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akadēmijas  Senāts  apstiprināja  balvu
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zinātnieku  balva  tika  piešķirta
Dr.phys. Jānim Šmitam (LU Lāzeru
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mērījumi  ar  slāpekļa-vakances
centriem  dimantā”  Dr.phys. F.H.
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Studijas Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē
Jānis  Šmits  uzsāka  2010.  gadā,  iegūstot  bakalaura,  maģistra  un  doktora
grādus. Bakalaura posmā Jānis strādāja Latvijas Universitātes Lāzeru Centrā,
kur  zinātniskā  darbība  notika  teorētiskās  atomu  fizikas  lauciņā,  meklējot
risinājumus, kas ļautu iegūt spina-saspiestus stāvokļus sārmu metālu atomus
un  molekulās  vienkāršotos  eksperimentālos  apstākļos.  Maģistra  un  doktora
studiju laikā Jānis Šmits pievērsās slāpekļa-vakances defektiem dimantā. Šis
defekts  daudzos  aspektos  ir  līdzīgs  līdz  šim  pētītajām  atomu  sistēmām  -
salīdzinoši ilgs koherences laiks, optiski spin-polarizējams, vienlaicīgi saglabājot
vairākas  cietvielas  īpašības,  kas  padara  to  pievilcīgu  kā  pamatu  jaunākās
paaudzes  kvantu  sensoru  izveidei.  Maģistra  darba  ietvaros  tika  pētīta  to
koherences  īpašības  atkarībā  no  defektu  koncentrācijas,  un  uz  šī  pamata
veidota magnētiskā mikroskopa veiktspēja.

Doktorantūras  pirmo  gadu  Jānis  pavadīja  ASV  Albukerkē,  izmantojot  Baltic
American  Freedom Foundation  stipendiju.  Strādāja  Ņūmeksikas  Universitātē
profesora  Viktora  Akostas  grupā.  Pētījumu  virsmērķis  bija  iegūt  augstas
izšķirtspējas kodolu magnētiskās rezonanses signālus ar Jāņa mīļāko defektu.
Optimālos eksperimentālos apstākļos ar NV centriem magnētiskās rezonanses
signālus teorētiski būtu iespējams iegūt no nanomēroga tilpumiem, kam būtu
plaši pielietojumi bioloģijā, piemēram, atsevišķu šūnu magnētiskās rezonanses
tomogrāfijā. Eksperimentālā realizācija gan izrādījās sarežģītāka nekā oriģināli
plānots, bet akadēmiskā sadarbība turpinājās arī pēc Jāņa atgriešanās Latvijā,
strādājot attālināti vai dodoties īslaicīgākās vizītēs. Pēc diviem gadiem darba
pūliņi vainagojās panākumiem rakstā žurnālā Science Advances, demonstrējot
augstas  spektrālās  ižķirtspējas  pikolitru  mēroga  kodolu  magnētiskās
rezonanses spektrus, kas iegūti ar NV centriem dimantā. Šie rezultāti sastādīja
būtisku daļu Jāņa Šmita doktora disertācijā. Pašlaik Jānis turpina darbu pie šīs
tēmas  kā  pētnieks  Ņūmeksikas  Universitātē,  meklējot  risinājumus  metodes
signāla-trokšņa  attiecības  uzlabošanā,  izmantojot  pētāmās  vielas  spinu
hiperpolarizāciju.


