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Úvod
Spintronika je odvětví elektroniky, které využívá spin nosičů náboje k ucho-

vávání a přenosu dat.Většina spintronických součástek je tvořena tenkými vrst-
vami feromagnetů, jejichž významnou vlastností je magnetická anizotropie. Určo-
vání magnetických vlastností, včetně jejich anizotropie v tenkých feromagnetech
je možné pomocí magnetooptických a magnetotransportních metod [1][2].

Magnetotransport je standardní metodou pro určování anizotropie. Metoda je
velice citlivá na magnetické vlastnosti materiálu, ale je relativně komplikovaná
kvůli nutnosti litografické úpravy potřebné proměření. Výhodou magnetooptiky je
na rozdíl od magnetotransportu snadný způsob měření, který nevyžaduje litografii.
Optické metody navíc poskytují dodatečné volné parametry, jako je prostorové
rozlišení dané velikostí stopy a polarizaci, umožňující studovat snadno i anizotropní
příspěvky k měřenému signálu (např. z krystalové mříže).

Hlavním cílem této práce je srovnání obou metod na známém vzorku GaMnAs.
Pomocí současné detekce magnetooptického Voigtova jevu a jeho magnetotrans-
portní analogie - planárního Hallova jevu, porovnáme možnosti magnetooptiky a
transportu pro určování magnetických vlastností tenkých filmů. Z měření planár-
ního Hallova pak navíc určíme anizotropní konstanty.

Práce navazuje na bakalářskou práci Bc. Wohlratha [1] a diplomovou práci
Mgr. Kimáka [3], kteří studovali Voigtův jev a magnetický lineární dichroismus
v magnetickém polovodiči GaMnAs. V této práci je experimentální uspořádání z
předchozích prací doplněno o možnost prostorového rozlišení, a zároveň je rozšířeno
o magnetotransportní měření. To nám umožňuje přímé srovnání obou metod za
stejných experimentálních podmínek.
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1. Feromagnety
Feromagnetismus je jednou z forem magnetického uspořádání. Jedná se o jev,

při kterém materiál vykazuje spontánní magnetizaci, díky výměnné interakci mezi
magnetickými ionty.

Makroskopickým projevem magnetismu v materiálech je vznik domén. Domény
jsou oblasti s obecně různými směry magnetizace. Rozdělení feromagnetu do do-
mén je výsledkem minimalizace energie. Magnetizační proces v těchto materiálech
souvisí s potlačením až odstraněním domén se zvyšujícím se magnetickým polem.
Pokud dostatečně snížíme pole, dojde k vytvoření doménové struktury, což vede ke
vzniku hysteretického chování. Samotné tvoření domén je důsledkem magnetické
anizotropie, ta také udává směr magnetizace v doménách [4].

1.1 Magnetická anizotropie ve feromagnetech
Magnetická anizotropie je vlastnost, která uděluje preferovaný směr spinu sys-

tému, který nemusí být shodný s vnějším směrem magnetického pole. U permanent-
ních magnetů je magnetická anizotropie silná, zatímco pro materiály magneticky
"měkké"bude magnetická anizotropie téměř nulová [4].

Spontánní magnetizace feromagnetů úzce souvisí s volnou energií. Nejjedno-
dušším modelem pro magentizaci jednodoménových feromagnetů je Stoner - Wo-
hlfartův model. Máme zmagnetovaný elipsoid s uniaxiální anizotropií, tzv. Stoner
- Wohlfartovu částici, která je vložena do magnetického pole pod úhlem α vzhle-
dem k ose anizotropie (obr. 1.1). Magnetické pole působí v rovině vzorku. Hustota
energie je dána vztahem

Etot = Ku sin2(θ) − µ0MH cos(α − θ) (1.1)
kde Ku je a uniaxiální anizotropní konstanta a θ je úhel mezi magnetizací

M a osou anizotropie, H je velikost vnějšího magnetického pole, α je úhel mezi
magnetickým polem a osou anizotropie dle nákresu v (obr. 1.1)[4]. První člen je
energetickým příspěvkem anizotropie a druhý je příspěvkem vnějšího pole. Pokud
je směr magnetizace shodný se směrem vnějšího pole, je tento člen minimální, což
definuje snadnou osu magnetizace.

K celkové volné energií přispívají energie související např. s růstovým napětím
nebo tvarem vzorku. My se omezíme na zjednodušený popis pomocí uniaxiální a
kubické anizotropie - detaily viz kap. 2.

Minimalizací hustoty energie v závislosti na směru vnějšího pole ϕH získáme
jedno nebo více minim. Jedno minimum nastává, když je pole silné a magnetizace
plynule sleduje směr vnějšího pole. Více minim odpovídají případu, kdy je vnější
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Obrázek 1.1: Stoner-Wohlfartova částice (H je magnetické pole, M směr magneti-
zace, přerušovaná čára – osa anizotropie) [4].

pole srovnatelně silné a tehdy se také projevuje magnetická anizotropie vzorku.
Tu lze studovat různými magnetometrickými metodami (např. VSM, SQUID).
Velice efektivním způsobem je pak využití magneto-transporních jevů, zejména
anizotropní magnetorezistence.

1.2 Anizotropní magnetoresistence
Magnetoresistence (MR) je vlastnost vodivého materiálu, která popisuje změnu

jeho elektrického odporu působením vnějšího magnetického pole. Všechny kovy,
včetně nemagnetických, jsou magnetorezistentní.

Mezi MR jevy se řadí také anizotropní magnetorezistence (AMR), která popi-
suje změnu odporu v závislosti na relativní orientaci proudu a magnetizace. Odpor
se liší o několik procent, pokud je směr proudu protékající vzorkem paralelní nebo
kolmý k magnetizaci, což je část AMR nekrystalického původu. Závisí tedy pouze
na úhlu mezi směrem proudu a magnetizací. Další komponenta přispívající k AMR
je způsobená krystalickou strukturou materiálu [5].

1.3 Planární Hallův jev
Klasický Hallův jev se projevuje ve vodiči či polovodiči, kterým protéká proud

a je v přítomnosti magnetického pole. Složka magnetického pole kolmá ke směru
proudu působí na pohybující se náboje a na bočních stěnách vodiče se objevuje tzv.
Hallovo napětí. Kromě klasického existuje několik druhů Hallových jevů, které jsou
více či méně analogické ke klasickému Halově jevu, avšak mají odlišný fyzikální
původ [4]. V této práci se věnujeme výhradně planárnímu Hallovu jevu. Planární
Hallův jev (PHE) je jen jiné označení pro transversální AMR. Podobně jako v
klasickém Hallově jevu, působením magnetizace v rovině vzorku, kterým protéká
proud, vznikne příčné napětí, jehož velikost však závisí na úhlu mezi magnetizací
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a proudem. Složky elektrického pole v rovině vzorku lze zapsat jako

Ex = jρ⊥ + j(ρ∥ + ρ⊥) cos2 ϕM

Ey = j(ρ∥ − ρ⊥) sin ϕM cos ϕM (1.2)

kde j je hustota proudu, ρ∥ a ρ⊥ je rovnoběžná a kolmá složka odporu [6]. Z
rovnice (1.2) lze vyjádřit Hallovo napětí

VP HE = jw∆ρ sin ϕM cos ϕM (1.3)
kde w je šířka vzorku a ∆ρ = (ρ∥ − ρ⊥) . Odvozeno v [4].

Vztah (1.3) lze převést na Hallovský Rxy:

Rxy = kM2

t
sin(2ϕM) (1.4)

kde t je tloušťka vzorku, ϕM je úhel mezi směrem proudu a magnetizací a k
je konstanta související s anizotropní magnetorezistencí [7]. Koeficient planárního
Hallova jevu je RP HE = kM2

t
. Vztah (1.4) lze zavést jako

Rxy = RP HE sin(2ϕM) (1.5)
kde RP HE je koeficient PHE.
Z měření Rxy jsme schopni určit polohy magnetizace a magnetické anizotropie

jako jak bude ukázáno v kap. 4.1.

1.4 Magnetooptické jevy ve ferromagnetech
Dalším užitečným nástrojem pro studium magnetické anizotropie představují

tzv. magneto-optické jevy. Jedná se o jevy, při kterých dochází k interakci elektro-
magnetické vlny s magnetickou, což vede na změnu polarizačního stavu dopadají-
cího světla látkou [1]. Pokud je vlnový vektor kolmý na směr magnetizace, můžeme
pozorovat jeden z MO jevů tzv. magnetický lineární dichroismus (MLD).

MLD označuje změnu v odrazivosti světla kolmého a rovnoběžného k mag-
netizaci a důsledkem této změny může dojít ke stočení polarizační roviny, což
označujeme jako Voigtův jev, jak je znázorněno na obr. (1.2).
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Obrázek 1.2: Rotace roviny polarizace v důsledku MLD [1].

Voigtův jev je kvadratický v magnetizaci, tedy pokud se směr magnetizace
změní o 180°, polarizační rovina se otočí stejně. Fyzikální podstata Voigtova jevu
a MLD je stejná, resp. důsledkem MLD pozorujeme Voigtův jev. Detaily ohledně
měření MLD a Voigtova jevy budou popsány v kap. 4.2.

MLD je definován vztahem:

MLD[rad] = 1
2

I
∥
R − I⊥

R

I
∥
R + I⊥

R

= 1
2

R∥ − R⊥

R∥ + R⊥
(1.6)

kde I
∥
R a I⊥

R jsou složky intenzity odraženého světla polarizovaného rovnoběžně
a kolmo k magnetizaci , R jsou příslušné koeficienty odrazivosti [8]. Závislost MLD
na polarizaci příchozího a odraženého světla, daných úhly β a β′, a úhlu magneti-
zace ϕM , je možné odvodit pomocí goniometrických identit z obr. 1.3 (viz [8]).

Obrázek 1.3: Různé koeficienty odrazu pro světlo polarizované paralelně E∥ a kolmo
E⊥ vzhledem k orientaci magnetizace vzorku ϕM , vedlo k rotaci roviny polarizace
lineárně polarizovaného světla. Orientace dopadající (E) a odražené (E’) roviny
polarizace je dáno úhly β a β′. [8]

Pokud dále platí předpoklad r∥
r⊥

≈ 1, kde R = r2, stočení polarizace můžeme
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vyjádřit jako:
∆β = P MLD sin [2(ϕM − β)], (1.7)

kde P MLD = 1
2( r∥

r⊥
− 1) je MLD magnetooptický koeficient. Pokud polarizace

a směr magnetizace svírají 45°, je stočení maximální a je dané jen koeficientem
P MLD.

Pokud platí předpoklad r∥
r⊥

≈ 1 můžeme P MLD dále přepsat jako

P MLD = 1
2

r2
∥ − r2

⊥

r2
∥ + r2

⊥
(1.8)

a tedy rovnice (1.6) a (1.8) jsou shodné.

Voigtův jev je popsán vztahem (1.7). Na vzorek dopadá světlo s intenzitou I0
a rovinou polarizace β. Magnetizace je v rovině vzorku orientovaná pod úhlem
ϕM . Odražená intenzita je úměrná druhé mocnině elektrické intenzity odraženého
světla, kterou si můžeme rozložit na kolmou a rovnoběžnou složku. Odražená elek-
trická intenzita I ′ souvisí s dopadající elektrickou intenzitou přes koeficient od-
razivosti. Pomocí goniometrických úprav a přiblížení r∥

r⊥
≈ 1 můžeme vztah mezi

intenzitou dopadající a odražené vlny zapsat jako:

I ′ = I0R
(
1 + 2P MLD cos [2(ϕM − β)]

)
, (1.9)

kde jsme zavedli průměrnou odrazivost R [1]

R =
r2

∥ − r2
⊥

2

Dále zavádíme veličinu B vztahem

B = I ′

I0R
− 1 (1.10)

Vztah (1.9) můžeme pak vyjádřit pomocí B:

B = P MLD cos [2(ϕM − β)] (1.11)
Podrobné odvození je v [1].
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2. GaMnAs
V této práci všechna měření probíhala na vzorku z GaMnAs. V GaMnAs jsou

dobře měřitelné jevy kvadratické v magnetizaci, tedy MLD a Voigtův jev a jedná
se o dobře prostudovaný materiál. GaMnAs se řadí mezi tzv. zředěné magnetické
polovodiče. Na rozdíl od většiny polovodičů, které jsou paramagnetické, GaMnAs
vykazuje za nízkých teplot ferromagnetické vlastnosti. GaMnAs vychází z hojně
využívaného polovodiče GaAs, v němž ionty Ga jsou nahrazeny magnetickými
ionty Mn.

Vlastnosti GaMnAs jsou dány především koncentrací Mn. Vazba mezi Ga a
Mn je tvořena 4s2 elektrony (chybí p-vazby) a Mn se chová jako akceptor, tedy
poskytuje volné díry. Při malé úrovni dopování, a tedy malé koncentraci děr, jsou
Mn uspořádané náhodně. Při vyšších koncentracích dojde k lokálnímu uspořádání
magnetických momentů Mn. Při dostatečné koncentraci iontů Mn, tedy více jak
2%, hustota nosičů náboje je dostatečná. Uspořádání magnetických momentů se
pak šíří do celého krystalu a látka vykazuje ferromagnetické vlastnosti [9].

Při vyšších koncentraci Mn však vznikají z důvodu samo-kompenzace Mn in-
tersticiály, kdy atomy Mn jsou v pozicích mimo krystalickou mřížku (viz obr. 2.1).
Dalším častým defektem je nahrazení atomu galia atomem arzénu (viz obr. 2.1).
Tyto defekty se chovají jako dvojité donory, kompenzují díry a tedy zeslabují fero-
magnetismus v materiálu. Samotný vzorek GaMnAs se vyrábí kontrovaným růstem
za relativně nízké teploty (kolem 200 C°) pomocí metody nízkoteplotní epitaxe z
molekulových svazků (LTE-MBE), která vede ke vzniku značného množství de-
fektů. Ty se pak následně odstraňují žíháním vzorku [3] [2].
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Obrázek 2.1: Krystalická struktura GaMnAs se svými nejčastěji se vyskytujícími
defekty, kde MnI značí atom Mn v intersticiální poloze a AsGa značí atom Ga
nahrazen atomem As [3].

Částice Mn v intersticiální poloze mají vyšší energii a snadněji se při vysoké
teplotě uvolní než částice v krystalické mřížce. Atomy Mn se tepelnou difúzí pře-
místí na volný povrch vzorku, kde jsou neutralizovány nejčastěji oxidací se vzdu-
chem. Na povrchu tedy vzniká vrstva Mn, kterou je následně možné odstranit [10].

Vzorky GaMnAs mají obecně komplikovanou magnetickou anizotropii, danou
odlišnými příspěvky. Pokud uvažujeme pouze anizotropii v rovině vzorku, s magne-
tickým polem ležícím taktéž v rovině, lze volnou energii v tomto materiálu zapsat
jako:

Etot = M(Kc

4 sin2(2ϕM) − KU

2 (1 − sin(2ϕM)) − H cos(ϕM − ϕH)) (2.1)

kde Ku a Kc jsou kubické a uniaxiální anizotropní konstanty, ϕH a ϕM jsou
definovány od krystalografického směru [100] (viz dále obr. 3.1. [11]. Kubická ani-
zotropie je pak daná příspěvkem z krystalické mříže. Uniaxiální anizotropie ve
směru [-110] je daná růstem vzorku a poslední člen představuje příspěvek vnějšího
pole. Vztah byl odvozen z [11], kde je uveden obecně, resp. směr magnetizace a
vnějšího pole mají i komponentu kolmou k rovině vzorku. V našem případě leží
magnetizace i vnější pole v rovině xy.

Při nulovém poli existují čtyři snadné směry magnetizace odpovídající čtyřem
lokálním minimům (ilustrační obr. 2.2 e)) Se zvyšujícím se polem se tvar volné
energie postupně mění. Pro pole výrazně větší než je anizotropie již dominuje
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Zeemanův člen a magnetizace směřuje směřuje ve směru vnějšího pole (viz obr.
2.2 a)).

Obrázek 2.2: Závislost energie na směru magnetizace pro různě silná vnější pole
při fixním směru [7].

2.1 Studovaný vzorek
Studovaný vzorek GaMnAs s označením J040 byl připraven na Fyzikálním

ústavu AV ČR. Je dopovaný 3%. Sumární vzorec je tedy Ga0,97Mn0,03As.

vzorek Ga0,97Mn0,03As
označení J040
substrát GaAs
tloušťka 20 nm

Tc 96 K

Tabulka 2.1: Charakterizace měřeného vzorku GaMnAs. Tc značí Curieovu teplotu.

Vzorek byl žíhán při teplotě 200°. Dále byl upraven pomocí elektronové litogra-
fie a následného leptání pomocí kyseliny fosforečné do podoby Hallovských křížů.
Kontakty Au/Cr byly připraveny metodou lift-off. Vzniklé kříže byly označeny
kříže A a kříže B jak je naznačeno na obr. 2.3. Podrobněji je souřadná soustava
diskutována v kap. 3.1. Vzorek byl přilepený stříbřenkou na tištěný spoj PCB.
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Obrázek 2.3: Schéma vzorku a kontaktování na PCB. Kontakty označené křížem
jsou přerušené a tedy nefunkční. V pravém horním rohu jsou hlavní krystalografické
směry vzorku. Dráha kontaktu 9 byla porušena a byla napojena na dráhu kontaktu
10 (červená spojnice). Šipky v pravém dolním rohu určují směr patice.

Následně byl nakontaktován standartám způsobem (wire - bonding) na PCB jak
je znázorněno na obr. 2.3. Páry kontaktů odpovídají hlavním krystalografickým
směrům jak je uvedeno v tab.2.2.

kontakty na PCB krystalografické směry
8 5 A [-110]
10 7 A [110]
1 3 B [100]
2 12 B [010]

Tabulka 2.2: Páry kontaktů na PCB odpovídající krystalograficím směrům studo-
vaného vzorku GaMnAs na křížích A a B

Odpory mezi jednotlivými kontaky jsou uvedeny v tab. 2.3.
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kříž A kříž B
R7−10 = 3.732 kΩ R1−3 = 3.779 kΩ
R8−5 = 3.789 kΩ R2−12 = 3.747 kΩ
R8−10 = 3.459 kΩ R3−12 = 3.459 kΩ
R7−5 = 3.459 kΩ R2−1 = 3.459 kΩ

Tabulka 2.3: Odpory mezi páry kontaktů pro kříže A a kříže B. Číslování kontaktů
odpovídá schématu PCB na obr. 2.3.

Magnetická charakterizace vzorku byla provedena metodou SQUID (viz. obr.
2.4.) a byly získány na FZU AV ČR. Měření na SQUIDu byla provedena v krysta-
lografických směrech vzorku [100] a [-110] a odpovídají jim saturované magnetizace
MS = 5.9 · 10−6 emu a MS = 5.5 · 10−6 emu. Z obr. 2.4. je patrné, že má vzorek
snadnou osu magnetizace blíž směru [-110].

Obrázek 2.4: Měření magnetometrem SQUID. Červená čára značí hodnotu satu-
rované magnetizace. Vlevo: Závislost magnetizace na vnějším poli pro směr [100]
Vpravo: Závislost magnetizace na vnějším poli pro směr [-110]
.
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3. Experimentální uspořádání
V rámci této práce byly použity dvě experimentální uspořádání, jedno pro mě-

ření magneto-optických jevů znázorněno na obr. (3.3) a druhé pro měření magneto-
transportních jevů obr. (3.4).

Optické i transportní měření jsme prováděli v rotačním magnetickém poli, které
bylo generováno v dvojdimenzionálním elektromagnetu. Je sestavený ze dvou párů
nezávislých cívek, které umožňují manipulovat s velikostí a směrem pole. Elektro-
magnet umožňuje generovat pole velikosti 50 mT a 207 mT a měnit jeho směr.
Dále je možné využít pole s konstantním směrem a proměnlivou velikostí. Jádro
elektromagnetu je feromagnetické, bylo tedy nutné před každým měřením elek-
tromagnet demagnetizovat. Podrobně popsaná charakterizace dvojdimenzinálního
elektrometru je v [12].

Feromagnetické vlastnosti GaMnAs se projevují za nízkých teplot. Vzorek byl
proto umístěn do kryostatu, kde byl upevněn na "cold finger". Rameno kryostatu,
kde je "cold finger", je umístěno mezi pólovými nástavci elektromagnetu. Konec
ramene kryostatu je chráněn komorou s prosklenými okénky a umožňuje průchod
paprsku na vzorek.

Po odčerpání komory kryostatu na tlak 10−5 mbar bylo možné zchladit vzorek
na teplotu pod 15K. Teplota na "cold fingeru" je měřena pomocí několika čidel.
Měření pod 15 K bylo měřeno termočlánkem, který ale nebyl správně zkalibrovaný,
tedy nevíme přesnou teplotu na vzorku.

Při těchto teplotách může nastávat problém s namrzání plynů v kryostatu na
vzorek, což vede ke změně odrazivosti. Při podezření, že došlo k namrznutí plynů,
jsme vzorek zahřáli nad teplotu 40 K a opět zchladili.

3.1 Souřadná soustava
Z hlediska analýzy výsledků je zásadní správné zavedení souřadné soustavy,

která byla pro naše měření definována takto.
Osa elektromagnetu (viz. obr. 2.4) odpovídá ose z a je shodná s chodem pa-

prsku. Dopadající paprsek je ve směru -z. Eletromagnet generuje pole v rovině xy
v níž leží také rovina vzorku. Směr kladného otáčení vnějšího pole je naznačen v
obr. 3.1. Všechny úhly v rovině xy, tedy směr magnetizace ϕH , rovina polarizace
β mají osu x a kladný směr otáčení shodný s otáčením vnějšího pole.
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Obrázek 3.1: Zavedení souřadné soustavy. a) Souřadná soustava elektromagnetu.
Pohled ve směru dopadajícího paprsku. Šipka naznačuje kladný směr otáčení mag-
netického pole ϕH . b) Umístění vzorku na "cold finger" v kryostatu. Červená osa je
shodná s osou x v souřadné soustavě elektromagnetu. Přerušované čáry naznačují
směr snadných os vzorku.

Tato souřadná soustava je společná oběma experimentálním uspořádáním, tedy
magnetooptickému i transportnímu. Podívejme se nyní detailněji na oba experi-
menty.

3.2 Magnetooptické měření
Experimentální uspořádání pro měření Voigtva jevu a MLD je na obr. (3.3). Byl

použit superkontinualní laser SuperK Extreme s filtračním modulem Varia, který
má laditelný rozsah 460-840nm. Velikost Hallovského kříže je 500 µm a svazek měl
FWHM cca 200 µm (obr. 3.2). Vibrace vzorku způsobené kryostatem s uzavřeným
cyklem bylo v řádu desítek mikrometrů.

Základní experimentální uspořádání bylo sestaveno v rámci předchozí práce
[3][13]. Pracovali jsme v geometrii, kdy laserový svazek nedopadá kolmo na vzorek
a odražený svazek je tedy od něj dobře prostorově oddělený. Úhel mezi odraženým
a dopadajícím svazkem je <2%. Nutnost použití nekolmé geometrie je odůvodněno
v práci [3].

Aby magnetooptické a magnetotransportní měření byla konzistentní bylo nutné
zaměřit laserový paprsek na středy křížů. Do základního experimentálního uspo-
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řádání jsme přidali zobrazovací soustavu. Vzorek byl osvícen červenou led diodou
a pomocí odnímacího zrcátka bylo možné odklonit paprsek do kamery (na obr. 3.3
je směr paprsku vyznačen čárkovaně červeně). Ukázka záznamu z kamery je na
obr. 3.2.

Obrázek 3.2: Schéma velikosti laserového svazku vůči kříži a záznam vzorku z
kamery. Jasnější červený kruh je nejintenzivnější část svazku, který jsme pozorovali
na kameře a dle kterého jsme svazek na kameře zaměřovali.

Výstupní svazek z laseru prochází přerušovačem svazku, který je použit jako
reference pro fázově citlivou detekci (lock-in) - na obr. 3.3 je vyznačena přerušova-
nou černou čárou. Dojde tedy k odstranění pozadí a výraznému potlačení šumu.
Prochází dále dvěma polarizátory a půlvlnnou destičkou, které slouží k nastavení
intenzity svazku na výstupu. Svazek má následně lineární polarizaci se stočením
β = 0°. Dále paprsek prochází půlvlnnou destičkou, kterou nastavujeme stočení ro-
viny polarizace β. Svazek je dále fokusován na vzorek spojnou čočkou s ohniskovou
vzdálenosti 50 cm . Odražený svazek je pak odveden zrcátkem do tzv. optického
můstku, kterým můžeme měřit stočení polarizace (na obr. 3.3 je ohraničen modrým
obdélníkem).
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Obrázek 3.3: Schéma experimentálního uspořádání pro MO měření. Ch - přerušo-
vač svazku, P - polarizátor, BS - delič svazku, λ/2 - půlvlnná destička, Č - čočka,
M - pólový nástavec magnetu, V - vzorek, Det 1 (2) - 1. a 2. detektor, A+B (A-B)
- diferenciální předzesilovač sčítající (odčítající signál) z detektorů, Lock-in 1 (2)
- 1. a 2. fázově citlivý zesilovač, PC 1 (2) - 1. a 2.počítač, K - kamera, Z - zrcadlo,
OZ - odnímací zrcadlo

Svazek odražený na vzorku se dělí na polarizačním děliči (Glan Thomsonův
polarizátor) na svazky s s- a p-polarizací, které jsou pak detekovány detektory 1 a
2. Při měření s optickým můstkem je nejprve nutné můstek vyvážit, resp. nastavit
referenční hodnotu. Jako referenční hodnota byla zvolena nulová změna polarizace,
tedy na vzorek nepůsobí žádné magnetické pole. Je tedy nutné otočit půlvlnnou
destičku tak, aby kolmá i rovnoběžná složka intenzity měly stejnou velikost, tedy
aby na detektory 1 a 2 dopadalo světlo se stejnou intenzitou. Pokud dojde ke sto-
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čení polarizace, změní se velikost kolmé a rovnoběžné složky intenzity. Z detektorů
jsou signály odvedeny do diferenciálních předzesilovačů, které ze signálů z jednot-
livých detektorů vytvoří rozdíl a součet a zesílí je. Tyto signály jsou pak měřeny
pomocí lock-in zesilovačů. Stočení polarizace pak určíme z rozdílového signálu,
tedy ze vztahu:

I1 − I2

2I1 + I2
= sin(2∆β)

2 ≈ ∆β[rad] (3.1)

kde I1 a I2 jsou intenzity dopadající na detektory 1 a 2 [3].

Veličinu B určujeme ze součtového signálu a je dána vztahem (4.3). Celková
odražená intenzita I ′

β při směru pole ϕH pro konkretní polarizaci β je dána jako
I1 +I2. ⟨I ′

⟩
β

se určuje z průměru I1 +I2 pro jednotlivé hodnoty směru pole ϕH přes
všechny polarizace β. Další členy ze vztahu (4.3) se určují obdobně ( podrobněji
v kap. 4.2).

3.3 Magnetotransport
Experimentální uspořádání pro měření PHR (resp. příčného napětí) a podél-

ného napětí je na obr. 3.4.
Hlavním cílem bylo určení příčného napětí Uxy, a tím i Hallovského odporu.

Nejprve se zaměříme na měření podélného proudu. Vzorkem jsme pouštěli proud ve
směru červené šipky na obr. 3.4. Jako napěťový zdroj byl použit analogový funkční
generátor HPH 3245. Ze zdroje pak střídavý proud tekl přes konektorový panel s
BNC konektory do vzorku. Frekvenční rozsah pro charakterizační měření byl 10 -
190 Hz, pro hlavní část experimentu byla použita frekvence 10 Hz. Zdroj byl jako
reference připojen k lock-in zesilovači 1. Proud dále tekl přes konektorový panel
na 50 Ω odpor, na kterém jsme měřili napětí pomocí lock-in zesilovače (na obr. 3.4
značen lock-in 1) z něhož jsme získali podélný proud IL. Odpor na součástce byl
v řádu kΩ (viz tab. 2.3), proto byl odpor pro měření podélného napětí zvolen na
50Ω, který je výrazně menší. Z Ohmova zákona určíme hodnotu podélného proudu:

IL = UL

R
(3.2)

kde UL značí podélné (longitudinální) napětí přikládané zdrojem a R = 50 Ω je
odpor.

Signál ze vzorku na kontaktech A a B (jak je značeno na obr. 3.4) vstupuje přes
konektorový panel do zesilovače. Jednalo se o nízkošumový napěťový předzesilovač
(Stanford Research Systems, model SR560) a byl nastaven na faktor 104 (zesílení).
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Zde se signály odečítaly a výsledné napětí bylo měřeno mezi kontakty na zesilovači
lock-in (na obr. 3.4 značen lock-in 2).

Předzesilovač se nechoval lineárně, používali jsme tedy jedno zesílení pro všech-
ny MT experimenty s faktorem 104. Proměřili jsme jednu hysterezní křivku se
zapojením předzesilovače v obvodu a bez něj. Z poměru velikostí příčného napětí
jsme určili hodnotu efektivního zesílení jako (z = 4.953). Pokud naměřené hodnoty
příčného napětí vydělíme efektivním zesílením z získáme skutečné napětí. Příčný
odpor Rxy pak určíme jako podíl skutečného příčného napětí UT a průměru z
podélného proudu IL:

Rxy = UT

mean(IL) (3.3)

Pro přesné určení odporu bychom měli dělit celou křivku podélných proudem
IL, ne průměrem, protože se v ní odráží i podélná složka AMR. Dělení průměrem
vnášíme do zpracování chybu z naměřených dat pod 2% a nebudeme ji tedy dále
uvažovat.

Obrázek 3.4: Schéma experimentálního uspořádání pro MT měření. M - pólový
nástavec magnetu, V - vzorek, Z - zesilovač, Lock-in 1 (2) - 1. a 2. fázově citlivý
zesilovač, PC - počítač, Zdroj - proudový zdroj
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4. Metoda zpracování dat
Výše popsané experimentální metody nám poskytují informace o magnetic-

kých vlastnostech vzorku. Přestože obě metody jsou založené na rotaci vnějšího
pole, které otáčí směrem magnetizace, detekce směru magnetizace je v obou me-
todách zcela odlišná. Podívejme se nyní detailněji na způsob zpracování optických
a transportních signálů.

4.1 Magnetotransport
Z magnetotransportního (MT) měření Rxy jsme pomocí vztahu (1.5) schopni

určit pozici magnetizace v závislosti na směru vnějšího pole a snadných os a ná-
sledně i kubické a uniaxiální anizotropie ve vzorku.

V rovině vzorku přiložíme konstantní pole, které je možné rotovat. Úhlová
závislost Rxy v různě velkých magnetických polích je znázorněno obr. 4.1. Pokud
je pole dostatečně velké, rozdíly mezi rotací pole po směru hodinových ručiček a
proti směru jsou zanedbatelné. Hysterézní chování se začíná projevovat u slabších
polí.

Při velkém magnetickém poli, existuje pouze jedno minimum energie. Půso-
bením magnetického pole na vzorek dochází k souvislému otáčení domény, což
způsobí obrácení magnetizace vzorku. Jelikož se vzorek v tomto případě chová
jako jednodoménový, při obrácení pole Rxy přesně kopíruje svou závislost. Měřený
signál se otočí pokaždé, kdy se magnetizace přepne přes kubickou těžkou osu. Při
velkém magnetickém poli působení pole proti i po směru hodinových ručiček není
ze závislosti Rxy na ϕH patrná žádná hystereze (horní panel obr. 4.1). PHR je tedy
vratný a pole souvisle rotuje podle Stoner-Wohlfarthova modelu.

Pokud vnější pole nedosahuje velikosti saturačního pole, odráží signál Rxy(ϕH)
magnetickou anizotropii vzorku, a lze jej použít k určení anizotropních konstant.
Tato metoda byla použita v článku [14] pro určení závislosti ϕM(ϕH) a anizotrop-
ních konstant v monokrystalickém systému Fe/CoO/MgO(001). Pro GaMnAs je
postup analogický.
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Obrázek 4.1: Ukázka úhlové závislosti PHE ve vzorku GaMnAs s dopování Mn
x = 6% pro různě silná pole. (CCW - protisměru hodinových ručiček, CW - po
směru hodinových ručiček)[7].

Z experimentálního měření máme určenou závislost Rxy(ϕH) pro různé směry
proudu. Úpravou rovnice (1.5) máme vztah:

ϕM = 1
2 arcsin Rxy

RP HE

(4.1)

Fitováním experimentální závislosti Rxy(ϕH) rovnicí (4.1) pak získáme ϕM a
tedy i závislost ϕM(ϕH). Zároveň fitem získáme koeficienty PHE pro každý směr
proudu.

Dále využijeme vztahu pro volnou energii vzorku zmagnetizovaného v rovině
vnějším polem H (2.1). Podmínka rovnováhy je ∂E

∂ϕM
= 0 a ∂2E

∂ϕ2
M

> 0. Z rovnice
(2.1) pak máme

∂E

∂ϕM

= M(H sin(ϕM − ϕH) + cos(2ϕM)(KC sin(2ϕM) + KU)) (4.2)

Z podmínky rovnováhy (4.2) ∂E(ϕM )
∂ϕM

= 0. První člen rovnice (4.2) známe, je-
likož závislost ϕM(ϕH) byla určena z dat Rxy a fitujeme výslednou závislost dru-
hým členem (4.2). Získáme anizotropní konstanty KU a KC . Konstanty můžeme
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zpětně dosadit do rovnice (2.1) a výsledkem je závislost Etot(ϕH). Minima závis-
losti Etot(ϕH) udávají polohu snadných os.

Snadné osy lze určit i ze závislosti ϕM(ϕH). Pokud tuto závislost upravíme na
δ(ϕH), kde δ = (ϕM − ϕH), pak průsečíky s nulou odpovídají situaci, kdy mag-
netizace je ve stejném směru jako vnější pole ϕH . Tento případ nastává pokud je
vnější pole ve směru snadné osy magnetizace, ale také pokud přechází přes těžkou.

4.2 Magnetooptika
Druhou metodou, kterou lze využít k určení směru magnetizace, je magneto-

optická detekce, jak bylo popsáno v kap. 3.2. Magnetooptické měření vyžaduje
specifický způsob zpracování dat, aby byly odstraněny všechny artefakty nemag-
netického původu.

Ve zkratce ukážeme původní způsob zpracování dat, který má podrobně po-
psán ve své diplomové práci Mgr. Kimák [3]. Námi zvolený postup se liší pouze
použitím složitějšího vztahu (4.3), který byl taktéž odvozen Mgr. Kimákem.

Vztah pro stočení polarizace (1.7) je určen až na aditivní konstantu, která je
dána nastavením experimentu, resp. nutností nastavit nulovou hodnotu signálu na
optickém můstku. Veličina B, dána rovnicí (4.3) je naopak absolutní, jelikož ve
vztahu vystupují pouze intenzity a reflektivita. Správně experimentálně změřenou
veličinu B lze proto využít ke korekci stočení polarizační roviny.

V kap. 1.4 jsme zavedli veličinu B vztahem (1.10). V předchozích pracích [3]
byl člen I0R určen jako průměr součtového signálu pro konkretní hodnotu pole
ϕH přes všechny polarizace β. To se ale ukázalo, že dostatečně nepopisuje I0R ,
protože neodstraňuje všechny experimentální artefakty [15]. Vztah pro veličinu B
byl upraven do nového vzorce:

Bβ = 1
2

⎛⎝ I ′
β

⟨⟨
I ′

⟩
β

⟩
ϕH⟨

I ′
⟩

β

⟨
I ′

β

⟩
ϕH

− 1
⎞⎠ (4.3)

kde Bβ je funcí ϕM(ϕM). I ′ značí data naměřená ze součtového signálu. I ′
β

označuje, že pro pevné polarizace β máme závislost I ′(ϕM(ϕH)),
⟨
I ′

β

⟩
ϕH

znamená
že navíc je I ′

β středováno přes jednotlivé hodnoty směru pole ϕH . ⟨I ′
⟩

β
značí, že

středujeme pro jednotlivé hodnoty směru pole ϕH přes všechny polarizace β. Člen⟨⟨
I ′

⟩
β

⟩
ϕH

značí středování přes všechny volné parametry a výsledkem je tedy číslo.
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Obecně reflektivita může dodatečně záviset na polarizaci. Samotné středování
přes polarizace (jako to bylo v práci [1]) či středování přes magnetické pole (v práci
[3]) se však ukázalo být nedostatečné pro odstranění všech artefaktů - odrazivost
materiálu driftuje v čase, pohyb komponent s magnetickým polem, který způso-
buje změny v odrazivosti ap. [15].

Máme změřenou závislost součtového signálu I1 +I2 (dále budeme značit IA+B)
na směru pole ϕH pro různé polarizace, I ′

β. Ze součtového signálu určíme B dle
vztahu (4.3). Máme tedy závislost B(ϕH) pro jednotlivé polarizace, což převedeme
na závislost B(β) pro jednotlivé hodnoty pole. Ty pak fitujeme vztahem (1.11) a
získáme závislosti ϕM(ϕH) a P MLD(ϕM). Zavislosti jsou ale zatíženy velkou chybou
vzhledem ke kvalitě dat ze součtového signálu. Lze je však použít pro úpravu
rozdílových dat, které mají mnohem lepší poměr signálu k šumu, a to takto.

Vztah (1.7) je nulový, pokud platí 2(ϕM − θ) = kπ (pro k∈ Z). Ze závislosti
ϕM(ϕH) pak víme, že pro příslušné ϕH se (I1 − I2)ϕH

musí rovnat. Získáme tím
aditivní konstantu pro jednotlivé stočení polarizace, kterou připočteme k ∆β urče-
ného z rozdílového signálu IA−B resp. I1 − I2 ze vztahu (3.1). Máme tedy závislost
∆β(ϕH) pro jednotlivé polarizace β, kterou opět můžeme přeuspořádat na ∆β(β)
pro jednotlivé směry pole. Tuto závislost fitujeme vztahem (1.7) z níž můžeme
nyní získat polohu magnetizace obdobně jako ze signálu B. Získáme tedy závislost
ϕM(ϕH) a P MLD(ϕM), zatížené podstatně menší chybou.

Tato metoda během zpracování dat ukázala být nevhodná (odůvodnění je uve-
deno níže v kap. 7.2.2) Další metoda zpracování použitá v této práci "metoda
posouvání na MT", vůbec neuvažuje součtový signál a používá závislost ϕM(ϕH)
získanou z transportu pro určení aditivních konstant v signálu ∆β. Jak bude uká-
záno dále, v našich datech tato metoda vede k výraznému zlepšení výsledků.
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5. Charakterizace
V následujících kapitolách se budeme věnovat konkrétním experimentálním

výsledkům. Nejprve je ale nutné stanovit optimální podmínky pro oba typy měření.

5.1 Charakterizace pro magnetotransportní
měření

Pro stanovení vhodných parametrů jsme nejprve provedli několik charakteri-
začních měření. Zajímalo nás, zda se vzorek chová jako ohmický, jaký vliv má
velikost proudu na zahřívání vzorku a jaký vliv má frekvence na velikost šumu.

Voltampérová charakteristika
Proměřili jsme voltampérové (VA) charakteristiky pro všechny páry kontaktů

na obou Hallovských křížích. Na vzorek jsme přikládali napětí v rozsahu 0 - 4,5 V
a na lock-inu jsme zaznamenávali napětí UL na 50Ω odporu, ze kterého jsme získali
proud IL. Pro všechny kontakty vyšla VA charakteristika lineární (ukázka na obr.
5.1.1) a jsou tedy ohmické. Hodnoty proudu ze začátku měření driftovaly, což
bylo pravděpodobně způsobeno buď postupným zahřívání kontaktů a změnou jeho
přechodového odporu či dalšími časově závislými efekty, které jsou očekávatelné
vzhledem k dvoubodovému způsobu měření proudu. Tento drift neměl vliv na
výsledné měření příčného odporu.

Obrázek 5.1.1: Příklad VA charakteristiky pro kříže A. Proud jde podél krystalo-
grafického směru [110]. Červená křivka značí fit.
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Závislost signálu na frekvenci a napětí
Jak bylo řečeno v úvodu kapitoly, zkoumali jsme vliv frekvence na šum signálu.

Zdrojem šumu v signálu je použitá elektronika. V elektronice rozeznáváme několik
druhů šumu. Nejčastějším šumem je 1/f , kde f je frekvence proudu, proto zvolením
vyšší frekvence bychom měli dosáhnout kvalitativně lepších výsledků.

V našem experimentu jsme pro různé frekvence rotovali polem o velikosti 50 mT
(obr. 5.1.2). Při této velikosti pole signál vykazuje hysterezi, proto byly proměřeny
oba směry "up"i "down"(pole mění směr proti nebo po směru hodinových ručiček).

Z obr. 5.1.2 je patrné, že signál na 190 Hz má menší amplitudu než signál
na 10 Hz. Vzhledem k nastavení zesilovače, filtry zjevně řezaly signál na 190 Hz,
což bylo způsobeno zjevně nevhodným nastavením frekvenčních lowpass filtrů na
předzesilovači. Tvar křivky pro 10 Hz a 190 Hz se nicméně nemění a šum je pro
obě frekvence minimální. Pro 10 Hz se 1/f šum prakticky neprojevuje.

Hodnota 50 Hz byla zvolena záměrně, abychom zjistili do jaké míry měřený
signál moduluje elektrická síť, která je také na frekvenci 50 Hz.

Obrázek 5.1.2: Vliv frekvence na příčný odpor pro kříž A při napětí 0.1 V. Na
grafu jsou pro přehlednost znázorněné pouze křivky "down".

Dále jsme testovali vliv různě velkých budících proudů na zahřívání vzorku.
Pouštěli jsme křížem A různé proudy v rozsahu 2 mA a 50 mA a podobně jako
v předchozí části jsme rotovali polem o velikosti 50 mT. Křivky pro jednotlivé
proudy vyšly identické. Velikost napětí (resp. proudu) v uvedeném rozsahu nemá
žádný vliv na zahřívaní vzorku.
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Žádný z námi studovaných parametrů tedy neměl výrazný vliv na kvalitu mě-
řených dat. Pro hlavní část experimentu jsme použili proud s frekvencí 10 Hz o
velikosti 40 mA.

5.2 Charakterizace pro magnetooptické měření
Pro stanovení vhodných parametrů pro světlo v MO měření jsme nejprve pro-

vedli několik charakterizačních měření. Zajímalo nás, jaký vliv má intenzita světla
na zahřívání vzorku a zda je vzorek na různých místech homogenní. Dále jsme pro-
měřili spektrální závislost magnetooptického signálu, abychom zjistili, pro které
vlnové délky je koeficient MLD maximální.

Intenzita světla
Nejprve jsme zjišťovali jaký vliv má výkon světla na zahřívání vzorku. Vzorek

byl osvětlován lineárně polarizovaným světlem s polarizací β= 45° o vlnové délce
λ = 765 nm. Pro několik hodnot výkonu v rozsahu 0.3 mW a 1.4 mW jsme na kříži
A rotovali polem o velikosti 50 mT a detekovali jsme magneto-optickou odezvu
(obr. 5.2.1). Pokud by se vzorek zahříval došlo by ke změně tvaru křivky. Ostré
hrany na obr. 5.2.1 odpovídají přeskoku mezi různými snadnými osami. Pokud se
vzorek zahřívá "nůžky"snadných os se zavírají a tedy poloha ostrých hran by se
změnila, což z grafu není patrné. Vlivem změny saturované magnetizace by také
mohlo dojít k poklesu velikosti signálu, ale ani tento efekt jsme nepozorovali.

Pro nižší intenzity byl signál zatížen větším šumem. Rozdílový signál byl stejně
velký, ale součtový byl menší, proto se také více projevil šum. Pro hlavní část
experimentu byla proto zvolena intenzita intenzita 1 mW.
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Obrázek 5.2.1: Vliv intenzity světla na magnetickou anizotropii vzorku (kříž A).
Pro přehlednost je uvedena pouze křivka "up".

Homogenita vzorku
Na rozdíl od MT, kde pozice křížů přesně udává tok proudu, máme v MO vol-

nost s pozicí laserového svazku. Zjišťovali jsme, zda se od sebe liší oba dva kříže
vlivem pnutí způsobené litografií. Odlišnost v anizotropii by se projevila v jiném
tvaru závislosti ∆β(ϕH).

Vzorek byl osvětlován lineárně polarizovaným světlem s polarizací β= 45° o
vlnové délce λ = 755 nm. Pomocí kamery jsme zaměřovali svazek do daných poloh
na kříži. Jak je uvedeno v kap. 3.2. reálná velikost stopy se lišila od té, kterou
jsme viděli na kameře. Přestože jsme kryostat mechanicky stabilizovali, v daných
podmínkách se nešlo úplně zbavit vibrací vlivem pohybu pístu. Svazek se tedy
mohl pohybovat až o 100 µmna vzorku.

Zaměřili jsme postupně svazek do třech poloh na kříži - do středu (pozice "C"),
do jeho levého ramene (pozice "L") a do dolního ramene (pozice "D"). Získaná data
jsou na (obr. 5.2.2). Pro polohu "L" je velikost amplitudy signálu menší, což může
být dáno tím, že část svazku zasahuje do "příkopu" definující kříž. V této části je
materiál vzorku, GaMnAs, odleptán a nepřispívá tedy ke stočení polarizace. Další
možné vysvětlení je, že vzorek nemusel ležet v rovině vnějšího pole v pozici "L"
pozorujeme pouze jeho projekci, tedy menší část.

Na obr. 5.2.2 b) visíme srovnání pro kříž A a kříž B a pro svazek ve středu
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kříže. Signál pro oba kříže se neliší víc, než nakolik se liší v různých polohách na
jednom kříži. Oba kříže tedy můžeme považovat za identické z hlediska magne-
tického chování, což je dále potvrzeno v kap. 6.1. při určování koeficientů PHE.
Možný vliv pnutí způsobený litografií je tedy zanedbatelný.

.

Obrázek 5.2.2: a) Srovnání signálu pro svazek v různých polohách na kříži pro
kříže A. C - střed kříže, D - dolní rameno kříže, L - levé rameno kříže (orientace
kříže A je stejně jako na obr. 2.3) b) Srovnání kříže A a kříže B pro polohu svazku
ve středu kříže.

Spektrální závislost
Cílem studia spektrální závislosti bylo nalezení maxima signálu, ale také vlnové

délky, kde bude signál stále dostatečně velký, ale bude velká anizotropie koeficientu
MLD.

Spektrální závislost jsme proto měřili v rozsazích 510 - 600 nm a 720 - 795 nm.
Oblast krátkých vlnových délek slouží ke studiu anizotropie MLD. Signál má nao-
pak maximum blízké infračervené oblasti (viz [13]). Vlnová délka byla nastavitelná
pomocí filtračního modulu Varia. Naměřili jsme součtový a rozdílový signál pro
oba rozsahy a z nich jsme dále vypočetli stočení polarizace ∆β (obr. 5.2.3). Závis-
lost ∆β(ϕH) jsme dále fitovali vztahem (1.7) a tím jsme získali koeficient P MLD v
závislosti na vlnové délce (obr. 5.2.4). Chyba koeficientu P MLD byla stanovená ze
šumu rozdílového signálu.

Vztah (1.7) však nepopisuje přesně danou závislost, jelikož měněným paramet-
rem je směr pole ϕH , a nikoliv magnetizace ϕM . Pohyb magnetizace, tzn. odchylka
od ideální sinové funkce vnějšího pole, je však nezávislá na vlnové délce, a proto
se charakter spektrální závislosti nemění, i když reálná velikost P MLD je odlišná.
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Uvedené P MLD je tedy efektivní hodnotou P MLD (dále značíme P MLD
eff ).

P MLD
eff má extrém v bodě 760 nm. V článku [8] pro GaMnAs s nominálním do-

pováním Mn x = 3% má spektrální závislost P MLD extrém v 1.6 eV, což odpovídá
vlnové délce 775 nm. Rozdíl může být způsoben jinou efektivní mírou dopování. Pro
vyšší dopování se maximum MLD posouvá ke kratším vlnovým délkám. V rámci
chyby se relativně dobře shoduje s mírou dopování kolem 4% což, jak uvidíme dále
v kap. 6.1.1., je pro náš vzorek realistická hodnota. Anizotropii koeficientu MLD
sledujeme i pro různé polarizace. Na obr. 5.2.5 vidíme, že amplituda pro polarizaci
0° je větší než pro 45°. Pro různé krystalografické směry máme tedy jinou velikost
MLD. Podrobněji se anizotropii MLD věnuje práce [13].

Koeficient MLD mění znaménko při vlnové délce 514 nm, kde je principiálně
vliv anizotropie MLD nejlépe patrný. Pro tak malé vlnové délky je MO signál
malý a velice zašuměný, jak je vidět na ukázce dat na obr. 5.2.3. Naším cílem
je zvolit pouze jednu vlnovou délku, při níž se tato anizotropie projeví. Pro další
experimenty jsme zvolili vlnovou délku 620 nm, kde je kvalita dat dostatečná (viz.
obr. 5.2.5).

Pro srovnání MO s MT jsme zvolili vlnovou délku 755 nm, protože na této
vlnové délce je MO signál maximální.

Obrázek 5.2.3: Závislost stočení polarizace ∆β na úhlu magnetického pole ϕH pro
vybrané vlnové délky. Červená čára je fit daný vztahem (1.7).
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Obrázek 5.2.4: Spektrální závislost P MLD
eff koeficientu

Obrázek 5.2.5: Srovnání ∆β při vlnové délce 620 nm pro dvě polarizace. Data byla
změřena v rámci experimentu v kap. 7.2 - rotovali jsme polem o velikosti 207 mT.
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6. Výsledky
magnetotransportního měření

V rámci výsledků z charakterizačního měření jsme zafixovali experimentální
podmínky. Nyní můžeme přejít k samotnému měření pomocí jednotlivých metod.

Vzorek GaMnAs jsme nejprve studovali magnetotransportní (MT) metodou za
účelem zjištění jeho magnetické anizotropie.

Pro různé směry proudu jsme rotovali poli 50 mT a 207 mT a měřili závis-
lost příčného napětí, vznikajícího díky AMR, na směru vnějsího pole ϕH . Namě-
řené hodnoty příčného napětí jsme přepočetli dle postupu uvedeném v kap. 4.1 na
hallovský odpor Rxy. Závislost Rxy(ϕH) pro pole 207 mT je ukázaná na obr. 6.0.1 .

Obrázek 6.0.1: závislost PHE na směru vnějšího pole ϕH pro orientace proudu pro
pole 207mT. Pro lepší přehlednost byly směry proudu [-110] a [010] vynásobeny
-1, signál ze symetrie totiž mění znaménko.

Pečlivou analýzou těchto signálů, která je popsána v kap. 4.1., lze určit různé
parametry charakterizující magnetické a transportní vlastnosti materiálu. Jedná
se o následující vlastnosti.

30



6.1 Koeficient planárního Hallova jevu
Jak je uvedeno v kap. 4.1 závislost Rxy(ϕH) jsme fitovali vztahem (1.5) a získali

jsme koeficienty PHE (tab. 6.1.1). Koeficienty PHE jsme určili pro všechny směry
proudu kromě směru [100], kde se jednalo o chybné měření, podrobněji v kap.
6.1.1. Koeficient RP HE se pro kontakty od sebe výrazně neliší. Koeficient pro kříž
A ve směru [-110] se v rámci chyby neshoduje, jako bude podrobněji ukázáno níže.
Rozdíl v koeficientu PHE by mohl být dán krystalickým příspěvkem. Nicméně ze
symetrie problému musí být krystalický příspěvek k AMR nulový (podrobněji v
[5]). Pokud navíc by se jednalo o krystalický příspěvek od mříže, lišili by se směry
proudu na křížích A a B, které se ale v rámci chyby shodují. Jakýkoliv rozdíl v
koeficientech PHE je zřejmě daný asymetrií kříže, kdy do příčného odporu Rxy

přibývá příspěvek podélného odporu Rxx.
V analogii s magnetooptickým (MO) signálem můžeme srovnávat asymetrii

PHE a asymetrii koeficientu MLD. Změna koeficientu MLD při 620 nm se na
např. v práci [13] pohybuje v řádu desítek procent, zatímco koeficienty PHE jsou
v rámci chyby stejné. Rozdíl by mohl být daný tím, že koeficient MLD obsahuje i
krystalický příspěvek, který V PHE ze symetrie vymizí.

směr proudu RP HE [Ω]
A [-110] (12.1 ± 0.1)
A [110] (10.2 ± 0.1)
B [010] (10.0 ± 0.1)

Tabulka 6.1.1: Koeficient planárního Hallova jevu pro různé směry proudu.

6.1.1 Určení magnetické anizotropie
Koeficient PHE vypovídá o transportních parametrech vzorku. Z měření je

však možné určit i magnetické vlastnosti, jako je magnetická anizotropie, které se
budeme věnovat v této kapitole.

Určování snadných os magnetizace

Z experimentálního měření jsme získali závislost Rxy(ϕH) a z té jsme dále dle
postupu uvedeného v kap. 4.1 byli schopni odvodit směr magnetizace pro různé
orientace pole, získali jsme tedy závislost ϕM(ϕH). Závislost δ(ϕH) pro pole 207 mT
(obr. 6.1.1), kde δ = (ϕM − ϕH), vychází konzistentně na všech kontaktech kromě
[100]. Problém na kříži B [100] mohl být daný přechodovým odporem. Kontakt
mohl být špatně přišitý nebo jinak poškozený a mohl se tedy chovat nelineárně.
Nejsme ani schopni vyloučit chybu na straně experimentátora, kdy mohlo být
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nastaveno mnohem vyšší napětí než na předchozích kontaktech. Směr [100] byl
pro následující zpracování vyřazen. Pro ostatní kontakty je závislost δ(ϕH) konzis-
tentní, proto slouží pro následující MO měření jako kontrola správnosti zpracování.

V bodech kde je δ = 0 je směr magnetizace a vnější pole shodný. Křivka protíná
nulu celkem osmkrát. V těchto směrech jsou snadné a těžké osy viz obr. 6.1.1. Dále
je patrné, že dvě těžké osy jsou snadno rozeznatelné - jedná se o "prudké části
křivky"při 55° a 234°. Jsou to těžké osy, které jsou orientované o 90° od bisektrisy
snadných os. Magnetizace setrvává ve snadné ose a pokud směr vnějšího pole přejde
přes těžkou osu, dojde k rychlému přeskoku magnetizace. Dobře patrný je tento
přeskok i na obr. 6.1.2, kde je stejné měření ukázané pro rotaci pole o velikosti
50 mT, které je srovnatelné s anizotropním polem. Pozorujeme hysterezi právě v
poloze, kde dojde k přeskoku magnetizace přes těžkou osu.

Snadné osy odečtené z (obr. 6.1.1) jsou shrnuty v tab. 6.1.2. Úhel mezi snad-
nými osami je 42°. Dříve provedená měření magnetické anizotropie na vzorku F002
[1], který má nominálně stejné dopování jako námi studovaný vzorek, vedla k zá-
věru, že úhel mezi snadnými osami je 62(5)°. "Nůžky" snadných os vzorku J040
jsou zavřenější, což může být způsobeno vyšším dopování vzorku. Při vyšším do-
pování dominuje uniaxiální anizotropie nad kubickou [11].

Při měření Rxy(ϕH) pro pole 50 mT (obr. 6.1.2) je patrná hystereze. Určení
snadných os se v rámci chyby shoduje se snadnými osami při poli 207 mT (viz tab.
6.1.2).

207 mT 50 mT
snadné osy 120(5)° 123(5)°

163(5)° 166(5)°
305(5)° 305(5)°
347(5)° 347(5)°

Tabulka 6.1.2: Snadné osy magnetizace pro velikosti pole 207 mT a 50 mT.
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Obrázek 6.1.1: Závislost (δ)(ϕH) pro různé směry proudu, pole Hµ0 = 207 mT.
Růžová křivka značí nulovou hodnotu.

Obrázek 6.1.2: Závislost směru magnetizace na orientaci pole pro směr proudu
[110], pole Hµ0 = 50 mT. Up - pole ϕH se mění proti směru hodinových ručiček
dle obr. 3.3. Down - pole ϕH se mění po směru hodinových ručiček. Zelená křivka
značí nulovou hodnotu.
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Anizotropní konstanty

Na základě znalosti směru magnetizace pro různé orientace vnějšího pole jsme
dále dle postupu v kap. 4.1 získali anizotropní konstanty (tab. 6.1.3) pro jednotlivé
směry pole a proudu.

50 mT 207 mT
Kc Ku Kc Ku

[110] (-28,7±2,3) (-34,4±0,06) (-35,6±10.0) (-45,7±0,4)
[−110] (-34,2±0,1) (-29,6±0,1) (-45,1±0,6) (-38,4±0,1)
[010] (-45,2±5,0) (-31,8±6,9)

Tabulka 6.1.3: Anizotropní konstanty pro různé směry proudu a pole. Nevyplněné
hodnoty byly zatíženy příliš velkou chybou.

Pro konstanty při 50 mT vychází obě anizotropní pole systematicky menší,
protože při 50 mT se vzorek rozpadá do domén a pozorujeme hysteretické chování.
Anizotropní konstanty pravděpodobně nejsou konstantami pro celý materiál, ale
jenom té části domén která byla zorientována do preferovaného směru.

Vztah (1.5) platí pouze pro jednodoménové stavy. Pokud máme více domén
nejsme schopni určit kam míří ϕM a výsledky jsou proto zkreslené.

Data měřená ve všech krystalografických směrech mají být shodná, jelikož pnutí
vlivem litografie je zanedbatelné jak je patrné z obr. 5.2.2. Můžeme proto získané
hodnoty z tab. 6.1.3 zprůměrovat. Výsledkem jsou anizotropní konstanty: Ku =
(−34 ± 3) mT a Kc = (−43 ± 2) mT.

Kubická anizotropie vychází menší než by odpovídalo nominálnímu dopování
3% [8]. Dle [8] (fig.4.a) by naměřené hodnoty anizotropních konstant odpovídaly
zhruba 4% dopování. Při vyšším dopování dominuje uniaxiální anizotropní kon-
stanta a "nůžky" snadných os jsou více zavřené. Což souhlasí s určením snadných
os z kap. 6.1.1.

Vliv na magnetickou anizotropii má také teplota. Se zvyšující se teplotou se
snižují anizotropní konstanty, kubická ale klesá rychleji než uniaxiální. Nejsme
schopni měřit teplotu přímo na vzorku, protože na něm nemáme umístěná tep-
lotní čidla a vlivem zhoršeného přenosu přes PCB může být reálná teplota na
vzorku o něco vyšší než 10 K, což může mít také vliv na polohu snadných os. [16].

Volná energie

Jak jsme zmínili v úvodu, z volné energie, resp. ze závislosti Etot(ϕH) je možné
alternativní metodou získat polohy snadných os. Dosazením získaných anizotrop-
ních konstant do vztahu pro volnou energii (2.1) a vynecháním Zeemanovského
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členu získáme závislost Etot(ϕH) (obr. 6.1.3). Minima funkce udávají snadné osy
magnetizace vůči krystalografickému směru [010] a jsou to polohy 113°, 154°, 292°
a 332°.

Ve srovnání se snadnými osami získanými ze závislosti δ(ϕH) je jejich pozice
přibližně o 10° posunutá. Rozdíl vychází z rozdílné podstaty určení snadných os
obou metod. Snadné osy určené z volné energie jsou vypočteny vzhledem ke krys-
talografickým směrům vzorku, zatímco snadné osy vypočteny ze vztahu δ(ϕH) jsou
určené vůči směru vnějšího pole.

Rozdíl mezi těmito polohami ukazuje reálné natočení vzorku v experimentu.
Krystalografický směr [010] tedy bude oproti idealizované souřadné soustavě na
obr. 2.3. otočen přibližně 10° proti směru hodinových ručiček. Chyba zřejmě vznikla
při připevňování vzorku do kryostatu. Mohla vzniknou při lepení vzorku na PCB
nebo při připevnění PCB na "cold-finger".

Obrázek 6.1.3: Závislost volné energie na úhlu pro anizotropní konstanty Ku = −34
mT, Kc = −43 mT.

Závěrem, MT měření nám umožňuje dvěma způsoby určit polohy snadných
os magnetizace - ze závislosti δ(ϕH) a z volné energie resp.(Etot(ϕH)). Dále nám
umožňuje z měření získat koeficienty PHE pro různé směry proudu, které vypo-
vídají o asymetrii kříže. V neposlední řadě jsme vypočetli anizotropní konstanty,
které určují dominantní anizotropii ve vzorku.
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7. Výsledky magnetooptického
měření

Nejprve v návaznosti na předchozí kapitolu srovnáme MT a MO měření a uká-
žeme, že analogie příslušných jevů jsou možné. Dále se budeme zabývat samotným
MO měřením, problematikou v metodě zpracování a jeho možnostmi určení mag-
netické anizotropie, resp. určení poloh snadných os magnetizace. Studovány budou
zejména možné artefakty optického signálu, které mohou získané výsledky zkreslit.

7.1 Srovnání magnetotransportu a magnetoop-
tiky

Planární Hallův jev je elektrickým protějškem magnetooptického Voigtova jevu
a umožňuje nám srovnání obou metod, což z čistě fenomenologického hlediska je
dáno stejným tvarem rovnic (1.5) a (1.7). Oba jevy vypovídají o stejném pohybu
magnetizace. Proměřili jsme hysterézní smyčky pro několik směrů pole (obr. 7.1.1).
K směrům proudu v MT měření, jsme naměřili příslušné směry polarizace světla
v MO měření.

Z obr. 7.1.1 je patrné, že MO měření mají výrazný šum na rozdíl od MT, které
jsou prakticky bez šumu. Šum při MO měření může vznikat např. kvůli rozptylu
svazku, vlivem klepání vzorku nebo nečistotě na povrchu vzorku. Nutno pozname-
nat, že úroveň šumu je podobná jako v práci [13], v nichž bylo provedeno měření
vzorku bez litografických struktur. Rozptyl na hranách struktury tedy nemá vliv
na kvalitu dat. Tvary hysterézních smyček jsou srovnatelné včetně symetrie vůči
směru proudu a polarizaci (obr. 7.1.1). Symetrie se zachovává i v experimentu,
vněmž je otáčeno vnějším polem o pevné velikosti (obr. 7.1.2). Směr proudu [110]
odpovídá polarizaci 45° ap.

Analogie MO a MT má však svá omezení. Pokud se v optickém signálu pro-
jevuje příspěvek nemagnetického původu, přestává pro MO platit vztah (1.5). V
našem měření se zejména na vlnové délce 620 nm projevila silná optická anizotro-
pie, jak bude podrobněji diskutováno v kap. 7.2.2. Další rozdíl je v PHE koeficientu
a jeho MO analogii - MLD koeficientu jak je diskutováno v (kap. 7.2).

Obecně lze říci, ze pokud jsou zachovány všechny předpoklady pro správnou
analýzu signálu, obě metody musí dávat identické výsledky, což je zásadní pro
experimenty popsané v následující části.
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Obrázek 7.1.1: Srovnání MT a MO metody. a) Hysterze pro polarizaci světla 45°.
b) Hystereze pro směr proudu [110] příslušné MO měření a).

Obrázek 7.1.2: Srovnání MT a MO metody. Rotace pole o velikosti 50 mT. a) Pro
polarizaci světla 45°. b) Pro směr proudu [110].

7.2 Polarizační metoda
V této části se věnujeme určováním koeficientu P MLD a jeho anizotropii. Stan-

dardní experiment je založen na rotaci polem o velikosti 207 mT a měření magneto-
optického signálu pro různé vstupní polarizace. Využijeme různých metod zpraco-
vání získaných dat za účelem získání realistické představy o použitelnosti metody
pro magnetooptickou charakterizaci materiálu.
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7.2.1 Zpracování optickou metodou
Nejprve jsme naměřená data zpracovávali metodou založenou na optickém sig-

nálu, která byla použita v předchozí práci [3]. Na vlnové délce 755 nm jsme měřili
kříže A i B a na 620 nm jsme změřili pouze kříže A. Experiment probíhal při
teplotě 10 K a intenzita použitého svazku byla 1 mW.

Zpracování probíhalo dle postupu uvedeném v kap. 4.2. Ukázka dat součtového
a rozdílového signálu je na obr. 7.2.1 a) a b). Veličina B (obr. 7.2.1 c)) je určena
ze vztahu (4.3). Pomocí středování přes polarizace a přes vnější pole došlo k od-
stranění polarizačně nezávislé části patrné na obr. 7.2.1 c). Ta je pravděpodobně
spojena s mechanickým posunem komponent a vzorku při otáčení pole. Po při-
počtení absolutního členu a přeskládání získáme závislost ∆β(β) pro různé směry
vnějšího pole (obr. 7.2.1 d)), kterou následně fitujeme vztahem (1.7) (podobně jako
na obr. 5.2.3) a získáme MO koeficient P MLD(ϕM) a závislost ϕM(ϕH). Závislost
ϕM(ϕH) vykreslujeme pro přehlednost jako závislost δ(ϕH), kde δ = (ϕM − ϕH)
(obr. 7.2.2).
Na obr. 7.2.5 jsou znázorněny výsledky fitu pro různé směry pole, tedy závislost
P MLD(ϕM) a ϕM(ϕH), resp. δ(ϕH) .

Závislost ϕM(ϕH) pro kříže A a kříže B nejsou shodné se závislostí ϕM(ϕH),
která byla naměřena v magnetotransportu (MT). Navíc se neshoduje ani mezi
kříži vzájemně (viz obr. 7.2.5 b)) - přestože z předchozích kapitol je zjevné, že
kříže jsou identické. Závislost P MLD(ϕM) pro oba kříže neodpovídá očekávání - je
silně anizotropní a anizotropie nemá ani typickou symetrii [3]. Pro 755 nm byl v
předchozích pracích pozorován koeficient P MLD jako izotropní [13].

V analýze dat očividně dochází k problému, který si vysvětlujeme následovně.

V první části zpracování, získáme ze součtového signálu závislost ϕM(ϕH), na
kterou následně posouváme data z rozdílového. Již v této fázi se závislost δ(ϕH),
získaná ze součtového signálu B, neshodovala se závislostí δ(ϕH) získanou z MT.

Domníváme se, že chyba ve zpracování rozdílového signálu proto vzniká při
posouvání hodnot ∆β na veličinu B, která zjevně není správně určena. Tuto me-
todu je tedy třeba upravit pomocí správě určené závislosti ϕM(ϕH), jak popsáno
v další kapitole. Závislost δ(ϕH) se ani pro kříže A a B neshoduje, přestože jsme v
předchozích kapitolách zjistili, že jsou z magnetického hlediska stejné.
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Obrázek 7.2.1: Grafická ukázka metody zpracování. a) Naměřená data rozdílového
signálu pro dvě polarizace. b) Naměřená data součtového signálu pro dvě polari-
zace. c) Veličina B(ϕH) pro dvě polarizace určené ze vztahu (4.3). d) Data z c)
byla použita na posunutí dat z a). Závislost ∆β(β) pro dvě vnější pole.
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Obrázek 7.2.2: a) Závislost koeficientu P MLD na magnetizaci ϕM pro vlnovou
755nm. b) Srovnání závislosti δ(ϕH) pro oba kříže a data měřená v magneto-
transportu (značeno Transp.) pro směr proudu [-110] viz obr. 6.1.1.

7.2.2 Metoda s posouváním na MT
Jak bylo uvedeno výše, v původní metodě došlo zřejmě k chybě při posouvání

na B a metodu je třeba modifikovat. Zpracování dat pomocí metody posouvání
na MT vůbec neuvažuje součtový signál. Závislost ϕM(ϕH), ze které určujeme
konstantu k posunutí rozdílového signálu, bereme z MT. Dále postupujeme stejně
jako v původní metodě zpracování (kap. 7.2.1). Touto metodou jsme zpracovali
obě sady měření pro různé vlnové délky.

Vlnová délka 755 nm
Výsledkem fitu závislosti ∆β(ϕH) oje opět závislost δ(ϕH) (obr. 7.2.3) a MO

koeficient P MLD(ϕM) (obr. 7.2.4). Srovnání závislosti P MLD(ϕM) pro optickou
metodu zpracování a metodu posouvání na MT je na obr. 7.2.5.

Závislost δ(ϕH) (obr. 7.2.3) získaná touto metodou se shoduje v rámci chyby s
daty pro MT i pro oba kříže, což představuje výrazné zlepšení oproti čistě optic-
kému způsobu zpracovaní. Ze srovnání na obr. 7.2.5 vidíme, že silná anizotropie
koeficientu MLD vymizela a byla tedy zjevně způsobena špatným zpracováním
dat. Koeficient P MLD (obr. 7.2.4, b)) vykazuje slabou anizotropii v řádu procent,
což je ve shodě s předchozími pracemi [13] [3].

Anizotorpie P MLD má význačné směry v polohách 55°, 143°, 236° a 323°. Chyba
byla odhadnuta na ±5°.

Metoda poskytuje výrazné zlepšení oproti předchozímu způsobu. Její správnost
ověříme na datech změřených na 620 nm v následující části.
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Obrázek 7.2.3: Zpracování metodou posouvání na MT. Srovnání závislosti δ(ϕH)
pro oba kříže a data měřená v magnetotransportu (značeno Trans) pro směr proudu
[-110] viz obr. 6.1.1.

Obrázek 7.2.4: Zpracování metodou posouvání na MT. a) Závislost P MLD(ϕM) pro
oba kříže na λ = 755 nm. b) Detail závislosti P MLD(ϕM).
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Obrázek 7.2.5: Srovnání závislosti P MLD(ϕM) pro obě metody zpracování. Kříž A
a B - zpracováno optickou metodou. Trans A - závislost P MLD(ϕM) pro kříže A
zpracováno metodou posouvání na MT

Vlnová délka 620 nm
Anizotropie koeficientu P MLD roste se zkracující se vlnovou délkou a pro 620

nm by měl vykazovat silnou anizotropii.
Zpracování probíhalo stejně jako na 755 nm a výsledkem je opět závislost δ(ϕH)

(obr. 7.2.6) a MO koeficient P MLD(ϕM) (obr. 7.2.7). Z obou grafů vidíme, že se
vzorek na 620 nm chová jinak než na 755 nm.
Na 620 nm je δ(ϕH) zcela odlišná na 755 nm. Závislost δ(ϕH) ukazuje pohyb
magnetizace ve vnějším poli a nesmí však záviset na vlnové délce.

Anizotropie koeficientu P MLD je naopak dle očekávání v řádu desítek procent,
což je srovnatelné s pracemi [13] [3]. Signál vykazuje obdobnou symetrii vůči směru
magnetizace jako pro 755 nm. Na 755 nm má anizotropie jasnou čtyřčetnou syme-
trii vůči ϕM . Na 620 nm se však vyskytuje dominantní směr v poloze 60°. Zřejmě
se tedy na 620 nm vyskytuje uniaxiální příspěvek, který není rozeznatelný na 755
nm a nebyl přítomen ani v předchozích pracích. To opět naznačuje problémy s
konzistencí námi použité metody.
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Obrázek 7.2.6: Zpracování metodou posouvání na MT. Srovnání závislosti δ(ϕH)
pro kříže A pro dvě vlnové délky.

Obrázek 7.2.7: Zpracování metodou posouvání na MT. Závislost koeficientu P MLD

na magnetizaci ϕM pro kříže A na obou vlnových délkách. Vpravo: Detail závislosti
P MLD(ϕM) pro vlnovou délku 620nm. Škálovaní,na rozdíl od obr. 7.2.4, je na ose
od nuly.

Z výše zmíněných pozorování je patrné, že naše analýza dat pro 620 nm opět
selhává, což mohlo být následkem vzniku optické anizotropie, resp. optického dvoj-
lomu. GaAs sám o sobě není dvojlomným materiálem, ale vlivem dopování Mn
ionty, popřípadě i litografickou úpravou, mohla vzniknou indukovaná optická ani-
zotropie.
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Indukována anizotropie pak může způsobit otáčení roviny polarizace a je závislá
na polarizaci. Jelikož se jedná o čistě optický jev, nesouvisí se směrem magnetic-
kého pole a v našem měření se projevuje jako falešný příspěvek k signálu. Pokud
se velikost optické a magnetické anizotropie od sebe výrazně liší, pak se vzájemně
neovlivňují. Problém však nastává pokud jsou srovnatelně velké. Výpočtem lze
ukázat, že pokud je optická anizotropie srovnatelná, tak výsledná anizotropie má
obecně jinou symetrii než příspěvek MLD [17]. Základní vztahy pro stočení pola-
rizace (1.7) a veličinu B (1.11) neplatí. Na těchto vztazích je však založena naše
analýza dat, což omezuje její použití na podobné sady dat.

Optická anizotropie zřejmě působí i na 755 nm, což je patrné z obr. 7.2.3., kdy
kříže A a B nekopírují přesně data z MT. Data z MT jsou však prakticky identická
(obr. 6.1.1). Celkový příspěvek optické anizotropie na 755 nm je ovšem výrazně
menší.

Na závěr si shrneme, jakým způsobem v analýze mohla hrát roli přítomnost
optické anizotropie. V původní metodě jsme používali pouze data z optického mě-
ření, včetně využití signálu MLD (veličiny B) pro úpravu dat z rozdílového signálu.
Pohyb magnetizace δ(ϕH) se zde výrazně lišil od dat naměřených v magnetotrans-
portu. V druhé metodě jsme data posouvali na δ(ϕH) určené z magnetotransportu
a výsledek se podstatně lépe shodoval s magnetotransportem a i mezi jednotlivými
kříži. Domníváme se, že původní zpracování tedy zřejmě selhalo, jelikož optická
anizotropie se významněji promítá do veličiny B [16], určené ze součtového sig-
nálu. V druhé metodě byl tento jev částečně potlačen, nicméně fungování metody
je stále omezeno, pokud je přítomná optická anizotropie a je srovnatelně velká s
magnetickou anizotropií. Pak neplatí vztah (1.7) a celá analýza selhává.
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Závěr
Hlavní cílem této práce bylo srovnání magnetotransportní a magnetooptické

metody na magnetickém polovodiči GaMnAs.
Provedli jsme měření v transportním uspořádání a ze studia planárního Hallova

jevu jsme určili anizotropní konstanty. Podrobněji jsme se zabývali magnetickou
anizotropií ve vzorku pomocí určení poloh tzv. snadných os, které jsme stanovili
dvěma způsoby - z volné energie a pohybu magnetizace.

V magnetooptickém uspořádání jsme měřili Voigtův jev, a tím jsme zopako-
vali experimenty provedené v práci [1]. Srovnáním Voigtova jevu a planárního
Hallova jevu nám umožňuje porovnat magnetooptickou a magnetotransportní me-
todu. Naše měření ukázala, že obě metody dávají analogické výsledky. Z fyzikálního
hlediska se liší pouze koeficient planárního Hallova jevu a koeficientu MLD. Za-
tímco koeficient planárního Hallova jevu nezávisí na krystalografické orientaci, koe-
ficient MLD může být anizotropní, což je pravděpodobně dáno právě krystalickým
příspěvkem. Využití magnetooptické metody pro určení magnetických vlastností
materiálu má však svoje omezení. To spočívá v samotné analýze magnetooptických
měření. Metoda selhává pokud optický signál obsahuje příspěvek nemagnetického
původu, způsobený např. čistě optickou anizotropií vzorku.

V rámci práce jsme navrhli úpravu metody zpracování dat použité v [3]. Kombi-
nací měření z magnetotransportu a magnetooptiky jsme byli schopni tento artefakt
potlačit pro vlnovou délku 755 nm a určit tak magnetickou anizotropii vzorku.

Nicméně pro data v nichž se optická anizotropie projevuje výrazně, což v našem
případě bylo při vlnové délce 620 nm, selhává i tato upravená metoda.

Optické měření v navržené jednoduché podobě použít nelze a bude třeba na-
vrhnout odlišnou metodu analýzy dat.
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