 

  
[−

ℏ2

2𝑚

1

𝑟2

𝑑

𝑑𝑟
(𝑟2

𝑑

𝑑𝑟
) +

ℏ2

2𝑚

1

𝑟2
𝑙(𝑙 + 1)] 𝑅𝑛𝑙(𝑟)

= 𝐸𝑛𝑙𝑅𝑛𝑙(𝑟), 𝑙 = 0,1,2 … 

(2.9) 

 Při volbě nové proměnné  

  �̃� = √
2𝑚𝐸

ℏ2
𝑟 (2.10) 

dostáváme Besselovu rovnici ve tvaru 

  [�̃�2
𝑑2

𝑑�̃�2
+ 2�̃�

𝑑

𝑑�̃�
+ �̃�2 − 𝑙(𝑙 + 1)] 𝑅𝑛,𝑙(�̃�) = 0 , (2.11) 

jejíž řešením jsou sférické Besselovy funkce 𝐽𝑙(�̃�)  řádu 𝑙 . Dále je třeba uvážit 

podmínku na rozhraní. Ihned vidíme, že podle definice potenciálu v rovnici (2.1), musí 

být  

  𝜓(𝑟 = 𝑅, 𝜗, 𝜑) = 0 , (2.12) 

jelikož máme nekonečně hlubokou jámu. 

Vlnová funkce pro elektron 𝜓𝑛,𝑙,𝑚(𝑟, 𝜗, 𝜑) má tedy tvar 

  𝜓𝑛,𝑙,𝑚(𝑟, 𝜗, 𝜑) = 𝑁𝐽𝑙 (𝜒𝑛𝑙

𝑟

𝑅
) 𝑌𝑙𝑚(𝜗, 𝜑) ,  (2.13) 

kde 𝑁 je normovací konstanta a 𝜒𝑛𝑙 jsou kořeny Besselovy funkce.  
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Vidíme, že okrajová podmínka je splněna, když 

  �̃� = 𝜒𝑛𝑙

𝑟

𝑅
 . (2.14) 

Odtud můžeme již získat energetické stavy částice v nanokrystalu jako 

  𝐸𝑛𝑙 =
ℏ2

2𝑚
(

𝜒𝑛𝑙

𝑅
)

2

 . (2.15) 

 V grafu 2.1 najdeme vykreslené Besselovy funkce prvních tří řádů. Průsečíky 

s vodorovnou osou značí kořeny funkce 𝜒𝑛𝑙, kde 𝑛 je číslo průsečíku a 𝑙 řád Besselovy 

funkce. 

Graf 2.1: Sférické Besselovy funkce prvního druhu řádu 𝑙 = 0,1,2.  

 

Dále je třeba uvážit, že v nanokrystalu se nenachází pouze elektron. Uvažme, 

že se při excitaci vygeneruje elektron-děrový pár, u kterého nesmíme opomenout 

coulombickou interakci. Budeme uvažovat dvě aproximace v závislosti na tom, jak 

velký vliv má coulombická interakce oproti efektu rozměrového kvantování. Na 

základě toho rozlišujeme dva režimy – silného a slabého kvantování.  

V režimu silného kvantování uvažujeme, že velikost nanokrystalu je podstatně 

menší než Bohrův poloměr excitonu v krystalu, tedy že je splněna nerovnice 

  𝑎 ≪ 𝑅 ≪ 𝑎𝑋 , (2.16) 
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kde  𝑎  je mřížová konstanta polovodiče. V tomto režimu převládá kvantově 

rozměrový efekt. Kdybychom coulombickou interakci zcela zanedbali, dostali 

bychom energie přechodu  

  𝐸𝑛𝑙 = 𝐸𝑔 +
ℏ2

2𝑚𝑟
(

𝜒𝑛𝑙

𝑅
)

2

 , (2.17) 

kde  

  
1

𝑚𝑟
=

1

𝑚𝑒
+

1

𝑚ℎ
 (2.18) 

a  𝑚𝑒 (resp. 𝑚ℎ) je hmotnost elektronu (resp. díry). Coulombickou interakci ovšem 

nelze zcela zanedbat, je nutné provést patřičnou korekci. Energie základního stavu 

elektron-děrového páru je pak podle [11] 

  𝐸10 = 𝐸𝑔 +
𝜋2ℏ2

2𝑚𝑟𝑅2
− 1,786

𝑒2

4𝜋𝜀0𝜀𝑟𝑅
− 0,248𝐸𝑋 , (2.19) 

kde 𝑒 je elementární náboj, 𝜀0 permitivita vakua, 𝜀𝑟 relativní permitivita polovodiče a 

𝐸𝑋 je energie excitonu ve 3𝐷 polovodiči.  

Naproti tomu v režimu slabého kvantování, tedy za splnění podmínky  

  𝑅 ≫ 𝑎𝑋 , (2.20) 

mají největší vliv excitonové jevy a můžeme vyjít z energie pro exciton ve 3𝐷 

polovodiči. Kvantově rozměrový efekt pak aplikujeme na celý exciton. Stavy 

v nanokrystalu pak mají tvar 

 

  
𝐸𝑛𝑙,𝑛𝑋

= 𝐸𝑔 −
𝐸𝑋

𝑛𝑋
2

+  
ℏ2

2𝑚𝑋
(

𝜒𝑛𝑙

𝑅
)

2

, (2.21) 

přičemž 

  𝑚𝑋 = 𝑚𝑒 + 𝑚ℎ (2.22) 

je hmotnost excitonu [11]. 

Bohrův poloměr excitonu v diamantu činí pouhých 1,57 𝑛𝑚 především kvůli 

jeho malé permitivitě [7]. V experimentu budeme pracovat s nanodiamanty o 

velikostech 20 𝑛𝑚  a více. Kvantově rozměrový efekt u nich proto nebudeme 

uvažovat.  
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3  NV centra v diamantu 

 

Přírodní, dokonce i syntetické diamanty, obsahují značné množství cizích 

atomů. Čistý diamant je zcela čirý, ovšem tyto substituenty dodávají diamantům 

barevný nádech, mluvíme o tzv. barevných centrech. Jedná se o lokalizovaná 

luminiscenční centra podrobněji diskutovaná v kap. 1.5.  

Existuje více než 100 možných luminiscenčních defektů v diamantu [7]. 

Jedním z nich je například křemík, který se nachází především ve vzorcích vyrobených 

metodou CVD. Tvoří velice známá SiV (silicon-vacancy) centra, která vykazují silnou 

luminiscenci ve viditelné části spektra. Luminiscenční spektrum dvou vzorků s různě 

velkými nanokrystaly s SiV centry najdeme v grafu 3.1. Dalšími substitučními atomy 

mohou být třeba vodík, bor nebo také síra. Ovšem největší zastoupení má v diamantu 

ve většině případů dusík, který jej barví dožluta [7].  

Graf 3.1: Normované luminiscenční spektrum dvou vzorků nanodiamantů s SiV 

centry. Excitace 532 𝑛𝑚. Silná ZPL (zero-phonon line) na 738 𝑛𝑚.  
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Vysoké zastoupení dusíku mají diamanty typu I. Dusíkové atomy v diamantové 

mříži mohou tvořit různá uskupení. Nejjednodušeji je nahrazen jeden atom uhlíku 

jedním atomem dusíku. U tohoto substitučního atomu se pozoruje vibrační mód 

v infračervené oblasti na 7,44 𝜇𝑚. Při větších koncentracích mohou dusíkové atomy 

v mříži tvořit agregáty. Hovoříme o agregátech typu A, když je přítomen pouze jeden 

pár dusíkových atomů. V případě čtyř atomů dusíku kolem jedné vakance (volné místo 

– chybějící atom uhlíku) se jedná o agregát typu B [7].  

V této kapitole však budeme diskutovat nejznámější defekt v krystalové mříži 

diamantu, a to NV centrum. 

 

3.1  Struktura NV centra v mříži  

Po samotné vakanci a samotném substitučním atomu dusíku je NV centrum 

nejčastější defekt v krystalické mříži v diamantu. Částečně mohou vznikat přirozeně, 

ve většině případů se tvoří právě ze samotného substitučního atomu dusíku. Optickým 

poškozením vzorku vznikají v mříži vakance, při následném žíhání se vakance mohou 

zachytit u dusíkového atomu, a vnikne tak NV centrum.  

Jedná se tedy o bodový defekt tvořený atomem dusíku a vakancí, které 

nahrazují dva nejbližší sousedy atomů uhlíku v neporušené diamantové mříži. Tato 

struktura má symetrii 𝐶3𝑣 , dusík a vakance leží v krystalografickém směru [111]. 

Schéma NV centra v diamantové mříži nalezneme na obrázku 3.1. 

Obrázek 3.1: Struktura NV centra v diamantové mříži. N (oranžově) je atom 

dusíku, V je vakance, zeleně jsou vyznačeny 3 uhlíky C přímo sousedící s vakancí. 

Získáno z [2]. 
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3.2  Elektronické vlastnosti NV centra 

NV centrum se může vyskytovat ve dvou nábojových stavech NVˉ a NV0. 

Procesů v NVˉ centru se aktivně účastní 6 elektronů. Dusík poskytuje NV centru 2 

elektrony, které tvoří elektronový pár poblíž vakance. Je pětimocný, jeho tři zbylé 

elektrony jsou vázány kovalentními vazbami ke třem okolním uhlíkovým atomům. 

Další 3 elektrony poskytují centru tři uhlíkové atomy sousedící s vakancí. Dva z těchto 

elektronů tvoří kvazi-kovalentní vazbu, třetí je volný, avšak neustále si mění své 

pozice, takže 𝐶3𝑣  symetrie je zachována. Šestý elektron stavu NVˉ pochází 

z krystalové mříže, nejčastěji z dusíkových donorů, celkově je tedy stav NVˉ záporně 

nabitý. 

Dalším možným stavem centra je NV0, které vzniká ionizací stavu NVˉ. 

Navenek působí elektricky neutrálně. Tyto dva stavy lze nejlépe rozlišit na základě 

ZPL (kapitola 3.3.). Energetické stavy NV centra se nacházejí hluboko v zakázaném 

pásu diamantu [2,12]. Na obrázku 3.2 je energetické schéma stavů NVˉ a NV0. 

 

Obrázek 3.2: Energetické schéma stavů NVˉ a NV0, Hodnotám  1,945 𝑒𝑉 a 

2,156 𝑒𝑉  odpovídají ZPL, dále je vyznačen přechod na 1,190 𝑒𝑉  v infračervené 

oblasti. Základní i excitovaný stav NVˉ jsou tripletní ( 3𝐸 𝑎 3𝐴2) , metastabilní stavy 

orientované v diagramu více vpravo jsou singletní ( 1𝐴1 𝑎 1𝐸). U NV0 jsou základní i 

excitovaný stav dublet ( 2𝐴 𝑎 2𝐸), oddělený stav vpravo kvadruplet ( 4𝐴2). Získáno z 

[2]. 
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Na následujícím obrázku 3.3 je vykresleno podrobnější energetické schéma 

stavu NVˉ, především jsou vyznačeny zářivé a nezářivé procesy mezi jednotlivými 

stavy. 

Obrázek 3.3: Podrobné energetické schéma stavu NVˉ. Plnými šipkami jsou 

vyznačeny zářivé přechody, čárkovaně silné a čárkovaně-tečkovaně slabé nezářivé 

přechody mezi tripletními ( 3𝐸 𝑎 3𝐴2) a singletními ( 1𝐴1 𝑎 1𝐸) metastabilními stavy, 

zářivý přechod mezi singletními stavy je pozorován pouze při optické iluminaci. Čísla 

𝑚𝑠 = 0; ±1 mají význam spinového čísla, za přítomnosti magnetického pole dochází 

k sejmutí degenerace tripletních stavů. Získáno z [2]. 

 

Energetické stavy a ZPL lze teoreticky počítat například metodou konfigurační 

souřadnice popsanou v kapitole 1.5. V tomto případě se však nejedná o jediný 

substituční atom v krystalové mříži, ale o celé NV centrum. Výpočet je tak velmi 

složitý. Nejjednodušší aproximace nalezení vibrační struktury NV centra je omezení 

na jediný efektivní vibrační mód, který odpovídá vychýlení jader od jejich 

rovnovážných poloh. Uveďme například energie stavů  3𝐴2 𝑎 3𝐸 podle metody 

konfigurační souřadnice: 

  𝐸 3𝐴2
(𝑄) =

1

2
𝜔2𝑄2, (3.1) 

  𝐸 3𝐸 (𝑄) = 𝐸 3𝐸 (0) + 𝑎𝑄 +
1

2
(𝜔2 + 𝑏)𝑄2 , (3.2) 
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kde 𝑄 je konfigurační souřadnice, 𝐸 3𝐸 (0) je energie excitovaného stavu v rovnováze, 

𝑎  a 𝑏  jsou lineární a kvadratický vazebný parametr pro excitovaný stav  3𝐸 , 𝜔  je 

vibrační frekvence stavu  3𝐴2 a √𝜔2 + 𝑏 je vibrační frekvence stavu  3𝐸. 

 Lze vyjádřit relaxační energii jako  

  𝐸𝑅 = 𝑆ℏ√𝜔2 + 𝑏 , (2.22) 

kde 𝑆 je Huang-Rhysův faktor [2].  

 Pomocí metod ab initio lze vypočíst rovnovážné souřadnice poloh všech 

atomů, které se aktivně účastní NV centra, základního a excitovaného stavu. Stejně tak 

je možné určit energie ZPL [2]. 

 

3.3  Optické vlastnosti NV centra 

Charakteristickým prvkem pro NV centrum je jeho luminiscenční spektrum, ve 

kterém pozorujeme dva ostřejší píky. Jedná se o nulfononové čáry (ZPL) dvou 

možných stavů NVˉ a NV0, které již byly diskutovány. Pro NVˉ má ZPL hodnotu 

1,945 𝑒𝑉 (637 𝑛𝑚), pro NV0 2,156 𝑒𝑉 (575 𝑛𝑚). V emisním spektru lze pozorovat 

typická fononová křídla orientovaná od nulfononových čar směrem k delším vlnovým 

délkám [2,12,13,14,15].  

Tyto dva stavy NVˉ a NV0 nejsou stabilní, mohou na sebe přecházet díky 

ionizaci elektronu, který má stav NVˉ navíc. K této ionizaci dochází optickým 

čerpáním. Nyní budeme diskutovat možný vliv intenzity excitačního laseru na 

zastoupení těchto dvou stavů a také vliv vlnové délky excitace na procesy přepínání 

mezi těmito stavy.  

Pro účely studia ionizace elektronu v NV centru, a tedy konverze stavu NVˉ na 

stav NV0, je vhodné provést intenzitní závislost luminiscence. Při velice malé intenzitě 

excitace a pro danou excitační vlnovou délku se ve spektru prakticky nepozoruje stav 

NV0. Při zvyšování intenzity excitace se v normovaném spektru pozoruje vyšší 

zastoupení pásu odpovídajícímu NV0 na úkor NVˉ. Jednoduše řečeno, poměr 

luminiscence těchto dvou stavů se mění. Konverze na stav NV0 je možná 

z excitovaného stavu  NVˉ [14]. Studium tohoto jevu bude podrobněji diskutováno 

v experimentální části práce.  

Dále uvedeme možnou závislost na vlnové délce excitace. ZPL stavu NVˉ je 

na 637 𝑛𝑚, na této vlnové délce začíná absorpce stavu NVˉ a pokračuje až do cca 
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450 𝑛𝑚. Naproti tomu ZPL stavu NV0 je na 575 𝑛𝑚 a absorpce tohoto stavu nastává 

až do 400 𝑛𝑚. Je zřejmé, že při nízkých teplotách pro vlnové délky větší než 575 𝑛𝑚 

již nelze excitovat stav NV0. A také pro vlnové délky menší než 450 𝑛𝑚, kde již 

přestává absorbovat stav NVˉ, tento stav také nelze excitovat.  

Má se za to, že při kontinuálním svícení existuje uzavřený cyklus konverze 

stavů 𝑁𝑉− → 𝑁𝑉−∗ → 𝑁𝑉0 → 𝑁𝑉0∗ → 𝑁𝑉−, a pouze, když je tento cyklus uzavřený, 

tak lze pozorovat účinnou luminiscenci [13]. Hvězdička má význam excitovaného 

stavu.  Na obrázku 3.4 jsou vyobrazeny tyto cykly v různých rozmezích excitace.  

Obrázek 3.4: Grafické znázornění absorpčních spekter při nízké teplotě stavů 

NVˉ a NV0, zvýrazněny jsou vlnové délky ZPL a počátek absorpce. a) Vlnová délka je 

příliš malá pro excitaci stavu NVˉ na NVˉ*, cyklus není uzavřen, a tak nedochází 

k účinné luminiscenci. b) Optimální rozmezí vlnové délky pro excitaci.  c) Vlnová délka 

je příliš velká pro excitaci stavu NV0 na NV0*. Získáno z [13]. 

 

3.4  Aplikace NV centra 

NV centrum je velice důležitým systémem pro možné aplikace. Na základě 

jeho vlastností jej lze využít především pro kvantové počítání a komunikace, 

v nanotechnologiích nebo jako senzory [12]. 

NV centra jsou velmi stabilním systémem, navíc je možné je využít jako zdroje 

jednotlivých fotonů, což umožňuje využití v kvantové kryptografii.  
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Luminiscence NV center je závislá na mechanickém napětí a tlaku. NV centra 

jsou tedy vhodná pro vytvoření senzorů těchto veličin. Nezapomeňme, že se jedná o 

diamant, který má fantastické fyzikální vlastnosti. Tyto senzory pak mohou fungovat 

i v extrémních podmínkách.  

NV centra také umožňují poměrně přesné měření teploty objektů 

v nanometrové škále, a to díky teplotně závislému sejmutí degenerace stavů měřených 

pomocí magnetické rezonance. Teplotu lze měřit například v živých buňkách, 

v rozmezí od absolutní nuly do více než 200 °𝐶. 

Díky dlouhým časům spinové koherence je možné využít NV centrum ve 

skenovací magnetometrii. NV centrum se umístí na skenovací hrot a lze jím 

trojdimenzionálně mapovat povrch magnetických nanostruktur, nebo dokonce 

jednoho izolovaného spinu [12]. Na obrázku 3.5 je schéma takovéto sondy.  

 

Obrázek 3.5: Schéma sondy založené na NV centru v diamantovém hrotu. EPR 

je zkratka pro elektronovou paramagnetickou rezonanci. Získáno z [12]. 

 

Na NV centrech v diamantu je založeno mnoho dalších možných budoucích 

aplikací, jako je například měření koncentrace některých iontů, měření potenciálů 

buněčných membrán nebo třeba nukleární magnetická rezonance v nanometrovém 

měřítku [12]. 

Přestože existence NV centra je známá již velmi dlouho, přesto není dodnes 

zcela prostudováno a má velký potenciál pro další výzkum.  
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4  Integrovaná luminiscence (experimentální část) 

 

V této části uvedeme výsledky měření luminiscenčních spekter několika 

vzorků diamantu s NV centry a budeme je interpretovat. Nejprve však popíšeme 

všechny použité vzorky při měření a stručně je charakterizujeme.  

 

4.1  Charakterizace použitých vzorků 

Až na jednu výjimku – monokrystalický diamant s NV centry typu Ib 

s označením E6 vyrobený metodou CVD společností Element Six – jsou všechny 

vzorky komerčně dostupné nanodiamanty od společnosti Adamas Nanotechnologies. 

K dispozici jsme měli nanokrystaly o velikostech 20 𝑛𝑚, 30 𝑛𝑚, 40 𝑛𝑚, 90 𝑛𝑚 a 

140 𝑛𝑚  vyrobené metodou HPHT typu Ib v deionizované vodě. Příprava vzorků 

spočívala v nakapání suspenze na sklíčko, ze kterého byla voda odpařena. Množství 

pevné složky v suspenzi činilo 1 𝑚𝑔/𝑚𝑙 [16]. 

Velikosti nanokrystalů v jednotlivých vzorcích mají význam středních hodnot 

velikostí. Na obrázku 4.1 najdeme snímky z elektronového transmisního mikroskopu 

(TEM) vzorku 40 𝑛𝑚 . Dále na obrázku 4.2 jsou distribuční funkce velikostí 

nanokrystalů vybraných vzorků uvedené výrobcem [17].  

 

  Obrázek 4.1: TEM snímky roztoku s nanodiamanty. Vzorek 40 𝑛𝑚. Obrázek 

vlevo – měřítko: bílá úsečka je 1 𝜇𝑚, obrázek vpravo – měřítko: bílá úsečka je 0,5 𝜇𝑚. 

Získáno z [17]. 
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Obrázek 4.2: Distribuční funkce velikostí nanokrystalů u vzorků 40 𝑛𝑚 , 

30 𝑛𝑚 a 20 𝑛𝑚 . Na svislé ose je uvedeno procento objemu, který nanokrystaly o 

daných velikostech ve vzorku zabírají. Získáno z [17].  

Dalším významným faktorem pro jednotlivé vzorky je počet luminiscenčních 

NV center na jeden nanokrystal. Pro vzorek o velikosti 20 𝑛𝑚 výrobce uvádí 1 − 2 

NV centra, pro 30 𝑛𝑚 1 − 3 centra, pro 40 𝑛𝑚 1 − 4 centra. U větších vzorků jsou 

uvedeny tyto hodnoty: pro 90 𝑛𝑚  vzorek > 500  NV center a pro 140 𝑛𝑚 

nanokrystaly výrobce uvádí > 1600 NV center na jeden nanokrystal.  
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Skutečný počet NV center v jednom nanokrystalu se může od uvedeného počtu 

lišit. Nesmíme také zapomenout na fakt, že ne každý nanokrystal NV centrum 

obsahuje [17]. Na obrázku 4.3 je diagram zachycující zastoupení NV center 

v nanokrystalech vzorku o velikosti 40 𝑛𝑚. 

 

Obrázek 4.3: Diagram zachycující rozdělení počtu NV center v jednom 

nanokrystalu. Jedná se o vzorek 40 𝑛𝑚, u kterého výrobce uvádí 1 − 4 NV centra na 

jeden nanokrystal. Nanokrystaly s 1 − 4 NV centry mají skutečně nejvyšší četnost. 

Měřeno prof. Min Quyang, University of Maryland. Získáno z [17]. 

 

4.2  Luminiscenční měření za pokojové teploty 

V této kapitole uvedeme výsledky měření luminiscence za pokojové teploty. 

Měřeny byly všechny vzorky uvedené výše v kapitole 4.1, nanokrystaly budeme 

jednoduše označovat jejich velikostmi, tedy 20 𝑛𝑚, 30 𝑛𝑚, 40 𝑛𝑚, 90 𝑛𝑚 a 140 𝑛𝑚, 

monokrystalický diamant pak nese označení E6.  

Nejprve popíšeme typické emisní spektrum NV center na jednom konkrétním 

vzorku. Dále se zaměříme na vliv velikosti nanokrystalů na tvar spektra, také 

porovnáme luminiscenční spektra nanokrystalů s monokrystalem. Uvedeme také 

výsledky měření pro různé excitační vlnové délky jednoho konkrétního vzorku. 

V závěru této části pak budeme studovat vliv intenzity excitačního svazku na spektra, 

kdy očekáváme častější ionizaci elektronu ve stavech NVˉ při vyšší intenzitě excitace, 

a tedy vznik stavů NV0. To by se mělo projevit v naměřených spektrech.  
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Na obrázku 4.4 je nakreslené schéma experimentu pro měření luminiscence.  

Obrázek 4.4: Experimentální uspořádání luminiscence na odraz. Z – 

dielektrické zrcadlo, F – spektrální filtr, Č – čočka (vše dublety o 𝑓 = 10 𝑐𝑚 ), 

k detekci byl použit spektrograf se CCD detektorem. 

 

V naprosté většině případů (kdy právě neměříme vliv vlnové délky excitace na 

spektrum) byl pro excitaci v této kapitole použit DPSS (diodou čerpaný pevnolátkový) 

laser s aktivním médiem Nd:YVO4 (neodymem dopovaný vanadátový krystal) na 

vlnové délce 532 𝑛𝑚, což je druhá harmonická frekvence jeho typické emitované 

vlnové délky. Buzení tímto laserem bylo v kontinuálním režimu.  

V grafu 4.1 je luminiscenční spektrum nanokrystalu diamantu s NV centry o 

velikosti 140 𝑛𝑚. Svislými tečkovanými čarami jsou vyznačeny nulfononové čáry 

(ZPL) na vlnových délkách 575 𝑛𝑚 pro NV0 a 637 𝑛𝑚 pro NVˉ (při 13 𝐾). V grafu 

je velice nápadné fononové křídlo stavu NVˉ, které sahá až k infračerveným vlnovým 

délkám. 

V grafu 4.2 najdeme normovaná luminiscenční spektra všech velikostí 

nanokrystalů. Všechna spektra jsou korigována na spektrální citlivost detektoru. Ostrý 

pík na 800 𝑛𝑚 je pozůstatek z laseru. 
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Graf 4.1: Normované luminiscenční spektrum nanokrystalu diamantu s NV 

centry o velikosti 140 𝑛𝑚 . Kontinuální excitace na 532 𝑛𝑚 o intenzitě v ohnisku 

50 𝑊𝑐𝑚−2. V grafu jsou vyznačeny ZPL stavů NVˉ a NV0 (při 13 𝐾).  

Graf 4.2: Normovaná luminiscenční spektra nanokrystalů diamantu s NV 

centry o velikostech 20 𝑛𝑚, 30 𝑛𝑚, 40 𝑛𝑚, 90 𝑛𝑚 a 140 𝑛𝑚. Kontinuální excitace 

na 532 𝑛𝑚 o intenzitě v ohnisku 50 𝑊𝑐𝑚−2. 
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Z grafu 4.2 pozorujeme, že velikost nanokrystalu má na spektrum zásadní vliv. 

Čím menší nanokrystaly, tím jsou méně patrné nulfononové čáry a spektrum je širší, 

vysoce pravděpodobná je existence pozadí způsobená povrchem.  

Pro monokrystalický diamant s NV centry je rozdíl mezi ZPL ještě výraznější. 

Nulfononové čáry jsou ostřejší, obzvláště je to patrné u stavu NV0. Luminiscenční 

spektrum monokrystalu E6 v porovnání s nanokrystalickým diamantem o velikosti 

140 𝑛𝑚 nalezneme v grafu 4.3.   

Graf 4.3: Normovaná luminiscenční spektra monokrystalu E6 a nanokrystalů 

o velikosti 140 𝑛𝑚 . Kontinuální excitace na 532 𝑛𝑚 o intenzitě v ohnisku 

50 𝑊𝑐𝑚−2. 

 

Domníváme se, že v normovaných spektrech nanodiamantů pozorujeme nejen 

luminiscenci od NV center v objemu, ale také luminiscenci povrchových stavů. Podle 

[16] se jedná převážně o OH a C=O skupiny. U menších nanokrystalů je větší poměr 

povrchu vůči objemu nanokrystalu, luminiscence povrchu se tak projeví více. Počet 

NV center je navíc pro menší nanokrystaly velice malý, luminiscence NV center 

z objemu je proto mnohonásobně slabší. 

V kapitole 3.2 jsme diskutovali možnou závislost luminiscence na vlnové délce 

excitačního svazku. Provedli jsme měření luminiscenčního spektra vzorku 
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nanokrystalu o velikosti 140 𝑛𝑚  pro tři různé vlnové délky. Jednou z nich je již 

zmíněná druhá harmonická frekvence Nd:YVO4 laseru na 532 𝑛𝑚. Další dvě vlnové 

délky jsou na 543 𝑛𝑚 a 594 𝑛𝑚, jedná se o méně známé čáry emitované helium-

neonovým laserem.  

Tato tři normovaná spektra můžeme vidět v jednom grafu 4.4. Podstatné je, že 

vlnová délka 594 𝑛𝑚  má již nižší energii než ZPL stavu NV0 (575 𝑛𝑚 ). Touto 

vlnovou délkou tedy stav NV0 není excitován, nepozorujeme jej tedy 

v luminiscenčním spektru.   

Graf 4.4: Normovaná luminiscenční spektra nanodiamantu 140 𝑛𝑚  s NV 

centry. Kontinuální excitace na 532 𝑛𝑚, 543 𝑛𝑚  a 594 𝑛𝑚 . V grafu nejsou zcela 

spektrálně odfiltrovány excitační vlnové délky (ostré píky 543 𝑛𝑚 a 594 𝑛𝑚). 

 

Při vyšších vlnových délkách excitace (menší energii fotonů) se jednoznačně 

snižuje intenzita luminiscence stavu NV0, navíc při překročení vlnové délky 

odpovídající nulfononové čáře již nepozorujeme luminiscenci tohoto stavů vůbec (v 

grafu je navíc spektrálně odfiltrovaná). Pro vyšší vlnové délky excitace se také snižuje 

poměr ZPL stavu NVˉ oproti fononovému rozšíření, přesto i pro excitační vlnovou 

délku 594 𝑛𝑚 pozorujeme silnou luminiscenci, což nebylo očekáváno, jelikož cyklus 

konverze stavů diskutovaný v kapitole 3.3 by neměl být uzavřený [13]. Zřejmě je to 

způsobeno tím, že jsme měřili na vzorkách s vysokým počtem NV center. Autoři 
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článku [13] tento jev měřili na jediném NV centru. Měření v našem případě také 

probíhalo při pokojové teplotě, kdy luminiscence může být účinná i pro vyšší vlnové 

délky excitace. Podrobnější měření a analýzu tohoto jevu ponecháme k dalšímu studiu. 

Nyní budeme prezentovat závislost luminiscenčního spektra na intenzitě 

excitačního svazku při pokojové teplotě. Budeme sledovat hlavně poměry intenzity 

stavů NVˉ a NV0. Nejprve je nutné určit, jaká část spektra přísluší jakému stavu. 

Vhodná rozmezí jsme určili na základě časově rozlišených měření a [13], podrobnější 

komentář tak najdeme v kapitole 5. Volili jsme rozmezí 575 − 630 𝑛𝑚 pro stav NV0 

a 660 − 800 𝑛𝑚 pro NVˉ. U stavu NV0 rozmezí začíná na ZPL tohoto stavu a končí 

těsně pod ZPL stavu NV0. Fononové křídlo stavu NV0 však zasahuje až do stavu NVˉ, 

proto jsme volili rozmezí stavu NVˉ až od 660 𝑛𝑚. 

V grafu 4.5 najdeme závislost luminiscenčního spektra nanokrystalu diamantu 

o velikosti 140 𝑛𝑚 na intenzitě excitačního svazku na vlnové délce 532 𝑛𝑚.  

Graf 4.5: Normovaná luminiscenční spektra nanodiamantu 140 𝑛𝑚  s NV 

centry pro různé hodnoty intenzity excitace za pokojové teploty. Kontinuální excitace 

532 𝑛𝑚 o intenzitách v ohnisku 50 𝑊𝑐𝑚−2, 750 𝑊𝑐𝑚−2  a 2000 𝑊𝑐𝑚−2 . V grafu 

jsou jemně vyšrafovány oblasti zvolených rozsahů, které odpovídají stavům NV0 

(575 − 630 𝑛𝑚) a NVˉ (660 − 800 𝑛𝑚). 

 

Závislost spektra na intenzitě excitačního svazku jsme měřili pro více hodnot i 

při nízkých teplotách. Při pokojové teplotě je změna poměru stavů NVˉ a NV0 



 38 

zanedbatelná. Mírně se snižuje intenzita luminiscence stavu NV0. Podrobněji budeme 

tento experiment komentovat v následující kapitole 4.3. 

 

4.3  Teplotní závislost luminiscence 

V této kapitole budeme studovat závislost luminiscenčních spekter na teplotě. 

Měření jsme prováděli pro vzorky nanodiamantu o velikostech 20 𝑛𝑚, 90 𝑛𝑚  a 

140 𝑛𝑚. U vzorku 140 𝑛𝑚 jsme navíc provedli závislost na intenzitě při teplotě 13 𝐾.  

Uspořádání experimentu je téměř identické jako v předchozím případě, schéma 

uspořádání je na obrázku 4.4, vzorek byl umístěn v kryostatu. K excitaci byla opět 

použita druhá harmonická frekvence laseru Nd:YVO4 na vlnové délce 532 𝑛𝑚. 

V grafu 4.6 najdeme teplotní závislost spektra vzorku o velikosti 20 𝑛𝑚, jehož 

luminiscenční spektrum za pokojové teploty můžeme najít v grafu 4.2.  

Graf 4.6: Teplotní závislost normovaných luminiscenčních spekter 

nanodiamantu 20 𝑛𝑚  s NV centry. Kontinuální excitace na 532 𝑛𝑚  o intenzitě 

50 𝑊𝑐𝑚−2 . V grafu jsou vyznačeny ZPL stavů NVˉ a NV0. Ostrý pík na 800 𝑛𝑚 

pochází z laseru. 
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V grafu 4.6 jsou jednotlivá spektra vždy ekvidistantně posunuta směrem 

nahoru pro vyšší teploty. Z grafu je patrné, že v rozmezí teplot od 13 𝐾 do 150 𝐾 

dochází ve spektru pouze k minimálním změnám. Nejvíce patrný je při zvyšujících se 

teplotách pokles nulfononových čar, při pokojové teplotě již jsou ZPL jen těžko 

rozeznatelné. Charakter spektra se markantně změní mezi teplotami 150 − 200 𝐾. Při 

ochlazení vzorku na tuto teplotu pozorujeme značný nárůst intenzity v oblasti 550 −

700 𝑛𝑚, což by přibližně odpovídalo stavu NV0. 

V grafu jsou zaznamenatelné tzv. fononové repliky, které se nacházejí vpravo 

od nulfononových čar. Nulfononová čára tvoří ostrý pík. Z obrázku 1.4, který 

symbolizuje model konfigurační souřadnice, se zdá, že ve spektru se budou nacházet 

pouze ostré píky dané optickými přechody 𝐶 → 𝐷. Není tomu tak, jelikož výchozí a 

konečný stav pro optický přechod se mění v důsledku neustálého kmitání základního 

i vzbuzeného stavu. Optický přechod tak může skončit na hladině nižší nebo vyšší, 

která je posunuta o energii ±ℏ𝜔, případně ±2ℏ𝜔 atd. Hladké píky v grafu 4.6 (pro 

nižší teploty) vpravo od nulfononových čar se nazývají právě fononové repliky. Měly 

by být od sebe ekvidistantně vzdáleny o energii ℏ𝜔, kde 𝜔 je dána rovnicí (1.11) a 

jedná se o frekvenci kmitů mříže [3].  

Z počtu fononových replik ve spektru a jejich maxima lze odhadnout Huang-

Rhysův faktor 𝑆. Spektrum fononových replik je totiž dáno Poissonovým rozdělením. 

U vzorku 20 𝑛𝑚 není spektrum natolik názorné, abychom mohli určit faktor 𝑆, a tím 

i míru interakce centra s okolím. Při vyšších teplotách se fononové čáry ztrácejí a tvoří 

spíše kontinuální fononové křídlo.  

Na základě charakteru luminiscenčního spektra lze usoudit, jak silná je vazba 

mezi barevným centrem a okolím. Slabá vazba je charakteristická výraznou 

nulfononovou čarou a zanedbatelným fononovým křídlem. Středně silná vazba má 

nevýraznou ZPL a řadu fononových replik – to pozorujeme ve spektrech NV center. 

U silné vazby pak nulfononová čára zcela chybí a ve spektru je znatelné pouze široké 

fononové křídlo [3].  

Dále jsme měřili teplotní závislost pro vzorky o velikostech 90 𝑛𝑚 a 140 𝑛𝑚. 

Jejich luminiscenční spektra za pokojové teploty můžeme vidět v grafech 4.1 a 4.2. 

Teplotní závislost jejich luminiscenčních spekter je vynesena v grafech 4.7 a 4.8. 

Spektra pro jednotlivé teploty jsou opět ekvidistantně vertikálně posunuta. 
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 Graf 4.7: Teplotní závislost normovaných luminiscenčních spekter 

nanodiamantu 90 𝑛𝑚  s NV centry. Kontinuální excitace na 532 𝑛𝑚  o intenzitě v 

ohnisku 50 𝑊𝑐𝑚−2 . V grafu jsou vyznačeny ZPL stavů NVˉ a NV0. Patrné jsou 

fononové repliky obou stavů. Huang-Rhysův faktor 𝑆 ≅ 3. Drobný pík na 800 𝑛𝑚 

pochází z laseru. 
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 Graf 4.8: Teplotní závislost normovaných luminiscenčních spekter 

nanodiamantu 140 𝑛𝑚  s NV centry. Kontinuální excitace na 532 𝑛𝑚  o intenzitě v 

ohnisku 50 𝑊𝑐𝑚−2 . V grafu jsou vyznačeny ZPL stavů NVˉ a NV0. Patrné jsou 

fononové repliky obou stavů. Huang-Rhysův faktor 𝑆 ≅ 3. Drobný pík na 800 𝑛𝑚 

pochází z laseru. 
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U těchto dvou vzorků o velikostech 90 𝑛𝑚  a 140 𝑛𝑚  pozorujeme velice 

podobná naměřená spektra. U vzorku 140 𝑛𝑚 si můžeme povšimnout ještě poněkud 

vyšší nulfononové čáry než u vzorku 90 𝑛𝑚 pro všechny měřené teploty. Jinak je 

teplotní závislost prakticky identická. Oproti vzorku o velikosti 20 𝑛𝑚 lze nyní lépe 

identifikovat jednotlivé fononové repliky, maximální intenzity dosahuje třetí fononová 

čára, odtud můžeme usoudit, že Huang-Rhysův faktor 𝑆 ≅ 3, tedy že střední počet 

fononů, které se emitují při relaxaci, je právě 3.  

V kapitole 3.2 jsme diskutovali, jak se bude pravděpodobně chovat 

luminiscenční spektrum v závislosti na intenzitě excitačního svazku. Tento experiment 

jsme již prováděli i za pokojové teploty, výsledek nalezneme v grafu 4.5. K jistým 

změnám ve spektru sice došlo, ovšem tento efekt byl velice slabý.  

Experiment jsme zopakovali se vzorkem o velikosti 140 𝑛𝑚  při nejnižší 

dosažené teplotě v kryostatu 13 𝐾 s excitační vlnovou délkou 532 𝑛𝑚. Ještě jednou 

tedy v krátkosti zopakujeme studovaný problém. Chceme ukázat na nestabilitu stavů 

NVˉ a NV0 při vyšších intenzitách excitovaného svazku. Předpokládáme, že se 

negativně nabitý stav NVˉ vlivem vyšších optických výkonů bude ionizovat za 

dočasného vzniku stavu NV0. Připomeňme, že elektron, který je NV centru dodán, a 

způsobuje tak negativní náboj, pochází ve většině případů od donorů – substitučních 

atomů dusíku [14]. Tato konverze ze stavu NVˉ na stav NV0 není trvalá, při následném 

snížení intenzity excitačního laseru opět dostáváme původní spektra, která odpovídají 

použité intenzitě excitace.  

Stejně jako při měření za pokojové teploty i nyní je nutné vymezit rozsah 

vlnových délek pro stav NVˉ a NV0. Volba rozsahů 575 − 630 𝑛𝑚 pro stav NV0 a 

660 − 800 𝑛𝑚 pro NVˉ bude odůvodněna lépe v následující kapitole. Rozsahy jsme 

stanovili na základě rozdílných dob života těchto dvou stavů a ze znalosti ZPL obou 

stavů. Jak již bylo zmíněno, část stavu NV0 spektrálně zasahuje do stavu NVˉ, při 

nízkých teplotách je ovšem fononové křídlo spektrálně užší, a tedy oproti měření za 

pokojové teploty je tento přesah menší. Rozsahy jsou zde nutné pro podrobnější 

analýzu naměřených dat, kdy budeme poměřovat zastoupení stavů NVˉ a NV0 při 

různých intenzitách laseru.  

V grafu 4.9 najdeme luminiscenční spektrum vzorku nanodiamantů o velikosti 

140 𝑛𝑚, měření probíhalo za teploty 13 𝐾. K excitaci byl opět použit kontinuální 

laser o vlnové délce 532 𝑛𝑚.  
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Graf 4.9: Intenzitní závislost normovaných luminiscenčních spekter 

nanodiamantu 140 𝑛𝑚  s NV centry při teplotě 13 𝐾 . Kontinuální excitace na 

532 𝑛𝑚 . Měřeno pro 10 hodnot intenzit laseru 50 − 8250 𝑊𝑐𝑚−2 . V grafu jsou 

vyznačeny ZPL stavů NVˉ a NV0. 
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Je třeba podotknout, že naměřená spektra jsou normována na maximální 

hodnotu, která ovšem odpovídá vlnové délce 710 𝑛𝑚. Pás stavu NVˉ se tedy prakticky 

nemění. To ovšem neplatí pro stav NV0. Z grafu 4.9 je patrné, že při vzrůstající 

intenzitě laseru se zvyšuje intenzita luminiscence stavu NV0. Nejlépe tento efekt 

vidíme na ZPL stavu NV0 na 575 𝑛𝑚. 

Pro lepší analýzu zastoupení stavů NVˉ a NV0 jsme spektra normovali na 

celkovou plochu pod grafem funkce, tedy na celkovou intenzitu luminiscence 

integrovanou ve spektru. Výsledek tohoto normování najdeme v grafu 4.10.  

Graf 4.10: Intenzitní závislost luminiscenčních spekter nanodiamantu 140 𝑛𝑚 

s NV centry při teplotě 13 𝐾. Kontinuální excitace na 532 𝑛𝑚. Měřeno pro 10 hodnot 

intenzit laseru 50 − 8250 𝑊𝑐𝑚−2. Normováno na plochu pod grafem.  

 

Z grafu 4.10 vidíme, že se při vyšší intenzitě excitace jednak zvyšuje intenzita 

luminiscence stavů NV0, ale zároveň se snižuje intenzita luminiscence stavu NVˉ 

právě na úkor druhého stavu.  

V grafu 4.11 je znázorněno zastoupení stavů NVˉ a NV0, které jsme určovali 

z ploch luminiscenčních spekter v rozmezích 575 − 630 𝑛𝑚 pro stav NV0 a 660 −

800 𝑛𝑚  pro stav NVˉ. Výsledné hodnoty jsou posunuty a přeškálovány tak, aby 

patřily do intervalu 〈0,1〉.  V grafu je rovněž znázorněn poměr zastoupení stavů NV0 
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ku NVˉ v závislosti na intenzitě laseru (pravá vertikální osa). Poměrem zastoupení 

stavů je na mysli plocha pod grafem spektra v daných rozmezích vlnových délek.  

Graf 4.11: Zastoupení stavů NVˉ a NV0 (červené a zelené čtverce, levá 

vertikální osa) v závislosti na intenzitě laseru a poměr zastoupení stavů NVˉ a NV0 

v závislosti na intenzitě laseru v procentech (černé kroužky, pravá vertikální osa). 

Kontinuální excitace na 532 𝑛𝑚  při teplotě 13 𝐾 . Měřeno pro 10 hodnot intenzit 

laseru 50 − 8250 𝑊𝑐𝑚−2. 

 

Z grafu je zřejmé, že skutečně vlivem silného buzení dochází ke konverzi části 

stavů NVˉ na stavy NV0, přičemž celkový počet stavů zůstává prakticky stejný. Tento 

efekt není v závislosti na výkonu laseru lineární, dochází při něm zjevně k saturaci 

[14]. 

V této kapitole jsme pozorovali luminiscenční spektra vzorků nanodiamantu 

s NV centry. Zjistili jsme, že velikost nanokrystalů má na tvar spektra zásadní vliv, 

domníváme se, že hlavní příčinou jsou defekty na povrchu nanokrystalů. Studovali 

jsme závislost luminiscenčních spekter na vlnové délce a intenzitě excitace a také na 

teplotě. Z intenzitně závislých měření jsme prokázali konverzi stavů NVˉ na stavy 

NV0. 
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5  Časově rozlišená luminiscence (experimentální část) 

 

V předchozí kapitole jsme získali některé informace o NV centrech v diamantu 

na základě podoby luminiscenčních spekter a jejich chování při změnách vlnové délky 

a intenzity excitace, případně při změnách teploty. V této části budeme studovat 

dynamiku luminiscence NV center.  

Budeme měřit doznívání luminiscence, které jsme zmiňovali v kapitole 1.4, za 

pomoci rozmítací kamery, jejíž činnost byla podrobně diskutována v kapitole 1.6.6. 

Půjde nám především o to, zjistit doby života stavů NVˉ a NV0.  

Pracovali jsme se vzorky nanodiamantů o velikostech 20 𝑛𝑚, 30 𝑛𝑚, 40 𝑛𝑚, 

90 𝑛𝑚 a 140 𝑛𝑚 a monokrystalickým diamantem E6. K excitaci byl použit laserový 

systém Spectra Physics složený z titan-safírového laseru Tsunami 3960 a 

regenerativního optického zesilovače Spitfire PRO-F1XP. Pro laditelnost byl dále 

použit optický parametrický zesilovač TOPAS-F-UV2. Systém pracuje v pulsním 

režimu, délka pulsů činí 100 𝑓𝑠 s opakovací frekvencí 1 𝑘𝐻𝑧. 

Uspořádání pro měření časově rozlišené luminiscence najdeme na obrázku 5.1. 

Obrázek 5.1: Experimentální uspořádání pro časově rozlišenou luminiscenci. 

Z – dielektrické zrcadlo, IF – intenzitní filtr, F – spektrální filtr, C – clonka, Č – čočka 

(vše dublety o 𝑓 = 10 𝑐𝑚), k detekci byla použita rozmítací kamera se spektrografem.  
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Nejprve bylo nutné, jak již bylo komentováno v předchozích kapitolách, určit 

rozmezí vlnových délek odpovídající dvěma stavům NVˉ a NV0. Pro konkrétní vzorek 

nanodiamantu o velikosti 140 𝑛𝑚 jsme nejprve provedli rozbor, kdy jsme analyzovali 

charakter doznívání jednotlivých frekvenčních složek, krok jsme volili po 20 𝑛𝑚.  

V grafu 5.1 najdeme dohasínání luminiscence vzorku o velikosti 140 𝑛𝑚 pro 

vlnové délky od 570 𝑛𝑚 𝑑𝑜 750 𝑛𝑚 s krokem po 20 𝑛𝑚 v logaritmickém měřítku.  

Graf 5.1: Dohasínání normované luminiscence pro vlnové délky v rozmezí 

570 − 750 𝑛𝑚  s krokem po 20 𝑛𝑚  v logaritmické škále vzorku nanodiamantů o 

velikosti 140 𝑛𝑚. Časový rozsah rozmítací kamery 50 𝑛𝑠, pulzní excitace, špičková 

intenzita 1,6 ∙ 1012 𝑊𝑐𝑚−2 na vlnové délce 480 𝑛𝑚. 

 

Očekáváme dohasínání intenzity luminiscence ve tvaru rovnice (1.7), tedy ve 

tvaru exponenciálního doznívání. V logaritmické škále bychom měli v případě 

jednoho optického přechodu pozorovat přímky. Sklon jednotlivých přímek se ovšem 

trochu mění, tento fakt budeme diskutovat později. Nyní se zaměřme na závěrečný 

úsek grafu okolo 40 𝑛𝑠. Je zřetelně vidět, že v oblasti okolo 650 − 670 𝑛𝑚 (modrá 

křivka) dochází ke skoku sklonu přímky, a tedy i konstanty doznívání luminiscence.  

Z tohoto měření, z [13] a také při uvážení faktu, že nulfononové čáry stavů NV0 

a NVˉ se nacházejí na hodnotách 575 𝑛𝑚  a 637 𝑛𝑚 , jsme se rozhodli při dalším 
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zpracovávání dat přisoudit stavu NV0 rozsah vlnových délek 575 − 630 𝑛𝑚 (konec 

před ZPL stavu NVˉ) a stavu NVˉ přisoudit rozsah 660 − 800 𝑛𝑚. V žádném případě 

není tvrzeno, že tyto dva stavy emitují pouze ve zvolených rozsazích vlnových délek, 

frekvenčně se stavy překrývají, fononové křídlo stavu NV0 zasahuje až do stavu NVˉ. 

Toto rozdělení slouží pouze k určení dob života těchto dvou stavů [19].  

Nyní se již budeme zabývat pouze stavy NV0 a NVˉ, cílem bude z naměřených 

dat získat informace o dobách života těchto dvou stavů.  

V grafech 5.2 a 5.3 najdeme dohasínání luminiscence stavů NVˉ a NV0 pro 

všechny měřené velikosti nanokrystalů.  

Graf 5.2: Dohasínání normované luminiscence stavu NVˉ vzorků s označením 

20 𝑛𝑚, 30 𝑛𝑚, 40 𝑛𝑚, 80 𝑛𝑚 a 140 𝑛𝑚. Intenzita byla integrována v oblasti 660 −

800 𝑛𝑚 . Časový rozsah rozmítací kamery 50 𝑛𝑠 , špičková intenzita 1,6 ∙

1012 𝑊𝑐𝑚−2 na vlnové délce 480 𝑛𝑚. Dolní graf je v logaritmické škále. Fitovanou 

funkcí je dvoj-exponenciála ve tvaru 𝐼(𝑡) = 𝐴1𝑒
−

𝑡

𝜏1 + 𝐴2𝑒
−

𝑡

𝜏2 . 
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Graf 5.3: Dohasínání luminiscence stavu NV0 vzorků s označením 20 𝑛𝑚 , 

30 𝑛𝑚 , 40 𝑛𝑚 , 80 𝑛𝑚  a 140 𝑛𝑚 . Intenzita byla integrována v oblasti 575 −

630 𝑛𝑚 . Časový rozsah rozmítací kamery 50 𝑛𝑠 , špičková intenzita 1,6 ∙

1012 𝑊𝑐𝑚−2 na vlnové délce 480 𝑛𝑚. Dolní graf je v logaritmické škále. Fitovanou 

funkcí je dvoj-exponenciála ve tvaru 𝐼(𝑡) = 𝐴1𝑒
−

𝑡

𝜏1 + 𝐴2𝑒
−

𝑡

𝜏2 . 

 

Rozhodli jsme se fitovat pomocí dvoj-exponenciální funkce jednak z důvodu 

zmíněného výše – sklon přímky se u jednotlivých vzorků mění, ale také proto, že se 

rychlá složka mění s velikostí nanokrystalů. Nás však bude převážně zajímat pomalejší 

složka, která v případě stavu NVˉ popisuje přechod  3𝐸 →  3𝐴2 a v případě stavu NV0 

přechod 2𝐴 →  2𝐸 [2]. 

V tabulce 5.1 nalezneme parametry fitů 𝜏1 a 𝜏2, tedy doby života stavů NVˉ a 

NV0 pro různé velikosti nanokrystalů diamantu (𝜏1) a také rychlou složku (𝜏2). Stejné 
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měření jsme provedli i pro monokrystalický diamant E6, graf již nebudeme 

prezentovat, pouze uvedeme výsledné doby života rovněž v tabulce 5.1.  

 

𝑉𝑧𝑜𝑟𝑒𝑘 
𝑵𝑽ˉ 𝑵𝑽𝟎 

𝝉𝟏 [𝒏𝒔]  𝜏2 [𝑛𝑠] 𝝉𝟏 [𝒏𝒔] 𝜏2 [𝑛𝑠] 

20 𝑛𝑚 𝟏𝟓, 𝟑 ± 𝟎, 𝟖 3,9 ± 0,2 𝟏𝟒, 𝟓 ± 𝟎, 𝟔 3,2 ± 0,1 

30 𝑛𝑚 𝟏𝟕 ± 𝟑 3,5 ± 0,6 𝟏𝟖 ± 𝟓 3,8 ± 0,9 

40 𝑛𝑚 𝟏𝟗 ± 𝟒 4,7 ± 0,7 𝟐𝟓 ± 𝟕 4,9 ± 0,7 

90 𝑛𝑚 𝟏𝟕 ± 𝟐 4,2 ± 0,6 𝟐𝟕 ± 𝟏𝟎 6 ± 1 

140 𝑛𝑚 𝟏𝟔 ± 𝟐 3,9 ± 0,7 𝟑𝟎 ± 𝟏𝟐 5 ± 2 

𝐸6 𝟐𝟐 ± 𝟏 5 ± 2 𝟑𝟒 ± 𝟏𝟒 5 ± 1 

Tabulka 5.1: Doby života stavů NVˉ a NV0 pro vzorky nanodiamantů o 

velikostech 20 𝑛𝑚, 30 𝑛𝑚, 40 𝑛𝑚, 90 𝑛𝑚 a 140 𝑛𝑚 a monokrystalického diamantu 

E6. 

Rychlá složka 𝜏2  má pravděpodobně význam nezářivého přechodu do 

metastabilního singletního stavu  3𝐸 → 1𝐴1 u stavu NVˉ, možné přechody jsou na 

obrázku 3.3. Rychlá složka pro stav NV0 je pravděpodobně opět nezářivý přechod 

 2𝐴 →  4𝐴2 [2], energetický diagram je na obrázku 3.2. 

Z tabulky 5.1 vidíme jasný trend, doba života stavů se zkracuje s menšími 

rozměry nanokrystalů, pouze u stavu NVˉ je doba života pro vzorky o velikostech 

40 𝑛𝑚, 90 𝑛𝑚 a 140 𝑛𝑚 přibližně stejná. Zkracování doby života je dáno tím, že na 

povrchu nanokrystalů existují pasťové stavy, nosiče zde mohou nezářivě 

rekombinovat. U menších nanokrystalů je větší poměr plochy povrchu k objemu 

nanočástic, zhášení v důsledku povrchu se tedy projeví více. NV centra jsou u menších 

nanokrystalů v průměru blíže k povrchu. 

Je třeba poznamenat, že doba dohasínání luminiscence 𝜏 je dána rovnicí (1.3), 

je tedy zřejmé, že k výsledné době života 𝜏 měřené v experimentu přispívá i nezářivá 

složka. Změřené doby života jsme přiřadili k jednotlivým energetickým přechodům. 

Pomalé složky pro stav NVˉ popisují přechod  3𝐸 →  3𝐴2, pro stav NV0 se jedná o 

přechod  2𝐴 →  2𝐸 . Rychlá složka je spojována s přechodem do metastabilních 

nezářivých stavů.  
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V této kapitole byla provedena časově rozlišená měření luminiscence všech 

vzorků na rozmítací kameře. Nejprve jsme vymezili spektrální rozsahy stavů NVˉ a 

NV0, což bylo následně použito pro stanovení doby života těchto dvou stavů. 

Jednotlivé složky jsme přiřadili k daným přechodům v energetickém schématu. 

Diskutovali jsme vliv velikosti nanokrystalů na výslednou dobu života. 
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Závěr 

 

V této práci jsme se většinu času věnovali NV centrům v krystalickém a 

obzvláště pak v nanokrystalickém diamantu.  Metodami laserové spektroskopie jsme 

studovali jejich energetickou strukturu a dynamiku nosičů náboje.  

Měřenými vzorky byly krystalický diamant E6 s NV centry vyrobený metodou 

CVD a dále nanokrystaly diamantu s NV centry o velikostech 20 𝑛𝑚, 30 𝑛𝑚, 40 𝑛𝑚, 

90 𝑛𝑚 a 140 𝑛𝑚 vyrobené metodou HPHT. 

Byla změřena luminiscenční spektra všech vzorků, na kterých jsme označili 

nulfononové čáry dvou možných stavů NVˉ a NV0 a přiřadili je k zářivým přechodům 

v energetickém schématu. Byla studována chování spekter pro různé velikosti 

nanokrystalů. Se zmenšující se velikostí nanokrystalů spektra ztrácí kontrast – 

nulfononové čáry zanikají. Důvodem je velice nízká koncentrace NV center ve 

vzorcích o menších rozměrech a vliv povrchu.  

 Pro vzorek nanodiamantu o velikosti 140 𝑛𝑚  jsme měřili závislost 

luminiscenčního spektra na vlnové délce excitačního svazku, ovšem nepozorovali 

jsme výrazný pokles účinnosti luminiscence (jako autoři v [13]) ani při vlnové délce 

excitace nad nulfononovou čarou stavu NV0. Dále jsme studovali závislost spektra na 

intenzitě excitačního svazku, odkud je zřejmá konverze části stavů NVˉ na NV0 při 

vyšších intenzitách laseru pocházející z ionizace elektronu stavu NVˉ. Tento jev jsme 

pozorovali především při měřeních za nízkých teplot.  

 Pro vzorky nanodiamantů o velikostech 20 𝑛𝑚 , 90 𝑛𝑚  a 140 𝑛𝑚  jsme 

proměřili teplotní závislost luminiscence. U všech vzorků jsme pozorovali typické 

ostřejší a vyšší nulfononové čáry a také výrazné fononové repliky. K největší změně 

spekter došlo při teplotě mezi 150 − 200 𝐾. Z tvaru fononového křídla jsme určili 

Huang-Rhysův faktor 𝑆 ≅ 3, z čehož lze usoudit, že exciton-fononová vazba je v NV 

centech středně silná.  

 Pro vzorek o velikosti 140 𝑛𝑚  jsme navíc podrobně změřili závislost na 

intenzitě excitačního laseru při teplotě 13 𝐾. Určili jsme zastoupení stavů NVˉ a NV0 
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při různých intenzitách a jejich poměr, odkud jsme prokázali, že dochází k foto-

konverzi na stav NV0 ze stavu NVˉ. 

 Dále jsme měřili pomocí rozmítací kamery časově rozlišená spektra vzorků 

nanodiamantů o velikostech 20 𝑛𝑚 , 30 𝑛𝑚 , 40 𝑛𝑚 , 90 𝑛𝑚  a 140 𝑛𝑚  a také 

monokrystalického diamantu E6. Pozorovali jsme dohasínání luminiscence spojené 

s NV centry na škále jednotek až desítek nanosekund, výsledky detailně shrnuje 

tabulka 5.1.  

Změřená doba života se zkracuje pro menší nanokrystaly. Za tímto efektem 

stojí pasti na povrchu nanokrystalů, které nezářivými přechody zkracují celkovou dobu 

života excitovaných nosičů. 
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Seznam použitých zkratek 

 
NV centrum  Nitrogen-Vacancy centrum (dusík-vakance) 

SiV centrum  Silicon-Vacancy centrum (křemík-vakance) 

CCD  Charge Coupled Device (zařízení s vázanými náboji) 

MIS  Metal-Insulator-Semiconductor (kov-izolátor-polovodič) 

MCP  Micro-Channel Plate (mikro-kanálová destička) 

lh  light hole (lehká díra) 

hh heavy hole (těžká díra) 

HPHT  High Pressure, High Temperature (vysoký tlak, vysoká teplota) 

CVD  Chemical Vapour Deposition (depozice z plynné fáze) 

ZPL  Zero-Phonon Line (nulfononová čára) 

EPR  Electron Paramagnetic Resonance (elektronová paramag. rezonance) 

TEM  Transmission Electron Microscopy (transmisní el. mikroskopie) 

DPSS laser Diode-pumped solid-state laser (diodou čerpaný pevnolátkový laser) 

YVO4  Yttrium Orthovanadate (yttrium vanadát) 

 


