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Abstrakt:  Tato disertační práce se zabývá studiem hybridních struktur feromagnet/polovodič, které velice zajímavé pro spintroniku. My jsme se zaměřili na heterostruktury, které obsahují feromagnetický polovodič (Ga,Mn)As, což je nejprozkoumanější modelový materiál ze skupiny zředěných magnetických polovodičů. 
Hlavním cílem této práce bylo podrobné studium jevu optického spinového krutu (Optical Spin Transfer Torque, OSTT), což je optická obdoba jevu STT, který se ve feromagnetických kovových vrstvách používá pro netermální přepínání směru magnetizace. V první části práce popisujeme experimenty, ve kterých jsme se pokusili dosáhnout netermální kontroly směru magnetizace v (Ga,Mn)As s přispěním kontroly magnetické anizotropie pomocí mechanického napětí vyvolaného piezo-měničem (PZT) v hybridní struktuře (Ga,Mn)As/GaAs/PZT. Pro tento účel byla nejprve optimalizována příprava této struktury, která byla detailně testována pomocí rentgenové difrakce 
a magneto-optických metod. Nicméně přepínání magnetizace působením jevu OSTT se nám nepodařilo dosáhnout. Navíc se ukázalo, že měřené nízkoteplotní výsledky jsou, 
navzdory velice detailní optimalizaci výroby studované hybridní struktury na PZT, velice špatně reprodukovatelné, což jsme přisoudili vlivu mechanického napětí mezi studovaným vzorkem a chladicím nástavcem kryostatu, které zjevně při každém chladicím cyklu vzniká poněkud odlišně. Pro efektivní využití námi optimalizované 
výroby hybridních struktur s PZT je tedy potřeba používat materiály, které nejen že silně reagují na přiložené mechanické napětí, ale jsou magneticky uspořádané i za pokojové teploty, což jsou například některé nekolineární antiferomagnety. V druhé části práce 
jsme se zabývali studiem interakce spinu elektronů opticky injektovaných do struktury 
(Ga,Mn)As/GaAs s magnetizací ve vrstvě (Ga,Mn)As. Zjistili jsme, že vlivem této interakce dochází k ultrarychlému otočení směru spinu elektronů. Tento jev, který tvoří 
základ jevu STT, byl zatím považován jen za teoretický koncept, protože v běžně studovaných kovových feromagnetech totiž není možné od sebe odlišit elektrony, které jsou zodpovědné za magnetizaci, a elektrony realizující spinový proud. V námi studovaném feromagnetickém polovodiči (Ga,Mn)As se ale jedná o různé elektrony (na 
d- resp. s-orbitalech), díky čemuž se nám podařilo toto "předpokládané" otočení spinů elektronů vlivem magnetizace experimentálně pozorovat. Klíčová slova: opto-spintronika, magnetooptika, magnetizace, spiny elektronů, 
magnetické polovodiče 
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Abstract:  

This dissertation deals with the study of hybrid ferromagnet/semiconductor 
structures, which are of particular for spintronics. We focused on heterostructures that 
contain ferromagnetic semiconductor (Ga,Mn)As, which is the most studied model ma-
terial from the group of diluted magnetic semiconductors. The main goal of this work 
was a detailed study of the Optical Spin Transfer Torque (OSTT) phenomenon, which is 
an optical equivalent of the STT effect, which is used in ferromagnetic metal layers for 
non-thermal switching of the direction of magnetization. In the first part of the work, we 
describe experiments aimed at achieving non-thermal control of the direction of mag-
netization in (Ga,Mn)As with the contribution of control of magnetic anisotropy using 
mechanical strain induced by a piezo-transducer (PZT) in hybrid structure 
(Ga,Mn)As/GaAs/PZT. For this purpose, the preparation of the structure was first opti-
mized, which was tested in detail by means of X-ray diffraction and magneto-optical 
methods. However, we were unable to achieve magnetization switching due to the OSTT 
phenomenon. In addition, we found that the results measured at low temperature are 
very poorly reproducible, despite very detailed optimization of the preparation, at-
tributed to the influence of mechanical strain between the studied sample and the cryo-
stat cold finger, which differs for each cooling cycle. For efficient use of our optimized 
preparation process for hybrid structures on PZT, it is therefore necessary to use mate-
rials which not only react strongly to the applied mechanical strain but are also magneti-
cally ordered at room temperature (for example, certain non-colinear antiferromag-
nets). In the second part of this thesis, we dealt with the study of the interaction of elec-
tron spin optically injected into the structure (Ga,Mn)As/GaAs, with magnetization in 
the layer of (Ga,Mn)As. We have found that this interaction results in an ultra-fast reori-
entation of the electron spin direction. This phenomenon, which forms the basis of the 
STT phenomenon, has so far been considered only a theoretical concept, because in com-
monly studied metal ferromagnets, it is not possible to distinguish between electrons 
that are responsible for magnetization and electrons realizing spin current. However, in 
the ferromagnetic semiconductor (Ga,Mn)As studied in this thesis, these are different 
electrons (on d- or s-orbitals), allowing us to experimentally observe this "presumed" 
rotation of electron spins due to magnetization. 
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Úvod 
 
Předmluva Využití elektronového spinu, vedle jeho náboje, je centrem zájmu relativně nového odvětví elektroniky – spintroniky [1] [2] [3]. První generace spintronických součástek využívala jevy spojené se spinem v kovových multivrstvách, jako na příklad 
jevu gigantické magnetorezistence (GMR) a tunelovací magnetorezistence (TMR) [4], které ve své době vyvolaly revoluci v průmyslovém oboru zabývajícím se ukládáním elektronické informace. Na druhou stranu, další generace spintronických součástek se soustředí na využití polovodičových materiálů [5] [6] [7], konkrétně pak na společnou 
integraci magnetických a polovodičových (SC) materiálů za účelem dosažení nových schopností elektronických součástek [8] [9]. Podnět vedoucí ke studiu spintroniky hybridních struktur [9] [10] [11] byl vyvolán především návrhem tzv. spin-field-effect transistor (spin-FET), tedy tranzistoru využívajícího spinové polarizace elektronů, občas označovaným podle jeho tvůrců „Datta-Das spin-FET“ [12]. Tato součástka tvořená hybridní heterostrukturou 
feromagnetu (FM)/SC obsahuje magnetický vstupní kontakt (zdroj) pro injekci a rovněž magnetické výstupní kontakty pro detekci spinově polarizovaných elektronů. Přenos elektronových spinů je omezen na nemagnetický SC kanál, kde lze výstupní napětí využít 
ke kontrole spinové precese pomocí spin-orbitální interakce Rashbova typu [12]. Tento tříterminální spinový tranzistor je nesmírně zajímavý pro další využití vzhledem k tomu, že využívá běžnou polovodičovou technologii a je svou strukturou podobný struktuře běžného tranzistoru, jen se výrazně liší principem svého fungování. Proto, vzhledem 
k velice nízké energetické náročnosti a krátkému času potřebnému ke změně orientace 
spinu elektronu (ve srovnání s orientací magnetizace ve výstupní magnetické elektrodě, 
která kontroluje proud elektronů), spin-FET představuje nadějnou elektronickou součástku umožňující dosažení vysoké rychlosti výpočetních procesů a zároveň nízkou energetickou náročnost [9]. Hybridní systémy FM/SC mohou nalézt využití nejen v elektronice, ale i opto-elektronice a fotonice. Především využití spinově polarizovaných nosičů náboje 
v polovodičových laserech může vést ke zlepšení jejich funkčnosti, což zahrnuje i snížení prahu čerpání aktivního prostředí laseru a o řád rychlejší modulační frekvenci 
v porovnání s běžnými (spinově nepolarizovanými) lasery [13]. Značná pozornost se věnuje rovněž netermální kontrole magnetizace v hybridech FM/SC. Z hlediska současných požadavků na rychlost a zpracování informace jsou limitujícími faktory jednak využití tepelné excitace magnetických momentů [14], stejně tak jako magnetické interakce mezi magnetickým polem a magnetickými momenty probíhajícími na časové škále ~ 2 ps [15]. Navíc nutnost fyzického přesunu nábojů v tranzistorech procesorů jejich pohybem materiálem vyvolává nežádoucí zahřátí materiálů, které se disipuje do okolí příliš pomalu a rovněž může mít vliv na magnetický stav materiálů. Proto je i nadále aktivní výzkum, mimo jiné, věnován netermální kontrole magnetizace pomocí jevů tzv. optického spinového (OSTT) a optického spin-orbitálního 
krutu (OSOT) [16] [17] [18] [19], jejichž první experimentální pozorování bylo uskutečněno v námi studovaných strukturách (Ga,Mn)As/GaAs [20] [21]. Tyto jevy jsou 
optické ekvivalenty jevů STT a SOT [17] [22], na nichž jsou postaveny nejnovější koncepty magnetických paměťových součástek – STT-MRAM [23] a SOT-MRAM [24]), Celkově je možné říci, že dosažení přepínání vektoru magnetizace čistě optickými metodami i nadále zůstává v centru zájmu současného výzkumu [18]. Do skupiny metod pro netermální kontrolu přepínání magnetizace patří i využití mechanického napětí pro 
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ovlivňování pásové struktury, a tedy i s ním spojené ovlivňování magnetické anizotropie 
[14] [25] [26] [27]. Použití piezo-stresorů je technologie, která je zajímavá nejen pro feromagnety, ale také pro antiferomagnety, jejichž použití tvoří základ tzv. 
antiferomagnetické spintroniky  [22] [28] [29], kde se dokonce začíná vymezovat tzv. 
piezospintronika [30]. Díky asistenci mechanického napětí při kontrole magnetického stavu látky se rovněž může výrazně snížit energetická náročnost procesu přepínání 
magnetizace ve srovnání s využitím výhradně magnetického pole či STT. To staví využití mechanického napětí na roveň použití dalších energeticky úsporných metod jako je spinový Hallův jev [31] či SOT [32], které mohou být použity k přepínání magnetizace 
i bez přiloženého magnetického pole. Závěrem je dobré zmínit i objev feromagnetického jevu blízkosti (FPP [33] [34] 
[35] [36]) a následný vznik dynamické nukleární polarizace jader (DNP [37] [38]), který z hybridní struktury FM/SC činí potenciálního adepta pro realizaci kvantových qubitů 
[2] [39].  

 
Cíle disertace Pro úspěšné a plné využití polovodičových materiálů ve spintronických aplikacích je zásadní detailně pochopit jejich vlastnosti a možnou funkci 
v elektronických součástkách. Při ukládání, manipulaci a přenosu informací ve formě bitů, stejně jako pro provádění logických operací, je možné využít jak vlastního magnetického uspořádání materiálu, tak spinů elektronů. 

Cílem této práce bylo detailní studium jevu OSTT , který byl poprvé experimentálně pozorovaný v naší Laboratoři OptoSspintroniky [20]. Ve feromagnetických kovových vrstvách se jev STT většinou používá pro netermální kontrolu směru magnetizace působením kroutivého momentu vyvolaného přítomností spinů elektronů v materiálu. Proto jsme zkoumali, zda je možné v (Ga,Mn)As dosáhnout přepnutí magnetizace mezi tzv. snadnými osami magnetizace čistě opticky pomocí OSTT , ideálně bez přispění vnějšího magnetického pole. Abychom zvýšili pravděpodobnost dosažení tohoto cíle, rozhodli jsme se současně kontrolovat také magnetickou anizotropii v (Ga,Mn)As pomocí mechanického napětí. K tomu bylo nejprve zapotřebí optimalizovat techniku přípravy vzorku na piezo-měniči (PZT), což je technologie potenciálně použitelná pro mnoho materiálů, tj. nejen pro feromagnetické polovodiče. Dalším cílem této práce bylo detailně prozkoumt, jak spolu vzájemně interagují spiny opticky generovaných elektronů a magnetizace ve zkoumaných vzorcích, tj. zejména jakým způsobem ovlivňuje feromagnetická vrstva dynamiku spinů elektronů. 
 

V první kapitole disertační práce jsou stručně popsány vlastnosti polovodičů 
a jejich studium v opto-spintronice. Kapitola 2 se zabývá přehledem vědeckých publikací zaměřených na mechanizmy vyvolávající precesi magnetizace, především pak na způsoby její netermální kontroly v heterostrukturách obsahujících magnetický polovodič (Ga,Mn)As. Součástí této kapitoly je i popis současného stavu poznání pro studium spinů elektronů v těchto materiálech ovlivněných přítomností feromagnetické vrstvy. Popis experimentálních metod použitých v této práci a studovaných materiálů je 
v kapitole 3, respektive 4. 
 Experimentální část této disertace je rozdělena do tří hlavních kapitol. V kapitole 5 je zahrnuta optimalizace přípravy vzorků přilepených na PZT, jež byla použita pro přípravu hybridu (Ga,Mn)As/GaAs/PZT zkoumaného v kapitole 6. V té byla kvalita 
tohoto vzorku testována magneto-optickými metodami a následně bylo zkoumáno přepínání magnetizace pomocí OSTT za asistence mechanického napětí. Kapitola 7 pak 
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pojednává o interakci mezi spiny elektronů opticky injektovanými do vzorků 
(Ga,Mn)As/GaAs a vlastními magnetickými momenty ve feromagnetické vrstvě 
(Ga,Mn)As s různou úrovní dopování. 
 
Podíl autorky na publikacích Autorka předkládané disertační práce je spoluautorkou 7 článků publikovaných 
v impaktovaných mezinárodních vědeckých časopisech a další 1 článek je těsně před dokončením. Obsah této práce ale přímo tvoří jen publikace 1 a 2, kde byl přínos autorky 
k měření a zpracování dat i jejich interpretací zásadní a kde se také podílela na sepsáním textu článků. Publikace 3 přímo využívá autorkou připravenou hybridní heterostrukturu 
s piezo-měničem a lze ji tedy chápat jako přímý výstup této disertační práce. Všechny 
ostatní uvedené články s disertační prací věcně souvisí a autorka se na nich nějakou formou podílela (zejména měřením a zpracováním části experimentálních dat), nicméně 
v této disertační práci nejsou z důvodu vnitřní konzistence předkládané práce přímo 
zahrnuté. Dosažené výsledky autorka prezentovala na 5 konferencích ve formě 3 přednášek a 2 posterů.  
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1. Polovodiče v opto-spintronice 
 Jak zmiňujeme již v úvodu této práce, polovodiče zastávají významnou roli 
v rámci spintroniky [3] [5] [6] [7] [37] [40] [41] [42] díky širokému rozsahu laditelnosti jejich optických, magnetických a elektrických vlastností. To umožňuje nejen jejich snazší implementaci do stávající polovodičové elektroniky, ale zároveň polovodiče umožňují realizaci nových konceptů, designu a funkcí spintronických součástek. Původně byla polovodičová spintronika považována za odvětví zabývající se především nemagnetickými materiály. Ale příchodem tzv. zředěných magnetických polovodičů 
(DMS – diluted magnetic semicodnuctor), a zejména díky zkoumání (Ga,Mn)As [43] [44] jakožto jejich nejvýraznějšího zástupce dodnes využívaného pro dokazování konceptuálních teorií, se chápání polovodičové spintroniky posunulo. Neméně význačnou roli hrál rovněž objev fenoménů jako je polarizace pomocí feromagnetického 
jevu blízkosti (FPP – ferromagnetic proximity polarization) [33] [34] [35] a s ním spojené 
spinové filtrace, ale i dynamické polarizace jader (DNP – dynamic nuclear polarization) 
[37] [38], jež z dosud pasivních nemagnetických substrátů učinila materiál pro zkoumání a využití pro zpracování a ukládání informací pomocí qubitů [39]. 
 Odvětví opto-spintroniky [45] se pak zaměřuje na studium těchto materiálů pomocí optických či magnetooptických technik. Použití světelných zdrojů jako jsou lasery umožňuje zkoumání procesů v látkách spojených se spiny a magnetnickým uspořádáním probíhajících právě na časové škále trvání světelného pulsu. Díky tomu je možné dosáhnout rozlišení na časové škále 10-100 fs. Nicméně použití magnetooptických metod kladou značné požadavky na kvalitu materiálu. Jednak jsou vzorky často připraveny pomocí nízkoteplotní epitaxe z molekulového svazku, která vnáší do materiálu řadu defektů snižujících dobu spinové koherence, stejně tak je důležitá kvalita jejich povrchu pro optická měření detekující magneto-optické (MO) jevy. 
 
1.1 Magnetooptika v polovodičích 
 Pro zkoumání magnetických vlastností polovodičů (SC – semiconductor), ať už se jedná o makroskopické magnetické uspořádání látky či přechodně vybuzenou nerovnovážnou spinově orientovanou populaci elektronů, se často používá experimentálních metod využívajících MO jevů. V této kapitole proto nejprve vysvětlujeme zásadní vliv pásové struktury polovodičů na jejich MO vlastnosti, nejdůležitější vlivy na energetické spektrum elektronů v látce a jakým způsobem připravit a zároveň pozorovat časový vývoj nerovnovážné populace elektronů ovlivněné různými relaxačními mechanizmy. V části 1.1.7 jsou dále popsány základní MO jevy použité v této práci a metody jejich využití pro MO měření jsou uvedeny v kap. 3. 
  
1.1.1 Pásová struktura GaAs 
 V pevných látkách je elektron vystavený periodickému potenciálu jader a jeho energie se tak stává rovněž periodickou, což má za následek vznik pásové struktury 
sestávající z energetických hladin. V ideálním krystalu bez defektů a příměsí elektrony 
mohou obsazovat existující stavy pouze v povolených energetických pásech, zakázané pásy neobsahují žádné elektronové stavy. Elektronové stavy mohou být 
charakterizovány kvazihybností p (případně kvazi-vlnovým vektorem 𝐤 = 𝐩 ℏ⁄ , kde ℏ je 
Planckova konstanta) a energie elektronů v povolených energetických pásech je 
periodickou funkcí k. Proto je dostačující ji v k-prostoru zkoumat pouze v oblasti první 
Brillouinovy zóny [3]. 
 Podle šířky zakázaného pásu a obsazenosti energetických pásů se látky dělí na vodiče, polovodiče a izolátory. Zatímco částečné zaplnění pásů, které je zásadní pro vodivost, je snadno splněno v kovech, u polovodičů a izolátorů jsou nejnižší pásy zcela 
zaplněny elektrony (splňující Pauliho vylučovací princip) a vyšší pásy jsou zcela prázdné. Nejvyšší zaplněný pás označujeme valenční pás (VB = valence band), jehož 
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elektrony se v polovodičích podílí na kovalentní vazbě, nejnižší nezaplněný energetický 
pás je vodivostní pás (CB – conduction band). Tyto jsou od sebe odděleny zakázaným 
pásem o šířce Eg [46]. V případě polovodičů se Eg může pohybovat od 0 do 2–3 eV, pro 
GaAs Eg ~ 1,5 eV [47]. Zakázaný pás pak může být rovněž přímý a nepřímý, což má vliv při optické excitaci vzorku na to, zda se při relaxaci excitovaných elektronů přebytečná energie vyzáří anebo zda se nevyzářená energie přenese do vibrací mřížky, tzv. fononů. 
V této práci se zabýváme pouze polovodiči s přímým zakázaným pásem. 
 Fyzikální vlastnosti polovodiče se řídí elektrony obývajícími stavy poblíž vrcholu valenčního pásu a dna vodivostního pásu, kde disperze energie 𝜀 nabývá parabolického 
tvaru pro volný elektron [46] 

vodivostní pás: ε = Eg+ ℏ2k22me       (1.1) valenční pás: ε = ℏ2k22mh               (1.2) 

kde Eg je šířka zakázaného pásu definovaná od vrcholu valenčního pásu, pro nějž je 
potenciální energie nulová a me (mh) je efektivní hmotnost elektronu v CB (VB). Proto se elektrony poblíž dna vodivostního pásu chovají jako volné částice s kladnou hmotností 
me. To však znamená, že elektrony okupujících stavy poblíž vrcholu valenčního pásu mají 
zápornou efektivní hmotnost, mh. A to i přesto, že elektrony hlouběji ve valenčním pásu mají kladnou efektivní hmotnost. Problém téměř zaplněného valenčního pásu lze vyřešit zavedením kvazičástice odpovídající nezaplněným elektronovým stavům, s kladným 
nábojem |e| a kladnou hmotností mh a energií ℏ2k2/2mh. Takto definujeme díry [46]. Díky poměrně úzkému přímému zakázanému pásu GaAs je možné přechodně 
excitovat elektrony z valenčního do vodivostního pásu buď tepelnou nebo optickou excitací. Tomu lze rovněž dopomoci dopováním materiálu příměsemi, díky němu vznikají donorové a akceptorové hladiny efektivně zužující zakázaný pás a umožňující tak elektronům snazší přeskok do CB. Vedle obecných výhod polovodičů, je atraktivita GaAs pro spintroniku dána především jeho optickými vlastnostmi a schopnosti elektronového transportu, tedy podmínek umožňujících snadný pohyb elektronů 
strukturou, které jsou výsledkem jeho pásové struktury (obr. 1.1). V případě GaAs je vodivostní pás (CB) tvořen elektrony z s-orbitalu (o orbitálním úhlovém momentu l = 0), zatímco na vrcholu trojnásobně degenerovaného valenčního pásu (VB) převládají p-
stavy (l = 1) [3] [48]. Tři elektrony zodpovědné za kovalentní vazbu pochází z prvku 
skupiny III a zbylých 5 z prvku skupiny V. Přidáním elektronového spinu se dále zdvojnásobí počet všech stavů, ale pokud 
je navíc brána v potaz i spin-orbitální (SO) vazba (viz část 1.1.2), zásadně se změní energetické spektrum VB a místo čistě orbitálního úhlového momentu dostaneme pro 
pásy s elektronovými stavy celkový úhlový moment j = 1/2 a j = 3/2, které odpovídají průmětům jz = -j…+j do směru kvantování. V bodě Γ (pro vlnový vektor k = 0) v GaAs 
dochází k energetickému štěpení čtyřnásobně degenerovaného pásu pro j = 3/2 obsahujícího lehké (LH) a těžké (HH) díry a díky SO vazbě vznikne pás pro j = 1/2 spin-orbitálně odštěpený o energii, která je v GaAs Δo~ 0,3 eV. Pro elektrony s nenulovým k-vektorem (dále od středu Brillouinovy zóny Γ) navíc vzniká štěpení i v případě pásů lehkých a těžkých děr ([48], kap. 2, [3], kap. 1.3). 
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Obr. 1.1: Pásová struktura GaAs. – Schéma pásové struktury GaAs v blízkosti středu 
Brillouinovy zóny ([48], kap. 1). Valenční pás VB obsahuje subpásy lehkých (LH) a těžkých (HH) děr, které jsou silně anizotropní, a izotropní pás SO spin-orbitálně odštěpený o energii Δo. Všechny tři pásy VB i pás CB jsou dvojnásobně degenerovány. 
 
 Nicméně tento zjednodušený model pásové struktury popsaný výše je platný 
pouze pro ideální objemový krystal. V případě heterostruktur nebo nízkodimenzionálních systémů je pásová struktura výrazně ovlivněna přítomností mechanického napětí vznikajícího mezi vrstvami materiálu a/nebo prostorovým 
omezením materiálu. Vzhledem k zaměření této práce zabývající se, mimo jiné, hybridními heterostrukturami a vlivem mechanického napětí na magneto-optické vlastnosti polovodičových materiálů, popisujeme tento vliv podrobněji v následujících 
kapitolách. 
 
1.1.2 Spin-orbitální interakce 

V pevných látkách má značný vliv na pásovou strukturu a následně tak i na MO 
vlastnosti látky relativistický jev spin-orbitální (SO) interakce [48]. Pokud se částice 
s nábojem (zde se zaměříme na případ elektronu) pohybuje rychlostí v ve vnějším 
elektrickém poli E, bude magnetický moment elektronu pociťovat magnetické pole B = (1 c⁄ )E × v, kde c je rychlost světla. Energie magnetického momentu elektronu v tomto 
poli nabývá hodnot ±μBB (kde μB je Bohrův magneton), a to podle orientace elektronového spinu vůči B. Tento fyzikální jev je podstatou SO interakce, kterou lze rovněž odvodit od relativistické Diracovy rovnice a lze ji vyjádřit pomocí orbitálního a 
spinového úhlového momentu jako AL ∙ S (konstanta A závisí na elektronovém stavu 
v rámci atomu) [3]. SO interakce má tedy za následek reakci spinového stupně volnosti na jeho prostředí, což v pevných látkách vede k energetickému rozštěpení spinových stavů elektronů v systémech s inverzní asymetrií (jako jsou struktury odvozené od GaAs), a to 
dokonce i bez přiloženého vnějšího magnetického pole. Dále od bodu Γ ležícím ve středu Brillouinovy zóny se toto rozštěpení projevuje nejen ve VB, ale i v CB. V polovodiči tak 
na elektrony pohybující se strukturou s vlnovým vektorem k a energií odpovídající 
vodivostnímu pásu CB působí vnitřní efektivní magnetické pole krystalu Beff(k), a to 
i v nemagnetických látkách. To, jak velké je Beff a jak moc ovlivňuje reakci spinu na své prostředí, je přímo odraženo v g-faktoru, který popisujeme dále v části 1.2.1. Výsledný člen hamiltoniánu pro SO interakci nabývá tvaru [48] 𝐻SO(𝐤) = 12 𝑔μB𝐁eff(𝐤) ∙ 𝛔            (1.3) 

kde 𝑔 označuje g-faktor a 𝛔 je Pauliho matice pro spin. Efektivní magnetické pole Beff(k) je značně anizotropní a jeho prostorový průběh závisí na symetrii daného materiálu. 
Vedle významné role SO interakce, kterou hraje ve spinové relaxaci, navíc její existence 
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umožňuje efektivní generaci a detekci spinové polarizace v SC pomocí tzv. optické orientace podrobně vysvětlené v části 1.1.5, neboť částečně snímá degeneraci VB. 
Vedle SO interakce se v dvoudimenzionálních materiálech rovněž uplatňuje štěpení energetických pásů vyvolané objemovou inverzní asymetrií (BIA – bulk inversion 

asymmetry) a strukturní inverzní asymetrií (SIA – structural inversion assymmetry) ([2], část III), nicméně oba efekty podrobněji zmiňujeme v části 2.1.3. 
 
1.1.3 Zeemanova interakce 
 Vedle vnitřního efektivního pole může být pásová struktura ovlivněna i vnějším magnetickým polem. Pokud je na látku přiloženo vnější homogenní magnetické pole 𝐁ext, dochází k dodatečnému rozštěpení a posuvu energetických hladin ([49], kap. 6). Tento efekt se nazývá Zeemanův jev a energii této interakce pro případ jednoho elektronu lze vyjádřit jako 𝐻Z = −(𝛍L + 𝛍S) ∙ 𝐁ext kde magnetické momenty orbitálního a spinového původu jsou 𝛍L = − 𝑒2𝑚 𝐋 a 𝛍S =− 𝑒𝑚 𝐒 ([50], kap. 7). Míra rozštěpení energetických hladin závisí jednak na velikosti Bext, jednak na vnitřním poli vyvolaném SO interakcí. Proto se výsledná míra rozštěpení liší pro různé materiály a odráží se rovněž na typické hodnotě g-faktoru pro danou látku. 
V závislosti na poměrné velikosti Zeemanova štěpení a SO štěpení se pro popis systému používá buď poruchový počet pro tzv. Zeemanův jev ve slabém poli, kdy převládá SO 
interakce, nebo v silném poli, kdy je vliv SO štěpení mnohem menší, tj. je zanedbán. 
Pokud jsou příspěvky obou interakcí srovnatelné, je třeba pomocí poruchového počtu řešit obě části samostatně ([49], kap. 6), což je však nad rámec této práce. 
 
1.1.4 Hyperjemná interakce 
 Hyperjemná interakce mezi spiny elektronů (případně děr) a spiny jader atomů 
je v prezentované práci relevantní jednak proto, že je ve studovaném (Ga,Mn)As částečně zodpovědná za feromagnetické uspořádání [podrobněji se feromagnetickým uspořádáním v (Ga,Mn)As zabývá kap. 4], jednak pro její roli v dynamické polarizaci 
jader, kterou v kapitole 7 rovněž diskutujeme. Pokud by v případě polovodiče s jádry 
o nenulovém spinu (což je rovněž případ GaAs) došlo ke spinové polarizaci všech jader, 
elektrony by v látce pociťovali efektivní magnetické pole o síle několika Tesla ([3], kap. 12). Experimentálně bylo dosaženo dynamické polarizace jader vyvolané díky hyperjemné interakci mezi nerovnovážnými elektrony a jádry až na úrovni 50 %. 
 Hyperjemnou interakci lze obdobně jako SO interakci vyjádřit ve tvaru 𝐴𝐈 ∙ 𝐒, kde 
I je jaderný spin a A je tentokrát hyperjemná konstanta úměrná druhé mocnině 
elektronové vlnové funkce v prostoru jádra |𝜓(0)|2, tedy pravděpodobnosti výskytu 
elektronu v jádře. A zatímco je tato pravděpodobnost nenulová v případě elektronů na 
s-stavech, pro p-stavy a obecně pro stavy s 𝑙 ≠ 0 tato interakce vymizí díky 𝜓(0) = 0 
a elektrony jsou s jádry vázány mnohem slabší dipól-dipólovou interakcí. Dipól-dipólová interakce rovněž působí mezi samotnými magnetickými momenty elektronového páru nebo mezi magnetickými momenty děr a jader, ale tato interakce je obvykle příliš slabá 
na to, aby v polovodičích hrála nějakou významnější roli [3]. 
 
1.1.5 Optická orientace 
 Pro hlubší pochopení magnetických, optických a transportních vlastností materiálů využitelných ve spintronice se často využívá tzv. optické injekce nerovnovážné populace nosičů náboje a spinu do materiálu. Obvykle se proto v odborné literatuře používá pro opticky excitované elektrony v látce označení foto-injektované 
elektrony nebo jen krátce foto-elektrony. Absorpcí světla se tedy vybudí z rovnováhy nejen makroskopické magnetizace feromagnetů, ale dochází i k přechodné optické injekci spinů elektronů, jež nám rovněž poskytuje zásadní informace o fyzikálních vlastnostech látky. Míra absorpce světla a typ optického přechodu z rovnovážného stavu 
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látky do excitovaného stavu (tedy mezi kterými pásy VB a CB může docházet k přechodu) je obecně dána členy matice přechodu v dipólové aproximaci a výběrovými pravidly, která určují výslednou orientaci kvazi-hybnosti, korelaci mezi spinem a momentem 
hybnosti a výsledný spin ([51], kap. 2). Jednotlivé členy matice přechodu, a tedy 
i výběrová pravidla (udávající pravděpodobnost přechodu mezi povolenými elektronovými stavy a řídící se Fermiho zlatým pravidlem [2], část II) se mohou lišit pro různé polarizační stavy dopadajícího světla. 

V kombinaci s výše popsanou SO interakcí částečně snímající degeneraci VB je možné optickou excitací vybudit spinově orientovanou populaci nosičů náboje, jelikož fotony pravotočivě či levotočivě kruhově polarizovaného světla nesou úhlový moment 
o průmětu do směru kvantování (tedy do směru vlnového vektoru) velikosti Jz +1 nebo -
1. Z toho důvodu jsou jediné povolené přechody v systému absorbujícím světlo pouze ty, při nichž se celkový úhlový moment materiálu při absorpci jednoho světelného kvanta změní o ∆𝐽 = ±1. Při absorpci světla je díky zákonu zachování celkového úhlového momentu systému rozdělen tento úhlový moment mezi foto-injektované elektrony 
a díry, a to právě podle výběrových pravidel pro optické přechody pro daný materiál. Konkrétně je pravděpodobnost optických přechodů splňujících tuto podmínku dána druhou mocninou maticových elementů matice přechodu v dipólové aproximaci |⟨𝛹f|𝐞 ∙ �̂�|𝛹i⟩|2 kde 𝛹i a 𝛹f označují počáteční a výsledný stav elektronu, p je dipólový 
operátor a e vyjadřuje vektor polarizace dopadajícího světla. Schéma výběrových pravidel je na obr. 1.2. Relativní pravděpodobnost těchto přechodů je v obrázku číselně vyjádřena pro levotočivě (𝜎+) a pravotočivě (𝜎−) kruhově polarizované (CP) světlo, stejně tak pro lineární polarizaci v objemovém GaAs v okolí Γ bodu ([51], kap. 2). 
Hodnoty v ket závorkách představují celkový úhlový moment a jeho průmět do směru 
kvantování podél osy z, |𝐽, 𝐽z⟩. 

 
 

Obr. 1.2: Povolené optické přechody. HH (resp. LH) – valenční pás těžkých (resp. lehkých děr), 
SO – spin-orbitálně odštěpený pás děr, CB – vodivostní pás, σ+ (resp. σ) – levotočivě (resp. pravotočivě) polarizované světlo; u hladin jsou uvedeny odpovídající elektronové stavy |𝐽, 𝐽z⟩, čísla u šipek jsou relativní pravděpodobnosti přechodu mezi danými pásy pro danou polarizaci světla a 𝑛↑ značí počet nosičů náboje s průmětem spinu podél směru kvantování (zde podél směru šíření světla) a 𝑛↓ je počet nosičů s opačným spinem. Nevyplněné šipky označují lineárně polarizované světlo vyvolávající přechod z pásů lehkých děr [52]. 
 
 Z výše uvedeného vyplývá, že pokud je vlnová délka dopadajícího světla nastavena tak, že dochází k absorpci, tedy energie fotonu ≥ rozdílu energií mezi stavy lehkých nebo těžkých děr ve VB a stavy v CB, může v materiálu dojít k optické orientaci 
s výsledným stupněm spinové polarizace ([51], kap. 2, [2]) 𝑃 = 𝑛↑−𝑛↓𝑛↑+𝑛↓             (1.4) 

kde 𝑛↑ značí počet nosičů náboje s průmětem spinu podél směru kvantování (zde podél směru šíření světla) a 𝑛↓ je počet nosičů s opačným spinem. Absorpcí CP světla 
v objemovém GaAs tak může být teoreticky vyvolána celková spinová polarizace 
souboru foto-excitovaných nosičů až P = 50 %, jak vyplývá z rovnice (1.4) 
a pravděpodobností přechodů mezi danými stavy v závislosti na výběrových pravidlech 
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[obr. 1.2]. Toto platí pro přechody v okolí k = 0, tedy kdy energie fotonů jen nepatrně přesahuje hodnotu Eg. Avšak se zvyšováním excitační energie stupeň spinové polarizace klesá, neboť se na optických přechodech z pásů HH a LH začínají podílet i elektrony ze SO odštěpeného pásu a počty elektronů s navzájem opačnými spiny se vyrovnávají. Naopak vnesením dalších činitelů ovlivňujícím pásovou strukturu, např. působením mechanického napětí, dopováním či prostorovým omezením elektronů 
v nízkodimenzionálních strukturách, je možné stupeň polarizace zvýšit díky snížení degenerace energetických pásů [47]. 
 Jelikož elektrické pole excitačního svazku přímo ovlivňuje pouze orbitální pohyb elektronu, nikoli jeho spin, jedinou příčinou spinové orientace během mezipásové 
absorpce je SO interakce popsaná v předešlé části. Díky tomu se spinová polarizace foto-injektovaných nosičů náboje, která se jeví jako efektivní magnetické pole, objevuje 
i v nemagnetických materiálech jako je právě GaAs. Společně s feromagnetickými 
polovodiči, jejichž feromagnetické uspořádání vzniká spontánně díky přítomnosti magnetických iontů, tak můžeme při vhodném způsobu excitace pozorovat magneto-
optické jevy i u GaAs a dalších nemagnetických materiálů. 
 
1.1.6 Mechanizmy spinové relaxace 
 Tato část shrnuje poznatky z následujících publikací – [2], část III, [53] [54]. 
V průběhu času systém s nerovnovážnou populací nosičů náboje postupně relaxuje 
k rovnováze definované minimální energií systému, ať už díky zářivé či nezářivé 
rekombinaci [55] nebo dalším relaxačním mechanizmům. Po dobu spinové koherence elektronů však můžeme s využitím MO jevů vývoj a proces relaxace spinové populace 
pozorovat. Pro vodivostní elektrony v polovodičích se nejčastěji rozlišují čtyři hlavní 
mechanizmy spinové relaxace. Pro polovodiče s chybějící inverzní symetrií (jako je struktura zinkového blejna neboli sfaleritu polovodičů skupiny III-V) nejčastěji převládá 
tzv. D’yakonov-Perel’ (DP) mechanizmus. DP mechanizmus ovlivňuje spinovou koherenci přítomností fluktuujícího efektivního magnetického pole daného především 
SO interakcí.  Vývoj systému v čase tak závisí na velikosti a korelačním čase efektivního magnetického pole, který udává dobu, během níž je možné pole považovat za zhruba konstantní a jež udává frekvenci fluktuací. Jelikož spin během této koherentní doby preceduje okolo osy ležící podél dočasného směru efektivního pole, s tím, jak se směr 
i velikost tohoto pole náhodně mění v čase, mění se i orientace spinu precedujícího okolo něj. Po několika podobných změnách směru precesní osy je směr původní spinové 
orientace zcela ztracen, dochází k rozfázování spinů, vytrácí se takto spinová polarizace 
celého souboru a zeslabuje se i celkové efektivní pole elektronové populace. V tomto případě tedy platí, že čím rychleji dochází ke změně efektivního magnetického pole, tím pomaleji dochází ke spinovému rozfázování, neboť spiny se v čase mezi fluktuacemi pole nestihnout příliš pootočit. 
 Pokud SO interakce vyvolaná ionty mříže ovlivňuje vlnovou funkci elektronu 
v CB, způsobuje spinovou dekoherenci elektronů mixováním stavů s opačnou spinovou orientací. Procesem vyvolávajícím spinovou dekoherenci je běžný rozptyl elektronů na nečistotách (za nízké teploty) a na fononech (pro vysoké teploty), při nichž dojde ke změně hybnosti elektronů a díky propojení kvazi-momentu a spinu elektronu se objeví rovněž rozfázování spinové polarizace souboru elektronů. Tento proces nazýváme 
Elliot-Yaffet (EY) relaxační mechanizmus a nejčastěji se uplatňuje u kovů se středem symetrie, nicméně může koexistovat s DP v polovodičích bez inverzní symetrie. 
Vzhledem k tomu, že se jedná především o rozptyl kvazi-impulzu na fononech, za nízké teploty předpokládáme vliv tohoto relaxačního mechanizmu za přibližně konstantní, 
s rostoucí teplotou však jeho význam roste přibližně lineárně. Nicméně se má za to, že pro vyšší teploty či se zvyšující se energií elektronů v CB mnohem výrazněji roste vliv DP. Navíc se oba mechanizmy liší opačnou závislostí na době mezi fluktuacemi pole či srážkami s fonony. 
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V případě mechanizmu Bir-Aronov-Pikus (BAP) vzniká fluktuující efektivní pole díky výměnné interakci mezi elektrony a děrami, které svým působením elektronový spin náhodně překlopí. Tento mechanizmus koexistuje s DP a EY mechanizmem v p-typových polovodičích, jako je např. (Ga,Mn)As, a závisí na stavu děr (zda jde o díry na degenerovaných či nedegenerovaných hladinách, zachycených na akceptorové hladině či zda jde o volné díry ve VB, případně zda jsou díry pomalé či rychlé). Nicméně BAP mechanizmus se výrazněji projevuje pouze pro silně dopované materiály, a to při nízkých teplotách. Vliv děr zachycených na akceptorových hladinách však může přispět 
ke spinové relaxaci díky výměnné interakci a vzniklé efektivní pole přispěje 
k nehomogennímu rozfázování. Nicméně obecně ve středně dopovaných p-typových materiálech obvykle převáží vliv DP, a to na celém teplotním rozsahu. Posledním relaxačním mechanizmem je hyperjemná interakce (HI) 
v materiálech s přítomnými jadernými magnetickými momenty, která je podrobně 
popsaná v části 1.1.4, díky níž se spinové momenty elektronů a jader navzájem ovlivňují 
a efektivní pole BN vyvolané spinově polarizovanými jádry vede k nahodilému štěpení energetických hladin. Magnetický rozptyl, tedy výměnnou interakci mezi vodivostními 
elektrony a magnetickými nečistotami zde nezahrnujeme, ale při jejich zvýšené přítomnosti v materiálu roste přímo úměrně jejich význam. Pro úplnost dodáváme, že spinová relaxace volných děr ve VB objemových polovodičů skupiny III-V je velice rychlá, a to díky značnému míchání orbitálního a spinového stupně volnosti děr ve VB. 
 
1.1.7 Magneto-optické jevy 
 Základní princip všech MO jevů je spojen s interakcí polarizovaného světla 
s materiálem, v němž je přítomné magnetické pole, ať už je původ tohoto magnetického pole jakýkoli (např. v magnetizaci materiálu M, SO interakci či přiloženém vnějším 
magnetickém poli) [56]. Proto je možné MO jevy pozorovat jak ve feromagnetech 
s vlastním magnetickým uspořádáním, tak v nemagnetických materiálech za přítomnosti vnějšího magnetického pole. Mikroskopický původ MO jevů je dán pásovou 
strukturou, resp. štěpením spinových energetických hladin VB a CB, díky němuž dochází 
k odlišnému zaplnění pásů pro elektrony s opačně orientovanými spiny [57]. Toho je využito např. v procesu optické orientace (viz část 1.1.5). 
 Pro studium magnetických vlastností materiálu (jako je např. rovnovážná poloha makroskopické magnetizace, stejně tak jako její dynamika a obdobně i dynamika nerovnovážných spinů elektronů injektovaných do materiálu – ať už elektricky či opticky) se nejčastěji využívá dvou MO jevů. Pro téměř kolmý dopad lineárně polarizovaného sondovacího svazku se k zachycení magnetického uspořádání v rovině vzorku využívá magnetického lineárního dichroismu (MLD), ke studiu složky kolmé 
k rovině vzorku magnetického kruhového dichroismu obvykle označovaného jako polární Kerrův jev (PKE) [56]. Princip jejich působení spočívá v tom, že každý polarizační stav světla je možné rozložit buď do ortogonální báze dvou navzájem kolmých lineárních polarizací 
reprezentovaných vektory s a p (kolmé a rovnoběžné k magnetickému poli) nebo dvou kruhových polarizací opačné točivosti (helicity), levotočivé (𝜎+) a pravotočivé (𝜎−). Pokud je materiál takzvaně magneto-opticky aktivní, znamená to, že vykazuje odlišné 
hodnoty komplexního indexu lomu �̂� pro ortogonální polarizace báze nebo složky 
polarizace s opačnou helicitou. Reálná část �̂� je zodpovědná za výskyt dvojlomu, zatímco imaginární část spojená s absorpcí světla je zodpovědná za dichroismus. V takovém materiálu komplexní index lomu vyvolá buď natočení roviny polarizace dopadajícího světla a/nebo změnu elipticity [56]. Na obr. 1.3 jsou oba výše popsané jevy znázorněny pro reflexní geometrii, pro účely této práce jsou zde MO jevy zobrazeny pro téměř kolmý dopad excitačního 
laserového svazku popsaného vektorem elektrické intenzity 𝐄 = (𝐸x, 𝐸y). Úhly dopadu 
v obou částech obrázku jsou pro názornost výrazně odchýleny od normály k rovině 
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vzorku. Následně je zaznamenáno pootočení roviny polarizace lineárně polarizovaného 
sondovacího svazku o úhel ∆𝛽 do směru 𝐄′ = (𝐸𝑥′ , 𝐸𝑦′ ). Podrobný popis příslušného 
experimentálního uspořádání, nastavení a zpracování měřených dat je obsažen 
v kapitole 3. 
 

 
 

Obr. 1.3: Polární Kerrův jev a magnetický lineární dichroismus. Schématické zobrazení dvou 
magneto-optických (MO) jevů v látce s přítomnou magnetizací M, které vyvolávají natočení roviny polarizace odraženého svazku o úhel  při téměř kolmém dopadu světla. (a) Polární Kerrův jev (PKE) je vyvolán rozdílným indexem lomu pro levotočivě a pravotočivě kruhově polarizované složky 𝜎+ a 𝜎− světla šířícího se podél směru magnetizace M (velká červená šipka). 
(b) Magnetický lineární dichroismus (MLD) je vyvolán rozdílnými koeficienty absorpce (či reflexe) pro složky světla lineárně polarizované ve směru rovnoběžném a kolmém k M pro případ, kdy se světlo šíří ve směru kolmém k M [58]. Ex a Ey označují jednotlivé průměty vektoru elektrického pole světla E do směrů ortogonálních složek polarizace. Po odrazu od vzorku (či jeho průchodu materiálem) je výsledný vektor elektrického pole E pootočen o úhel ∆𝛽 a označujeme 
ho jako 𝐄′ = (𝐸𝑥′ , 𝐸𝑦′ ) [59]. 

 
Polární Kerrův jev Polární Kerrův jev (PKE) je založen na odlišné hodnotě indexu lomu pro opačné točivosti kruhově polarizovaných složek světla, které způsobují fázový posun mezi těmito ortogonálními bázovými složkami [56]. To vede k rotaci roviny polarizace výsledného prošlého či odraženého světla vůči světlu dopadajícímu [obr. 1.3(a)]. Maximálního úhlu pootočení roviny polarizace výsledného odraženého svazku je dosaženo pro případ, kdy je vlnový vektor k dopadajícího světla rovnoběžný 
s přítomným magnetickým polem B. Tento jev je tedy citlivý ke složce magnetizace 
materiálu kolmé k rovině vzorku, nicméně k vnitřnímu magnetickému poli může rovněž přispět magnetické pole indukované spiny nosičů náboje [52] foto-injektovaných do 
materiálu pomocí optické orientace (viz část 1.1.5). Jak popisujeme dále v části 1.2, 
k rozlišení příspěvků od makroskopické magnetizace materiálu a foto-excitovaných spinů elektronů v CB je možné využít hodnoty g-faktoru v časově závislých metodách (viz část 3.3). V kontextu PKE je třeba rovněž zmínit jev magnetického kruhového dichroismu (MCD), který je možné rovněž pozorovat v konfiguraci 𝐤 ∥ 𝐁, avšak tento jev nevyvolává rotaci polarizační roviny, ale pouze mění elipticitu svazku [56]. 
 
Magnetický lineární dichroismus 
 Na rozdíl od PKE, magnetický lineární dichroismus (MLD) je citlivý ke složce 
magnetického pole kolmé k šíření světla. Jedná se o MO jev, jenž je výsledkem rozdílné hodnoty koeficientů absorpce či odrazivosti pro dvě navzájem kolmé lineární polarizace světla [56] a jenž rovněž vyvolává pootočení polarizační roviny [obr. 1.3(b)]. Pouze 
v tomto případě je báze polarizačního stavu světla dána lineární polarizací (p) paralelní se směrem magnetizace a polarizací (s) kolmou k magnetizaci (pro kolmý dopad světla na vzorek leží obě polarizace v rovině vzorku). Díky tomu, že MLD je svou amplitudou 
srovnatelný s PKE [60], je možné tyto jevy využít k vytvoření 3dimenzionálního obrázku 
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dynamiky magnetizace materiálu [58] [61]. A zatímco PKE je lichý vůči magnetizaci a lze tedy jeho hodnoty odlišit pro opačné helicity kruhově polarizovaného světla, MLD je 
v magnetizaci sudým MO jevem, který není k helicitě excitačního kruhově polarizovaného světla citlivý, avšak který závislí na vzájemné orientaci magnetizace 
materiálu a polarizace lineárně polarizovaného světla a čehož se využívá např. pro určení směrů snadné osy magnetizace (viz kapitola 3). 
 
1.2 Spin v magnetickém poli 
 Vedle kruhového pohybu částice s nábojem e vyvolaného Lorentzovou sílou 𝐅L =𝑒(𝐯 × 𝐁), kterou na částici pohybující se rychlostí v působí vnější homogenní magnetické 
pole B, s magnetickým polem rovněž interaguje magnetický moment částice. Jak je 
popsáno v předešlých částech, v polovodičích je možné připravit přechodně populaci elektronů, která je díky optické orientaci spinově polarizovaná. Avšak aby bylo možné pozorovat její časový vývoj, je vhodné na strukturu přiložit vnější magnetické pole Bext, které jednak dále ovlivňuje pásovou strukturu tím, že vyvolává další dodatečné symetrické štěpení energetických pásů do dvou spinových podpásů, ale rovněž vyvolává precesi spinů makroskopické magnetizace a spinů elektronů, která je úměrná tomuto dodatečnému štěpení a která se projeví na dynamice detekovaných MO jevů. Určením Larmorovy frekvence této precese, která závisí na míře rozštěpení energetických hladin, a následně g-faktoru je pak možné poměrně spolehlivě identifikovat zdroj efektivního 
magnetického pole vyvolávajícího MO jevy, jak uvádíme dále v této části. 
 Pokud tedy pomocí optické orientace injektujeme do materiálu spinově polarizovanou populaci elektronů a pokud je na vzorek ve směru kolmém k jejich spinu přiloženo vnější magnetické pole 𝐵ext, bude se celkový spin této nerovnovážné spinové populace chovat jakou precedující efektivní magnetické pole. Při soustavné excitaci 
a zároveň relaxaci elektronů bude po určitém čase distribuce orientace spinů elektronů vypadat jako na obr. 1.4. Člen hamiltoniálnu popisující tuto precesi spinu pro případ, kdy 
je 𝐁ext orientováno podél směru x, má tvar 𝐻S = −𝑔 𝑒ℏ2𝑚 𝛔x ∙ 𝐁ext     (1.5) 

kde g označuje g-faktor, 𝛔z je Pauliho matice, ℏ Planckova konstanta a e a m odpovídají náboji a efektivní hmotnosti částice. Na precedující efektivní pole, které se díky relaxaci systému mění v čase, dále reagují MO jevy, které popisujeme v následující části. 

 
Obr. 1.4: Distribuce spinů opticky orientovaných elektronů. Distribuce spinů elektronů foto-injektovaných do polovodiče při kontinuální excitaci podél směru z a při přítomnosti magnetického pole ve směru x. Šipky naznačují celkový spin již dříve excitovaných elektronů. Čím dříve byly elektrony excitovány, o to více se pootočily od původního směru z a o to menší je velikost jejich vektoru díky procesům spinové relaxace ([51], kap. 1).  
 
1.2.1 Landého g-faktor 

Z části kvantové mechaniky zabývající se interakcí částice s magnetickým polem 
([62], s. 125) víme, že g-faktor je obecně parametr určující poměr mezi magnetickým momentem čistě orbitálního původu a spinovým magnetickým momentem a který závisí jak na celkovém úhlovém momentu částice, tak i na jejím spinovém a orbitálním úhlovém 
momentu. V polovodičích se obvykle udávají hodnoty g-faktoru pro elektrony a jádra 
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magnetických příměsí [63] [64], které se mohou značně lišit. Pro tzv. Landého g-faktor příslušející elektronům a označený g* byl odvozen výraz [46] [49] 𝑔∗ = 1 + 𝑗(𝑗 + 1) + 𝑠(𝑠 + 1) − 𝑙(𝑙 + 1)2𝑗(𝑗 + 1)  

kde j, s a l jsou tradiční kvantová čísla pro celkový, spinový a orbitální úhlový moment elektronu. Pro volný elektron ve vakuu je orbitální kvantové číslo l = 0, a tak získáváme pro elektron čistě spinový magnetický moment a 𝑔∗ = 2. V pevných látkách představuje 𝑔∗ míru Zeemanova štěpení energetických hladin v přiloženém magnetickém poli a jeho 
hodnota závisí na magnetické interakci magnetického momentu elektronu v daném prostředí. Udává tedy, jak efektivně spinový úhlový moment v látce indukuje magnetický 
moment [46]. 
 Vzhledem k tomu, že hodnota g-faktoru je přímo dána kvantovými čísly specifickými pro konfiguraci částic v atomech materiálu, v magnetooptice slouží jako citlivý ukazatel původu signálu měřených MO dat. Znaménko 𝑔∗, které udává vzájemnou polohu energetických hladin pro spiny nahoru a dolů (obr. 1.5 [65]), obvykle není možné 
z MO měření určit, jeho absolutní hodnotu však snadno získáme jako směrnici závislosti 
Larmorovy frekvence fL, tedy precesní frekvence magnetického momentu, na přiloženém magnetickém poli Bext [66] 𝑓L(𝐵ext) = 𝑔∗ μB

h
𝐵ext            (1.6) 

kde µB je Bohrův magneton a h je neredukovaná Planckova konstanta. 

 
Obr. 1.5: Optické přechody v polovodičích. (a) Přechody cyklotronové rezonance pro spiny 
nahoru a dolů v GaAs a v (b) InP. V GaAs je Landého g-faktor záporný a spinové rozštěpení nulté 
Landauovy hladiny je větší než rozštěpení první Landauovy hladiny. V InP je to naopak, nicméně 
v obou případech je energie přechodu 0+ → 1+ větší než energie pro přechod 0− → 1− [65]. 
 
 Obvykle uváděná hodnota 𝑔∗ = −0,44(2) [63] pro elektrony v objemovém GaAs odpovídá elektronům vázaným na mělkých donorech, avšak pro volné elektrony ve vodivostním pásu odpovídá experimentálním hodnotám spíše 𝑔∗ = −0,484(3) 
extrapolovaná pro T = 0 K, B = 0 T a intenzitu excitačního svazku Pexc = 0 mW [67]. Ačkoli 
tedy hodnota 𝑔∗ obecně závisí zejména na materiálu, je dále ovlivněna i dalšími faktory, které uvádíme níže.  
 
 Pochopení chování Landého g-faktoru pro různé experimentální podmínky bylo zásadní při zpracování dat v rámci této práci, neboť díky provázanosti fitovacích parametrů bylo důležité určit, případně u slabého, těžko fitovatelného MO signálu 
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korigovat hodnotu frekvence podle dané měřené závislosti 𝑔∗. Níže proto uvádíme stručný výčet závislosti Landého g-faktoru na různých fyzikálních podmínkách 
relevantních pro experimentální část této práce. Pro ucelený obraz o 𝑔∗ jsou dále 
v Příloze A uvedeny další fyzikální závislosti, jejichž použití v hlavním textu této práce není podstatné, nicméně jejichž znalost byla využita v průběhu zpracování dat jednak 
jako zpětná vazba správnosti fitování dat, jednak pro správnou interpretaci pozorovaného MO signálu (především jeho původu). Vyjmenované závislosti byly rovněž využity pro oddělení obecných vlastností pásové struktury udávající chování 𝑔∗ 
od zkoumaných specifických efektů v daném materiálu ovlivňujících dynamiku spinu elektronů. 
 
Závislost na dopování 
 Závislost hodnoty 𝑔∗ na dopování zde demonstrujeme na příkladu kvantových 
jam (QWs) (Ga,Mn)As [68]. Jak je zjevné z obr. 1.6(a), Kerrova rotace byla pozorována pro silná pole, pro něž obvykle vymizí oscilace spojené s precesí spinů magnetických iontů manganu. Pro nízké hodnoty dopování GaAs manganem je závislost Larmorovy frekvence elektronů fL na přiloženém magnetickém poli 𝐵ext v obr. 1.6(b) lineární 
a hodnota 𝑔∗ odpovídá přibližně hodnotě pro vodivostní elektrony v GaAs. S rostoucím zastoupením manganu je však tato závislost strmější, což značí silnější efektivní pole indukované magnetickými ionty manganu, a pro nejvyšší použitá magnetická pole 
závislost fL(𝐵ext) již nevykazuje lineární průběh. 

 
Obr. 1.6: Vliv dopování magnetickou příměsí na dynamiku spinů elektronů v GaAs 
kvantových jamách. Časově rozlišená dynamika spinů elektronů v kvantových jámách 
(Ga,Mn)As o šířce d = 7,5 nm. (a) Příklad měřených dat Kerrovy rotace (body) s fitem (červeně). 
(b) Larmorova frekvence 𝜈𝐿 = 2𝜋𝑓L v závislosti na 𝐵ext pro různé dopování x. Body jsou určené 
hodnoty Larmorovy frekvence z fitování, velikost bodů se zvětšuje s rostoucím dopováním. Prázdné kroužky jsou data z referenčního vzorku pro x = 0 [68]. Červené křivky jsou fity (fitovací 
rovnice je uvedena v [68]). 
 
 V tomto případě fity závislosti fL(𝐵ext) pro všechny zobrazené příklady prochází počátkem, neboť v QWs není pro nulové magnetické pole přítomno dodatečné feromagnetické uspořádání jader iontů magnetických příměsí. Jak uvádíme v kapitole 4, 
k feromagnetickému uspořádání v (Ga,Mn)As dochází pro silnější dopování nad x ~ 1 % 
[69]. 
 
Závislost na magnetickém poli 

Z výše popsané závislosti (1.6) zjevně vyplývá, že pro nemagnetické materiály je 
Landého g-faktor dán sklonem lineární regrese pro závislost Larmorovy frekvence na magnetickém poli, která pro nulové vnější magnetické pole prochází nulovou hodnotou 
pro Larmorovu frekvenci. Jak ale rovněž ukazuje obr. 1.6 [68], v kombinaci s dopováním 



 

18 

a dalším prostorovým omezením se sklon původně lineární závislosti pro silná magnetická pole několik Tesla plynule snižuje. Obdobná závislost je zobrazena pro velice slabě dopované QWs GaAs (x ~ 0,007 %) v grafu v obr. A.4(a) v Příloze A, v části Teplotní 

závislost. 
 
 
Vliv dynamické nukleární polarizace 

V případě jevu dynamické nukleární polarizace (DNP) [33] [37] [38] (podrobněji viz část Dynamická polarizace jader v 2. kapitole) se díky přítomnosti spinově orientovaných elektronů spinově zpolarizují jádra Ga v paramagnetickém GaAs. Jelikož 
tato jádra indukují dodatečně magnetické pole Bn, při vyhodnocování dat a určování 
hodnoty Landého g-faktoru je třeba vzít vliv pole Bn v potaz a zohlednit pak možnou změnu 𝑔∗ způsobenou DNP velikostí chybové úsečky. Při MO měřeních se pak přistupuje buď k saturaci DNP nebo použití fotoelastického modulátoru (PEM). 

 
Obr 1.7: Vliv DNP na Landého g-faktor. [38] – Vliv DNP na Larmorovu frekvenci, a tedy na 
hodnotu 𝑔∗ pro různé materiály založené na hybridní heterostruktuře FM/SC. Časově rozlišená Faradayova rotace byla pro všechny vzorky měřena pro T = 5 K a B = 1000 G. 
 
 Na obr. 1.7 [38] je znázorněn průběh časově rozlišené Faradayovy rotace pozorované na čtyřech feromagnetických vzorcích pro totožné experimentální 
podmínky. Jak je zjevné, Larmorova frekvence, a tedy i 𝑔∗ se u těchto vzorků výrazně liší 
od frekvence pozorované pro kontrolní vzorek substrátu n-GaAs (GaAs dopovaný n-typovou příměsí vnášející do materiálu donorovou hladinu [46]). Jako příčina změny 
Larmorovy frekvence bylo identifikováno dodatečné magnetické pole indukované 
spinové polarizovanými jádry v nemagnetickém substrátu způsobené DNP [33] [37] 
[38]. 
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2. Studium hybridních heterostruktur obsahujících 
magnetický polovodič (Ga,Mn)As 
 
2.1 Mechanismy vyvolávající precesi magnetizace 
 V této části se stručně zabýváme pozadím vzniku magnetické anizotropie, která určuje rovnovážný směr vektoru makroskopické magnetizace ve feromagnetických materiálech. A následně také určuje precesi magnetizace po jejím vychýlení z rovnováhy. 
K její kontrole je možné využít různé techniky, které ovlivňují pásovou a/nebo 
krystalovou strukturu. V magnetooptice se po desetiletí používala absorpce laserového pulzu, která zapříčiní ohřátí materiálu a vybudí tak precesi vektoru magnetizace okolo nerovnovážné snadné osy magnetizace. Takováto termální kontrola precese magnetizace je však vzhledem k časové škále, na nichž probíhají tepelné procesy, příliš 
pomalá z hlediska současných požadavků na rychlost elektroniky. K tomu přispívá 
i doba disipace energie dodané do materiálu po samotném osvitu. Nejen proto se řada studií zabývá snahou o potlačení vlivu tepelné excitace magnetických materiálů 
a soustředí se na metody netermální kontroly magnetizace. Vedle zrychlení zpracování informace tento přístup může vést i ke snížení energetické náročnosti procesu 
manipulace s informací, a to i díky omezení potřeby přikládat vnější magnetické pole během manipulace s magnetizací. 
 Hybridní heterostuktury, kterými obecně rozumíme materiál složený ze dvou 
a více různých materiálů, poskytují možnost dosáhnout tohoto cíle snížení energetické náročnosti při zpracování informace a zároveň urychlení tohoto procesu za využití jiné než termální kontroly precese magnetizace. Příkladem hybridní struktury, která bude 
dále v této práci zkoumána, je například vzorek feromagnetického polovodiče (Ga,Mn)As vypěstovaného na substrátu GaAs přilepeného na piezo-měniči. Jak je vysvětleno 
v následující části pojednávající o magnetické anizotropii, mechanické napětí přiložené 
na materiál má zásadní vliv na jeho pásovou strukturu, a tak i na jeho magnetické uspořádání. Možným netermálním mechanizmem vyvolávajícím precesi magnetizace je například použití kruhově polarizovaného laserového pulzu, který při absorpci materiálu předá nejen svou energii, ale také svůj úhlový moment hybnosti. Ten pak může 
interagovat s magnetizací a vyvinout na ni kroutivý moment, jak uvádíme dále v této 
kapitole. 
 
2.1.1 Magnetická anizotropie 
 Magnetická anizotropie (MA) vyjadřuje tendenci magnetických momentů orientovat se podél jistých krystalografických směrů. Jak je popsáno v kapitole 1, SO vazba má zásadní vliv na magnetické uspořádání v materiálu. V případě 
feromagnetického polovodiče (Ga,Mn)As mají podstatný vliv také díry vnesené do materiálu dopováním, jejichž spin se se spiny magnetických iontů váží pomocí antiferomagnetické výměnné interakce (viz kapitola 4). V (Ga,Mn)As se MA objeví především proto, že feromagnetické uspořádání v tomto materiálu je zprostředkováno přítomností těchto děr ve VB, kde dochází k silné anizotropii SO interakce v důsledku různých anizotropních polí [70] [71] [72]. To znamená, že magnetické uspořádání materiálu odráží symetrii VB, případně všechny jeho distorze.  Obecně řečeno, MA je závislost energie systému popsaného funkcionálem volné 
energie F na krystalografických směrech. Za rovnovážných podmínek nabývá energie systému svého minima či maxima v prostoru podél směrů tzv snadné, resp. nesnadné 
osy magnetizace (EA – easy axis, HA – hard axis), jichž podle materiálu může být i několik. 
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V rovnováze leží vektor makroskopické magnetizace vždy ve směru jedné z EA. Na průběhu F v (Ga,Mn)As se podílejí různé příspěvky k MA. Jednak je to čistě kubická anizotropie odrážející kubickou symetrii VB původního GaAs, v němž jsou krystalografické směry [100], [010] a [001] ekvivalentní a od něhož je (Ga,Mn)As odvozen. Avšak kubická anizotropie je dále díky směru růstu podél krystalografického směru [001] narušena působením mechanického napětí vznikajícího v důsledku pěstování (Ga,Mn)As na substrátu GaAs s o něco menší mřížovou konstantou (v případě obvyklé koncentrace Mn mezi 1 a 10 % je poměr 𝑎GaMnAs/𝑎GaAs = 1,001 – 1,005) [73]. 
Jak jsou do GaAs implementovány atomy Mn, ty, které zaujmou polohu intersticiálního defektu (viz kapitola 4) vměstnaného do prostoru mezi atomy základní buňky, vyvolají mírné zvětšení rozměrů základní buňky, tedy mřížové konstanty. Takto vyvolané napětí 
v tlaku na tenkou vrstvu (Ga,Mn)As je demonstrováno na obr. 2.1 [14], kap. 3.1.3. V části (a) je vidět spojení materiálu GaAs a vrstvy (Ga,Mn)As, jejíž tloušťka je v obrázku pro zřetelnost výrazně nadhodnocena. Vedle stlačení tenké vrstvy v rovině vzorku dochází 
k současnému prodloužení základní buňky ve směru růstu. V obr. 2.1(b) je pak naznačena výsledná deformace kubické základní buňky mechanickým napětím ve 
smyku [74] [75]. 

 
Obr. 2.1: Mechanické napětí ve struktuře (Ga,Mn)As/GaAs. Schématické zobrazení mechanického napětí vyvolané růstem (Ga,Mn)As na GaAs, které vede k porušení kubické 
symetrie (a) a k smykovému mechanickým napětím (b) Zde 𝑎0 představuje mřížovou konstantu 
pro volnou vrstvu (Ga,Mn)As bez mechanického namáhání a 𝑎S je mřížová konstanta substrátu 
(v tomto případě GaAs) [14]. 

 
Na obr. 2.1 je schématické zobrazení deformace VB působením mechanického napětí na krystalovou strukturu sfaleritu. Uprostřed na části (b) je pásová struktura pro 

mechanicky nenamáhaný samotný substrát, na (a) a (c) je deformace tenké vrstvy vyvolané větší, resp. menší mřížovou konstantou substrátu ve srovnání s mřížovou 
konstantou tenké vrstvy ([14], kap. 1.2.2 a [47], kap. 3.6.2). Původně kubická anizotropie se tak rozpadá na uniaxiální anizotropii podél směru kolmého k povrchu vzorku Kout 
(OOP – out-of-plane), která je chápána jako výsledek působení mechanického napětí 
vyvolávajícího anizotropii VB, a na biaxiální anizotropii v rovině vzorku KC (IP – in-

plane). Podle síly dopování a výsledné koncentraci děr se minimum volné energie posune buď do OOP nebo do IP směru [73]. 
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Obr. 2.2: Schéma vlivu mechanického napětí na pásovou strukturu polovodiče 
s krystalovou strukturou sfaleritu. Vlnové vektory elektronů a děr mají složky k = (K, kz), kde 
z je směr mechanického napětí vyvolaný (a) větší a (c) menší mřížovou konstantou substrátu ve 
srovnání s mřížovou konstantou tenkého filmu. (b) Pásová struktura bez přítomnosti mechanického napětí [14] [47]. 

 Původ další přítomné IP uniaxiální anizotropie Ku, která obvykle zaujímá jeden 
z diagonálních směrů [74], není zcela jasný, neboť její vznik nebyl dosud experimentálně 
propojen s jakýmkoli měřitelným mechanickým napětím, avšak předpokládá se, že 
vzniká v důsledku způsobu přípravy materiálů pomocí nerovnovážné nízkoteplotní MBE 
(viz kapitola 4), patrně vlivem přítomnosti různých defektů. Tato IP uniaxiální anizotropie způsobuje, že jeden ze směrů snadné osy magnetizace leží podél [-110], což při rostoucím dopování Mn vede k postupnému přibližování os MA k tomuto směru. 
V (Ga,Mn)As se vyskytuje rovněž tzv. tvarová anizotropie [76], která ovlivňuje průběh F 
v závislosti na tvaru materiálu. Avšak díky velmi silné SO interakci v (Ga,Mn)As je tato 
anizotropie zanedbána a v rovnici pro F níže není zahrnuta. 

Vedle vlastních vlastností materiálu však mají na MA vliv i vnější vlivy. Kromě jakéhokoli mechanického napětí deformujícího krystalovou strukturu, a tak i VB, je to 
i vnější magnetické pole Hext vyvolávající Zeemanovo štěpení pásové struktury. Úhrnný vliv výše zmíněných anizotropií v kombinaci s vnějším magnetickým polem na MA je vyjádřen rovnicí pro funkcionál celkové volné energie [14], kap. 3.1.3, [76] [77] 

 
kde úhly 𝜃M (𝜃𝐻) a 𝜑𝑀 (𝜑𝐻) popisují orientaci magnetizace (vnějšího magnetického pole 
Hext) vůči směru [100], respektive [001] krystalu a Ω je směr působení uniaxiálního mechanického napětí, zde pro jednoduchost ležícího pouze v rovině vzorku [14], kap. 
3.1.3, [76]. Předposlední člen rovnice představuje působení Zeemanova stěpení 
v důsledku vnějšího magnetického pole a poslední člen působení vnějšího uniaxiálního mechanického napětí, obvykle vyvolaného piezo-měničem, na němž je studovaný vzorek 
uchycen.  

Velikost jednotlivých příspěvků magnetické anizotropie je možné určit různými metodami, např. pomocí feromagnetické rezonance (FMR) [78], pomocí přístroje pro měření supravodivé kvantové interference (SQUID – superconducting quantum interfere-
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nce device [66], kap. 5) [79] nebo časově rozlišenou magnetooptickou spektroskopií, jak 
je popsáno v [77] [80]. Rovnovážná poloha EA může být, například, určena ze závislosti 
amplitudy MO signálu na polarizaci sondovacího svazku 𝛽 (viz kapitola 3 a [77], kap. 
6.1). Je však velice citlivá k vlastním vlastnostem materiálu, jako je např. koncentrace děr p (kontrolující obsazení VB) a velikost magnetického momentu M (udávající spinové rozštěpení VB). Stejně tak je poloha EA citlivá k vnějším podmínkám, jako je teplota T, vnější magnetické pole či mechanické napětí 𝜀, neboť všechny složky Ki jsou funkcí p, M, 
T a 𝜀 [72] [76] [81]. Teplotní závislost MA tak souvisí také s teplotní závislostí 
magnetizace [82]. A samozřejmě nad teplotou fázového přechodu pro příslušné magnetické uspořádání (tj. Curieovy teploty TC u feromagnetů nebo Neélovy teploty TN 
u antiferomagnetů) [66], kap. 5, kde toto magnetické uspořádání vymizí, není MA definována. Různé příspěvky k MA mají zpravidla různou teplotní závislost, čehož lze využít k termální kontrole polohy EA nebo vyvolání excitace dynamiky magnetizace [21]. Obecně tedy jakýkoli faktor ovlivňující pásovou strukturu (včetně obsazenosti 
elektronových a děrových stavů) a/nebo krystalovou strukturu může být využit pro 
kontrolu MA. 

Díky tomu lze tedy MA v GaMnAs kontrolovat také mechanickým namáháním 
[76]. To bylo demonstrováno jednak na vzorcích GaMnAs vypěstovaných na substrátu 
InGaAs s ještě o něco odlišnější mřížovou konstantou [83], jednak (Ga,Mn)As/GaAs přilepených na piezo-měniči [14] [25]. Využití mechanického napětí ve spintronice je však mnohem širší [84], dá se použít například k netermální kontrole precese 
magnetizace pomocí laseru [14] [20] , či k ovlivňování elektronového transportu [85] 
a pohybu doménových stěn [25] [26]. A také je potřeba ho uvážit např. při litografické výrobě polovodičových součástek [86]. Některými oblastmi tohoto výzkumu se z části rovněž zabýváme v této práci. 
  
2.1.2 Termální kontrola 
 To, jakým způsobem ovlivňuje absorpce laserového pulzu MA bylo již popsáno 
v řadě studií [14] [57] [77]. Základní princip tkví v zahřátí materiálu díky předání energie světla nejprve elektron-děrovým párům a následně krystalové mříži. Díky tomu 
dojde k rozepnutí základní buňky a změně pásové struktury. EA se tak ze své původní rovnovážné polohy přesune do nového kvazi-rovnovážného minima volné energie, 
magnetické momenty novou EA s jistým zpožděním následují a postupně se do tohoto směru snaží precesním pohybem relaxovat. Jak se ale teplo dále disipuje do zbytku 
vzorku a chladicího prstu kryostatu, rovněž tato nová EA v čase relaxuje zpět do své rovnovážné polohy a v závěsu za ní i magnetizace. Vývoj precese magnetizace v čase si lze pak představit tak, jak je zobrazeno na obr. 2.3. 

 
Obr. 2.3: Schématické znázornění precese magnetizace vyvolané absorpcí laserového 
svazku. Pod obrázkem vzorku s EA a M je vždy naznačeno potenciálové minimum F a relativní změna jeho polohy. (a) Systém v rovnováze před dopadem laserového pulzu. (b) Ultrarychlá změna MA těsně po dopadu laserového pulzu. (c) Relaxující systém s EA postupně se vracející do původní rovnovážné polohy a M následující EA precesním pohybem [14], kap. 3. 
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 Pohyb vektoru magnetizace je popsán pomocí tzv. Landau-Lifschitz-Gilbertovou 
(LLG) rovnicí [87], kap. 2 vycházející z jednoduchého popisu kroutivého momentu, kterým působí efektivní magnetické pole 𝐇eff na magnetický moment M 𝑑𝑑𝑡 𝐌 = −𝛾(𝐌 × 𝐇eff) + 𝛼𝑀s (𝐌 × 𝑑𝑑𝒕 𝐌)             (2.2) 

kde 𝛾 = 𝑔𝜇Bℏ je gyromagnetický poměr a 𝛼 je konstanta tzv. Gilbertova tlumení. Druhý člen rovnice tak zjednodušeně vyjadřuje tlumení precesního pohybu magnetizace díky relaxaci systému do rovnovážného stavu, neboť bez této relaxace by vybuzený vektor magnetizace už navždy precedoval, jak je naznačeno na obr. 2.4(a) bez tohoto tlumení 
a v obr. 2.4(b) při zahrnutí Gilbertova tlumení. Podrobné odvození a popis LLG je 
k nalezení [14] [87] [88] Jakákoli náhlá změna efektivního magnetického pole tak vede 
k precesi magnetizace. To může nastat různými vlivy, jako např. pouhou změnou vnějšího magnetického pole, pulzem elektrického pole, absorpcí optického pulzu či působením mechanického napětí. Další způsoby vyvedení systému z rovnováhy jsou popsány níže v části zabývající se kruty vyvinutými na magnetizaci nerovnovážnými nosiči náboje injektovanými do magnetického materiálu, které do rovnice dynamiky magnetizace vnášejí další výrazy.  Samotný oscilační MO signál lze pak fitovat pomocí 
rovnice (3.11) uvedené dále v kapitole 3. 

 
Obr. 2.4: Schéma tlumení precesního pohybu magnetizace. Kroutivý moment působící na 
magnetizace M efektivním polem H (a) bez Gilbertova tlumení a (b) s Gilbertovým tlumením. Jednotlivé výrazy LLG rovnice působící na vektor magnetizace jsou vyznačený černými šipkami 
s popisem [87]. 

 Jak je však demonstrováno na obr. 2.5(a), k excitaci nosičů náboje (zde zejména děr) dochází sice v podstatě okamžitě při dopadu laserového svazku na vzorek, avšak úplné předání energie laserového pulzu krystalové mříži probíhá mnohem pomaleji, protože je zprostředkováno zejména nezářivou rekombinací fotoexcitovaných elektronů, která v (Ga,Mn)As trvá ~ 100 ps. V obr. 2.5(b) je naznačen časový vývoj nerovnovážné koncentrace děr a tepelné disipace. Zatímco díry relativně rychle 
v materiálu rekombinují, návrat teploty materiálu do výchozího stavu trvá podstatně 
déle. 

 
Obr. 2.5: Časový vývoj změny teploty a koncentrace děr po dopadu excitačního pulzu. 
Změna teploty ΔT a hustoty děr vyvolané absorpcí laserového pulzu (a) na časové škále kratší, než je nezářivá rekombinace elektronů (~ 100 ps) a (b) na delší časové škále [14]. 
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 Právě tyto dva aspekty tepelné reakce materiálu jsou jedny z hlavních limitujících faktorů pro tepelnou kontrolu magnetizace v (Ga,Mn)As a řada studií se zaměřuje na omezení vlivu teploty při procesech kontroly magnetizace pomocí laserových pulzů. 
 
2.1.3 Netermální kontrola 
 Z hlediska současných požadavků na rychlost zpracování informace je však mnohem zajímavější studium metod, které k vyvolání a kontrole precese magnetizace nepoužívají vliv tepla, ale netermální vlivy působící na MA materiálu. Stejně tak je 
výhodné vyhnout se využívání vnějšího magnetického pole pro tento účel, protože magnetická interakce mezi polem a magnetickými momenty je delší než ~ 2 ps [15]. 
 Na obr. 2.6 je schématické zobrazení modelu tří teplot, které naznačuje, že vedle tepelné excitace materiálu absorpcí světla může dojít také k předání úhlového momentu 
hybnosti laserového pulzu [89] [90]. Nejprve jsou díky absorpci světla v materiálu 
excitovány nerovnovážné elektron-děrové páry, které dále předávají srážkami energii krystalové mříži, stejně tak sobě navzájem při elektron-elektronových srážkách. Pokud jsou navíc elektrony (nebo díry) spinově orientované procesem optické orientace (viz 
kapitola 1), mohou dále přenést svůj získaný spinový úhlový moment na další spinové 
momenty v materiálu [18]. 

 
Obr. 2.6: Schématické zobrazení modelu tří teplot. Každý kruh znázorňuje jeden z tepelných rezervoárů přítomných v látce, které reprezentují elektrony (zeleně), atomy mříže (modře) 
a spinové momenty (červeně). Šipky mezi nimi naznačují jejich interakce (mezi elektronovým 
a pinovým rezervoárem existuje SO vazba). Netermálně jsou elektrony excitovány mimo Fermi-Diracovu distribuci laserovým pulzem. Energie do systému je přinesena fotony laserového svazku těmto elektronům, ty pak energii předají tepelně excitovaným elektronům a mřížce. Avšak fotony předají látce i úhlový moment, který může v látce vyvolat kroutivý moment na magnetické momenty (viz dále část 2.1.3). Tloušťka šipek naznačuje poměrnou pravděpodobnost předání energie, případně úhlového momentu, přerušované čáry reprezentují následné interakce mezi 
rezervoáry [90]. 
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Jedním z hlavních způsobů netermálního ovlivňování magnetizace feromagnetické vrstvy, kterému se věnuje v posledních dvou desetiletích řada studií 
[17] [18], je mechanizmus, kdy dochází k přenosu spinového úhlového momentu 
z nosičů náboje, především elektronů, na magnetizaci. Když jsou spinově polarizované nosiče injektovány do magnetické oblasti, jejíž momenty nejsou se vstupujícími spiny nosičů paralelní, může na magnetické momenty působit spinový krut vyvolaný přenosem spinového úhlového momentu nosičů [91] [92]. V této práci budeme tento jev 
dále nazývat spinový krut (STT – spin transfer torque). Stejně tak by magnetizace měla působit na pohybující se spiny tak, že je stáčí do směru podél směru lokální magnetizace. 
Jak bylo ukázáno v [93] [94], elektrický proud proudící skrz FM/nemagnetický kov (NM)/FM multivrstvu může vyvolat STT dostatečně silný na to, aby přepnul směr 
magnetizace v jedné z vrstev. Obvykle je tento jev spojován s manipulací magnetizace 
elektrickým proudem. Jak ale popisujeme dále v této části, existuje k němu i optický ekvivalent, dále označovaný jako OSTT – optical spin transfer torque. 
 V případě STT se obvykle přistupuje k nerovnovážné hustotě spinů nosičů 
s a magnetizaci feromagnetu M jako k samostatným stupňům volnosti, jejichž dynamika a vzájemné ovlivňování je však provázáno. Oddělení těchto dvou spinových souborů lze dobře opodstatnit ve feromagnetickém polovodiči (Ga,Mn)As, kde je magnetizace primárně vyvolána manganovými lokalizovanými spinovými momenty na d-orbitalech, zatímco stavy nosičů poblíž vrcholu VB (popřípadě u dna CB), pro které dochází 
k optické orientaci, jsou tvořeny především p-orbitaly As (nebo s-orbitaly Ga) [17]. Nicméně stejný formální přístup se běžně používá i v kovových feromagnetech, kde toto oddělení dvou spinových souborů není fyzikálně opodstatněné, protože se ve skutečnosti jedná o stejné elektrony [93] [94]. 
 Jak je uvedeno v článku [17], hamiltonián pro nosiče náboje má obecně tvar 𝐻 = 𝐻0 + 𝐻ex + 𝐻SO      (2.3) 
kde 𝐻0 je spinově nezávislí část hamiltoniánu a kinetický výměnný člen 𝐻ex = 𝐽𝐌 ∙ 𝛔,             (2.4) 
kde J je konstanta výměnné vazby (v jednotkách energie × objem), 𝐌 = cS�̂� (S = 5/2 a c je hustota Mn) je hustota spinu lokalizovaných momentů manganu, �̂� je jednotkový 
vektor magnetizace, σ je operátor spinu nosičů a 𝐻SO je hamiltonián pro SO interakci. 

Jak STT vyvolaný elektrickým proudem, tak jeho optický ekvivalent, OSTT, jsou 
pak popsány pomocí rovnic pro nerovnovážnou hustotu spinů nosičů a magnetizaci M popisující jejich dynamický vývoj v čase a vzájemné působení 𝑑𝐬𝑑𝑡 = 𝐽ℏ 𝐬 × 𝐌 + 𝑃𝐧 − 𝐬𝜏s,       (2.5) 

 𝑑𝐌𝑑𝑡 = 𝐽ℏ 𝐌 × 𝐬.            (2.6) 

 První člen na pravé straně rovnice (2.5) je získán z kvantově mechanického průměrování přes nerovnovážné stavy nosičů, 〈𝝈〉 = 𝐬 (podrobněji viz [17]). Druhý člen 
rovnice (2.5) je rychlost P, s jakou jsou nosiče se spinovou polarizací podél jednotkového 
vektoru n injektovány vnějším spinovým polarizérem do materiálu, ať už elektricky (přes přilehlou magnetickou vrstvu v heterostrukturách) či opticky (kruhově polarizovaným excitačním laserovým svazkem, kde P a n jsou pak dány jeho vlastnostmi, tj. intenzitou, směrem šíření a helicitou kruhové polarizace). Poslední výraz rovnice (2.5) vystihuje konečnou dobu života nerovnovážných nosičů ve feromagnetu. Vzhledem 
k tomu, že se v případě STT jedná o nerelativistický jev, HSO je zde vynechán. Principiálně mohou nastat dva případy, a to v závislosti na dvou limitujících časech v rovnici (2.5) [16] [20] [92]. Jeden limit je případ, kdy doba života spinu nosičů 𝜏𝑠 ≫ 𝜏ex, kde doba precese jejich spinu je dána dobou 𝜏ex = ℏ/𝐽𝑐𝑆. V tomto případě lze 
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poslední člen pravé části rovnice (2.5) zanedbat a dosadit tak rovnovážné řešení (𝑑𝐬/𝑑𝑡 = 0) rovnice (2.5) 𝐬 = 𝑃𝜏ex(𝐧 × �̂�),               (2.7) 
do rovnice (2.6). Tím získáme člen pro tzv. antidamping adiabatický STT [93] [94], tedy 
kroutivý moment podporující precesi magnetizace, 𝑑𝐌𝑑𝑡 = 𝑃�̂� × (𝐧 × �̂�).              (2.8) 

Formální tvar tohoto kroutivého momentu je stejný jako výraz pro tlumení v Landau-
Lifshitz-Gilbertově rovnici (2.2), pouze má opačný směr (tj. tento člen zvětšuje výchylku magnetizace z rovnovážné polohy). V tomto adiabatickém STT je veškerý spinový úhlový moment injektovaných nosičů přenesen na magnetizaci, nezávisle na 𝜏𝑠, 𝜏ex či dalších parametrů systému 
 V opačném extrému, kdy je 𝜏𝑠 ≪ 𝜏ex, je první člen na pravé straně rovnice (2.5) zanedbán, což vede k tzv. field-like neadiabatickému STT [95], jehož působení se podobá působení efektivního magnetického pole přiloženého podél precesní osy, 𝑑𝐌𝑑𝑡 = 𝜏𝑠𝜏ex 𝑃(�̂� × 𝐧).          (2.9) 

Neadiabatický STT je kolmý k adiabatickému STT a pouze nepatrná část 𝜏𝑠/𝜏ex spinového úhlového momentu injektovaných nosičů je ve skutečnosti předána magnetizaci, zatímco většina momentu je předána krystalové mřížce. Na tomto místě je vhodné poznamenat, že neadiabatický STT hraje například zásadní roli v pohybu doménových stěn (DW – domain wall) [18] [95]. Pro případ srovnatelných hodnot 𝜏ex/𝜏𝑠, jsou oba STT, adiabatický i neadiabatický, v materiálu přítomny a poměr jejich 
velikosti je daný 𝛽 = 𝜏ex/𝜏𝑠 [16] [95]. 
 
Optický spinový krut – Optical spin transfer torque 

 Vedle STT vyvolaného elektrickým proudem existuje rovněž jeho optický 
ekvivalent (OSTT), u něhož je spinová polarizace vnesena do systému kruhově 
polarizovanými fotony. Díky absorpci kruhové polarizovaného světla jsou do materiálu injektovány částečně spinově polarizované nosiče, které mohou vyvinout kroutivý moment na magnetizaci popsaný výše. Tento jev byl teoreticky předpovězen v [16] a ex-perimentálně pozorován ve studii [14] [20]. Díky vysoké hustotě spinové polarizace dosažitelné vlivem přímého gapu a optickým výběrovým pravidlům [96], (Ga,Mn)As je 
velice vhodným materiálem pro zkoumání tohoto jevu. 
 Jak je popsáno v práci [14] [20] a znázorněno na obr. 2.7, v uskutečněném experimentu byl použit laserový svazek dopadající téměř kolmo na vzorek 
feromagnetického (Ga,Mn)As na substrátu GaAs (s dopováním feromagnetické vrstvy x 
= 3,8 %). Obr. 2.7(a) odpovídá případu popsanému v předešlé části, kdy doba spinové relaxace elektronů je mnohem delší než doba jejich precese 𝜏𝑠 ≫ 𝜏ex. Spinové momenty nosičů precedují okolo vektoru M ležícího v rovině vzorku (předpokládá se, že perioda 
této precese ve výměnném poli feromagnetu se pohybuje v řádu ~ 100 fs [16]), 
a postupně se tak v čase do jisté míry rozfázují. Jak je naznačeno v tomto obrázku, 
výsledná úhrnná spinová orientace s0 se ustálí rovněž v rovině vzorku, avšak ve směru 
kolmém k magnetizaci. Na M tak vyvíjí kroutivý moment a podle rovnice (2.8) vyvolává 
její vychýlení z EA do směru kolmého k rovině vzorku. Rovnice (2.4)-(2.9) tak popisují 
vzájemnou precesi spinového momentů foto-elektronů okolo magnetizace a zároveň magnetizace okolo těchto elektronů.  
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Obr. 2.7: Schéma jevu optického spinového krutu (OSTT) ve feromagnetickém polovodiči. (a) OSTT pro případ spinově orientovaných nosičů náboje s dlouhou dobou spinové relaxace, 
které jsou injektovány rychlostí P kruhově polarizovaným laserovým pulzem podél směru šíření světla �̂� (kolmému k rovině vzorku). Ustálená spinová orientace nosičů je označena s0. Zde je spinový úhlový moment je zcela přenesen na M díky jevu OSTT, který působí podél normály 
k rovině vzorku. (b) Kroutivý moment působící na M ve směru kolmém k M a ležícím v rovině vzorku pro případ krátké doby spinové relaxace nosičů, kdy spinový úhlový moment nosičů není 
na M přenesen [20]. 

 
 Naopak v obr. 2.7(b) je zobrazen případ, kdy je 𝜏𝑠 ≪ 𝜏ex, který odpovídá spíše 
vlivu foto-injektovaných děr s dobou spinové relaxace řádově odpovídající 100 fs [16]. 
V tomto případě se tedy díky krátké době spinové relaxace opticky injektovaných děr jejich spinová polarizace nestihne rozfázovat a výsledná rovnovážná polarizace s0 směřuje téměř podél směru šíření světla �̂�. Na magnetizaci je pak vyvinut kroutivý 
moment ve směru červené šipky kolmo k M a ležící v rovině vzorku. To, který z výše uvedených případů nastane, tedy závisí jen na poměru 𝜏𝑠𝜏ex. 

 

 
Obr. 2.8: MO signál ve vzorku (Ga,Mn)As (x ~ 3.8 %) na piezo-měniči. (a) Příklad časově rozlišeného MO signálu pro levotočivou 𝜎+ a pravotočivou 𝜎− kruhovou polarizaci excitačního svazku pro elektrické napětí na PZT U = -150 V. (b) Pokud je přiložením elektrického napětí vhodně modifikována magnetická anizotropie vzorku, je možné dosáhnout toho, že v měřených MO datech bude nenulový jen helicitně závislý signál (𝜎+ − 𝜎−)/2 [14] [20] [97]. 

 
 Je třeba podotknout, že díky hlavní roli opticky orientovaných nosičů je jev OSTT závislý na helicitě kruhově polarizovaného světla, jak je vidět na obr. 2.8(a). Zobrazené 



 

28 

měřené MO signály pro opačné helicity excitace (levotočivou 𝜎+ a pravotočivou 𝜎−) vykazují opačnou počáteční fázi precesního MO signálu. Určením jejich rozdílu (𝜎+ −𝜎−)/2 pak dostaneme helicitně závislou změnu směru vektoru M do směru šíření 
laserového svazku, tedy kolmého k povrchu vzorku (OOP) tak, jak je to popsáno 
v kapitole 1.1 a 3.3. Přestože s OSTT i nadále působí na M také termální excitace, OSTT se podařilo od této složky odlišit další kontrolou MA, a to pomocí mechanického napětí 
indukovaného piezo-měničem (PZT). Jak je vidět na obr. 2.8(b), při přiložení elektrického napětí U = -150 V na PZT (vyvolávajícího mechanické napětí v tlaku), na němž byl vzorek přilepen, bylo dosaženo téměř úplného vypnutí termálně vyvolané precese magnetizace, která na helicitě excitace nezávisí [(𝜎+ + 𝜎−)/2)], zatímco helicitně závislý signál [(𝜎+ − 𝜎−)/2)] zůstává nezměněn. Pokud ale PZT použit nebyl, je tento helicitně závislý MO signál 5-20x slabší než signál pocházející od precese magnetizace vybuzené termálně.  
 
Optický spin-orbitální krut – Optical spin-orbit torque 

 Další ze spinových krutů, jehož princip se však od OSTT zásadně liší, má rovněž svůj ekvivalent v jevu vyvolaném elektrickým proudem, a to ve spin-orbitálním krutu 
(SOT – spin-orbit torque). SOT je jev, který je založen na relativistickém efektu – SO 
interakci – propojující orbitální a spinový stupeň volnosti elektronu (viz kapitola 1.1.2). 
Pokud elektrický proud prochází materiálem se silnou SO interakcí, díky spinovému rozštěpení pásové struktury dochází ke generování nerovnovážné spinové polarizace. Ta následně působí kroutivým momentem na magnetizaci skrze výměnnou interakci. 
K tomu, aby nerovnovážná spinová polarizace v materiálu vznikla, je třeba, aby SO štěpení pásové struktury bylo anizotropní, neboť v materiálech s prostorovou inverzní symetrií je výsledné SO štěpení pásů nulové [3], kap. 2. 
 Jak zmiňujeme již v kapitole 1.1.2, v objemových materiálech může být inverzní symetrie narušena samotnou krystalovou strukturou (jako např. u struktury wurtzitu) 
a tehdy mluvíme o objemové inverzní asymetrii – BIA) [98]. Vedle toho může k inverzní asymetrii docházet i přítomností rozhraní materiálů v heterostrukturách, asymetrickým dopováním či přítomností vnitřních či vnějších elektrických polí. Takový druh inverzní 
asymetrie se nazývá strukturní (SIA) [99]. V tenkých filmech na bázi GaAs, které byly 
studované v této práci, existují dva hlavní příspěvky k SO interakci – tzv. Dresselhausova 
(BIA) a Rashbova (SIA) interakce. K SO hamiltoniánu v rovnici (1.3) a (2.3) přispívají 
jednak Dresselhausovým výrazem 𝐻𝐷𝑟𝑒𝑠𝑠 = ℏ4𝑚2𝑐2 ∇𝑉(𝐫) × 𝐩 ∙ 𝜎,            (2.10) 

kde m je efektivní hmotnost nosiče náboje a p je operátor jeho hybnosti, V(r) označuje 
potenciál krystalu, který v kombinaci s SO vazbou vyvolává Beff(r) [52], a dále tzv. 
Rashbovým výrazem 𝐻𝑅𝑎𝑠ℎ𝑏𝑎 = 𝛼(𝐫) × 𝐩 ∙ 𝜎,                   (2.11) 
kde je parametr 𝛼(𝐫) spojen s dodatečným elektrickým potenciálem, který je buď vlastní systému (např. v nízkodimenzionálních strukturách a heterostrukturách) nebo je na materiál přiložen pomocí elektrod. Proto je možné Rashbovo SO pole ladit buď tzv. strukturním inženýrstvím, nebo dynamicky elektrodami, zatímco Dresselhausovo pole zůstává konstantní [17]. 
 Optickým ekvivalentem jevu SOT vyvolaného elektrickým proudem je OSOT 
(optical spin-orbit torque) [17] [18], který byl poprvé pozorován v (Ga,Mn)As [21]. 
V tomto případě absorpce laserového pulzu generuje v materiálu nadbytečnou, nerovnovážnou populaci elektronů a děr. Vzhledem k tomu, že výše popsaný kroutivý moment závisí na SO vazbě, hrají v mechanizmu OSOT klíčovou roli díry, které jsou, na 
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rozdíl od elektronů, silně SO vázány ve VB (Ga,Mn)As [21]. Opticky injektované díry mění obsazení děrových stavů ve VB. Vlivem přítomnosti výše popsaného SO štěpení ve VB díky tomu vzniká nerovnovážná spinová polarizace děr, která není rovnoběžná se spinovými momenty Mn. A právě tato nerovnovážná hustota spinů pak působí na M kroutivým momentem, dokud zbylé nadbytečné díry nerekombinují (během ~ 10 ps). 
Vliv OSOT je zobrazen na obr. 2.9. V části (a) obrázku je znázorněn časový vývoj 

polohy vektoru magnetizace M(t) díky termální excitaci lineárně polarizovaným laserovým svazkem z původní polohy M0, která leží v rovnovážné poloze EA. V obr. 
2.9(b) je znázorněná precese magnetizace vyvolaná OSOT díky složce spinu foto-děr 𝐬𝜑 

stabilizované v rovině vzorku a kolmé jak k M, tak k �̂�. Tento spinový moment je zodpovědný za vyklopení M mimo rovinu vzorku. Na obr. 2.9(c) jsou definovány krystalografické směry vzorku a úhly definující polohu vektoru magnetizace.  V obr. 
2.9(d) je zobrazena rekonstrukce pohybu koncového bodu vektoru magnetizace 
v rovině kolmé ke směru [010] vzorku. Jasně je zde odlišena termálně vyvolaná precese magnetizace (červeně) a precese vyvolaná OSOT (modře). 

 
Obr. 2.9: Schématické zobrazení a experimentální pozorování OSOT. (a) Schématické 
zobrazení dynamiky magnetizace M(t) okolo přechodné kvazi-rovnovážné EA. M0 je vektor magnetizace orientovaný podél IP rovnovážné EA před dopadem excitačního pulzu. (b) Schéma OSOT vyvolaného transverzální složkou 𝐬φ nerovnovážné polarizace děr. Na časové škále precese magnetizace OSOT vyvolává okamžitý náklon magnetizace M(t1), který nám umožňuje jasně odlišit OSOT od výrazně pomalejšího mechanizmu tepelné excitace. Počáteční naklonění magnetizace vyvolané OSOT může dosáhnout úhlů, které jsou tepelně vyvolanou dynamikou magnetizace nedostupné. (c) Definování souřadnicového systému. (d) Časový vývoj vektoru magnetizace měřené v (Ga,Mn)As s dopováním 𝑥Mn = 3 %. Doba od okamžiku dopadu excitačního pulzu roste ve směru šipek. Úhly náklonu magnetizace jsou měřeny vůči poloze rovnovážné EA. Teplota vzorku před dopadem excitačního pulzu byla 15 K a vnější magnetické pole bylo nulové. Pro nižší hustotu plošné intenzity excitačního pulzu 6I0 (I0 = 7 µJ.cm-2) byla precese vyvolána tepelně, zatímco pro 12I0 byl pozorován náklon M vyvolaný OSOT [21]. 

 
 Na rozdíl od OSTT, kde je nerovnovážná hustota spinů foto-elektronů zodpovědných za OSTT přímo určena externím polarizátorem (tedy intenzitou, směrem 
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šíření a helicitou kruhově polarizovaného excitačního svazku), v případě OSOT nehraje polarizace světla žádnou roli. Proto je v rovnici (2.5) popisující dynamiku spinu elektronů pro OSTT nahrazen druhý a třetí člen na pravé straně vyjadřující generaci 
a relaxaci spinů elektronů výrazem pro hustotu spinu děr při působení magnetických 
anizotropních (SO) polí 𝑑𝐬𝑑𝑡 = 𝐽ℏ 𝐬 × 𝐌 + 1𝑖ℏ 〈�̂�, 𝐻𝑆𝑂〉,         (2.12) 

kde 𝐬 = 〈�̂�〉 [21]. Výhodou OSOT je, že díky využití optické injekce pomocí femtosekundového laserového pulzu může dojít k vybuzení precese magnetizace až 
o několik řádů rychleji než v případě samotného SOT [77]. 
 K rozlišení mezi OSOT a precesí magnetizace vyvolanou termálně je možné využít 3D analýzu trajektorie M popsanou v [61] [77], neboť termální excitace má vždy stejný dopad na změnu EA, která se díky ní změní vždy stejným směrem. Avšak OSOT způsobuje, že se magnetizace posune směrem, který je obvykle pro termální excitaci nedostupný. A rovněž časová škála, na které dochází k termální excitaci, je ve srovnání 
s téměř okamžitým působením OSOT mnohem delší. 
 Je důležité zmínit, že jak OSTT, tak OSOT jsou oproti termálně vyvolané precesi magnetizace poměrně slabé. Nicméně jelikož je možné materiál tepelně saturovat, 
zatímco k saturaci absorpce, a tak i koncentrace nerovnovážných nosičů dochází až pro vyšší intenzity (viz obr. 2.10), často se při studiu obou jevů přistupuje k využití excitace silným laserovým pulzem. Avšak jak už je zmíněno v části o OSTT, za jistých okolností je možné použít doplňující působení mechanického napětí a magnetickou anizotropii zkoumaného materiálu změnit tak, že je tepelně vyvolaná precese magnetizace výrazně potlačena. 

 
Obr. 2.10: Vliv intenzity excitačního svazku na pozorování OSTT a OSOT. (a) Příklad helicitně závislého MO signálu pro různou plošnou hustotu intenzity a elektrické napětí U přiložené na PZT [20]. I0 = 70 µJ.cm-2. (b) Srovnání změny nerovnovážné koncentrace děr δp 
a přechodné změny teploty δT vzorku v závislosti na intenzitě excitačního svazku I0 [58]. 

 
 Za poslední dvě desetiletí byl v oblasti výzkumu a využití STT a SOT dosažen značný pokrok [17] [18] [19]. Tento výzkum byl ale zaměřen zejména na kovové 
feromagnetické materiály [18]. Nicméně v polovodičových materiálech i nadále zůstává čistě optické ultrarychlé přepínání magnetizace značnou výzvou. Proto se nabízí využít kombinaci feromagnetických polovodičů s mechanickým napětím, které by tomuto přepínání dopomohlo. 
 
Mechanické napětí 
 Jak už bylo naznačeno v předchozích částech této kapitoly, mechanické napětí působící na magnetický materiál vyvolává výraznou změnu magnetické anizotropie ovlivňující řadu důležitých spintronických jevů. Obecně vlivem mechanického pnutí 
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dochází v materiálu ke změně topologie atomů na mikroskopické úrovni krystalové struktury. Chemické vazby mezi atomy základní buňky definují různé fyzikální vlastnosti matriálu, např. i jeho magnetické a optické vlastnosti. V případě zředěných magnetických polovodičů [43] [100], kterými se zabýváme v této disertační práci, dochází u vrcholu valenčního pásu k dalšímu spin-orbitálnímu štěpení energetických 
hladin [71] [101] [102], které určuje magnetickou anizotropii. Proto při změně uspořádání atomů na úrovni elementární buňky krystalové mříže (viz Příloha B) vlivem mechanického namáhání je pozměněn i magnetický stav materiálu. Mřížkové napětí tak představuje silný nástroj k nastavení křehké energetické rovnováhy mezi různými 
interakcemi, a tak i základního stavu materiálu, a to i za použití změny mechanického napětí v řádu 10-4 [86] [103] [104]. Změnou průběhu funkcionálu celkové volné energie 
systému F [viz rovnice (2.1), část 2.1.1] vyvolanou mechanickým napětím ve feromagnetickém polovodiči (Ga,Mn)As a jejími důsledky se podrobně zabývá např. 
[14], kap. 3, [105]. Schéma působení mechanického napětí na polohu biaxiální EA 
v materiálu přilepeném na PZT je na obr. 2.11. 
 

 
Obr. 2.11: Schéma působení mechanického napětí vyvolaného PZT na polohu EA. 
V závislosti na vzájemné orientaci vzorku a PZT může dojít k různému výsledku. Zde při aplikaci mechanického napětí v tahu došlo k posunu snadných os magnetizace příslušející biaxiální magnetické anizotropii směrem k jejich bisektrise [17]. 

 
 Na obr. 2.12 je zobrazen příklad modelované změny průběhu hustoty 
magnetické energie v konkrétním vzorku (Ga,Mn)As/GaAs (dopování x = 3,8 %) pro různé vlivy [88], příloha E. V obr. 2.12(a) je průběh volné energie v nikterak neovlivněném vzorku, v obr.  2.12(b) je naznačen vliv vnějšího magnetického pole přiloženého blízko jedné ze snadných os magnetizace (zde označené „3“). Pokud je materiál přilepen na uniaxiální piezo-měnič, který aktivně působí mechanickým napětím 
na materiál v jednom směru, je vliv tohoto mechanického napětí zobrazen v grafu obr. 
2.12(c). Úhel δ zde naznačuje úhel mezi osou uniaxiálního PZT a krystalografickým směrem [100] vzorku. K tomuto vlivu se v obr. 2.12(d) navíc přidá opět vnější 
magnetické pole. 



 

32 

 
Obr. 2.12: Vliv vnějšího magnetického pole a mechanického napětí na funkcionál volné 
energie. Hustota magnetické energie na mechanicky nenamáhaném [(a) a (b)] a namáhaném [(c) 
a (d)] vzorku (Ga,Mn)As s dopováním x ~ 3,8 % [88]. (a) Samotný nenamáhaný vzorek. Závislost 
kubické (𝜖c), uniaxiální (𝜖u) a celkové (𝜖c + 𝜖u) hustoty energie magnetické anizotropie na orientaci vůči směru [100] vzorku. Za hodnoty efektivního magnetického pole byly dosazeny: 𝜇0𝐻𝑐 = 47 mT a 𝜇0𝐻u = 28 mT. (b) Změna MA ve vzorku v (a) vlivem vnějšího magnetického pole, jehož orientace je naznačeno svislou přerušovanou linií pro kladný a záporný (opačný) směr 
pole. (c) Změna magnetické anizotropie díky dodatečné uniaxiální anizotropii vzniklé působením 
uniaxiálního PZT pro 𝜇0𝐻S = 8 mT směřující v různých směrech δ měřeného od krystalografického směru [100] vzorku. (d) Obdoba (c) jen s přiloženým vnějším magnetickým 
polem orientovaným jako v (b) je-li δ = 180°. 
 
 A nakonec dodejme, že jelikož je samotné přepínání vektoru magnetizace energeticky značně náročné, byla v nedávné době provedena řada studií kombinující 
netermální metody k přepínání magnetizace. Např. ve studii [106] byl uskutečněn experiment kombinující průchod elektrického proudu feromagnetickými nano-tečkami 
CoFeB a Terfenolu-D, a tedy působení jevu STT, a vlivu mechanického napětí vyvolaného 100nm vrstvou PZT. Díky tzv. precesnímu typu přepnutí bylo v této studii dosaženo 
přepínání magnetizace o 180°, nicméně čistě optické přepnutí magnetizace pomocí netermálních mechanizmů doposud experimentálně pozorováno nebylo.  Možnost kontroly spinového stavu materiálu pomocí propojení spin-orbitální 
interakce s mechanickým napětím tak otevírá cestu k pozorování nových spintronických efektů a k dalšímu využití ve spintronických aplikacích [25] [84] [85]. Působením mechanického napětí bylo například dosaženo elektricky řízeného pohybu doménových stěn dosahujícího navýšení o 500 % oproti původní pohyblivosti [26] či potlačení tepelně vyvolané dynamiky magnetizace, které přispělo k pozorování OSTT (viz předchozí části této kapitoly) [20]. Kombinací feromagnetické tenké vrstvy CoFeB 
a piezo-měniče bylo také dosaženo např. vytvoření skyrmionu a jeho následného řízeného vymizení [107]. Díky širokému využití vlivu mechanického napětí na magnetické, elektrické a optické vlastnosti řady materiálů vznikají proto napříč spintronikou různá odvětví využívající tento silný nástroj – někdy se hovoří o tzv. 
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straintronice [27], která nabízejí zcela nové koncepty elektronických součástek. Významná pozornost se například věnuje vlivu mechanického napětí na kontrolu spinového uspořádání v antiferomagnetech [30]. 
 
Metody přípravy heterostruktur s kontrolou mechanického napětí Způsobů, jak vyvinout mechanické napětí na vzorek požadovaného materiálu existuje hned několik. Jednou z přímočarých možností je upevnění vzorku do svěráku nebo jeho řízené ohýbání ([108] [109], s. 38, [110], kap. s. 449). Tato metoda však není vhodná pro optická měření citlivá na úhel dopadu a odrazu, stejně tak není ideální kvůli nehomogenitě vyvolaného mechanického namáhání a pro měření na velkém rozsahu teplot. Ovlivňování magnetické anizotropie mechanickým napětím vneseným do 
systému litografickou výrobou [25] [26] [86] [104] a rovněž pěstování tenké vrstvy na 
substrátu s odlišnou mřížkovou konstantou je hojně využívanou alternativou [83] [111], nicméně je vhodné pouze pro určité materiály a výsledné mechanické napětí nelze dále měnit. Pro systematické studium je v tomto případě nezbytné připravit sadu vzorků vypěstovaných na různých substrátech, přičemž výběr vhodných substrátů a rozsah mechanického napětí je značně omezen. Navíc změna mřížkové konstanty je možná jen 
v nespojitých krocích. Další přímočarou metodou je lepení vzorku na piezo-stresor (PZT) [14] [25] 
[26], avšak při této přípravě často dochází k nereprodukovatelnosti dat, neboť samotným přilepením vzorku na PZT je na materiál vyvinuto mechanické napětí. Možnou alternativou může být epitaxní výroba piezoelektrické vrstvy, na níž je přímo vypěstován zkoumaný materiál [112] [113] [114]. Vzhledem k tomu, že je však tato příprava časově i finančně náročná a není vhodná pro libovolný zkoumaný materiál, 
v kapitole 5 se proto zabýváme optimalizací přípravy hybridní heterostruktury tvořené feromagnetickým materiálem přilepeným na PZT. 
 

2.2 Studium spinu elektronů 
 Jak je patrné z předešlé části pojednávající o dynamice magnetizace feromagnetického materiálu, hrají nosiče náboje a spinu, především pak elektrony, 
zásadní roli v současném konceptu ultrarychlé netermální kontroly magnetizace. V této části jsme se tedy zaměřili na výzkum spinů elektronů, neboť do polovodičových materiálů je snadné opticky (viz kapitola 1.1.5) nebo elektricky (viz [2], část II.) 
injektovat elektrony s jistou spinovou orientací. Elektrony mohou následně tuto spinovou orientaci přenášet díky svému pohybu a rovněž působí na magnetické uspořádání jader v materiálu (viz kapitola 1.1.6). V kapitole 7 se zaměřujeme pouze na 
optickou injekci a studium magneto-optických jevů pomocí časově rozlišené laserové 
spektroskopie (viz kapitola 3.3). V této části uvádíme přehled studií dynamiky spinů elektronů v hybridních heterostrukturách obsahujících (Ga,Mn)As. 
 Jak je popsáno v kapitole 1.1.5, v polovodičích lze vedle elektrické injekce 
z feromagnetu [2], část II. (kterou se však v této práci nezabýváme) dosáhnout poměrně značného stupně spinové polarizace elektronů jevem optické orientace. Ta se řídí výběrovými pravidly pro optické přechody v daném materiálu. Na spiny v materiálu pak působí různá efektivní nebo skutečná magnetická pole, jak vysvětluje kapitola 1.1. Ve feromagnetu spiny precedují především ve výměnném poli vlastní magnetizace 
materiálu, v nemagnetickém polovodiči pak v důsledku silné SO interakce, případně ve vnějším magnetickém poli vyvolávajícím dodatečné Zeemanovo štěpení pásové 
struktury. 
 Velikost výměnného pole, SO štěpení či samotná krystalová struktura mají pak vliv na frekvenci této precese spinů elektronů. Vedle těchto vlivů se na výsledné Larmorově frekvenci podílí i další činitelé (viz kapitola 1.2), některé popsané níže v této kapitole. Spinová polarizace opticky orientovaných elektronů v CB polovodičů vždy nakonec vymizí díky působení různých relaxačních mechanizmů (viz kapitola 1.1.6), ale 
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lze ji významně ovlivnit různým dopováním jednotlivých vrstev heterostruktury. Vedle 
snahy o co největší (optickou či elektrickou) injekci spinové polarizace, optimalizaci jejího působení na magnetické momenty feromagnetů či přenosu na makroskopické vzdálenosti po co nejdelší dobu, je v centru zájmu probíhajícího výzkumu také koherentní kontrola jejich spinové orientace, kterou se zabýváme níže a dále pak 
v kapitole 7. 
 Jak je známo z fyziky pevných látek ([46], kap., 6 [47], kap. 3), pokud je polovodičový materiál dopovaný n typovým nebo p typovým dopantem vnášející do pásové struktury donorové, resp. akceptorové příměsi, má to vliv na elektronové 
a děrové stavy v pásové struktuře. Díky kombinaci materiálů s různou pásovou strukturou, tedy především různou šířkou zakázaného pásu, je možné dosáhnout nových významných vlastností materiálu. Proto vzniklo odvětví designu materiálů, tzv. pásové inženýrství [47], které vhodnou kombinací materiálů s odlišným zakázaným pásem 
dosahuje manipulace elektronových a děrových stavů, což je jeden z hlavních stavebních kamenů moderních elektronických součástek, např. diod, transistorů apod. 
V následujících kapitolách stručně shrneme výsledky studií věnujících se dynamice spinu elektronů v heterostrukturách, kde mezi polovodičovou a feromagnetickou vrstvou existuje, resp. neexistuje energetická bariéra, která pohyb elektronů 
v jednotlivých částech heterostruktury (částečně) elektricky odděluje.  
 
2.2.1 Materiály s energetickou bariérou mezi feromagnetem a polovodičem Poměrně veliké množství publikovaných prací bylo věnováno studium heterostruktur, které kromě feromagnetické vrstvy obsahují polovodič s n-typovým dopováním, kde dochází k podstatnému potlačení spinové relaxace elektronů a výsledné 
doby spinové koherence dosahují až 𝑇2∗ > 150 ns [42]. 

Zatímco v materiálech s podobně širokým zakázaným pásem při spojení obou materiálů vzniká poměrně spojitý průběh vrcholu VB a dna CB, při kombinaci dopovaného polovodičového materiálu s kovem vzniká na rozhraní více či méně vysoký potenciálový schod nazývaný Schottkyho bariéra. Vliv přítomnosti této bariéry na přenos elektronů mezi oběma materiály pak závisí na výšce této bariéry, energii elektronů a poloze Fermiho meze. Každopádně kvůli této bariéře může dojít k ovlivnění pohybu elektronů v CB a děr ve VB či hromadění náboje v blízkosti rozhraní [47], kap. 
3.5. 
 
Spinová polarizace feromagnetickým jevem blízkosti (FPP) 
FPP pro systém v rovnováze 

Pokud je hybridní heterostruktura feromagnet/polovodič (FM/SC) 
v rovnovážném stavu bez vnějšího magnetického pole či optické excitace, v závislosti na typu materiálů heterostruktury bude ve vzorku ustavena rovnovážná pásová struktura 
s ustáleným obsazením stavů nosičů náboje závisejícím na poloze Fermiho meze vůči valenčnímu a vodivostnímu pásu. Avšak díky přítomnosti rozhraní feromagnetického 
a nemagnetického materiálu dochází díky výměnné interakci na rozhraní ke změně vlastností oproti samotným materiálům. Například feromagnetický jev blízkosti 
(Ferromagnetic Profimity Polarization – FPP) ve struktuře FM/SC se projevuje tím, že původně nepolarizované elektrony získají spinovou polarizaci vlivem interakce 
s přilehlým feromagnetem. Tento jev vzniká díky překryvu vlnových funkcí elektronů 
v polovodiči a spinových momentů magnetických atomů ve feromagnetu, a tedy se může 
projevovat pouze na krátkou vzdálenost. 

 V hybridní struktuře obsahující FM izolant v kombinaci s nemagnetickým polovodičem byl tento jev teoreticky popsán v práci [115]. Magnetické pole 
z feromagnetu vniká poměrně hluboko do polovodiče [116], kde dochází k překryvu vlnových funkcí nosičů náboje v polovodiči a lokalizovaných spinově polarizovaných 
magnetických iontů Mn2+ ve feromagnetu. Díky přítomnosti magnetického pole FM se 
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spinově rozštěpí energetické hladiny nosičů náboje v nemagnetickém polovodiči a dojde 
k jejich spontánní polarizaci – viz obr. 2.13(a). 

 
Obr. 2.13: Statický jev FPP vyvolaný vlivem feromagnetického izolátoru a kovu. 
Feromagnetický jev blízkosti ve struktuře (a) izolační FM/SC a (b) kovový FM/SC. Spinové rozštěpení energetických hladin elektronů zachycených poblíž rozhraní vyvolává jejich rovnovážnou spinovou polarizaci. V případě (b) jsou hladiny dále rozšířeny díky tunelování 
elektronů do vrstvy kovového FM. J značí výměnnou interakci mezi elektrony [116]. 
 Pokud uvažujeme hybridní strukturu tvořenou kovovým FM a nemagnetickým SC, dochází navíc ke spinově závislému tunelování zachycených elektronů do 
feromagnetu (obr. 2.13(b)), a tak k rozštěpení a rozšíření energetických hladin pro spiny elektronů orientované ve směru a proti směru magnetizace. 

    
Obr. 2.14: Schéma struktury pro kontrolu statické FPP přiloženým elektrickým napětím. 
(a) Schéma struktury FM/SC studované v [117]. Vrstva FM je oddělena od SC QW bariérou (šedá oblast), která je kontrolována přiloženým napětím VG. Šipky v oblasti QW značí orientaci těžkých děr. (b) Rovnovážná spinová polarizace tepelně excitovaných elektronů a děr vlivem rozštěpení 
energetických hladin v efektivním poli feromagnetu. 
 

V experimentální studii [117] byla připravena hybridní struktura sestávající se 
z FM vrstvy tvořené p-typovým DMS (Ga,Mn)As, a z polovodičové kvantové jámy (QW – 
quantum well), tvořené nemagnetickým polovodičem (In,Ga)As, které byly oddělené dvěma bariérami. Na heterostrukturu bylo dále přiloženo elektrické napětí VG, jak je znázorněno v obr. 2.14(a), jehož změnou byla řízena jak kvazi-rovnovážná koncentrace děr v QW, tak i překryv vlnových funkcí a p-d (s-d) výměnná interakce mezi feromagnetem a těžkými děrami (elektrony) polovodiče. V obr. 2.14(b) je zobrazen 
jeden z hlavních mechanizmů spontánní rovnovážné spinové orientace tepelně excitovaných elektronů a děr v n-typové QW, který je vyvolaný rozštěpením energetických pásů nosičů náboje přítomností výměnné interakce na rozhraní FM/SC. 
Tento mechanizmus se projevuje i v případě, kdy jsou elektron-děrové páry injektovány 
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do heterostruktury opticky pomocí lineárně polarizovaného svazku, tedy jsou spinově nepolarizované. Díky přítomnosti spinového rozštěpení hladin vlivem rovnovážné FPP 
dochází k jejich spinové polarizaci, jak bylo experimentálně ukázáno v [33]. Při následné rekombinaci spinově polarizovaných elektronů ve vodivostním pásu s děrami ve valenčním pásu se tato rovnovážná spinová polarizace projeví nenulovým stupněm 
kruhové polarizace detekované fotoluminiscence (PL – photoluminiscence). 
 
Dynamická FPP 
FM/SC s izolační bariérou Při osvětlení hybridní heterostruktury tvořené vrstvou FM a SC QW, které jsou vzájemně oddělené izolační vrstvou, lineárně polarizovaným laserovým svazkem, 
o energii převyšující šířku zakázaného pásu polovodičového materiálu, jsou v této struktuře generovány elektron-děrové páry. Vzhledem k rychlé spinové relaxaci děr ve valenčním pásu a následné rekombinaci s elektrony lokalizovanými na hlubokých 
centrech (tzv. t-elektrony) ve FM poblíž rozhraní FM/SC, se díry na dynamické FPP dále nepodílí. Jak zmiňujeme v předešlé části, k spinové polarizaci elektronů ve vodivostním pásu může dojít díky rozštěpení energetických hladin přítomností výměnného pole mezi FM a SC. Ovšem dalším možným příspěvkem ke spinové polarizaci nerovnovážných elektronů je spinově závislý záchyt opticky injektovaných elektronů tunelováním přes 
izolující bariéru do feromagnetu s magnetizací směřující podél normály 
k heterostruktuře [viz obr. 2.15(a)] a pro magnetizaci ležící v rovině heterostruktury 
[viz obr. 2.15(b)]. Jak je naznačeno v obou obrázcích, opět dochází ke spinové polarizaci elektronů ve feromagnetu, jejímž důsledkem je spinová polarizace nerovnovážných elektronů ve vodivostním pásu. V tomto typu hybridní strukturytedy FPP nepůsobí na 
elektrony v CB polovodiče přímo. Avšak v důsledku spinové filtrace Schottkyho bariérou mezi materiály se projeví na kruhové polarizaci PL při rekombinaci elektronů 
v polovodiči. V obou uvedených případech je na strukturu opět přiloženo elektrické napětí řídící výšku bariéry mezi FM a QW, a tak i jejich výměnnou interakci. 

          
Obr. 2.15: Schéma jevu dynamické FPP pro materiály s OOP a IP magnetickou anizotropií. Spinově závislý záchyt elektronů feromagnetem pro vzorek s magnetizací podél (a) normály 
vzorku [117] a v (b) rovině vzorku [7]. 
  

Podle [116] jsou výše zmíněné volné elektrony ve vodivostním pásu polovodiče 
zachyceny na stavech t-elektronů ve FM, které se uvolnily rekombinací s opticky injektovanými děrami ve valenčním pásu. Rovnice pro výslednou spinovou polarizaci t-elektronů ve FM pak má tvar: 𝑺𝒕 = 𝑺𝑻 𝑇𝑆𝜏𝑆 + 𝑺𝟎 + 𝑺𝟎×𝝎𝑇𝑆1+𝜔2𝑇𝑆2 + 𝝎×[𝝎×𝑺𝟎]𝑇𝑆21+𝜔2𝑇𝑆2           (2.13) 

kde 𝑺𝟎 = 𝑺𝒄 𝑇𝑆𝜏𝑡  a doba života optické orientace 𝑇𝑆 je určena jako 1𝑇𝑆 = 1𝜏𝑡 + 1𝜏𝑆. V případě excitace lineárně polarizovaným světlem, kdy 𝑺𝟎 = 𝑺𝒄 = 0, spinová orientace 𝑺𝒕 klesá 
v důsledku obsazení t-stavů nepolarizovanými elektrony. Vliv FM na spinovou polarizaci elektronů zbylých v SC tak vymizí. Avšak při excitaci kruhově polarizovaným svazkem 
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jsou elektrony opticky orientovány podél směru šíření svazku, tedy 𝑺𝒄 není rovnoběžný 
s M. Z rovnice (2.13) vyplývá, že elektrony na t-hladině v tomto případě získají jednak složku spinu 𝑺𝟎 rovnoběžnou se spiny elektronů v CB 𝑺𝒄, dále složku podél 𝑺𝟎 × 𝝎 
kolmou k oběma vektorům 𝑺𝟎 a M a rovněž nenulový průmět do směru podél 𝝎 × [𝝎 × 𝑺𝟎]. Poslední dvě složky jsou výsledkem precesního pohybu spinů elektronů ve výměnném poli feromagnetu. 
 
Kovový FM/SC 

 Jak je popsáno v předešlé části, FPP nemá v materiálu s izolující bariérou přímý 
vliv na volné elektrony v CB nemagnetického polovodiče. Pokud je ale Schottkyho bariéra mezi materiály vlivem dopování polovodiče pro volné elektrony částečně transparentní, volné elektrony se mohou přiblížit rozhraní FM/SC, kde jsou filtrovány spinově závislou transmisí do FM a vedle t-elektronů se mohou podílet na výměnné interakci. Může tedy vzniknout jednak rovnovážná polarizace volných elektronů díky štěpení energetických hladin ve výměnném poli a/nebo tato polarizace může vzniknout dynamicky při osvětlení vzorku díky přenosu úhlového omentu lokalizovaných magnetických iontů na volné elektrony. Ty pak mohou drift-difúzním pohybem 
popsaným rovnicí kontinuity ([46], kap. 5.6.1) přenést spinovou polarizaci v rámci 
heterostruktury na makroskopickou vzdálenost. 
 Přenosu úhlového momentu z FM do SC lze dosáhnout jak přiložením elektrického napětí napříč heterostrukturou, jak popisuje [118] a jak je naznačeno na 
obr. 2.16(a), tak i opticky – viz obr. 2.16(b) [116]. V prvním případě vyvolá rozdíl 
elektrochemického potenciálu (Fermiho meze) ve FM (μf) a v SC (μe) proud nosičů 
náboje z FM, kde došlo k jejich spinové polarizaci výměnnou interakcí, do SC. Změnou přiloženého napětí je možné kontrolovat jak výšku bariéry, tak i její filtrační schopnosti. 
 

 
Obr. 2.16: Schéma pásové struktury v nerovnovážném režimu. V (a) je nerovnováha systému 
vyvolána elektrickým proudem a v (b) optickou excitací. Plný kruh je opticky injektovaný elektron v CB, prázdný kruh je díra, která po něm zbude ve VB [116]. 
 

Na obrázku 2.16(b) je naznačena pásová struktura kovového FM/SC při optické 
excitaci lineárně polarizovaným světlem, při níž jsou do struktury injektovány spinově 
nepolarizované elektron-děrové páry. V tomto případě dojde jednak ke vzniku kvazi-
Fermiho meze pro díry μh, které jsou díky zahnutí valenčního pásu přitahovány k FM, 
a tím s sebou přitahují k rozhraní elektrony, a dále dojde k inverznímu zaoblení kvazi-Fermiho meze pro elektrony ve vodivostním pásu. Jelikož μe v SC je dočasně výše než μf 
ve FM, pohybují se volné elektrony v CB driftem směrem do FM, kde je jejich část 
propuštěna do FM, část odražena zpět do SC. V objemovém SC tak vzniká čistě nerovnovážná spinová hustota 𝑺 = 𝑛𝑐𝑺𝒄 elektronů v CB s koncentrací elektronů 𝑛𝑐, neboť 𝑺𝑻 = 0 pro nemagnetický n-typový SC. Dynamika spinů elektronů v objemovém 
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SC je pak dána driftem, difúzí, spinovou relaxací a Larmorovou precesí ve vnějším 
magnetickém poli. 
 Pokud jsou však elektrony opticky polarizovány podél směru šíření světla, tedy nerovnoběžně k M, získají vlivem FPP vedle složky podél 𝒎 a (𝒎 ∙ 𝑺)𝒎 rovněž nenulový průmět do směru 𝒎 × 𝑺 a 𝒎 × [𝒎 × 𝑺] popisující precesi spinu S okolo efektivního výměnného pole a dále relaxaci S směrem k orientaci M. V práci [119] [120] byl zkoumán pohyb nosičů náboje polarizovaných nekolineárně k magnetizaci skrz rozhraní paramagnetický kov/FM. Proud nosičů náboje přes rozhraní byl určen jako 𝑱𝑛𝑆 = 𝑎 ∙ 𝒎 + 𝑏(𝒎 ∙ 𝑺)𝒎 + 𝑐[𝒎 × 𝑺] + 𝑟 × [𝒎 × [𝒎 × 𝑺]]            (2.14) 
kde parametry a a b byly určeny ze spinově závislé vodivosti g↑ (g↓) pro spiny elektronů orientované paralelně (antiparalelně) podél magnetizace feromagnetu. Parametry c a r představují imaginární a reálnou část smíšení vodivosti (g↑↓) [116]. Téma spinově závislé vodivosti je však za rámcem této práce. 
  Řada předešlých studií se zaměřila právě na mechanizmus polarizace opticky injektovaných spinů elektronů v polovodičovém substrátu podél směru magnetizace feromagnetické vrstvy pomocí spinově závislého tunelování či odrazu od rozhraní mezi 
FM a SC. Jak ukazuje studie [38] a následně [33], při excitaci heterostruktury lineárně polarizovaným svazkem o energii větší než šířka energetického pásu Eg, dochází téměř okamžitě k reorientaci spinů elektronů do směru rovnoběžného se směrem magnetizace FM. To se projeví posunem počáteční fáze oscilačního MO signálu o ~ 90° (viz obr. 2.17) oproti předpokládané optické orientaci spinů elektronů podél směru šíření svazku dané optickými výběrovými pravidly – viz kapitola 1.1.5.  

 
Obr. 2.17: Projev jevu dynamické FPP na měřeném MO signálu v závislosti na polarizaci 
excitačního pulzu. Závislost průmětu Sx spinu elektronů do směru osy x (směru šíření světla), na Δt měřená na MnAs/GaAs za použití CP a LP excitačního svazku při B = 0,12 T a T = 5 K. Vložené schéma vlevo nahoře: geometrie experimentu, úhel mezi excitačním a sondovacím svazkem 
(~ 3°) je na obrázku pro názornost zvětšen. Vložený graf vpravo nahoře: závislost normovaného spinu podél směru M (S0) na energii excitačních fotonů [33].  
 Je třeba zdůraznit, že podle výběrových pravidel pro optické přechody 
s příslušnými pravděpodobnostmi přechodů je v okamžiku generace spinová polarizace opticky injektovaných elektronů nulová (viz kapitola 1.1.5). To, zda se spiny elektronů během pozorované spontánní orientace zorientují po směru nebo proti směru 
magnetizace (viz obr. 2.18) závisí na konkrétní kombinaci materiálů a jejich výměnné interakci. Pozorovaná frekvence oscilací MO signálů v obou uvedených případech ukazuje, že se jedná o dynamiku spinů elektronů v GaAs (viz kapitola 2.1). 
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Obr. 2.18: Závislost výsledné orientace spinu elektronů působením jevu FPP na použité 
kombinaci materiálů. (a) Schéma experimentu pro excitační svazek, který byl pravotočivě kruhově polarizovaný (a) a lineárně polarizovaný (b). (c)-(f) Časový vývoj průmětu Sx spinu elektronů do směru osy x při T = 110 K pro Fe/GaAs (c), (e) a pro MnAs/GaAs (d), (f) [33]. 
 Na základě výše uvedených experimentů [33] [38] byl vytvořen teoretický model popisující mechanismus polarizace elektronových spinů v hybridní struktuře FM/SC jako spinově závislý odraz elektronů opticky injektovaných do n-typového polovodiče GaAs od Schottkyho bariéry mezi polovodičem a kovovou feromagnetickou vrstvou [viz 
obr. 2.19(a)] [34]. Díky rozdílnému koeficientu odrazivosti pro elektronové spiny orientované paralelně |+⟩ a antiparalelně |−⟩ vůči majoritním a minoritním spinovým stavům feromagnetu (zde je třeba zdůraznit, že M je vůči celkovému spinu Sfm ve FM vrstvě orientována antiparalelně) se v polovodiči vytvoří spinově polarizovaná populace elektronů [viz obr. 2.19(b)]. Schottkyho bariéra zde tedy hraje roli spinového filtru 
a hodnoty koeficientů odrazivosti závisí na dopování polovodiče a materiálu 
feromagnetu, a tedy i na výšce Schottkyho bariéry mezi vrstvami. Výsledná matice spinově závislé odrazivosti pro strukturu FM/n-SC je podrobně odvozena v [34] 
a nabývá tvaru 

 
kde 𝑟+ a  𝑟− představují koeficienty reflexe pro spiny elektronů v SC orientované ve směru a proti směru většinových a menšinových spinových stavů. Pokud jsou elektrony excitovány lineárně polarizovaným svazkem (𝐏i = 0), je odrazivost od rozhraní 
a výsledná spinová orientace vtištěná elektronům v SC závislá čistě na rozdílu koeficientů odrazivosti pro spiny paralelní a antiparalelní se spinovými stavy 
feromagnetu. Jak je naznačeno v obr. 2.19(b), může v závislosti na pásové struktuře a energii excitovaných nosičů náboje dojít např. k odrazu elektronů se spinem orientovaným kolineárně s M. Zajímavostí je, že k výrazné orientaci pomocí FPP dochází výrazněji pro excitaci lineárně polarizovaným excitačním svazkem, kdy je celkové spinová polarizace elektronů nulová a FPP zapříčiní jejich polarizaci podél magnetizace FM vrstvy než pro 
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kruhově polarizované světlo. Zde je také vhodné zmínit, že využitím Schottkyho bariéry jakožto spinového filtru se již zabývaly starší studie, např. [121]. 

                
Obr. 2.19: Schéma struktury kovový FM/SC a jev dynamické FPP. (a) Rozhraní polovodič/feromagnet excitované laserovým svazkem ve Voigtově geometrii. (b) Schématický diagram pásové struktury pro odraz a průchod elektronu z polovodiče pro majoritní orientaci spinů elektronů. Pásová struktura pro minoritní spin je obdobná [34]. 
 
 Pokud je ale heterostruktura osvětlena kruhově polarizovaným světlem, elektrony jsou spinově orientovány podél směru šíření světla (𝐏i ≠ 0), tedy obecně různoběžně ke směru M. Z rovnice (2.15) pak přímo vyplývá, že dojde k reorientaci spinů elektronů do obecného směru (viz obr. 2.20), neboť všechny tři výrazy v rovnici 
(2.15) obsahující 𝐏i jsou nenulové a reprezentují tři navzájem kolmé průměty spinu elektronů. 

 
Obr. 2.20: Výsledné složky spinové polarizace opticky injektovaných elektronů při 
interakci s magnetizací FM vrstvy ve struktuře FM/SC. Geometrie použitá pro feromagnetické vtištění pro elektrony excitované se spinovou polarizací Pi. Polarizace odražených elektronů bude mít rovněž složku podél �̂� × 𝐏𝐢 [viz rovnice (2.15)]. Pro Pi = 0 je vtištěný spin orientován 
podél �̂� [34]. 
 
 Studie [35] se pak zaměřuje nejen na mechanizmus zpolarizování spinů elektronů v systému FM/SC, ale i na jeho časový vývoj. Za využití modelu pro kovový 
feromagnet v kombinaci s n-typovým GaAs tato práce popisuje dvě různé časové škály, na nichž dynamika spinů elektronů probíhá. Během prvních ~ 50 ps po dopadu excitačního pulzu jsou opticky injektované díry v n-GaAs přitahovány k Schottkyho bariéře na rozhraní mezi vrstvami, a tak zároveň s sebou k rozhraní přitahují i elektrony. Jelikož díry rovněž efektivně odstiňují Schottkyho bariéru, elektrony ve vodivostním pásu mohou snadno proudit do feromagnetu. Díky spinově závislému průchodu/odrazu na rozhraní dochází na obou stranách bariéry ke spinové polarizaci elektronů. Po rekombinaci děr (~ 1 ps) je Schottkyho bariéra obnovena, což zabraňuje proudu elektronů přes rozhraní, avšak spinově polarizace v n-GaAs přetrvává.  
 Spinové filtrace elektronů je možné využít např. v hybridních heterostrukturách 
obsahující tenkou vrstvu (Ga,Mn)As, která je od QW (In,Ga)As separovaná tenkou 
vrstvou GaAs [viz obr. 2.21(a)] [122]. Po excitaci heterostruktury lineárně polarizovaným světlem se v QW díky spinově závislému tunelování elektronů do vrstvy 
(Ga,Mn)As ustaví spinová polarizace elektronů, která při jejich rekombinaci produkuje kruhově polarizovanou fotoluminiscenci [obr. 2.21(b)]. Tohoto jevu by tedy bylo možné 
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využít pro čistě optické čtení směru magnetizace ve feromagnetické vrstvě (Ga,Mn)As, aniž by tato magnetizace by jakkoli ovlivněna. 

 
Obr. 2.21: Schéma heterostruktury použité pro pozorování spinově závislého tunelování. 
(a) Schéma heterostruktury studované v [122]. (b) Schéma optického čtení magnetického stavu 
feromagnetické vrstvy Mn pomocí fotoluminiscence z QW. 
 Teorie popisující obdobné spinově závislé tunelování, tentokrát však do 
monovrstvy (δ-layer) Mn je popsána v [123]. Další práce se zaměřily na ultrarychlé přepínání spinové polarizace elektronů v těchto QW pomocí laditelného laseru [124] či spinově odštěpených stavů [125]. 
 
Dynamická polarizace jader (DNP) 
 S reorientací spinů elektronů v nemagnetickém polovodiči úzce souvisí jev 
dynamické polarizace jader (DNP – dynamic nuclear polarization), který je přímým důsledkem spinové polarizace elektronů vlivem feromagnetického jevu blízkosti popsaném výše a je tedy vlastně indikátorem FPP. V důsledku nahromadění spinů elektronů orientovaných podél magnetizace feromagnetické vrstvy je díky hyperjemné interakci (viz kapitola 1.1.4) elektronů a jader přenesen úhlový moment, který elektrony 
získaly vlivem FPP, na atomová jádra nemagnetického polovodiče, která se tak stanou spinově polarizovaná [33]. Jak ukazuje obr. 1.7 v kapitole 1, projevem DNP je výrazná změna frekvence MO signálu pocházejícího od elektronů v polovodiči oproti referenčnímu vzorku, který neobsahuje FM vrstvu. S různými magnetickými vlastnostmi jednotlivých feromagnetických vrstev se následně odlišuje i velikost této změny 
frekvence. 

 
Obr. 2.22: Vliv jevu DNP na frekvenci MO signálu v závislosti na teplotě. Teplotní závislost Larmorovy frekvence pro přiložené pole 100 G. Vložený obrázek: Remanentní magnetizace jako 
funkce teploty [6]. 
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 To, že je jev FPP a následně DNP spojen s přítomností feromangetické vrstvy, 
bylo prokázáno teplotní závislostí Larmorovy frekvence MO signálu (viz. 2.22). 
S rostoucí teplotou Larmorova frekvence klesá, obdobně jako velikost celkové magnetizace feromagnetické vrstvy znázorněné pro jednotlivé materiály ve vloženém grafu. A nad Curieovou teplotou již nebyly pozorovány žádné oscilace při použití lineárně polarizovaných excitačních pulzů. 
 V obr. 2.23 je ukázána závislost spinové orientace elektronů injektovaných do heterostruktury excitací lineárně polarizovaným svazkem na vzájemném natočení 
magnetizace (M) a vnějšího magnetického pole (B), kde úhel α je sevřený mezi M a B. Při překlopení směru magnetizace podél uniaxiální osy snadné magnetizace do směru opačného, tedy o 180° [viz obr. 2.23(a), dolní panel], dojde ke změně znaménka signálu Kerrovy rotace vyvolané spiny elektronů [viz obr. 2.23(a), horní panel]. Tento jev se u signálu Kerrovy rotace při excitaci kruhově polarizovaným světlem nevyskytuje [viz obr. 
2.23(b)], ke spontánní polarizaci podél směru magnetizace tedy nedochází. 

 
Obr. 2.23: Závislost FPP a DNP na polarizaci excitačního svazku a orientaci magnetizace 
vůči vnějšímu magnetickému poli. Závislost průmětu Sx spinu elektronů do směru osy x na ∆𝑡 v struktuře MnAs/GaAs pro B = (-3; +3) T za použití LP (a) a CP (b) excitačního svazku. T = 5 K. 
V panelech (a) a (b) bílá barva představuje kladné a černá záporné hodnoty Sx. (a) Dolní graf 
v části (a) zobrazuje závislost amplitudy 𝑺0𝐿𝑃  na B, B je měněno od -3 do +3 T (plné kroužky) a od 
+3 do -3 T (prázdné kroužky). (c) Bn (prázdné trojúhelníky) a normovaná S0LP (plné čtverce) 
v závislosti na úhlu α je sevřeným mezi M a B pro B = 12 T [33].  
 
 Obrázek 2.23(c) ukazuje výslednou spinovou polarizaci elektronů injektovaných do FM/SC pomocí lineárně polarizovaného svazku (S0

LP), která je vyvolaná feromagnetickým jevem blízkosti, jejímž důsledkem je dynamická polarizace jader v SC, 
která je charakterizovaná pomocí Bn. Závislost obou veličin na úhlu sevřeném 
magnetizací a vnějším magnetickým polem ukazuje, že k polarizaci spinů elektronů účinně dochází pro velké úhly α, ale účinnost přenosu úhlového momentu na lokalizovaná atomová jádra v polovodiči je tehdy nejnižší. Pro úhel malé úhly α toto platí 
naopak – spiny elektronů jsou sice polarizovány pouze slabě, avšak získaná polarizace 
atomových jader v polovodiči je maximální. 

Jak ukazuje studie [126], k DNP nepřispívá přímo přítomnost feromagnetické vrstvy, ale její vliv na spontánní polarizaci spinů elektronů společně s prodloužením 
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doby spinové koherence v n-typovém polovodičovém materiálu, která umožňuje pozvol-
né ustavení spinové orientace jader materiálu kvantových jam (QW). Navíc v případě QW dochází jednak ke snížení elektronového g-faktoru, a tedy prodloužení periody precese spinů v magnetickém poli, jednak k výraznému prodloužení doby života spinové koherence na časové škále nanosekund. To mělo za následek, že ač ve studované struktuře nebyl přítomen feromagnet, přesto docházelo k DNP, a to hyperjemnou 
interakcí mezi opticky injektovanými elektrony a lokalizovanými spiny jader v GaAs QW. Avšak i v tomto případě byla výrazně ovlivněna dynamika spinů elektronů a s nimi spojený MO signál, proto pro účely diskuse našich výsledků zahrnujeme i tyto studie. 
 Obecně se předpokládá, že opticky injektované díry ve FM/SC nemají na MO signál příliš velký vliv, neboť doba života jejich spinové koherence je velice krátká, pro 
(Ga,Mn)As se pohybuje okolo 0,9 ps. 
  
2.2.2 Materiály bez energetické bariéry mezi feromagnetem a polovodičem 
Dynamika spinů elektronů ve vzorcích obsahujících tenkou vrstvu (Ga,Mn)As Nejjednodušší typ hybridní struktury FM/SC, kde mezi jednotlivými vrstvami není přítomna energetická bariéra, představují vzorky feromagnetického polovodiče 
[v našem případě (Ga,Mn)As] vypěstované na polovodičovém substrátu (v našem případě GaAs). Tyto struktury jsou poměrně jednoduše připravitelné, ale o to složitější je interpretace v nich naměřených optických a magneto-optických dat. Pokud totiž má feromagnetická a polovodičová část struktury obdobnou pásovou strukturu, což je také případ (Ga,Mn)As a GaAs [127] [128], je velice těžké od sebe odlišit dynamiku elektronů 
v několik desítek nanometrů silné vrstvě feromagnetického polovodiče od elektronů 
v nemagnetickém substrátu. Díky tomu existuje jen velice malé množství prací, kde se autoři snaží o tento druh studia. Příklady těchto měření ukazujeme níže.   

V obr. 2.24 jsou ukázány výsledky publikované v pracích [129] a [130]. Navzdory interpretaci uvedené v těchto článcích, při využití metody identifikace původu MO 
signálu v kapitole 3.2.1 se lze domnívat, že MO signál v obr. 2.24 je patrně vyvolán precesí elektronů v nemagnetickém GaAs substrátu. Důvodem je fakt, že hodnoty g-faktoru určené z měřených dat odpovídají hodnotě elektronového g-faktoru v samotném 
GaAs (-0,44 ± 0,02) [63]. Naproti tomu ve feromagneickém polovodiči (Ga,Mn)As by vlivem přítomnosti silného vnitřního efektivního pole měla být precesní frekvence elektronů mnohem větší [16]. Za zmínku ale stojí experimentálně pozorovaný fázový posun u oscilačního MO signálu, který je jasně patrný v obr. 2.24, ale který není 
v příslušné práci vůbec diskutován.  

 

 
Obr. 2.24: Vliv dopování manganem na MO signál ve vzorcích (Ga,Mn)As/GaAs. Časový průběh signálu Kerrovy rotace pro vzorky (Ga,Mn)As/GaAs s dopováním ionty Mn 2, 4 a 5 % (černé body). Červené křivky jsou fit rovnicí podobné fitovací rovnici (3.12) v kapitole 3 pro exponenciálně tlumený precesní signál s proměnlivou počáteční fází. Pro všechny vzorky bylo přiloženo vnější magnetické pole v rovině vzorku B = 0,9 T, teplota T = 8 K [129] [130]. 
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 Obdobně byla pozorována změna počáteční fáze oscilačního MO signálu ve studii 
[131] – viz obr. 2.25. Rovněž zde byl MO signál přiřazen dynamice spinů elektronů 
v (Ga,Mn)As, ačkoli pro nulové vnější magnetické pole byla změřena nulová Larmorova 
precese a hodnota g-faktoru byla určena na 0,436, což opět odpovídá hodnotě 
v nemagnetickém GaAs. Pozorovaný fázový posuv MO signálu není ani v této práci nijak 
diskutován. Naše interpretace těchto naměřených jevů je uvedena v kapitole 7, kde uvádíme námi naměřené výsledky časově rozlišených MO měření ve strukturách (Ga,Mn)As/GaAs s různým obsahem Mn ve feromagnetickém polovodiči.  
 

 
Obr. 2.25: Precesní signál vyvolaný ve struktuře (Ga,Mn)As/GaAs. Ve vloženém grafu je MO signál měřený pouze na vzorku s vyrovnávací vrstvou GaAs na SI-GaAs substrátu. Teplota T = 8 K, vnější magnetické pole B = 1 T přiložené podél roviny vzorku [131]. 
 
2.2.3. Ultrarychlá reorientace spinů elektronů  Výše zmíněné teoretické práce [34] [116] ukazují, že by mělo být v principu možné dosáhnout orientace polarizace spinů elektronů v hybridní struktuře FM/SC nejen do směru podél magnetizace feromagnetické vrstvy a/nebo směru šíření světla, 
ale i do obecného směru. Tato reorientace přímo vyplývá jak ze vztahu pro výslednou 
spinovou polarizaci t-elektronů v hybridní heterostruktuře s izolační vrstvou mezi 
materiály – rovnice (2.13) [116], tak ze vztahu pro spinově závislý proud spinů skrz 
rozhraní paramagentický kov/FM – vztah (2.14) [116].  K obdobnému výsledku by měl vést i spinově závislý odraz od Schottkyho bariéry mezi kovovým FM a n-typovým polovodičem – vztah (2.15) [34]. Při porovnání těchto 3 rovnic je patrné, že pro kterýkoli ze zmíněných procesů vždy na rozhraní FM/SC dochází k precesi spinů elektronů okolo směru magnetizace a rovněž k jejich relaxaci směrem k M. Při využití časově rozlišených magnetooptických metod by se reorientace spinů elektronů projevila na precesním MO signálu především na počátečním fázovém posuvu – viz rovnice (3.12) v kapitole 3.  Kontroly orientace spinů nosičů náboje v hybridních strukturách již bylo 
v minulosti experimentálně dosaženo různými metodami. Jako přímočará metoda se zdá např. reorientace spinů elektronů skládáním dvou či více vzájemně synchronizovaných excitačních svazků, ať už na odlišných vlnových délkách (v heterostruktuře 
(In,Ga)As/GaAs  s kvantovými tečkami [132] nebo pulzy o stejné energii pro superpozici dvou souborů spinově orientovaných elektronů (v heterostruktuře CdTe/(Cd,Mg)Te 
s kvantovými jámami [133]). K ultrarychlé změně orientace spinů elektronů v polovodiči je rovněž možné 
dospět pomocí optického Starkova jevu, který vznikne excitací děr ve valenčním pásu kruhově polarizovaným pulzem o energii menší, než je šířka zakázaného pásu [134]. Při použití intenzity laseru v řádech stovek MW.cm-2 lze rozštěpením pásové struktury vlivem elektrického pole excitovaných děr dosáhnout efektivního magnetického pole až 20 T. Díky přítomnosti tohoto efektivního pole dochází k vychýlení celkového spinu elektronů za působení spinového krutu úměrnému 𝑺 × 𝑯𝑺𝒕𝒂𝒓𝒌. Orientace spinů 



 

45 

elektronů je tedy ovlivněna existencí dodatečného efektivního magnetického pole vyvolaného druhým excitačním pulzem. Působení tohoto jevu je však omezeno pouze na 
dobu trvání tohoto pulzu [134]. 
 Přítomnosti dodatečného efektivního pole k reorientaci spinů elektronů bylo využito i ve studii působení Schottkyho kanálu tvořeného jednak kovovým MnAs, jednak 
nemagnetickým n-GaAs [135]. Tentokrát bylo změny orientace spinů elektronů dosaženo při využití jevu DNP v hybridní struktuře FM/SC. Elektrony driftovaly díky elektrickému poli přiloženému podél struktury (Schottkyho kanálu) obsahujícího 
nemagnetickou vrstvu s jádry vykazujícími DNP. Díky působení Bn, a tedy i jiného g-
faktoru pro spiny elektronů pohybující se podél zkoumané struktury, bylo možné změnit jejich spinovou polarizaci až o několik radiánů. 

Z výše uvedených experimentálních studií je tedy zřejmé, že kontrola spinové orientace elektronů v systému FM/SC je zajímavou oblastí polovodičové spintroniky.  
 Z důvodu úplnosti zde uvádíme rovněž mechanismus reorientace spinů elektronů ve struktuře nemagnetický SC/nemagnetický SC. Jedná se o kombinaci polovodičových materiálů s výrazně odlišnou šířkou zakázaného pásu, a tedy rovněž 

rozdílnou hodnotou Landého g-faktoru. Pro toto studium byla použita heterostruktura 
obsahující vrstvu n-typového ZnSe, která byla vypěstovaná buď na n-typovém nebo 
semi-izolačním GaAs [viz obr. 2.26(a)], tj. rozdíl šířky jejich zakázaného pásu byl 1,3 eV. 
 

 
 

Obr. 2.26: Schéma heterostruktury n-ZnSe/GaAs pro studium difúze elektronů mezi 
materiály. (a) Schéma vodivostního (CB) a valenčního (VB) pásu heterostruktury n-GaAs/n-ZnSe. Vzájemný vertikální posun pásové struktury obou materiálů není znám, neboť přesné zahnutí pásů a hodnota potenciálu na rozhraní silně závisí na podmínkách růstu hetersotruktury 
[137]. (b) Schéma studia difúze koherentní spinové orientace elektronů opticky excitovaných 
v heterostruktuře n-GaAs/n-ZnSe pomocí dvoubarevného (nedegenerovaného) časově rozlišeného experimentu. Horní panel: optická injekce laserem o energii těsně nad dnem CB 
v GaAs. Dolní panel: pozorování dynamiky spinů elektronů v části ZnSe pomocí sondovacího svazku o energii naladěné těsně nad dnem CB v ZnSe [42]. (c) Schéma znázorňující rozfázování spinové orientace elektronů vyvolané rozdílnými hodnotami g-faktoru pro elektrony v GaAs (gGA) 
a v ZnSe (gZS), kde gGA < 0 a gZS > 0), pro elektrony, které doputují k rozhraní v různém čase po dopadu excitačního svazku [138]. (d) Časově rozlišená Kerrova rotace ve vzorku n-ZnSe/n-GaAs. Plná čára jsou měřené hodnoty, přerušovaná čára je fit rovnicí pro exponenciálně tlumený 
precesní signál s proměnnou počáteční fází. δ značí dočasnou změnu počátečního fázového 
posunu. B = 50 mT, T = 5 K, EP = 1,522 eV [138]. 
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V provedeném experimentu byly elektrony nejprve opticky injektovány do GaAs 
laserovým pulzem o energii naladěné těsně nad vrcholem zakázaného pásu, což zaručuje, že vrstva ZnSe je pro laserový pulz transparentní a nejsou v ní excitovány žádné elektrony [viz horní panel v obr. 2.26(b)]. Dopadající sondovací svazek pak detekuje časový vývoj dynamiky těchto elektronů. Ty se buď difúzí nebo pomocí přiloženého elektrického pole pohybují, mimo jiné, do vrstvy ZnSe. Podle toho, jakou 
dobu strávily elektrony po excitaci v GaAs a kdy doputovaly k rozhraní, se liší i jejich fáze 
precese, s níž vstoupily do ZnSe. Výsledný MO signál je tedy určen vektorovým součtem všech elektronů v heterostruktuře a jeho fáze a amplituda se může lišit od samotného 
GaAs substrátu (viz obr. 2.26(c)). Jelikož energie sondovacího svazku byla nastavena na 2,8 eV, tedy těsně nad dno vodivostního pásu v ZnSe, a navíc pozorovaný MO signál 
osciloval na frekvenci odpovídající Landého g-faktoru v ZnSe (|gZS| = 1,1 [136]), lze 
s jistotou říci, že signál byl vyvolán dynamikou spinů elektronů ve vrstvě ZnSe [137]. 
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3. Experimentální metody využité v této práci 
 

3.1 Rentgenová difrakce 
 Metoda rentgenové difrakce (XRD – x-ray diffraction) je v této části zařazena, protože byla využita pro účely zkoumání kvality přenosu mechanického napětí na vzorek. Pro optimalizaci přípravy hybridní heterostruktury obsahující piezo-měnič (PZT) totiž sloužila XRD jako ukazatel kvality pro výběr vhodné kombinace postupů 
a použitých materiálů (viz kapitola 5). Pro určení mechanického napětí a jím vyvolané strukturální změny materiálu se často využívá elektro-rezistentních měrek (viz [14] 
[139] a dále [110], kap. 16), které se ve dvou kolmých směrech permanentně přichytí ke 
vzorku nebo k povrchu piezo-měniče. Za využití Wheatstoneova můstku se měří proud 
procházející měrkou [14] [140], jenž se mění vlivem deformace měrky při mechanickém napětí přiloženém na vzorek. Vzhledem k tomu, že se tloušťka vzorků obvykle pohybuje 
v řádu mikrometrů, případně jsou po stranách piezo-měničů umístěny elektrody, třetí směr kolmý k povrchu vzorku není možné touto metodou zkoumat [139]. Přilepením měrky na vzorek dochází rovněž k nenávratnému poničení povrchu vzorku, stejně tak 
k vyvolání jistého mechanického napětí v řádu ≈ 10-3 již samotným uchycením měrky 
[14] [25] [26] [139]. Proto byla v naší práci pro určení vlivu mechanického napětí 
zvolena metoda XRD, neboť je nedestruktivní a lze ji použít přímo na později studovaný vzorek, který není znehodnocen ani deformován přilepením měrek. Rentgenové (RTG) záření je elektromagnetické vlnění s velice krátkou vlnovou 
délkou srovnatelnou s meziatomovými vzdálenostmi krystalických látek ≈ 1 Å [46], kap. 
1). K interakci RTG záření s látkou dochází několika způsoby. Buď je záření náhodně rozptýleno do všech směrů (především na nerovnostech povrchu krystalu či defektech 
v jeho povrchových vrstvách), nebo dochází k absorpci zahrnující energetické přechody elektronů v atomech látky ([110], kap. 1). V případě krystalických látek je však pozorován rovněž několikanásobný koherentní odraz (difrakce) na různých soustavách rovnoběžných krystalových rovin. Tohoto koherentního odrazu využívá metoda rentgenové difrakce ke 
strukturálnímu studiu krystalických látek. Ty sestávají z mnohonásobně opakujících se identických, navzájem stejně orientovaných uskupení atomů nazývaných báze krystalu 
[46] [110]. Stejně jako difrakce na štěrbinách ([141], kap. 10) představují i rentgenová difrakční maxima v reciprokém prostoru přítomnost prostorové frekvence, tedy periodické změny v reálném prostoru. V případě krystalických látek je tato prostorová periodická změna reprezentována soustavou rovnoběžných rovin tvořených mřížovými body krystalu. XRD tak umožňuje studovat strukturu do hloubky (v závislosti na zkoumaném materiálu a úhlu dopadu rentgenového svazku na vzorek) v řádu ~ 10 µm 
[110], kap. 9). Díky tomu může být zanedbána tenká povrchová vrstva materiálu tvořená několika atomárními vrstvami, u nichž často dochází k přeuspořádání atomů tak, aby byl snížen počet volných vazeb koncových atomů na povrchu [142]. Zároveň je zamezeno příspěvku od jakéhokoli nekrystalického materiálu, tedy např. lepidla a piezo-měniče. Metoda XRD je rovněž nedestruktivní, reprodukovatelná a podává informace 
o vnitřní struktuře krystalických látek. Navíc měří celkovou reálnou výslednici působení mechanického namáhání jakéhokoli původu, ať už reziduálního napětí či vyvolaného uměle (viz [143] a dále [110], kap. 16), na strukturu. Vzhledem k tomu, že XRD využívá řadu označení a znalostí z oboru krystalografie, definujeme v této části a v Příloze B termíny nezbytně nutné pro experimentální část 5. Pro podrobnější popis fyzikálních principů XRD odkazujeme čtenáře na základní kurz fyziky pevných látek a optiky [46] 
[141] [144].  
 
3.1.1 Braggův zákon Krystal funguje jako trojrozměrná difrakční mřížka [141], kap. 10 tvořená 
mřížovými body (představujícími krystalovou bázi, viz Příloha B, část B.1), jimiž lze 
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proložit soustavy rovnoběžných rovin (viz Příloha B, část B.2), přičemž mřížové body nejsou nutně totožné s jednotlivými atomy krystalu. V reálném prostoru jsou tyto 
soustavy rovnoběžných rovin označené pomocí tzv. Millerových indexů (hkl), 
v reciprokém prostoru označené jako souřadnice bodu reciproké mříže [hkl] (viz Příloha 
B). Z geometrického uspořádání maxim intenzity na difrakčním obrazci je možné určit vzdálenost mřížových rovin v krystalu, a tak i tvar a velikost základní buňky. Intenzity difrakčních linií pak odráží uspořádání atomů uvnitř základní buňky [110], Appendix 1. Metodou XRD lze nepřímo studovat detaily vnitřní struktury s rozlišením až 10-10 m 
[110], kap. 1. To je možné jednak díky velice krátké vlnové délce, jednak díky plné šířce 
pulzu v polovině maxima FWHM ~ 100 pm, která činí RTG záření takřka monochromatickým. A naopak, ze znalosti typu základní buňky a její vnitřní struktury je pak možné odvodit, které body reciproké mříže budou pozorovatelné jako difrakční 
maxima [141], kap. 10. 

Po odrazu od zkoumaného materiálu je detekována intenzita difraktovaného RTG záření v daném směru. To, zda v tomto směru pozorujeme difrakční maximum, se řídí jednak samotnou existencí osnovy mřížových rovin v dané krystalové struktuře, 
jednak Braggovým zákonem (3.1) ([110], kap. 3). Pokud paprsky RTG záření dopadají na soustavu mřížových rovin (které jsou obecně orientovány odlišně, než je povrch vzorku) 
pod úhlem θ jako na obr. 3.1(a) a dráha paprsků se liší o celočíselný násobek n (n = 1, 2, 3…) vlnové délky λ RTG záření, je detekováno interferenční maximum intenzity odražených paprsků 2𝑑sin𝜃 = 𝑛𝜆,                                                    (3.1) 
kde d značí vzdálenost mezi těmito paralelními rovinami a n je celé číslo označující řád difrakce. Difrakci tedy pozorujeme pouze ve směrech splňujících Braggův zákon (3.1), na rozdíl od viditelného světla, jehož odraz je pozorovatelný pro jakýkoliv úhel dopadu 
([110], kap. 3). Podle označení dané soustavy mřížových rovin Millerovými indexy (hkl) se pak shodně označí i difraktovaný svazek RTG záření. 
 

 
 

Obr. 3.1: Odvození Braggova zákona a definice použitých úhlů. (a) Schéma rentgenových paprsků dopadajících pod úhlem θ na soustavu rovnoběžných krystalových rovin vyskytujících 
se v krystalu ve vzájemné vzdálenosti d. Δp značí rozdíl optických drah paprsků [110], Appendix 
1. (b) Schéma označení jednotlivých úhlů pro odraz paprsků od obecně natočené soustavy rovnoběžných rovin. 𝜃 je úhel dopadu mezi paprskem a povrchem odrazné roviny, 𝜔 je úhel mezi 
paprskem a povrchem vzorku, 𝜋 je natočení normály vybrané osnovy rovin vůči normále 
k povrchu vzorku. 
 

Z obrázku 3.1(a) vyplývá, že dopadající svazek je odkloněn od původního směru 
o úhel 2θ. Pro různé osnovy mřížových rovin bude Braggův zákon splněn pro různé úhly 
θ, přičemž tento úhel je obecné odlišný od úhlu dopadu svazku na povrch vzorku. Směry, 
v nichž je možné zaznamenat maxima intenzity, a struktura difrakčního obrazce jsou 
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typické pro danou krystalovou strukturu. Intenzita difrakce od bodů reciproké mříže 
odpovídající soustavám rovin, které nesplňují Braggovu podmínku, je rovna nule a na difrakčním obrazci se nezobrazí. Vzhledem k tomu, že účelem experimentu v kapitole 5 není podrobná strukturní analýza, nýbrž pouze studium změny mřížové konstanty 
vzorku, relativní intenzitou pozorovaných difrakčních maxim se v experimentální části 
dále nezabýváme. Určení toho, které z Millerových rovin daného krystalu by jednak splňovaly podmínky pro existenci (viz Příloha B, část B.2) a zároveň vyhovovaly Braggovu zákonu difrakce (3.1), lze při znalosti typu krystalové struktury a rozměrů základní buňky určit výpočtem z geometrie struktury. Postup určení úhlů pro nastavení ramen difraktometru 
je uveden v Příloze B, části B.4. Nicméně, jelikož jsou charakteristické difrakční linie či 
obrazce pro stejné typy krystalových mříží geometricky podobné a liší se pouze intenzitou difrakčních maxim v závislosti na chemickém složení krystalu, existují tabelované polohy pozorovatelných maxim pro danou krystalovou soustavu společně 
s přibližnými úhly dopadu rentgenového svazku na osnovu rovin θ ([110], kap. 10, 
Tabulka 10-1). 
 
Reciproká mříž Pro porozumění propojení pozorovaných difrakčních obrazců se skutečnou krystalovou strukturou studovaného materiálu je vhodné definovat tzv. reciprokou mříž (viz Příloha B, část B.3), tedy bodovou mříž v reciprokém prostoru, jejíž mnohé 
vlastnosti jsou reciproké, tedy inverzní k vlastnostem reálného krystalu v přímém prostoru. Rovněž se používá jako čistě geometrický nástroj pro názornější popis změřených dat, neboť body reciproké mříže odpovídají orientaci a vzájemné vzdálenosti 
rovin dané osnovy ([110], Appendix 1). Nicméně, vzhledem k tomu, že jsou vztahy pro určení změny krystalové struktury uvedené níže v textu dostatečně odvozeny v reálném prostoru a samotnou reciprokou mříž či konstrukci takzvané Ewaldovy sféry přímo téměř nevyužívají, uvádíme jejich stručný popis v Příloze B, část B.3 s odkazy na 
odbornou literaturu.  
 
3.1.2 Určení změny rozměrů GaAs vlivem mechanického napětí 
 K určení změny rozměrů základní buňky působením mechanického napětí, které je součástí experimentální kapitoly 5, není třeba studovat celý difrakční obrazec, ale lze zvolit krystalografický směr vzorku, v němž předpokládáme, že ke změně krystalové 
struktury dochází [143]. Ze záznamu průběhu intenzity difrakčního maxima ve vybraném směru [hkl] získáme pomocí Braggova zákona [kapitola 3.1.1, rovnice (3.1)] 
informace o mezirovinných vzdálenostech dhkl sousedních mřížových rovin patřících do 
osnovy rovin (hkl). Odvození určení rozměrů základní buňky je uvedeno v Příloze B, části B.5. 

 Z Braggova zákona rovněž přímo vyplývá, že při zmenšení rozestupů mřížových rovin osnovy se zároveň zvětší úhel θ, a tedy se polohy maxima posune k vyšší hodnotě 
2θ. Pro zvětšení mezirovinné vzdálenosti se hodnota 2θ sníží. Posun difrakčního maxima tedy přímo znázorňuje změnu mřížové konstanty přímé mříže (viz Příloha B, část B.3). Jestliže se navíc změní poloha difrakčního maxima mimo rovinu difraktovaného svazku, odráží tento posun nehomogenní změnu struktury vyvolanou možným prohnutím vzorku, neboť tento posun v reciprokém prostoru znamená změnu orientace zkoumaných rovin, jež se může projevit při mechanickém namáhání. Vzhledem k tomu, že deformaci vlivem mechanického namáhání pozorujeme 
v reálném krystalu, který je obecně nedokonalý, vedle posunu polohy maxima měřené intenzity dochází i ke zvětšení jeho šířky. To může být vyvolané různými vlivy, např. rozrušením povrchu vzorku odrážejícím paprsky do různých směrů nebo mozaikovou strukturu (obr. 3.2) na mikroskopické úrovni, jež je tvořena malými krystaly 
o rozměrech ~ 1000 Å [110], kap. 3. Jelikož je každý blok této mozaikové struktury nepatrně pootočen, při měření se jeví, jako by byl krystal složen ze základních buněk 
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s různou mřížovou konstantou. Na rozdíl od ideálního krystalu, pro nějž bychom získali ostrou hodnotu polohy difrakčního maxima, se nedokonalosti krystalu projeví rozšířením FWHM maxima intenzity pro jistý interval 2θ. 

 
Obr. 3.2: Mikroskopická struktura reálného krystalu. Mozaiková struktura reálného krystalu složená z malých bloků krystalu o velikosti ~ 1000 Å. Vzájemné pootočení těchto bloků je 
v obrázku pro názornost výrazně nadhodnoceno [110], kap. 3. 
 
 Dále se ve struktuře může objevovat zbytkové napětí vyvolané buď přípravou 
reálného krystalu, lepením vzorku, nebo i jen jeho broušením, které může deformovat strukturu až do hloubky stovek mikrometrů [110], kap. 16. A pozorovaná difrakční maxima je možné ovlivňovat mechanickým namáháním pomocí piezo-měniče. Na obr. 
3.3(a)-(c) je naznačeno, jak se s přiloženým mechanickým napětím mění průběh intenzity difrakčního maxima pro nenamáhanou strukturu, dále strukturu namáhanou homogenně a nakonec pro krystal, na nějž působí nehomogenní mechanické napětí způsobující její ohyb ([110], kap. 9). 

 

 

 
Obr. 3.3: Vliv mechanického napětí na průběh rentgenového difrakčního maxima. Změna průběhu intenzity v okolí difrakčního maxima pro (a) mechanicky nenamáhanou strukturu, (b) strukturu, na niž působí homogenní napětí a (c) ohnutou strukturu vlivem nehomogenního mechanického napětí [110], kap. 9. 
 Přesný průběh intenzity difraktovaného svazku v okolí difrakčního maxima se měří pomocí tzv. rocking křivky [145]. Pro jisté nastavení vzájemného postavení zdroje 
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RTG záření, vzorku a detektoru difraktometru se provádí sken intenzity v malém rozsahu natočení vzorku ω podél osy ležící v rovině vzorku a současně kolmé k rovině dopadu (viz kapitola 5.2.1). Současně s tím se natáčí detektor v malém rozsahu úhlu 2θ. Vzorek se přitom jakoby kolébá. Poté se vzájemná orientace o zvolený úhel ω změní 
a proces měření signálu při „kolébání“ vzorku se opakuje. Výsledkem je trojrozměrný graf průběhu detekované intenzity v závislosti na kombinaci úhlu 2θ a natočení vzorku 
ω. Fitování průběhu měřené intenzity pro jednotlivé skeny se obvykle provádí pomocí 
rovnice pro povrch paraboloidu nebo dvojrozměrné Gaussovy křivky, tedy 
gaussovského povrchu vrcholu intenzity pomocí funkce pro fitování 2D Gaussova 
vrcholu 

 
kde hodnoty funkce G jsou měřené hodnoty intenzity v bezrozměrné jednotce čítače 
rentgenových kvant, tedy detektoru, P je amplituda maxima vrcholu intenzity, 2θ a ω představují dvě kolmé souřadné osy, s1 a s2 jsou pak souřadnice maxima intenzity na těchto souřadných osách a c1 a c2 jsou parametry související se šířkou Gaussovy křivky ve směru jedné nebo druhé souřadné osy. Jedná se o šířku maxima ve výšce ℎe−1/8 ≈0.8825ℎ, která je spojena s FWHM vztahem 𝐹𝑊𝐻𝑀 = 2𝑐√2 ln 2 ≈ 2.3548𝑐 ([146], 
kapitola 26.15.2). 

Z praxe víme, že materiál je z hlediska mechanického namáhání v rovnovážném stavu, neboť se nerozpadá. Pokud je tedy namáhán v tahu jedním směrem, v obou kolmých směrech dochází k jeho smrštění [110], kap. 16. Tento jev je popsán 
Poissonovým podílem ν definovaným pomocí relativní změny rozměrů ε materiálu namáhaného ve směru x ve dvou kolmých směrech y a z 𝜀𝑦 = 𝜀𝑧 =  −𝜈𝜀𝑥                                          (3.3) kde relativní změny rozměrů li 

 𝜀𝑖 = (𝑙−𝑙0𝑙0 )𝑖                                                (3.4) jsou ve zkoumaném směru i = x, y, z. V kapitole 5 jsou směry x, y a z spojeny s piezo-měničem a dále vztaženy ke konkrétním krystalografickým směrům GaAs [110], kap. 16 
v závislosti na vzájemné orientaci krystalu a piezo-měniče (obr. 3.4). 
 

 
 

 
Obr. 3.4: Základní buňka krystalu a Millerovy roviny. Vzájemná orientace základní buňky GaAs a osnovy rovin [113] s odpovídajícím mřížovým vektorem. Souřadné osy x, y a z jsou souřadné osy piezo-měniče. Vzájemná orientace a uchycení na piezo-měniči je naznačené na vloženém schematickém obrázku vpravo nahoře. 
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 V případě sfaleritové krystalové soustavy se nejčastěji pro studium struktury pomocí XRD využívají roviny označené (004), (113) či (115) (příklad vzájemné orientace 
krystalu vzorku a piezo-měniče využité dále v kapitole 5 je na schématu v obr. 3.4). 
V případě mechanicky nenamáhaného ideálního krystalu by byla mřížová konstanta určena a001 ve směru mřížového vektoru c totožná s mřížovými konstantami a100 a a010 ve směru a, respektive b. Během působení mechanického napětí podél jednoho směru dochází 
k deformaci základní buňky nejen v tomto směru, ale i v obou kolmých směrech [viz 
rovnice (3.3)].  Jak je uvedeno v kapitole 2.1.3, ke změně rozměrů základní buňky nedochází jejím zvětšením tahem, ale spíše mechanickým napětím ve smyku [14], kdy vrstvy atomů po sobě jakoby kloužou. Pro jednoduchost je na obr. 3.5 schematicky 
znázorněn pouze půdorys kubické základní buňky GaAs na PZT zkoumaného v kapitole 5, kolmý směr z lze určit pomocí rovnice (3.3) nebo pomocí postupu níže. Kosočtverec naznačený přerušovanou čárou zjednodušeně zobrazuje deformaci půdorysu základní buňky, pokud na vzorek působí mechanické napětí ve směru podél diagonály základní buňky (černé šipky), tedy [110]. Barevně jsou naznačeny průsečnice rovin osnovy (113)x [označenou dolním indexem x pro naznačení propojení se souřadnou soustavou PZT] 
s půdorysnou základní buňky (červeně) a k nim kolmých průsečnic rovin osnovy (11̅3)y 
s půdorysnou základní buňky (modře) v již deformovaném krystalu s novým počátkem 
po deformaci OE. Průsečík roviny osnovy (113) se směrem [110], na nějž jsou průsečnice 
(113) kolmé, ležící nejblíže počátku OE základní buňky (avšak počátkem neprocházející) dělí diagonálu půdorysu základní buňky v polovině. Vzdálenost mezi průsečíky rovin 
osnovy (113)x s osou [110] označíme lx, resp. ly pro průsečíky rovin osnovy (11̅3) 
s diagonálou [11̅0]. Vzdálenost je vyznačena i v obr. B.2 v Příloze B, části B.2. 

 

 
 

Obr. 3.5: Deformace základní buňky působením mechanického napětí. Schéma deformace půdorysu základní buňky při mechanickém namáhání ve smyku. Černé šipky podél osy x naznačují směr mechanického napětí vyvolaného piezo-měničem. Osy a a b jsou souřadné osy 
spojené s bodovou mříží s počátkem v bodě O, který se deformací ve směru podél diagonály [110] 
posune do bodu OE, pro přehlednost jsou vyznačeny pouze mřížové vektory aE a bE po deformaci. Stejně tak jsou naznačeny pouze výsledné průsečnice rovin osnovy (113) (červeně) a osnovy 
(11̅3) (modře) s půdorysnou. Vzájemné natočení souřadných soustav krystalové mříže a piezo-měniče je znázorněno popisem souřadných os a a b a souřadnic krajních bodů krystalové mříže (v hranatých závorkách) a souřadných os piezo-měniče x a y tak, jak je to naznačeno na obr. 3.4. 
Vzdálenosti lx a ly značí studované rozestupy průmětů rovin osnov sloužící pro určení relativní změny rozměrů struktury. 

 
 Zjednodušeně je tato deformace (na obrázku je zobrazeno protažení ve směru 

podél osy x pieza) zobrazena jako protažení základní mříže podél diagonály a současné smrštění v kolmém směru, jak ostatně předpovídá i Poissonův poměr ν (ten v případě 
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GaAs činí 0,312 [147]). Tomu odpovídají i odlišné vzdálenosti průsečíků rovin (113) 
a (11̅3) s osami podél směru x resp. y piezo-měniče. 

Z měření difrakce ve směrech [113] a [11̅3] lze zjistit lx a lz, a to pomocí úhlu 𝛿ℎ𝑘𝑙 
mezi rovinou vzorku a Millerovým vektorem 𝐇𝒉𝒌𝒍 pro odpovídající osnovu rovin (hkl) 
[viz obr. 3.1 (b) a obr. B.2 v části B.2] 𝑙𝑥 = 𝑑ℎ𝑘𝑙 sin 𝛿ℎ𝑘𝑙     (3.5) ze skenů (113) a obdobně pro 𝑙𝑦 ze skenů (11̅3). Určení velikosti úhlu 𝛿ℎ𝑘𝑙 pro daný sken 
je uvedeno v Příloze B, rovnice (B.12). Na obr. B.2 v části B.2 pak pro obecný sken (hkl) 
odpovídá 𝑙𝑧 = 𝑐/𝑙. Z měření lze změnu rozměrů krystalové mřížky ve směru z určit jako 𝑙𝑧 = 𝑑ℎ𝑘𝑙sin 𝛿ℎ𝑘𝑙                                       (3.6) neboť roviny osnovy (hkl) protínají zároveň i souřadnou osu c ve směru [001]. 
 Pro názornou ilustraci strukturních změn krystalu se obvykle používá vyjádření strukturních změn v reciprokém prostoru, neboť hodnoty lx, ly a lz udávají pouze posun polohy průsečíků rovin osnovy se souřadnicovými osami PZT. Zato posun koncového 
bodu vektoru 𝐇ℎ𝑘𝑙∗  reciproké mříže přímo poskytuje komplexní informaci o chování krystalových rovin (změně jejich natočení a rozestupy) v reakci na mechanické namáhání. Stejně jako pro mřížové vektory (B.5), (B.6) a (B.7) (viz Příloha B, část B.3) 
platí mezi vzdálenostmi v přímém a reciprokém prostoru vztah 𝑙𝑖∗ = 𝑄𝑖 = 1𝑙𝑖  , kde i = x, y, z                         (3.7) kde je použito obvyklé označení pravoúhlých souřadnic v reciprokém prostoru Qi. Ve výsledku však porovnáváme relativní změnu rozměrů studované struktury v reálném prostoru vztaženou k jasně definovanému referenčnímu stavu označenému L0 (∆𝑙𝑙0)𝑖 = ((𝑙0−𝑙)𝑙0 )𝑖, kde i = x, y, z                                      (3.8) Pokud se změní měřený úhel 2θ, změní se tedy i úhel dopadu θ v Braggově zákoně, a tedy 
i vzdálenost mezi sousedními rovinami osnovy dhkl. Působení mechanického napětí ve směru odlišném od směru normály k osnově rovin vyvolá navíc změnu sklonu vektoru 
[hkl], která se projeví jako dodatečný posun souřadnic mřížového bodu v reciprokém 
prostoru. A na závěr lze velikost hrany základní buňky podél směru c přímo určit 
dosazením θ = 90° do rovnice (3.1) a ze skenu (004) jako 4násobek d004 𝑐 = 4𝑑004,              (3.9) hrany podstavy podél mřížových vektorů a a b lze určit z Pythagorovy věty jako 𝑎 = 𝑏 = √𝑙𝑥2 + 𝑙𝑦2.     (3.10) 

 

3.2 Statická magnetooptika 
V této části je popsán princip magneto-optického (MO) měření MO jevů PKE 

a MLD uvedených v části 1.1.7 a jakou informaci o magnetickém uspořádání v materiálu 
oba efekty podávají. Pro popis polohy magnetizace ve FM materiálu [zde konkrétně 
v (Ga,Mn)As] se standardně používá úhlových souřadnic, polárního a azimutálního úhlu 𝜑0 a 𝜃0 [obr. 3.6 (a)] [77] měřených od příslušné osy (v materiálu na obrázku je tento směr rovnoběžný s krystalografickým směrem [100] resp. [001]). Jak je znázorněno na 
obr. 3.6 (b) a (c), orientace polarizace světla dopadajícího ve směru normály k povrchu 
vzorkuje charakterizována úhlem β, který svírá vektor elektrické části světla E se svislou osou, polarizace odraženého nebo prošlého světla, která je pootočená o úhel ∆𝛽 = 𝛽′ −𝛽, je označena E’. 
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Obr. 3.6: Definice úhlu pro statickou magnetooptiku. (a) Definice polárního úhlu 
a azimutálního úhlu, které určují polohu magnetizace M ve vzorku. (b) Pootočení roviny polarizace lineárně polarizovaného světla, dopadajícího kolmo na vzorek, o úhel ∆𝛽 = 𝛽′ −𝛽vlivem PKE, které je úměrné složce magnetizace kolmé k rovině vzorku. PKE nezávisí na polarizaci dopadajícího lineárně polarizovaného světla β. (c) Natočení roviny polarizace lineárně polarizovaného světla o úhel ∆β vlivem MLD, které je citlivé k průmětu M do roviny vzorku 
a závisí na orientaci β. ∆𝛽MLD = 𝑃MLD sin[2(𝜑0 − 𝛽)]. V (b) a (c) je polarizace dopadajícího světla popsána elektrickou složkou světla E a polarizace odraženého/prošlého světla je označena jako 
E’ [77]. 

 Oba MO jevy jsou rozlišeny podle vzájemné orientaci směru šíření k dopadajícího světla a magnetizace M v materiálu, jak je popsáno v části 1.1.7. V případě PKE (rovněž známého jako longitudinální Zeemanův jev) jde o MO jev prvního řádu, tedy je lichou funkcí magnetizace. Překlopením magnetizace do opačného směru PKE změní znaménko (tj. změní se směr stočení polarizační roviny dopadajícího světla). Naopak MLD (tzv. transverzální Zeemanův jev) je MO jevem druhého řádu a jeho hodnota je úměrná druhé mocnině M. Není tedy možné ze směru úhlu rotace polarizační roviny světla jednoznačně určit orientaci M. Avšak díky tomu, že na směr natočení polarizace světla působením MLD má rovněž vliv orientace polarizace (dané vektorem elektrické intenzity světla E) lineárně polarizovaného svazku vůči M, lze určit směr vektoru magnetizace pomocí měření amplitudy MO signálu v závislosti na orientaci polarizace světla 𝛽. 
 Velikost a směr pootočení polarizační roviny světla po dopadu na vzorek vyvolané PKE lze tedy vyjádřit jako rozdíl úhlu natočení 𝛽′ po dopadu svazku na vzorek 
a před ním, který je převeden do jednoduchého trigonometrického vztahu ∆𝛽PKE = 𝛽′ − 𝛽 = 𝑃PKE cos 𝜃0                  (3.11) 
kde 𝑃PKE je MO koeficient značící amplitudu PKE v daném materiálu. Hodnotu 𝑃PKE lze určit při přiložení silného vnějšího magnetického pole ve směru kolmém k rovině vzorku 
(𝜃0 = 0˚), kdy je podle rovnice (3.9) vliv PKE největší. Příspěvek k natočení polarizační 
roviny vlivem MLD lze pak díky citlivosti MLD k vzájemné orientaci polarizace a M vyjádřit jako ∆𝛽MLD = 𝛽′ − 𝛽 = 𝑃MLD sin[2(𝜑0 − 𝛽)]                           (3.12) 
kde 𝑃MLD je MO koeficient definovaný jako 𝑃MLD = 0.5(𝑟∥ 𝑟⊥ − 1⁄ ), kde 𝑟∥ (𝑟⊥) vyjadřují koeficienty reflektivity pro složky polarizace světla ve směru paralelním (kolmém) ke směru magnetizace [148]. Maximálního stočení polarizační roviny světla tak dojde, 
pokud vektory E a M svírají úhel ±45°. 
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Obr. 3.7: Závislost MLD na orientaci polarizace lineárně polarizovaného světla a spektrální 
závislost MLD a PKE v (Ga,Mn)As. (a) polarizační závislost MLD, který je citlivý ke složce M ležící v rovině vzorku (pro kolmý dopad světla). Velikost a znaménko ∆𝛽MLD je harmonickou 
funkcí 𝛽 [rov. (3.10)]. Červená šipka značí předpokládanou polohu magnetizace [20]. (b) Spektrální závislost MO koeficientů 𝑃PKE a 𝑃MLD [v tomto případě pro tenkou vrstvu (Ga,Mn)As 
s nominálním dopováním x = 7 % při teplotě T = 15 K]. Vertikální šipky naznačují energii laseru pro časově rozlišená měření v publikaci [97]. Oba MO koeficienty byly určeny přiložením silného vnějšího magnetického pole pro fixaci M buď ve směru podél směru šíření světla (pro určení PKE) 
nebo kolmo (pro MLD). 

 
 Oba jevy se díky provázání Kramers-Krönigovými relacemi [56] mezi reálnou 
a komplexní složkou komplexního indexu lomu �̂� (viz část 1.1.7) navzájem doplňují 
a mohou se vyskytovat v daném materiálu současně (a to především při ne zcela kolmém dopadu světla na vzorek) [56]. Celková rotace roviny polarizace je dána součtem obou příspěvků od PKE a MLD 𝑀𝑂stat = ∆𝛽PKE + ∆𝛽MLD. Jeden příspěvek od druhého lze však odlišit buď vhodnou volbou orientace polarizace lineárně polarizovaného svazku [obr. 3.7(a)] nebo nastavením energie fotonů dopadajícího světla [obr. 3.7(b)]. Zatímco PKE na orientaci polarizace 𝛽 nezávisí a je pro 
danou polohu M v podstatě konstantní, příspěvek od MLD lze eliminovat, pokud je úhel 
mezi E a M, tedy 𝜑0 − 𝛽 = 0° nebo 90°. 
 

3.3 Časově rozlišená magnetooptika Zatímco pro statická měření platí, že je systém světlo-materiál v kvazi-rovnovážném stavu, časově rozlišená magnetooptika umožňuje vybudit systém 
z rovnováhy a zároveň pozorovat jeho vývoj a relaxaci v čase. Jak je popsáno v kapitole 2.1, jedním ze způsobů, jak toho lze dosáhnout, je například excitací silným excitačním 
femtosekundovým pulzem, viz obr. 3.8 [97]. Díky absorpci předá světlo svou energii krystalové mříži a její zahřátí vybudí precesi magnetizace. Pokud je navíc excitační laserový svazek kruhově polarizován, nejen že dochází k optické orientaci spinu fotogenerovaných elektronů (viz část 1.1.5), ale může zapříčinit i netermálně vyvolanou precesi magnetizace (viz část 2.1.3). Pro materiály s magnetickou anizotropií ležící 
v rovině vzorku je nerovnovážná precese magnetizace, ať už je vyvolaná termálně nebo spiny elektronů, obvykle pozorována pomocí obou výše popsaných MO jevů. Díky vysokému časovému rozlišení metody excitace a sondování, které je dané zejména délkou použitých pulzů z laseru (což je typicky ~ 100 fs), je tato metoda ideální pro pozorování dynamiky makroskopické magnetizace a/nebo spinů elektronů 
v polovodičích, která se rovněž odehrává na pikosekundové časové škále. V literatuře je tato metoda nejčastěji označována jako TR-MOKE (time-resolved magneto-optical Kerr 
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effect) [44] [57]. V této práci jsou studované vzorky deponované na absorbujícím 
substrátu, a proto je použita tato metoda v reflexní geometrii, kdy je laserový svazek dopadající téměř kolmo na povrch vzorku odražen [56]. 

V případě studia dynamiky magnetizace FM vrstvy je její počáteční vychýlení 
z rovnovážné polohy vyvolané absorpcí světla a následnou tepelnou změnou magnetické 
anizotropie. Jak se v čase disipuje teplo z krystalové mříže, směr snadné osy 
magnetizace, okolo níž magnetizace osciluje v efektivním poli odpovídajícím magnetické anizotropii feromagnetu, se postupně vrací do své rovnovážné polohy. Dynamika průmětu složky magnetizace ležící v rovině vzorku je v experimentu detekována pomocí 
MO signálu odpovídajícího MLD, který závisí na orientaci lineární polarizace 
sondovacího svazku β. Tento signál lze popsat rovnicí [77] 𝛿𝑀𝑂(∆𝑡, 𝛽) = 𝐴(𝛽) cos[2𝜋𝑓∆𝑡 + 𝜑M(𝛽)] 𝑒−∆𝑡𝑡G + 𝐶(𝛽)𝑒−∆𝑡𝑡p          (3.13) 
kde ∆𝑡 je vzájemné časové zpoždění mezi excitačním a sondovacím svazkem, A a C jsou 
amplitudy harmonické a pulzní funkce, 𝑓 je frekvence oscilací spinů magnetických momentů feromagnetu, 𝜑M(𝛽) je počáteční fáze precedujícího vektoru magnetizace (liší 
se od rovnovážné polohy vektoru magnetizace 𝜑0), 𝑡G je doba Gilbertova tlumení (podrobněji je tato problematika popsána ve studiích [14] [77] [80]) a 𝑡p je doba tlumení 

pulzní funkce odpovídající prvnímu vychýlení osy snadné magnetizace mimo rovnovážnou polohu vlivem ohřevu vzorku laserovým pulzem. Obdobně je možné pomocí PKE změřit vývoj složky magnetizace podél laserového svazku a kombinací časového vývoje obou složek přímo určit trojrozměrný pohyb magnetizace [61] [149], nicméně tato rekonstrukce polohy magnetizace v čase a prostoru nebyla náplní této 
práce. Při studiu dynamiky spinu elektronů je nutné pro vyvolání jejich precese přiložit vnější magnetické pole Bext, které je kolmé k jejich spinové orientaci. Jak spiny elektronů 
v Bext oscilují, mění se periodicky i průmět efektivního magnetického pole, které vyvolávají, do směru vlnového vektoru světla. Díky tomu následně osciluje také měřený 
MO signál odpovídající PKE. 

 

 
Obr. 3.8: Schéma časově rozlišeného experimentu. Orientace magnetizace vzorku je popsána 
polárním (𝜑M) a azimutálním (𝜃H) úhlem, vnější magnetické pole 𝐁ext = 𝜇0𝐇ext (𝜇0 je tradičně permeabilita vakua) je zde popsáno směrem magnetické indukce 𝐇ext a je v rovině vzorku 
popsáno úhlem 𝜑H sevřeným se svislou osou [100] krystalu. Rotace polarizační roviny ∆𝛽 odraženého lineárně polarizovaného sondovacího svazku je zaznamenána jako funkce časového zpoždění ∆𝑡 mezi excitačním a sondovacím svazkem [97]. 

 Jak je naznačeno v předešlé části, je možné např. volbou vlnové délky světla, natočením jeho polarizace či překlopením magnetizace silným magnetickým polem odlišit příspěvky MO signálu vlivem PKE a MLD. Zde je nutné podotknout, že pro časově 
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rozlišené měření MLD se situace od statického MLD zásadně liší. Zatímco u statického 
MLD závisel pozorovaný MO signál na výrazu ~ sin[2(𝜑0 − 𝛽)], jenž nabývá maximální 
hodnoty pro 𝜑0 − 𝛽 = 45°, časově rozlišený MO signál pro MLD registruje změnu polohy 
M, jejíž časový vývoj po dopadu excitačního svazku je, mimo jiné, úměrný ~ cos[2(𝜑0 − 𝛽)]. Proto nastavení polarizace sondovacího svazku tak, aby 𝜑0 − 𝛽 = 45°, znamená dosažení minima signálu od časově rozlišeného MLD [149]. 

 
Obr. 3.9: Precese spinů elektronu v magnetickém poli pro různé orientace pole. Schéma 
precese spinu elektronu s (černá silná) opticky orientovaného dopadajícím kruhově polarizovaným světlem ve směru k (povrch vzorku je naznačen dvojitou svislou čarou) pro různé orientace vnějšího magnetického pole 𝐁ext. Vzájemné orientace k a 𝐁ext určuje amplitudu 
a průběh MO signálu měřeného pomocí PKE. Pro orientace i a ii magnetického pole se průmět spinového momentu (precedujícího okolo osy rovnoběžné k danému směru 𝐁ext) do směru 
k v čase navzájem výrazně liší. 
 𝐁ext tedy může být využito buď pro nastavení výchozí orientace M, případně určení její polohy, nebo jako prostředku k vyvolání precese opticky orientovaných spinů elektronů. Ačkoli PKE je liché v magnetizaci, signál vyvolaný spiny elektronů 
precedujících okolo 𝐁ext na znaménku vnějšího magnetického pole nezávisí, protože pro obě možné polarity přiloženého pole dochází vlivem precese spinů elektronů ke zmenšení velikosti jejich průmětu do směru šíření sondovacích pulzů k. Naopak 
vzájemná orientace k a 𝐁ext má silný vliv na velikost dynamického MO signálu, který 
odpovídá velikosti průmětu elektronového spinu do směru šíření sondovacího svazku- viz obr. 3.9, kde je vidět rozdílný precesní pohyb spinu elektronů s pro dvě různé 
orientace 𝐁ext. Je zjevné, že i jejich průměty do směru světla k se liší. Protože směr spinu foto-generovaných elektronů je určen točivostí kruhové polarizace excitačních pulzů, ze změřených MO signálů (vlivem PKE) nás zajímá jen rozdílu signálu detekovaného pro levotočivě a pravotočivě kruhově polarizované světlo excitačního svazku (𝜎+ − 𝜎−)/2. Pokud je směr šíření následně dopadajícího 
sondovacího svazku kolmý k vnějšímu magnetickému poli, lze relaxaci spinové orientace elektronů popsat obdobnou rovnicí jako pro popis dynamiky magnetizace FM vrstvy 
(3.13) [129] [20] ∆𝑀𝑂(𝛥𝑡) = 𝐴𝑒−Δ𝑡𝑡2∗ 𝑐𝑜𝑠 (2𝜋𝑓L + 𝛿),        (3.14) 
kde A je amplituda signálu, 𝑡2∗  je doba spinové koherence souboru opticky injektovaných elektronů, 𝑓L je frekvence oscilací těchto spinů a 𝛿 je jejich počáteční fáze v okamžiku 
optické orientace. Pokud sondovací svazek svírá s vnějším magnetickým polem jiný než pravý úhel, je třeba opět využít rovnici (3.13) pro oscilující signál modulovaný na neoscilující exponenciálně tlumené funkci. Jen místo 𝛿M dosadíme 𝛿 a doba tlumení 𝑡G 
a 𝑡p mají význam 𝑡2∗ , respektive doznívání doby života elektronů v CB. 

 



 

58 

 
 
3.2.1 Makroskopická magnetizace vs. elektronový spin  
 Způsobů, jak rozlišit příspěvky k MO signálu od magnetizace feromagnetické 
vrstvy a spinu elektronů (ať už v substrátu nebo rovněž ve FM vrstvě), je hned několik. 
Zásadním nástrojem k odlišení obou příspěvků je v první řadě závislost na polarizačním stavu excitačního svazku. Pro lineárně polarizované excitační pulzy by měl být příspěvek od spinů elektronů k měřenému MO signálu nulový, naopak pro opačné helicity kruhově polarizovaných excitačních pulzů, kdy jsou fotogenerované elektrony s opačným směrem spinu elektronů, vykazuje MO signál opačnou fázi. Naopak MO signál vlivem termální změny magnetické anizotropie FM vrstvy, který je většinou v experimentu dominantní, na polarizaci excitačních pulzů nezávisí. Avšak v praxi nejsou obě tato tvrzení vždy zcela pravdivá, neboť i pro lineárně polarizovanou excitaci se může 
v případě některých heterostruktur, jako jsou např. jisté FM/SC hybridy, objevit 
nenulová elektronová spinová polarizace díky jevu FPP a s ním spojené spinové filtrace (viz část 2.2.1). Stejně tak ne vždy platí, že MO signál závislý na helicitě kruhově polarizovaných excitačních pulzů pochází pouze od opticky orientovaných spinů elektronů, jak detailněji popisuje část 2.1.3 pro jev OSTT. Nejdůležitějším způsobem odlišení příspěvků od makroskopické magnetizace FM vrstvy od spinů elektronů skýtá hodnota g-faktoru určená ze závislosti frekvence oscilací na vnějším magnetickém poli (viz část 1.2.1), neboť se pro magnetizaci FM vrstvy a elektrony výrazně liší. Jak uvádíme v části 1.2, absolutní hodnota g-faktoru je 
definována jako sklon závislosti frekvence f na vnějším magnetickém poli [rovnice (1.6)]. Pro námi studovaný feromagnetický polovodič (Ga,Mn)As se obvykle uvádí g-faktor pro 
magnetizaci (magnetické ionty Mn) ~ 2 [68], zatímco pro elektrony v (Ga,Mn)As, které 
mají v nulovém poli odhadovanou periodu precese ~ 0,15 ps [16], by měla být hodnota 
g* výrazně větší. Naopak pro elektrony v nemagnetickém polovodiči GaAs je |g*| ~ 0,44 
[150]. 

Rovněž závislost amplitudy oscilací MO signálu na Bext je pro oba tyto příspěvky značně odlišná. Na obr. 3.10(a) je zobrazen (helicitně-nezávislý) MO signál pocházející od magnetických momentů obsažených ve FM materiálu (černé body) spolu s (helicitně-
závislým) MO signálem pocházejícím od spinově polarizovaných elektronů (červené body), a to pro přiložené magnetické pole 𝐵ext = 10 mT a v části (b) pro 𝐵ext = 500 mT. Na první pohled je zjevné, že pro slabé 𝐵ext je pozorovatelná pouze precese M a nikoliv 
precese spinů elektronů. Důvodem je, že po termálním vyklopení magnetizace z rovnovážné polohy snadné osy M následně preceduje (zejména) v anizotropním poli 
feromagnetu (Ga,Mn)As. V případě precese spinů elektronů v nemagnetickém substrátu 
GaAs je ale jedinou příčinou precese spinu elektronů přiložené vnější pole a perioda precese pro nízké intenzity vnějšího pole je v řádu několika ns, což přesahuje délku měřeného časového intervalu i dobu spinové relaxace elektronů v GaAs. Naopak pro 
silné pole vymizí oscilace M, neboť přiložené magnetické pole je dostatečně silné na to, aby zafixovalo magnetické momenty FM vrstvy do směru paralelního s 𝐁ext (tj. po dopadu excitačního laserového pulzu vůbec nedojde k jejich počátečnímu vyklopení 
z rovnovážné polohy, a tak ani k vyvolání precese). Naproti tomu precesi spinu elektronů vůbec nic nebrání, a tedy je v měřeném signálu hezky pozorovatelná.  A jak 
dále budeme podrobněji diskutovat v kapitole 7, precese spinu elektronů je pozorovatelná jen pokud jsou sondovací pulzy spektrálně naladěné do poměrně úzkého 
spektrálního okna (v blízkosti energetického gapu příslušného polovodiče), zatímco 
v případě magnetizace je vhodný rozsah vlnových délek podstatně širší [viz obr. 3.7(b)]. 
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Obr. 3.10: Srovnání helicitně závislého a helicitně nezávislého MO signálu pro různá 
magnetická pole. (a) – Příklad MO signálu pocházejícího od magnetizace FM vrstvy 
[(Ga,Mn)As, x = 3 %] nezávislého na polarizaci excitačního svazku (černé body) a od spinů elektronů opticky injektovaných do substrátu GaAs (červené body). (a) pro 𝐵ext = 10 mT; (b) 
pro 𝐵ext = 500 mT. T = 15 K, 𝛽 = 45°, směr Bext podél směru [010] krystalu. 
 
3.2.2 Diferenciální reflektivita 
 Metoda časově rozlišené diferenciální reflektivity [∆𝑅(∆𝑡)/𝑅0] je založena na změně indexu lomu vlivem absorpce excitačního pulzu, při níž v materiálu vznikají 
elektron-děrové páry. Jejich přítomnost v pásové struktuře vzorku se projeví změnou 
jeho reflektivity, a tedy i detekovanou intenzitou sondovacího svazku. Vzhledem k tomu, že diferenciální reflektivita odráží především obsazenost stavů v materiálu, její časový vývoj po dopadu excitačního svazku naznačuje dynamiku nerovnovážné populace nosičů náboje v pásové struktuře, bez ohledu na jejich spinovou orientaci. Strmost jejího průběhu a doba dosažení výchozí hodnoty rovnovážné reflektivity materiálu vypovídá 
o rychlosti rekombinace elektronů v CB s děrami ve VB. 
 Na výsledném signálu se v případě polovodičů podílejí především foto-
injektované elektrony, zatímco vliv děr je díky jejich větší efektivní hmotnosti možné 
zanedbat [69] [69]. Dynamika diferenciální reflektivity je tedy charakterizována dobou života 𝜏r elektronů v CB. V nejjednodušším případě exponenciálního útlumu populace elektronů je přechodná relativní změna reflektivity Δ𝑅(𝑡) vyvolaná excitačním pulzem 
propojena s 𝜏r vztahem [14] Δ𝑅(𝑡)𝑅0 ∝ 𝑛0exp (− 𝑡𝜏r ) 

kde 𝑅0 značí počáteční statickou reflektivitu vzorku před dopadem excitačního svazku 
a 𝑛0 je celkový počet foto-excitovaných elektronů. 
 
3.2.3 Hysterezní smyčky 
 Na pomezí statické a dynamické magnetooptiky stojí, v jistém smyslu, měření hysterezních smyček. V tomto experimentu nedochází k vybuzení feromagnetického 
materiálu z rovnovážné polohy silným excitačním pulzem (je tedy jakoby použit pouze 
sondovací svazek), ale ke studiu magnetické anizotropie materiálu pomocí přepínání 
magnetizace mezi osami snadné magnetizace (EA – easy axis) při změně velikosti magnetického pole. Podle směru přiloženého 𝐁ext vůči směru svazku je zvolen i vhodný 
MO efekt pro záznam MO signálu během skenování 𝐁ext. Konkrétně v experimentální kapitole 6.3 této práce je studována magnetická anizotropie ležící v rovině vzorku, proto 
bylo 𝐁ext přiloženo rovněž v rovině vzorku a nastavení β odpovídalo nastavení pro 
pozorování MLD. 
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Obr. 3.11: Příklad měřených hysterezních smyček na vzorku (Ga,Mn)As. [97] – MO signál měřený na vzorku (Ga,Mn)As s nominální hodnotou dopování Mn x = 3 %. T = 15 K. Hysterezní smyčka ve tvaru písmene M je typická pro materiál se 4 energeticky ekvivalentními snadnými osami magnetizace, které jsou ve vloženém schématu označeny číslicemi od „1“ do „4“. Pro maximalizaci velikosti měřeného MO signálu byla polarizace světla nastavena na 𝛽 = 45°, tj. ve směru bisektrisy snadných os. 
 
 Na obr. 3.11 [97] zobrazujícím typický průběh hysterezní smyčky pro materiál 
s kubickou magnetickou anizotropií (obsahující čtyři EA) pro oba směry změny vnějšího 
magnetického pole 𝐇ext je zřetelně vidět změna amplitudy MO signálu při přepínání směru vektoru magnetizace mezi jednotlivými osami snadné magnetizace. Jelikož je 
k tomuto měření využito jevu MLD, při konstantní orientaci polarizace sondovacího 
svazku se s přepnutím směru magnetizace výrazně mění i amplituda MO signálu. Jak je rovněž zjevné, pro malá pole se pro jednu hodnotu 𝐁ext může vektor magnetizace vyskytovat ve dvou různých EA. Podle průběhu majoritních a minoritních hysterezních [viz obr. 3.12(a)-(d)] se 
v okolí nulového magnetického pole může magnetizace nacházet dokonce ve všech čtyřech EA. To, do které EA se nakonec M skutečně natočí, závisí na řadě vlivů, např. výkyvu teploty, remanentní magnetizaci magnetu či přesnosti na točení vzorku vůči 𝐁ext. Na obr. 3.12(e) je schématické zobrazení přepínání magnetizace pomocí změny MA vlivem zahřátí laserovým pulzem. Vyznačená pole HIJ jsou tzv. koercitivní pole, při nichž 
dojde k přepnutí magnetizace mezi vedlejšími snadnými osami magnetizace a které se mění s teplotou materiálu. Nenulová magnetizace, kterou materiál vykazuje při nulovém přiloženém magnetickém poli, je tzv. remanentní magnetizace. 

Vzhledem k tomu, že v této práci sloužil záznam hysterezních smyček nikoliv 
k detailní studii magnetické anizotropie materiálu, nýbrž pouze jako indikátor možného přepnutí vektoru magnetizace mezi EA, nebyla provedena další kvantitativní analýza dat hysterezních smyček. Podle znalosti průběhu hysterezní smyčky v daném materiálu je však možné pomocí záznamu i jen části hysterezní smyčky odhadnout polohu magnetizace po excitaci vzorku silným laserovým pulzem (viz část 6.3). Vliv vnějšího magnetického pole a dalších experimentálních podmínek na magnetickou anizotropii je 
uveden v části 2.1.1. 
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Obr. 3.12: Schématické zobrazení snadných os magnetizace (Ga,Mn)As a majoritních a 
minoritních hysterezních smyček. Hysterezní smyčky pro vzorek Ga0,98Mn0,02As s IP magnetickou anizotropií podél krystalografických směrů [100] a [010] [151]. Vnější magnetické pole je přiložené v rovině vzorku a svírá se směrem [100] úhel φ = 41°. (a) Majoritní hysterezní smyčka prochází všemi čtyřmi možnými polohami magnetizace: 1 → 2 → 3 → 4 → 1. (b) Minoritní hysterezní smyčky vyjadřují přepínání mezi dvěma snadnými osami magnetizace: 
horní (červeně) mezi 1 → 2 → 1, dolní (modře) mezi 3 → 4 → 3. (c) Příklad experimentálně měřených hysterezních smyček pomocí MLD. Svislé zelené šipky naznačují magnetické pole HIJ, při němž dochází k přepnutí magnetizace ze stavu I do stavu J. Vyplněné a prázdné kroužky 
korespondují s magnetickým polem při měření nastavovaným směrem od záporných hodnot ke 
kladným, respektive od kladných hodnot k záporným. (d) Experimentální data pozorované minoritní hysterezní smyčky měřené pomocí MLD. (e) Schématické zobrazení chování signálu 
magnetického dvojlomu doprovázejícího přepínání z EA2 do EA3 při konstantním magnetickém 
poli H0 při nízké teplotě (dolní panel), snížení koercitivního pole po ohřátí materiálu laserovým pulzem (prostřední panel) a návrat materiálu do původní teploty (horní panel). 
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4. Studované materiály 
 Jak je naznačeno již v úvodu této práce a v kapitole 1, použití polovodičů ve spintronice přináší řadu výhod, a to od kompatibility se současnou polovodičovou elektronikou, přes možnost jejich dopování magnetickými příměsemi, po následnou kontrolu jejich magnetického uspořádání opticky, stejně tak jako magnetickým 
a elektrickým polem. Řada feromagnetických polovodičů vykazuje rovněž pohyblivost 
srovnatelnou s kovy [73], kap. 5. 
 
4.1 GaAs dopovaný manganem 
 V předešlých kapitolách je uvedena řada informací vztažených 
k paramagnetickému GaAs, který je jedním z nejlépe prozkoumaných polovodičových materiálů. Proto je v této práci použit jako jeden z referenčních materiálů, neboť zde 
studované materiály jsou od GaAs odvozeny. Krystalová struktura sfaleritu [152] [153], 
v němž GaAs krystalizuje, je popsána v části 3.1, kde se zabýváme metodou rentgenové difrakce pro studování strukturálních změn krystalové mřížky. 
 Přidáním příměsi manganu během pěstování monokrystalu GaAs metodou nerovnovážné nízkoteplotní epitaxe z molekulárního svazku (LT-MBE – low-

temperature beam epitaxy) ([43] [154] a dále [73], kap. 1) vzniká za vhodných podmínek další podrobně prozkoumaný materiál využitelný ve spintronice – (Ga,Mn)As [43] [69] 
[155] [156]. Nejenže je výhodou, že se jak krystalová, tak pásová struktura příliš nezmění, ale zároveň stačí i nepatrné množství tohoto dopantu (>1 %) [69] [156], aby 
se materiál stal feromagnetickým. Lokalizované atomy Mn disponují jednak spiny S = 
5/2 (s Landého g-faktorem 2 [153]), jednak působí jako akceptory, které vnáší do (Ga,Mn)As volné díry. Samotný feromagnetismus v (Ga,Mn)As totiž nevzniká díky vlastní přítomnosti magnetických iontů Mn, ale je zde zprostředkovaný těmito volnými děrami, a to díky tzv. dvojité Zenerově interakci [152]. Díky vzájemné antiferomagnetické orientaci mezi spiny magnetických iontů Mn (elektronů lokalizovaných na d-orbitalech) a spinů děr ve valenčním pásu na p-orbitalech se Mn spiny navzájem vůči sobě zorientují paralelně do feromagnetického uspořádání. S rostoucím podílem příměsi Mn roste 
i koncentrace volných děr. Postupné rozšíření vzájemné feromagnetické orientace spinů 
Mn na dlouhé vzdálenosti do celého materiálu ([73], kapitola 1) díky rostoucí hustotě volných děr je schematicky naznačeno na panelech na obr. 4.1(a). Díky děrám je tak vedle ovlivňování magnetického uspořádání magnetickým polem možná jeho dodatečná 
kontrola i polem elektrickým ([73], kapitola 1). 
 
4.1.1 Příprava (Ga,Mn)As 

K výrobě studovaných vzorků (Ga,Mn)As pomocí LT-MBE byl použit komerčně vyrobený paramagnetický substrát poloizolačního (SI – semi-insulating) GaAs o tloušťce 
500 µm [156]. Jak je naznačeno na obr. 4.1(b) [157], kromě požadovaného efektu, kdy atom Mn nahradí v krystalové mříži atom Ga, existuje několik různých typů defektů, které mohou v (Ga,Mn)As během růstu vzniknout ([73], kap. 1). Jedním z nich je, že 
atomy Mn fungují jako intersticiální defekty MnI vměstnané do struktury mimo obvyklé pozice atomů. Dále vznikají tzv. antisite (AsGa), kdy atom As nahradí atom Ga. Nicméně volné díry umožňující vznik feromagnetického uspořádání jsou vneseny do materiálu 
pouze spolu s příměsí Mn v substituční poloze za Ga (MnGa) ([153] a [73], kap. 1). Tomu však často zabraňují MnI a AsGa, které fungují jako donorové příměsi, MnI se navíc s MnGa váží antiferomagneticky, a tak vyrušují efekt MnGa. Proto se po samotném růstu vzorku přistupuje k dodatečnému žíhání ([73], kap. 6), při němž intersticiální defekty pomalu 
migrují k povrchu vzorku a kde jsou následně pasivovány buď reakcí s kyslíkem nebo 
arsenem ([73], kap.). Vzorky využité v této práci pochází ze sady vzorků, které obsahují různou koncentraci Mn. Experimentálně bylo zjištěno, že maximalizace hodnoty 
Curieovy teploty TC vedlo k maximální homogenitě a uniformitě vrstvy a minimální 
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kompenzaci MnGa intersticiálními MnI [153]. Pro každou koncentraci Mn byla tedy doba 
a teplota žíhání vzorku optimalizována s cílem dosažení nejvyšší TC. Na antisite defekty však žíhání nemá zásadní vliv, proto je síla FM uspořádání úměrná efektivní koncentraci děr a MnGa, které nejsou nekompenzovány intersticiálními MnI. Pro homogenitu magnetických vlastností vrstvy GaMnAs byla rovněž optimalizována její tloušťka na 20 
nm ([69] a [73], kap. 4). 

 

 
 

Obr. 4.1: Vznik feromagnetického uspořádání v GaAs dopováním Mn. (a) Znázornění vzniku feromagnetizmu indukovaného nosiči ve vzorku. Horní panel: Magnetické momenty (modré šipky) jsou nejprve neuspořádané. Prostřední panel: Zvýšením koncentrace volných děr (béžové pole ohraničené kružnicí) je zesílena výměnná interakce mezi spiny iontů Mn zprostředkované děrami. Dolní panel: Při dalším zvýšení koncentrace děr je magnetické uspořádání rozšířeno po 
celém vzorku [155]. (b) Základní buňka (Ga,Mn)As s vyznačenými defekty: Mn v substituční 
poloze místo Ga (MnGa), intersticiální poloha MnI a As v antisite poloze na místo Ga (AsGa) [157]. 
 
4.1.2 Pásová struktura (Ga,Mn)As 
 V kapitole 1 je uvedena jako příklad pásové struktury pro demonstraci SO 
a Zeemanovy interakce pásová struktura GaAs, které se pásová struktura (Ga,Mn)As značně podobná, neboť tento materiál je od GaAs přímo odvozen. Zatímco však příprava 
(Ga,Mn)As je podrobně popsána v uvedených referencích v předchozí části, jak se 
s dopováním mění pásová struktura, konkrétně VB a příměsový pás pro vyšší koncentrace Mn, zůstává stále předmětem diskusí, jak je shrnuto v [158]. Jeden atom příměsi Mn dává vznik energetickému stavu v zakázaném pásu oddělenému mezerou ~ 
0,1 eV od VB [159] [160], avšak pro x > 1,5 % vodivost vzroste o několik řádů a vzniká degenerovaný polovodič ([73], kap. 5]. V principu existují dvě hlavní teorie, které se snaží toto chování vysvětlit. Jedna z nich pouze na základě experimentálních pozorování předpokládá vznik odděleného pásu příměsi (IB – impurity band) Mn v zakázaném pásu, 
který i pro vyšší koncentraci Mn zůstává od VB oddělen [158] [161] [162] [163]. Ta 
druhá, která je v souladu s teoretickými předpovědmi pro silně dopované polovodiče, experimentální pozorování přisuzuje postupnému splynutí příměsového pásu s VB [69] 
[101] [153] [160] [164] [165] [166]. Druhý koncept polohy příměsové hladiny Mn tak, jak je popsán v [153] [165], je naznačeno na obr. 4.1(a). Na horním panelu obrázku je zobrazen vznik izolované příměsové hladiny pro jediný atom Mn vnesený do původně nedopované struktury 
GaAs. S rostoucí mírou dopování dle tohoto modelu dochází k spinově závislé hybridizaci 
d-hladin Mn s p-hladinami As a Fermiho hladina EF se významně posouvá směrem do VB, 
jak je zobrazeno na dolním panelu schématu. Oddělený příměsový pás se s rostoucím 
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dopováním rozšíří a propojí se s VB. Stavy na Fermiho hladině si udrží charakter p-orbitalu původního polovodiče. Na obr. 4.2(b) je tatáž situace zobrazena z hlediska hustoty stavů v závislosti na energetické hladině [164]. Avšak jak naznačuje již [158] či 
[165], je problematika příměsového pásu Mn v (Ga,Mn)As mnohem složitější a je značně 
nad rámec této práce. 

(a)        (b)  
Obr. 4.2: Příměsová hladina v pásové struktuře (Ga,Mn)As. (a) Schématické zobrazení rozštěpení energetické hladiny pro izolovaný akceptor vnesený do materiálu příměsí Mn (horní 
panel) a rozštěpení valenčního pásu v případě systému s velkým počtem Mn příměsi v důsledku 
p-d hybridizace pásů děr ve valenčním pásu a iontů příměsi Mn (dolní panel) [153]. (b) Stejný 
proces zobrazen z hlediska hustoty stavů ve VB v závislosti na energii [164]. 
 
4.1.3 Magnetická anizotropie (Ga,Mn)As 

Jak popisuje kapitola 1, pásová struktura má zásadní vliv na MO vlastnosti pro všechny materiály, a tedy i GaAs a materiály od něj odvozené. Kromě společných vlastností, jako jsou např. příslušná výběrová pravidla pro optické přechody a silná SO 
interakce, v případě (Ga,Mn)As se díky feromagnetickému uspořádání spinů Mn přidává 
i vlastní MO aktivita. Toto feromagnetické uspořádání je dále ovlivněno magnetickou anizotropií, která vzniká díky působení různých anizotropních polí přítomných v krystalu, stejně tak díky vnějšímu magnetickému poli [76]. Jak je uvedeno v kapitole 2, ve slabě dopovaném (Ga,Mn)As převládá kubická MA, odrážející krystalovou symetrii původního GaAs, avšak 
vlivem demagnetizace u tenkého filmu s výrazně potlačenou složkou kolmou k povrchu vzorku. Pro vyšší koncentrace Mn se objevuje uniaxiální MA s osou symetrie podél krystalografického směru [1̅10] ([73], kap. 1). Tato deformace magneto-krystalového anizotropního pole je vyvolaná především mechanickým napětím v tlaku, neboť substrát, na němž je tenká vrstva (Ga,Mn)As vypěstovaná, má menší mřížovou konstantu než připravovaná vrstva [76]. Ve vzorcích studovaných v této práci se pro nejslaběji dopovaný materiál nachází dvě snadné osy magnetizace (EA) téměř podél směru [100] 
a [010], zatímco s rostoucím zastoupením Mn atomů se obě EA symetricky přibližují ke směru [1̅10], s nímž splynou pro x přesahující ~ 7 %. Na obr. 4.3 [167] (a) a (b) jsou zobrazeny teplotní závislosti složky magnetizace v různých krystalografických směrech 
v 3% a 7% vzorku (Ga,Mn)As a v částech (c) a (d) je schematicky červenými šipkami vyobrazeno natočení snadných os magnetizace vůči krystalografickým směrům. Pro x > 
7 % vrstva (Ga,Mn)As vykazuje pouze uniaxiální magnetickou anizotropii s jedinou osou snadné magnetizace podél směru [1̅10] [153] [167]. 
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Obr. 4.3: Teplotní závislost magnetického momentu a polohy snadných os magnetizace ve 

vybraných vzorcích. Teplotní závislost složek magnetizace v různých krystalografických směrech určená pomocí SQUID ve vzorcích Ga1-xMnxAs pro (a) x = 0,03 a (b) x = 0,07. V (c) a (d) jsou schématické obrázky se směry snadných os magnetizace (červené šipky) vůči krystalografickým směrům [100] a [010] v (Ga,Mn)As pro vzorky v (a) a (b) [167]. 
 
4.2 Studované hybridní heterostruktury 
 

4.2.1 (Ga,Mn)As/SI-GaAs Důvodů, proč byly pro studium v rámci této disertace použity vzorky (Ga,Mn)As, existuje několik. Jednak jsme měli k dispozici vysoce kvalitní optimalizovanou sadu (Ga,Mn)As se vzorky obsahujícími různé koncentrace dopování, na nichž byl poprvé experimentálně pozorován jev OSTT [14] [20] [97] a OSOT [21] [77] (viz kapitola 2 a 6). 
A dále kombinace (Ga,Mn)As a nedopovaného substrátu SI-GaAs se jevila jako velice nadějná pro pozorování jevu reorientace spinů elektronů do obecného směru [129] 
[130] (viz kapitola 2 a 7). Vlastnosti studovaných vzorků s nominální koncentrací Mn od 
x = 0 až 100 % (např. tloušťka vrstev vzorku a Curieova teplota) jsou spolu s dalšími použitými referenčními vzorky uvedeny v Tabulce 4.1. Detailní informace 
o optimalizované sadě vzorků GaMnAs vyrobené v Oddělení spintroniky 
a nanoelektroniky  ve Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR (např. proces růstu, optimalizace teploty a doby růstu, stejně jako následné žíhání) jsou popsány v práci [69] 
[73] [156]. 

 
Tabulka 4.1: Vlastnosti studovaných vzorků. 

 
  
a osa snadné magnetizace leží v krystalografickém směru [110] 
b 300nm vrstva (Al,Ga)As, koncentrace Al je 59 % 
c koncentrace P je 10 % 
 

http://department.fzu.cz/surfaces/index.php
http://department.fzu.cz/surfaces/index.php
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V případě nominálně nemagnetických SI-GaAs však během přípravy v růstové komoře MBE použité rovněž pro přípravu (Ga,Mn)As patrně došlo k nechtěnému 
nepatrnému zanesení reziduí Mn do struktury substrátů. Kromě snížení elektronové 
mobility v materiálu se toto manganové pozadí projeví i posunem polohy Fermiho hladiny směrem k VB. Jelikož je koncentrace Mn reziduí náhodná, ale malá, je i tento 
posun náhodný, avšak velice malý a vždy směrem k VB. Abychom prokázali, že je výskyt jevu ultrarychlé reorientace spinů elektronů 
studovaný v kapitole 7 vyvolán transportem foto-injektovaných elektronů mezi SI-GaAs 
a FM vrstvou (Ga,Mn)As, je v této studii zahrnut i vzorek s 300 nm širokou, elektricky izolující vrstvou (Al,Ga)As vloženou mezi (Ga,Mn)As a SI-GaAs. Tato vrstva, díky svému širokému pásu zakázaných energií přesahujícímu 2 eV [168], zabraňuje elektronům ve 
vodivostním pásu v pohybu mezi oběma materiály. 
 
4.2.2 (Ga,Mn)(As,P)/SI-GaAs Pro hlubší pochopení a prozkoumání jevu ultrarychlé reorientace spinů elektronů v kapitole 7 jsme dále studovali i vzorek (Ga,Mn)(As,P)/SI-GaAs vyrobený na 
School of Physics and Astronomy, University of Nottingham [169] [170], v němž je 
vlivem přítomnosti atomů fosforu přítomna magnetická anizotropie feromagnetické 
vrstvy kolmá k povrchu vzorku. Jak je zobrazené na obr. 4.4, kde je měřena magnetizace 
s vnějším magnetickým polem přiloženým v rovině vzorku, disponuje materiál pouze 
slabou MA v rovině vzorku. Důležité je, že po přiložení vnějšího pole v rovině vzorku ~ 300 mT dochází natočení magnetizace do roviny vzorku pro pole. 

 

 
 

Obr. 4.4: Magnetická anizotropie vzorku (Ga,Mn)(As,P)/SI-GaAs. Hysterezní smyčka magnetizace vzorku (Ga,Mn)(As,P) pro magnetické pole přiložené v rovině vzorku ve směru 
[1̅10]  při teplotě 2K [169] [170]. 
 
4.2.3 (Ga,Mn)As/GaAs/PZT 

Jak bylo popsáno v práci [14] a v kapitole 2, vedle dopování má na MA vliv také mechanické napětí, neboť vzájemné uspořádání spinů Mn se mění s deformací krystalu mechanickým namáháním. Mechanické napětí tedy vyvolává zásadní změny MO vlastností magnetických polovodičů [14] [20] [25] [26] [84] [85]. Vzhledem k tomu, že 
jsou vzorky v této disertační práci tvořeny téměř výhradně magnetickým polovodičem Ga(Mn,As) vypěstovaným na substrátu paramagnetického polovodiče GaAs, přistoupili 
jsme ke zkoumání kvality a následné optimalizaci přenosu mechanického napětí z piezo-měniče na substrát s důrazem na vhodnou tloušťku GaAs substrátu a použité lepidlo. Seznam studovaných kombinací lepidel a různých tlouštěk substrátu je obsažen 
v kapitole 5. Hybridní heterostruktura (Ga,Mn)As/SI-GaAs/PZT studovaná v kapitole 6 je kromě uchycení na piezo-měniči totožná s heterostrukturou popsanou v části 4.1. 
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GaAs substráty použité v této práci pro výrobu magnetických epitaxních vrstev (Ga,Mn)As jsou komerčně vyráběné s tloušťkou 500 µm. Jedná se o polo-izolační 
materiál s Fermiho hladinou ležící v zakázaném pásu, avšak probíhající v blízkosti vrcholu valenčního pásu. Krystalografickou orientaci GaAs vůči piezu je nutné zvolit tak, že průmět vektoru [113] do roviny vzorku, tedy půdorysu základní buňky, leží podél 
uniaxiální osy PZT, v jejímž směru dochází k největšímu prodloužení nebo smrštění pieza při přiložení napětí. Z obrázku 3.4 v kapitole 3.1 je zřetelné, že průmět vektoru [113] leží podél směru [110] diagonály základní buňky. Díky tomu jsme schopni 
s využitím goniometrických funkcí a Pythagorovy věty odvodit výpočet pro změnu rozměrů struktury podél směru xPZT. Pro přípravu struktury GaAs/PZT byly vybrány piezo-měniče komerčně vyráběné firmou Piezomechanik GmbH, neboť byly použity už v předešlých studiích [14] 
[26] a jejich vlastnosti a podmínky, za nichž jsou plně funkční, vyhovují podmínkám při realizovaných MO měřeních za nízkých teplot. Nicméně jde o křehkou elektrickou 
strukturu náchylnou k poškození při nevhodném mechanickém zacházení (hlavně 
k ohýbání či torzi). Proto je nutné seznámit se podrobně s jejich designem a vlastnostmi. Podrobná příprava hybridní heterostruktury s PZT je náplní kapitoly 5, souhrnné informace a parametry použitých piezo-měničů jsou uvedeny v Příloze C. Pro účely nízkoteplotního měření zde uvádíme rovněž koeficient tepelné roztažnosti GaAs: 
5,73·10-6 K-1, přesný průběh v závislosti na teplotě je k nalezení v [171]. 
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5. Optimalizace technologie výroby hybridní 

heterostruktury GaAs/piezo-měnič 

 
V této kapitole se zabýváme systematickým studiem přenosu mechanického napětí z piezo-měniče (PZT) na vzorek přilepený k jeho povrchu pro účely optimalizace přípravy a dalšího zkoumání struktury piezo-měnič/magnetický polovodič. Tato technika spočívá v uchycení samostatně vypěstovaného vzorku na komerčně vyráběný 

piezo-měnič (viz Příloha C). Jde o metodu, jejíž hlavní výhoda spočívá jednak v tom, že umožňuje spojitou změnu mechanického natahování/stlačování studované struktury, jednak je po optimalizaci přípravy možné upevnit na piezo-měnič širokou škálu 
materiálů. Tato metoda je běžně využívána pro obdobná měření, nicméně, jak ukazují předešlé experimenty [14] [25] [26] [139], během přípravy takovéto hybridní struktury hraje roli řada faktorů ovlivňujících jak kvalitu přenosu mechanického napětí z PZT na 
vzorek a reprodukovatelnost výroby, tak i homogenitu tohoto efektu. Z tohoto důvodu bylo zásadní optimalizovat celý proces přípravy hybridní heterostruktury polovodič/piezo-měnič s ohledem na kvalitu přenosu mechanického napětí 
a homogenitu. Navíc i samotné uchycení této hybridní struktury na tzv. "studený prst" (v angličtině označovaný jako coldfinger) kryostatu bylo testováno za účelem dosažení co nejlepšího tepelného kontaktu, který zajistí přesnější kontrolu teploty na povrchu 
vzorku. 
 
5.1 Výroba struktury polovodič/piezo-měnič 
 Primárně jsou piezo-měniče komerčně vyráběny pro elektronicky řízený posun připevněných mechanických součástek podél osy kolmé k sendvičové struktuře uniaxiálního pieza nebo ve dvou kolmých směrech ležících v rovině biaxiálního piezo-měniče. To rovněž může sloužit k natahování či stlačování mechanických součástek nebo pro měření deformačních efektů. Design piezo-měničů pak odpovídá těmto požadavkům, a proto je uzpůsoben k uchycení nebo napojení těchto mechanických součástek ke koncovému průřezu sendvičové struktury v případě uniaxiálních piezo-měničů (obr. 5.1) a k postranním stěnám u biaxiálních PZT. Jak je naznačeno na vloženém schématu v obr. 3.4, uchycení vzorků na PZT v této kapitole se od tradičního umístění liší. Aby byl krystal nejvýrazněji mechanicky namáhán v rovině vzorku (v níž leží vektor magnetizace), je připevněn na jednu ze stěn PZT tak, že jeho rovina je kolmá 
k rovinám vrstev sendvičové struktury PZT. 

 
Obr. 5.1: Typická geometrie uchycení PZT. Schéma uchycení piezo-měniče na pevné podložce rovnoběžné s rovinou vrstev sendvičové struktury PZT a uchycení součástky (šrafovaný objekt vpravo), která je uvedena do pohybu přiložením elektrického napětí na PZT [172]. 
 Při výběru vhodného pieza je třeba zvolit typ s provozními vlastnostmi převyšujícími požadavky na maximální zatížení. Kvůli vlivu použitého lepidla, vzorku a tloušťky obou materiálů není odhad zatížení piezo-měniče přilepením vzorku zcela 
snadný. Z toho důvodu byla měření pro porovnání realizována za použití dvou různých 
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uniaxiálních piezo-měničů a dvou velikostí vzorků, jak diskutujeme v experimentální části této kapitoly. Podrobné informace o vlastnostech použitých piezo-měničů jsou 
uvedeny v Příloze C. 
 

5.1.1 Lepidla 
Mechanické namáhání 

 Výběr vhodného uchycení vzorků k piezu má zásadní vliv na kvalitu přenosu mechanického napětí z piezo-měniče na povrch vzorku. Vzhledem k tomu, že kvůli využití pro kontrolu magnetické anizotropie materiálu lepíme vzorky ze strany sendvičové struktury uniaxiálního piezo-měniče, bylo třeba najít kompromis mezi protichůdnými požadavky na vlastnosti lepidla. Jednak by lepidlo mělo být dostatečně tvrdé pro přenos maximálního mechanického napětí z pieza na povrch vzorku, ale také by nemělo blokovat samotnou funkci aktivního pieza [viz obr. 5.2(a)], případně může 
dojít k jeho prohnutí [viz obr. 5.2(b)] ([109] a dále [14], kap. 3), nehomogenní deformaci 
([110], kap. 9 a dále [109], kap. 7) nebo nevratnému poškození. Stejně tak může dojít 
k poničení vzorku. Obdobný vliv jako použité lepidlo má i studovaný materiál, konkrétně 
jeho velikost a tloušťka, které jsou v této studii v kombinaci spolu s různými lepidly 
a vybranými piezo-měniči podrobně zkoumány. 
 
(a)      (b) 

     
 
Obr. 5.2: Deformace PZT substrátem. Schéma piezo-měniče nerovnovážně deformovaného vlivem uchycení (a) příliš tvrdým lepidlem spolu s příliš tuhým substrátem a (b) k příliš tenkému 
substrátu [109]. 

 Podle výrobce použitých piezo-měničů je doporučeno použít pro uchycení dalších objektů na piezo převážně kvalitní epoxidové lepidlo, jehož vrstva by neměla přesahovat tloušťku ~ 50 µm ([109], kap. 7). Předmětem našeho měření je však jak 
optimalizace, tak i kvantifikace přenosu mechanického napětí na povrch námi studované struktury připevněné na povrch PZT. Abychom dosáhli maximálního přenosu mechanického napětí vyvolaného piezo-měničem na povrch studovaného vzorku, zvolili jsme pro testování 3 různá dvousložková epoxidová lepidla (EpoTek, 3M, Hysol) a jedno jednosložkové (Norland), a to podle jejich koeficientu tvrdosti vtiskem na Shoreově stupnici tvrdoměru [173] >80 
a tuhosti ve smyku v řádu ≈1000 psi (Tabulka 5.1 a 5.2). Vysoká tvrdost použitého 
lepidla sice neumožňuje tak velkou deformaci lepidla při působení mechanického napětí, nicméně poskytuje velice spolehlivý přenos mechanického napětí mezi zdrojem mechanického namáhání a přilepeným objektem na povrchu lepidla. Jak totiž bylo 
ukázáno v předešlých studiích [14] [26] [139], měkčí lepidla mechanické namáhání absorbovala a roztažení či smrštění pieza na vzorek nemělo výraznější dopad. Navíc 
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systematickému testování lepidel pro toto postranní uchycení vzorku na PZT doposud nebyla věnována pozornost. 
Polymerová lepidla jsou viskoelastická, což znamená, že během namáhání se může jejich odezva měnit od elastické, která nabývá spíše menších hodnot deformace 

a jde o vratnou deformaci, po tzv. tekutou odezvu. Ta probíhá na delší časové škále, spíše 
se podobá chování amorfní látky, avšak bývá výraznější a má obvykle nevratný 
charakter. No obr. 5.3(a) je zobrazena doba trvání mechanického namáhání 𝜎. V obr. 
5.3(b) je pak odezva lepidla v průběhu působení 𝜎. Nejprve lepidlo vykazuje téměř okamžitou lineární odezvu (elastic region), ale pak nastává zpomalení a snížení odezvy, což odpovídá maximální deformaci lepidla, která je ještě vratná (yield/creep). Po vypnutí mechanického namáhání lepidlo relaxuje zpět (recovery region), avšak obvykle ne zcela do původního nenamáhaného stavu [174]. 

 

 
 

Obr. 5.3: Odezva lepidla na mechanické napětí. Odezva lepidla vyjádřená modulem pružnosti 
ε na časově omezené přiložené mechanické napětí σ (a) a návrat do téměř původního tvaru po uvolnění mechanického namáhání (b). Elastic region, tedy oblast elastické deformace, která vede 
k vratné deformaci, s dále rostoucím mechanickým namáháním dosahujeme maximální 
deformace (yield/creep). Po vypnutí namáhání většinou dochází pouze k částečné regeneraci 
lepidla a vzorku, přičemž velikost nevratné deformace závisí na velikosti mechanického 
namáhání v (a) ([174], kap. 6). 
 

Tabulka 5.1: Studovaná lepidla, výrobci a zkrácené názvy. 

 
 

Tabulka 5.2: Mechanické vlastnosti lepidel. 

 
 
 

(a) (b) 
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Tepelné vytvrzování Přesný průběh teplotního fázového diagramu použitých lepidel není znám, avšak můžeme vycházet z obecného grafu jednotlivých fází lepidla při jeho zahřívání (obr. 5.4) obdobných polymerových pryskyřičných materiálů ([174], kap. 3). Jednotlivé fáze jsou zde odlišeny pomocí změny velikosti a směru proudění tepla během procesu zahřívání. Oblast přechodu do skupenství skla, tedy amorfní látky, leží u epoxidových lepidel 
obvykle v rozmezí teplot od 60 do 100 °C a je navíc spojeno s poklesem tepla produkovaného chemickou reakcí při fázovém přechodu. Jako teplota přechodu do skleněné fáze Tg se uvažuje teplota ležící zhruba uprostřed tohoto přechodu. Např. 
u EpoTeku použitého v této studii je Tg uváděna výrobcem ≥ 80°C. Naopak během procesu krystalizace nebo procesu vytvrzování lepidla výrazně roste teplo uvolněné 
lepidlem. 
 

 
 

Obr. 5.4: Změny probíhající v lepidle v průběhu jeho vytvrzování. Typický průběh 
diferenciální skenovací kalorimetrie DSC ([174], s. 13) při níž se určuje směr a velikost tepelného toku při tepelné výměně mezi vytvrzovaným lepidlem a okolním prostředím. 
 

Vzhledem k odlišným požadavkům na dobu a teplotu vytvrzování jsme nejprve zahřáli PZT na teplotu 120 °C a jako první jsme pro uchycení prvního vzorku aplikovali lepidlo EpoTek a dále Hysol. Po 5 min jsme za téže teploty uchytili vzorek pomocí lepidla Norland. Jelikož vrstva tohoto lepidla byla kvůli jeho značné tekutosti velice tenká, celou 
strukturu jsme nezahřáli o 5 °C, tak jak doporučoval návod od výrobce. Jako poslední jsme po nastavení teploty na 100 °C po dobu asi 10 min vytvrzovali lepidlo 3M. Jelikož časová prodleva od nastavení nižší teploty a jejího dosažení byla několik minut, lepidlo 
3M bylo tak zpočátku vytvrzováno rychleji, proto jsme dobu vytvrzování tímto lepidlem zkrátili. Během procesu tvrzení lepidla dochází k formování třídimenzionální struktury vzájemně propojených řetězců polymerů epoxidové pryskyřice napříč celým objemem 
lepidla. Po dokončení procedury tvrzení, která při výše popsaném postupu trvala přibližně 15 min, je tato struktura nevratně zabudována v lepidle a nelze ji uvést zpět do původního stavu ([174], kap. 6). 

Z obr. 5.4 je však také patrné, že k samotnému vytvrzení dochází až pro teploty vyšší, než je skleněná fáze, krystalizace a teplota roztavení lepidla. S rostoucí teplotou sice lepidlo ztrácí na své elasticitě a stává se tekutější, nicméně vytvrzovací složka 
lepidla postupně vytváří trojdimenzionální strukturu provázanou pomocí diaminových molekul tvrdidla napříč celým objemem lepidla ([174], kap. 3). Kvůli průchodu lepidla rovněž tekutou fází je však nutné zajištění stabilní vodorovné polohy lepených částí. Toho lze dosáhnout buď přitlačením vzorku pinzetou na počátku procesu vytvrzování, 
k čemuž jsme přistoupili v případě lepení vzorku GaAs na PZT (viz kapitola 5.1.2, část 
Lepení), anebo kontrolovaným zatížením po celou dobu vytvrzování (viz kapitola 5.1.2, část Další optimalizace). 

Vzhledem k odlišnému koeficientu tepelné roztažnosti piezo-měniče (přibližně 5∙10-6 K-1 [109], použitých lepidel (např. pro Epotek: 15∙10-6 K-1 [175] a námi 
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studovaných vzorků (GaAs: přibližně 6·10-6 K-1 [171]) jsme se nemohli vyhnout nebezpečí poškození piez nebo rozlomení vzorků během procesu vytvrzování ([176], kap. 2). Po dokončení výroby struktury GaAs/PZT byla proto otestována elektrická vodivost každého pieza. Samotná měření byla provedena za pokojové teploty, abychom se vyhnuli dodatečnému mechanickému napětí vyvolanému nikoliv přiloženým elektrickým napětím na piezo, nýbrž rozdílným smrštěním obou komponent. Pro využití pro měření za vyšších teplot je nutné brát v potaz rovněž možnou výraznou (3násobnou až 4násobnou) změnu koeficientu teplotní roztažnosti [175] použitého lepidla pro případ, že se teplota pohybuje nad teplotou skleněného přechodu lepidla ([176], kap. 2). 
 

5.1.2 Postup přípravy hybridní heterostruktury GaAs/PZT 
 Jak zmiňujeme v úvodu části 5.1, pro účel přenosu mechanického napětí přímo na studované vzorky přilepené k povrchu piezo-měniče bylo třeba zvolit uchycení v rozporu s doporučeními výrobce [177]. Aktivní plocha určená k umístění vzorku a jeho 

následnému mechanickému namáhání pro účely MO měření se tedy nachází na 
postranních plochách uniaxiálního piezo-měniče typu osi, která je kolmá k ose sendvičové striktury a nejsou na ni umístěny postranní elektrody [obr. 5.5(a)]. Pro 
mechanické namáhání vzorku ve dvou kolmých směrech se v případě biaxiálního piezo-měniče typu isi nachází na ploše rovnoběžně s plochami vnitřních elektrod [obr. 5.5(b)]. Přesto, jak uvádíme v části experimentálních výsledků, dostáváme homogenní 
a reprodukovatelné hodnoty mechanického napětí na povrchu studovaných vzorků. 

 

                   
 
Obr. 5.5: Vzorky na uniaxiálním a biaxiálním PZT. Způsob uchycení vzorků na uniaxiálním (a) 
a biaxiálním (b) piezo-měniči. 
 Abychom snížili časovou i finanční náročnost přípravy všech kombinací jednotlivých parametrů (velikost piezo-měničů, použité lepidlo, velikost vzorků a jejich tloušťku), připravili jsme nejprve pro každé lepidlo 3 různě silné vzorky (100, 200 a 500 µm) přibližné velikosti 2x2,5 mm2 a připevnili je na 4 nejdelší uniaxiální pieza. To nám umožnilo velice rychle určit, které kombinace tloušťky vzorku a použitého lepidla jsou 
perspektivní pro další studium. Vzhledem k tomu, že jsou pro naše další měření tyto 
dlouhé piezo-měniče nepraktické, navíc při použití vzorků 2,2x6 mm2 se rozlomilo buď piezo nebo vzorek, podrobnější opakování experimentu jsme realizovali na kratších PZT 
(délky podél sendvičové struktury L = 7 mm). 
 
Broušení 
 Ztenčování vzorků GaAs bylo provedeno pomocí brusného disku Gatan Grinder 
dics v kombinaci s brusným papírem s počtem 2500 zrn na cm2, což odpovídá průměrné 
velikosti zrn 8,4 µm [178]. Během ztenčování je povrch určený pro následná optická měření dočasně chráněn vrstvou fotorezistu PMMA 2, která je po nanesení na vzorek během 5 min vytvrzena pomocí plotýnky nastavené na teplotu 80°C. Touto stranou je 
pak vzorek uchycen pomocí vosku Crystalbond 509 (s teplotou tání 74 °C a rozpustném 
v acetonu) na držák brusného disku. Aktuální tloušťka vzorků je pak v průběhu měření 

(a) (b) 
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několikrát kontrolována pomocí analogového dotykového mikrometru s přesností na 
±10 μm. Podrobný postup jsme zpracovali do návodu, který je nyní využíván dalšími výzkumníky na oddělení Kvantové optiky a optoelektroniky. 
 

Lepení 
 Po ztenčení vzorků a jejich očištění od fotorezistu a vosku acetonem byly vzorky přilepeny k piezu 4 lepidly od různých výrobců (Epotek, Hysol, 3M a Norland; viz tabulka 
5.1). Vzhledem k odlišným požadavkům na délku tvrzení lepidla byly vzorky připevňovány postupně, počínajíc lepidlem s nejdelší dobou žíhání. Jednotlivé teploty 
a doby tvrzení se však u lepidel vzájemně lišily v rámci 10 °C, resp. 5 minut žíhání (viz část 5.1.1, tabulka 5.2). V případě, že bychom přistoupili k nízkoteplotnímu žíhání, 
museli bychom lepidlo vytvrzovat na 60 °C po dobu 12 h ([174], kap. 4). 
 V této fázi tedy byla lepidla postupně v intervalech podle požadované doby 
tvrzení nanesena na piezo-měniče umístěné na rozehřáté ploténce magnetické míchačky 
a vzorky ihned umístěny a přitlačeny shora pinzetou s teflonovým pokrytím zabraňujícím poškrábání povrchu vzorků. V průběhu tvrzení byl pak povrch vzorků ponechán bez zatížení, na piezo-měniče nebylo přiloženo žádné elektrické napětí. Přesto může vlivem rozdílného koeficientu tepelné roztažnosti jednotlivých částí struktury 
dojít k rozlomení vzorku nebo piezo-měniče, proto byla po výrobě struktury vždy nezbytná zkouška elektrického odporu pieza. Tloušťka vrstvy lepidla po vytvrzení se pro různá lepidla pohybovala v rozmezí 20–100 µm (změřeno dotykovým mikrometrem). 
 

Tabulka 5.3: Seznam studovaných struktur. 

 
 
5.2 Kvalita přenosu mechanického napětí z piezo-měniče na vzorek 

 Pro zkoumání strukturálních změn krystalu GaAs vlivem mechanického napětí vyvolaného aktivním PZT byla zvolena rentgenová difrakce podrobně popsaná 
v kapitole 3 a Příloze B. Navíc díky možnosti studia struktury v různých krystalografických směrech metoda rentgenové difrakce umožňuje studovat zároveň 
i efekt mechanického napětí vyvolaného piezo-měničem ve směru kolmém k povrchu vzorku, což je jev, který vzhledem k malé tloušťce zkoumaných vzorků GaAs, byl 
v obdobných vzorcích spíše opomíjen [139]. Nicméně postup je značně podobný měření zbytkového mechanického napětí krystalických zrn kovových materiálů ([110], kap. 16 
a [143]). Vzájemná orientace PZT a monokrystalu GaAs (viz obr. 3.4) je rovněž jako příklad pro strukturální studium pomocí XRD uvedena v kapitole 3.1 a Příloze B. 
 
5.2.1 Experimentální uspořádání pro rentgenovou difrakci 

 Na obr. 5.6 je znázorněno schéma experimentu pro měření rentgenové difrakce pomocí difraktometru Panalytical X’Pert Pro [179] – nejprve jsou definovány úhly vztažené k poloze vzorku uprostřed (a), části difraktometru jsou popsány v (b). Paprsek RTG záření generovaného RTG lampou (emitující RTG paprsky na vlnové délce 
elektronových K-přechodů v atomech mědi: Kα1 = 1,540562 Å, Kα2 = 1,5444260 Å a Kβ = 
1,3922500Å [180]) na jednom z ramen difraktometru dopadá pod úhlem ω na 
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zkoumaný materiál. Vzorek přilepený na piezo-měniči, na nějž přikládáme elektrické napětí generované napěťovým zdrojem (PI, model E-463), je upevněn na pohyblivém držáku. Ten jednak umožňuje prostorový posuv podél pravoúhlých souřadnic x, y, z, 
jednak díky propojení s tzv. Eulerovou kolébkou i natočení v úhlu ψ a  podél vodorovné, 
resp. svislé osy a v úhlu φ podél normály k povrchu vzorku. Intenzita odraženého svazku je pak zaznamenána krystalovým analyzátorem umístěným na druhém pohyblivém 
rameni difraktometru detekujícím počet dopadajících rentgenových kvant za časovou 
jednotku a dále propojeným s počítačem. Pro účely našeho měření jsme využili předem naprogramovaný software „Panalytical X’Pert Stress“. 

      
  

Obr. 5.6: Definice úhlů a experimentální uspořádání pro XRD. (a) Schéma experimentu rentgenové difrakce pro měření změny struktury vyvolanou mechanickým napětím. Uprostřed je umístěn vzorek, kolem kterého se po kruhové dráze pohybují rentgenová lampa (RTG) 
a křemíkový detektor (DET). Díky pohyblivému držáku (goniometr spojený s navzájem kolmými mikrometrickými posuvy a tzv. Eulerovou kolébkou) je možné vzorkem pohybovat podél osy x, 
y a z difraktometru a zároveň natáčet podél os ψ,  a φ. (b) Schéma experimentálního uspořádání 
s popisem částí difraktometru ([143], kap. 6) pro X’Pert zobrazeného na obr. 5.7. 
 Rentgenová lampa emituje rentgenový svazek, jehož centrální část prochází štěrbinou „¼“. Maska číslo 4 zajišťuje průchod zbylého svazku. Ten dále prochází polykapilárou, jež je kombinovaná s Goebelovým parabolickým zrcadlem a která zajišťuje rovnoběžnost svazku. Parabolické zrcadlo zároveň koriguje řadu optických vad 
svazku (chromatickou vadu a astigmatismus, ([141], kap. 5). Pro zajištění rovnoběžnosti odraženého svazku vstupujícího do Barthelsova monochromátoru slouží před ním umístěná tzv. Sollerova štěrbina ([110], kap. 6). Filtry 3 a 0,3 za monochromátorem 
v kombinaci s maskou „4“ a štěrbinou „1/4“ na počátku umožňují nastavení šířky 
a orientace stopy RTG svazku a rovněž prostorové odfiltrování Kβ svazku. Filtr vyrobený 
z niklu filtruje vlnovou délku Kβ spektrálně. Na obr. 5.7 je pak výše popsané experimentální uspořádání na fotografii [181]. Přesné nastavení polohy vzorku do počátku souřadné soustavy rentgenového difraktometru se obvykle provádí pro ramena difraktometru nastavena tak, že svírají úhel 180°, RTG svazek tedy dopadá přímo do detektoru. Toto nastavení zajišťuje, aby 
svislá osa rotace ležící v rovině vzorku podél směru y difraktometru byla umístěna uprostřed svazku, a tedy se při natočení vzorku zachovala poloha svazku na vzorku 
a zároveň jeho zaostření na detektoru. K této referenční poloze je rovněž vztažen úhel ω a pravoúhlé souřadnice spojené s difraktometrem. Vzorek se nejprve umístí do RTG svazku tak, aby zakrýval 1/2 původní intenzity nezakrytého svazku. Poté je vzorek pootočen v obou směrech kolem svislé osy. Pokud pozorujeme nárůst pozorované intenzity přes hodnotu 1/2 intenzity nezakrytého svazku, znamená to, že vzorek není přesně umístěn uprostřed svazku a je třeba jej posunout podél osy z difraktometru směrem do svazku. Vzorek je nastaven správně vůči svazku tehdy, pokud detekujeme poloviční intenzitu svazku a zároveň při jakémkoli natočení kolem svislé osy tato 
intenzita klesá. 

(a) (b) 
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Obr. 5.7: Popis použitého rentgenového difraktometru. Popis částí rentgenového difraktometru Panalytica X’Pert použitého pro měření studovaných struktur [181]. 
 
 Po nastavení referenční pozice a orientace vzorku v difraktometru a jeho natočení vůči dopadajícímu svazku popsaném v předešlé části lze přistoupit 
k samotnému měření kvality přenosu mechanického napětí z piezo-měniče na vzorek pro různé kombinace použitého pieza, tloušťky vzorku a lepidla použitého na jeho 
uchycení na povrch piezo-měniče. 

V experimentu popsaném v této kapitole bylo nastavení orientace vzorku zvoleno tak, aby rovina dopadu svazku byla definována krystalografickým směrem [110] pro studium změny rozměrů vzorku ve směru x pieza, resp. [11̅0] pro měření změny rozměrů vzorku ve směru y pieza, a normálou k povrchu vzorku, jak podrobně zdůvodňujeme v kapitole 3.1 a Příloze B. Nejprve byl však difraktometr nastaven pro sken osnovy rovin (004). Ačkoli ve směru kolmém k rovině vzorku a PZT při změně elektrického napětí lze pozorovat pouze poměrně malou změnu rozměrů struktury, je tato změna přímočaře spjata se skenem (004). Proto jsme tento sken dále 
v experimentech zvolili jako spolehlivý ukazatel kvality přenosu mechanického napětí 
z pieza na vzorek, neboť díky Poissonovu poměru (viz část 3.1.2) odpovídají výsledky získané pro tento směr i kvalitě přenosu mechanického napětí ve zbylých dvou kolmých směrech. Nastavení pozice ramen difraktometru pro měření difrakčních maxim osnovy rovin (004) rovnoběžných s povrchem vzorku odpovídá kolmému dopadu RTG svazku 
na povrch vzorku. Pro ostatní skeny se provede nastavení difraktometru podle vypočtených nebo tabelovaných hodnot ([110] kap. 10, Tabulka 10-1), úhel dopadu ω je 
na obr. 3.1(b) v kapitole 3.1 graficky definován mezi povrchem vzorku a dopadajícím svazkem, přičemž pro sken (004) je shodný s úhlem odrazu. Vzhledem k tomu, že úhel 
dopadu na osnovu rovin θ je definován ve vztahu k odrazné rovině, nikoliv vůči povrchu vzorku, je pro ostatní osnovy rovin, které nejsou rovnoběžné s povrchem vzorku, nutné určit skutečný úhel dopadu ω na povrch vzorku pomocí rovnice (B.9) tak, jak je to popsáno v Příloze B (část B.4). 

Vzhledem k tomu, že piezo-měniče vykazují pro různá přiložená elektrická napětí hysterezní chování (viz Příloha C), není stav piezo-měniče pro nastavení nulového elektrického napětí jednoznačně definován. Proto byla referenčním bodem zvolena 
struktura mechanicky namáhaná při nastavění -30 V. Z toho důvodu byla před vlastním měřením provedena „inicializační“ procedura, která spočívala v postupném nastavení hodnot přikládaného napětí na 0 V, +150 V, 0 V a -30 V. Tento cyklus jsme vždy opakovali 3x a následně jsme nastavení hodnot v rámci tohoto rozsahu prováděli vždy na části hysterezní smyčky směrem od -30 V do +150 V. Na rozdíl od nízkoteplotních měření 
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uvedených v kapitole 6 bylo v experimentech v této kapitole napětí nastavováno 
v rozsahu doporučeném výrobcem. Překročení předepsaného rozsahu přikládaného stejnosměrného napětí je z hlediska možného přepólování, a to především pro vysoké 
teploty rizikové. Po nastavení elektrického napětí -30 V přiloženého na piezo-měnič byl pomocí „rocking“ metody proveden tzv. „ω-2θ“ sken (viz kapitola 3.1 a [143], kap. 6). Během tohoto skenu se při změně úhlu dopadu ω automaticky adekvátně nastaví detektor do směru paprsku odraženého pod úhlem 2θ. V okolí hodnoty úhlu dopadu ω je postupně pro každý dílčí krok ∆ω proveden sken v úhlu 2θ. Rozsah skenovaných úhlů 2θ při měření byl volen asi 2 až 3násobek FWHM průběhu intenzity zaznamenaného na počátku měření při optimalizační proceduře, a to s velikostí kroku 2θ zvoleným tak, abychom získali alespoň 15 měřených bodů v každém směru v rámci tohoto rozsahu. Jednotlivé malé intervaly „rocking“ úhlů ω se překrývaly, a tak bylo možné skeny pospojovat. Výstupem měření je třídimenzionální mapa (obr. 5.8) s vodorovnými osami se škálami pro 2θ a ω a s hodnotami měřené intenzity vynesenými na vodorovné ose 
a odlišenými barevně. Z této mapy tak pomocí fitování dvoudimenzionální Gaussovy 
funkce (3.2) zjistíme Braggův úhel θ splňující Braggovu podmínku (3.1). Dosazením 
hodnoty Braggova úhlu do této rovnice získáme vzdálenost mezi rovinami kolmými 
k mřížkovému vektoru [004] a procházejícími každou čtvrtinou vektoru c primitivní buňky GaAs (viz obr. 3.4). Avšak z grafu získáme informace nejen o zastoupení mřížových konstant v oblasti osvícené svazkem (řez podél směru souřadné osy 2θ 
v grafu), ale i o distribuci orientace zkoumaných rovin, tedy možný náklon či ohyb vzorku (řez podél souřadné osy ω). Šířka průběhu maxima podél obou úhlů pak 
poukazuje na kvalitu a homogenitu přeneseného mechanického napětí. Stejně postupujeme pro všechny další skeny doplňujících osnov rovin, nastavené napětí přiložené na piezo-měniči ponecháváme pro každou sadu všech prováděných skenů vždy konstantní, abychom získali informace o strukturních změnách ve všech směrech krystalu při totožných podmínkách. Po provedení všech potřebných skenů bylo napětí na PZT změněno. Během měření jsme však taktéž zaznamenali značný náklon vzorku o ~ 0.1° pro různé hodnoty elektrického napětí na PZT vyvolaný změnou rozměrů PZT díky piezo-elektrickému jevu. Proto jsme po nastavení elektrického napětí vždy přistoupili 
k hrubému 2D skenu se souřadnicemi struktury určenými s přesností na ~ 10 µm 
a následnému přenastavení polohy držáku vzorku vůči monochromátoru a detektoru do stejné oblasti měření jako u předchozího elektrického napětí. Tím bylo zajištěno kontinuální studium stejné oblasti vzorku oproštěného od vlivu fyzického posunu PZT. 

 
Obr. 5.8: Příklad měřených dat pomocí XRD. Příklad zobrazení 3D mapy intenzity v závislosti 
na kombinaci nastavení úhlu 2θ a ∆ω pro sken (004) [182]. Měření bylo provedeno pro 200 µm vzorek přilepený EpoTekem, napětí na PZT U = -30 V. Intenzita je rozlišena barevnou škálou intenzity, která je vyjádřena v jednotce počtu elektrických pulzů vyvolaných dopadem rentgenových kvant na polovodičový detektor v rozmezí 0 (tmavě modrá) až 2500 (tmavě červená). Světle modré křivky odpovídají dvěma kolmým řezům ve vrcholu maxima intenzity 
fitované Gaussovou funkcí (3.2). Svislé fialové linie vymezují FWHM. 
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5.2.2 Kombinace tloušťky vzorku a lepidla Abychom porovnali účinek celkového mechanického napětí vyvolaného piezo-měničem a deformací způsobenou broušením a lepením vzorku na základní buňku 
s hodnotami změřenými na nenamáhaném krystalu GaAs, ze zjištěných hodnot dhkl byly vypočteny strukturní změny ve třech kolmých směrech x, y a z uniaxiálního piezo-měniče. Pro porovnání byly dále určeny rozměry základní buňky krystalu na uniaxiálním PZT (viz kapitola 3.1 a Příloha B). Pro určení relativní změny rozměru vzorku na piezu ve směru kolmém k uniaxiální ose pieza, tedy směru [110] vzorku, bylo změřeno difrakční maximum odpovídající soustavě rovin podél vektoru [11̅3]. Postup určení změny rozměrů v rovině vzorku je popsán v kapitole 3.1 [viz rovnice (3.5), (3.8) 
a (3.10)]. Vzhledem k tomu, že obě soustavy rovin patří do stejné formy, tedy do souboru symetricky ekvivalentních rovin {113}, bylo možné zachovat předešlé nastavení geometrie experimentu a pouze pootočit vzorek o 90° pro studium krystalové struktury ve směru [11̅3] (viz obr. 3.4). Obdobně postupujeme pro skeny (11̅5). Jelikož tyto roviny protínají rovněž svislou osu c, lze současně dopočítat relativní změnu rozměru vzorku ve směru normály k povrchu vzorku z rovnice (3.6) a (3.9). 

Vzhledem k tomu, že jde pro množství parametrů struktury (tloušťka a velikost vzorků, použité lepidlo a velikost a typ piezo-měniče) o komplexní problém, pro snížení finanční a časové náročnosti bylo nejprve měření zaměřeno na výběr kombinace tloušťky substrátu GaAs a použitého lepidla. Na delší piezo-měniče PSt 150/2x3/20 bylo možné připevnit vždy tři vzorky o velikosti 2x2,5 mm2, přičemž jsme využili celkem 12 kombinací tlouštěk vzorků (100, 200 a 500 µm) a lepidel (EpoTek, Hysol, 3M a Norland). 
Pro rychlou volbu vhodné kombinace tloušťky a lepidla bylo napětí na PZT při záznamu sady různých skenů nastaveno nejprve na -30 V, a pak na druhou extrémní hodnotu +150 
V. 
 Způsob hodnocení kvality přenosu mechanického napětí z piezo-měniče na 
vzorek je patrný z obr. 5.9 [182]. Je zde vyobrazen příklad hrubých dat získaných 
z realizace skenu vzorků GaAs/PZT podél směru (004) pro dvě různé kombinace tloušťky substrátu a použitého lepidla. Čím užší a kompaktnější je průběh měřené intenzity odraženého svazku, tím kvalitnější a více homogenní je zkoumaná krystalická 
struktura. Z velikosti změny polohy maxima signálu, tedy úhlu  vůči poloze 2θ maxima získaného během referenčního měření pro U = -30 V lze usuzovat na případné naklonění či prohnutí vzorku. K rozšíření maxima intenzity může při mechanickém namáhání dojít např. v důsledku rozrušení povrchu vzorku, ohybem či nepřesnou orientací nalepeného vzorku vůči piezu. 

V horní části obr. 5.9 [grafy (a)-(d)] jsou 2D skeny hodnot intenzity odraženého 
svazku v závislosti na dvojitém úhlu odrazu měřené na totožné struktuře tvořené 200 µm vzorkem GaAs substrátu a připevněném na PZT pomocí lepidla EpoTek. Tyto grafy jasně demonstrují požadovaný výsledek – přímou spojitou kontrolu řízené deformace 
materiálu pomocí PZT. Difrakční maximum je pro obě přiložená napětí i při opakování měření poměrně úzké s FWHM podobnou s FWHM získanou na samotném nebroušeném vzorku GaAs (uvedeno níže v části Stabilita metody). Poloha maxima se pro obě měření při změně přiloženého elektrického napětí z U = -30 V [v (a) a (c) obrázku] na +150 V 
[v obrázku (b) a (d)] mění o stejnou hodnotu (~+0,012°). Náklon či ohyb struktury vyvolané změnou napětí se pohybuje do  < 0.02°. 
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Obr. 5.9: Měřená data vlivu tloušťky substrátu GaAs a použitého lepidla na přenos 
mechanického napětí vyvolaného uniaxiálním PZT na povrch vzorku. 3D skeny úhlu 
rozptylu (2θ) a naklánění vzorku () byly měřeny pro odraz ve směru (004) na optimalizované [200 µm tenký vzorek přilepený lepidlem EpoTek; panely (a) – (d)] a neoptimalizované kombinaci tloušťky vzorku a použitého lepidla [100 µm tenký vzorek přilepený lepidlem 3M; panely (e) a (f)]. Čísla v panelech značí sekvenci navazujících experimentů po přiložení napětí -
30 V a +150 V na piezo-měnič. Pro snazší srovnání byla ve všech grafech odečtena totožná 
hodnota úhlu  určeného pro U = -30 V. Upozorňujeme na skutečnost, že v panelu (f) je použit odlišný rozsah vertikální osy y. Barevná škála intenzity je vyjádřena v jednotce počtu elektrických pulzů vyvolaných dopadem rentgenových kvant na polovodičový detektor [182]. 
 

V obr. 5.9 (e) a (f) je uveden příklad hrubých dat naměřených na struktuře 
s nevhodnou kombinací tloušťky vzorku GaAs a použitého lepidla (100 µm substrát přilepený pomocí lepidla 3M). Na první pohled je vidět že už pro nízké napětí -30 V došlo 
k výraznému rozšíření maxima signálu podél směru  značícímu možné narušení povrchu vzorku a/nebo jeho ohnutí patrně vyvolané procesem lepení. Jak je vidět v grafu 
(f) pro přiložené elektrické napětí +150 V, objeví se dokonce 2 různě silná maxima 
hodnot 2θ, které lze interpretovat jako odezvu dvou částí vzorku – jedné mechanicky namáhané působením aktivního piezo-měniče a jedné části piezem neovlivněné. Vzorek 
je navíc vlivem mechanického napětí výrazně nakloněn či ohnut (  0.08°). Právě proto má dosud opomíjená systematická optimalizace přípravy struktury vzorek/piezo-měnič opodstatnění. 
 

Uniaxiální piezo-měnič 
 Jak popisujeme v části 3.1.2, z naměřených hodnot 2θ, resp. θ jsme dosazením do rovnice (3.1) určili nejprve vzájemné vzdálenosti dhkl rovin vybrané osnovy rovin (hkl) 

zkoumané skenem (hkl). Tuto hodnotu jsme dále využili ke zpřesnění výpočtu úhlu náklonu osnovy rovin vůči povrchu vzorku ω, resp. normály k těmto rovinám 𝛿 = 90° −𝜔, kde 𝛿 = 𝛿ℎ𝑘𝑙 pro odpovídající osu rovin (hkl) je daná rovnicí (B.10). Velikost hrany 
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základní buňky podél směru c lze určit přímo za skenu (004) jako 4násobek d004, hrany podstavy podél mřížových vektorů a a b lze určit z Pythagorovy věty jako (3.10). 
Na obr. 5.10 jsou znázorněny reprezentativní výsledky změny rozměrů vzorku ve směrech x, y a z piezo-měniče vynesené v reciprokém prostoru, tedy hodnoty Qx, Qy 

a Qz v grafech jsou převrácenými hodnotami lx, ly a lz pomocí rovnice (3.7) (viz kap. 3.1). 
V grafech v levém sloupci byly vyneseny hodnoty souřadnic v reciprokém prostoru určených postupně odshora dolů ze skenů (004), (113) a (11̅3) pro elektrické napětí přiložené na piezu -30 V, v pravém sloupci jsou hodnoty pro elektrické napětí +150 V. 

 
Obr. 5.10: Vypočtená data změny rozměrů vzorku vlivem mechanického napětí 
vyvolaného uniaxiálním PZT. Změna rozměrů krystalové mřížky GaAs v reciprokém prostoru při aplikaci mechanického napětí vyvolané uniaxiálním PZT, na který bylo přiloženo elektrické napětí -30 V (grafy v levém sloupci) a +150 V (grafy v pravém sloupci) [182]. Skeny pomocí XRD byly provedeny postupně shora dolů ve směrech (004), (113) a (11̅3). Směr (113) leží v rovině 
s nejdelší osou piezo-měniče, podél níž dochází k největšímu piezo-elektrickému jevu [vložené 
schéma v (b)] [182]. Barevná škála intenzity je vyjádřena v jednotce počtu elektrických pulzů vyvolaných dopadem rentgenových kvant na polovodičový detektor a je totožná se škálou 
uvedenou v obr. 5.9. 
 
 Jak je vidět z grafů (a) a (d) pro sken (004), dochází ve směru kolmém k povrchu 
vzorku jen k nepatrné změně vzdáleností rovin osnovy, ale z malého rozšíření píku můžeme usuzovat, že tato změna je poměrně homogenní v celé ozářené oblasti vzorku. 
Z porovnání výsledků měření úhlu 2θ, hodnoty se poněkud liší od spočtených hodnot 
v [110] (kap. 10, Tabulka 10-1). To může být způsobeno pohybem heterotruktury během měření vůči počátku souřadnicové soustavy v rámci rentgenového difraktometru. Nicméně vliv posunu PZT vlivem přiloženého napětí byl eliminován 
nastavováním polohy vzorku pomocí okótovaného 2D skenu zmíněného výše. Proto usuzujeme, že hlavní příčinou je především skutečnost, že samotné nalepení vzorku na PZT mechanicky namáhá strukturu, a tedy mohlo dané maximum úhlově posunout, neboť právě posun difrakčního maxima je jedním z projevů změny mřížkové konstanty. 

Na obrázku 5.11 je pak patrné, že lepidlo 3M dosahuje srovnatelné kvality přenosu jako EpoTek, nicméně ze změřených skenů „ω-2θ“ [příklad je uveden v obr. 5.9 
(e) a (f)] je patrné, že během procesu lepení a následného přiložení elektrického napětí 
na PZT dochází buď k prohnutí a/nebo narušení povrchu vzorku. Souhrn měřených 
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výsledků je v tabulce 5.4. Hodnoty relativní změny rozměrů v závislosti na tloušťce 
vzorku a použitého lepidla jsou zaneseny v obr. 5.11. 

 
Tabulka 5.4: Souhrn výsledných relativních změn rozměrů vzorku pro jednotlivé 
použité kombinace tloušťky a lepidla. Deformace byla určena ve směru x a z ze skenů 
(113), (11̅3) a (004). Rozšíření β značí změnu FWHM průběhu intenzity v závislosti na 
2θ pro +150 V vůči FWHM pro -150 V. 

 
 Porovnáním výsledků pro různé kombinace tloušťky vzorku a použitého lepidla 
pro skeny (004) (viz obr. 5.11) jsme byli schopni vybrat parametry přípravy struktury 
polovodič/piezo-měnič nejefektivnější pro přenos mechanického napětí v rámci zkoumané struktury. Ačkoli výsledky v tabulce 5.4 naznačují, že v případě lepidla 
EpoTek dochází k rozšíření distribuce orientace zkoumaných rovin, z grafu níže je patrné, že zatímco účinnost přeneseného mechanického napětí při využití lepidel Norland a Hysol dosahuje pouze hodnot relativní změny délky do 1,0 a s rostoucí tloušťkou substrátu navíc dále klesá, v případě lepidel Epotek a 3M jsme nalezli jistou optimální tloušťku substrátu okolo 200 µm dosahující hodnot relativní změny tloušťky těsně pod 2,0, resp. 1,5. V případě lepidla Epotek navíc opakovaně na několika vzorcích umístěných na několika PZT. Tloušťka vrstvy každého lepidla je v tabulce 5.5, přičemž optimální tloušťka se pohybuje přibližně mezi 50 a 200 µm, což odpovídá běžné praxi lepení vzorků ([176], kap. 3). 
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Tabulka 5.5: Tloušťka vrstvy lepidel. 

 

 

Obr. 5.11: Graf relativní změny mřížkové konstanty ve směru normály k povrchu vzorků 
o různé tloušťce přilepených na uniaxiální PZT. Hodnoty relativní změny mřížkové konstanty vyvolané změnou elektrického napětí přiloženého na piezo-měnič byly vypočteny jako rozdíl mřížkových konstant GaAs pro elektrická napětí -30 V (li

-30V) a +150 V (li
+150V) ve směru (004) 

a dále normovány na velikost mřížkové konstanty pro -30 V (L/L)z = (li
-30V – li

+150V)/ li
-30V. Po 

vynásobení hodnoty v grafu faktorem -1 navíc představují relativní velikost napětí v tlaku. Hodnoty relativní změny mřížkové konstanty vzorků byly určeny pomocí měření rentgenové difrakce skeny podél směru (004). Velikost chyby určení hodnot v grafu je menší než velikost 
bodů v grafu a byla určena z přesnosti určení polohy maxima intenzity vypočtené v programu Matlab metodou nejmenších čtverců. Křivky spojující body v grafu slouží pouze jako vodítko pro oči. 
 
Biaxiální piezo-měnič Obdobně jsme přistoupili i ke studiu biaxiálního piezo-měniče, zde již s optimální kombinací ztenčených 200 µm vzorků GaAs o velikosti 2x5 mm2 přichycených lepidlem EpoTek. Výsledkem bylo pozorování mechanického napětí v obou směrech v rámci roviny vzorku, jen při přiložení totožného napětí jsme ve srovnání s uniaxiálním piezem získali mechanické napětí stejného řádu, avšak opačného znaménka. Mechanické napětí ve třetím směru kolmém k rovině piezoelektrického čipu bylo logicky taktéž inverzního 
charakteru. Ze skenů na obr. 5.12 je však vidět, že změny mřížkové konstanty vzorku nejsou 
zcela homogenní v rámci celého stopy RTG svazku, maxima signálu jsou mnohem širší, což odpovídá širšímu rozsahu přítomných mřížkových konstant. Tato nehomogenita může být způsobena jednak velikostí vzorku a kvalitou jeho přilepení k piezu, jednak částečnou blokací piezo-měniče kvůli jeho uchycení k držáku. Nicméně získané hodnoty změn mřížkové konstanty odpovídají přibližně hodnotám elastických konstant, tedy Poissonovu poměru pro směry formy {100} vypočtených pro GaAs [147] [171]. 

lepidlo tloušťka [µm] 

EpoTek 36 ± 50 

3M 64 ± 50 

Hysol 77 ± 50 

Norland 29 ± 50 
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Obr. 5.12: Vypočtená data změny rozměrů vzorku vlivem mechanického napětí 
vyvolaného biaxiálním PZT. Změna rozměrů krystalové mřížky GaAs v reciprokém prostoru při aplikaci mechanického napětí vyvolané biaxiálním piezo-měničem, na který bylo přiloženo elektrické napětí -30 V (grafy v levém sloupci) a +150 V (grafy v pravém sloupci) [182]. Skeny provedeny pomocí XRD byly provedeny postupně shora dolů ve směrech (004), (113) a (1-13). Směr (113) leží podél osy x piezo-měniče [vložené schéma v (b)] [182]. Barevná škála je totožná se škálou v obr. 5.9. 
 
 V tabulce 5.6 jsou uvedeny výsledné hodnoty relativní změny rozměrů vzorku ve směru x, y a z piezo-měniče pro oba typy PZT – tedy pro vzorek namáhaný mechanickým napětím podél směru x v případě uniaxiálního PZT a ve směru x a y pro vzorek připevněný na biaxiálním PZT pro U = +150 V. Změna rozměrů je vztažena k rozměrům určeným rentgenovou difrakcí pro napětí na PZT U = -30 V pomocí vztahů (3.5)-(3.8). 
Hodnoty v tabulce byly získány jako průměr hodnot získaných měřením na 4 různých vzorcích upevněných na dvou uniaxiálních a dvou biaxiálních piezo-měničích s přesností 
~ 0,05 × 10-4. Všechny vzorky byly broušením ztenčeny na tloušťku přibližně 200 µm 
a přilepeny lepidlem EpoTek. 
 

Tabulka 5.6: Výsledné hodnoty deformace. Hodnoty relativní změny rozměrů 
vzorku pro uniaxiální a biaxiální piezo-měnič. Hodnoty jsou určeny jako (𝑙𝑖−30 𝑉−𝑙𝑖+150 𝑉)/𝑙𝑖−30 𝑉. 

 
  Jak je patrné, při působení mechanického napětí v jednom směru dochází zároveň ke změně struktury ve dvou směrech kolmých ke směru působení mechanického namáhání, což odpovídá chování popsanému Poissonovým poměrem (viz část 3.1.2). V případě GaAs je ν pro roviny formy {100} ve vztahu (3.3) rovno 0,312 [147] 
[171]. Pro uniaxiální PZT bychom tedy při relativním prodloužení ve směru x 5,2 očekávali ve směru y a z relativní prodloužení přibližně -1,6, čemuž se však blíží pouze hodnota ve směru z. Jelikož ale celá struktura piezo-měniče není zcela symetrická, 
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především jsou po stranách vyvedeny vnitřní elektrody propojené napájecími elektrodami po stranách PZT, může se výsledná změna rozměrů vzorku ve směru y 
a z poněkud lišit. Hodnota relativní změny rozměrů ve směru z by rovněž měla být poněkud odlišná, a to +1, 6, nicméně design biaxiálního pieza taktéž není zcela ideální pro obdobnou geometrii měření. Avšak je zcela zjevné, že jeho biaxiální povaha symetrická je, neboť pro oba směry v rovině vzorku jsme dostali totožné hodnoty. Celkově je vidět, že pro totožné elektrické napětí na uniaxiální a biaxiální PZT získáváme přibližně stejné relativní změny rozměrů, avšak opačného znaménka. Velikost hrany základní buňky ve směru a, b a c ve vzorcích přilepených na uniaxiální PZT s přiloženým U = +150 V byla stanovena pomocí Pythagorovy věty (3.10), respektive (3.9) na a+150 V = 5.6517 Å a c+150 

V = 5,6556 Å, přičemž velikost základní buňky GaAs bez PZT se podle podílu As pohybuje 
mezi 5,65285 Å a 5,65302 Å. Je tedy zjevné, že souhrnným působením broušení, lepení a působení PZT vzorek byl vůči zcela nenamáhané struktuře smrštěn podél směru mřížového vektoru a a zároveň roztažen podél ve směru kolmém c. Při srovnání našich výsledků s referenční studií [139] zjistíme, že relativní změna rozměrů struktury dosažená za pokojové teploty na našich vzorcích byla o polovinu menší, a to navíc na širším rozsahu elektrického napětí přiloženého na PZT (-30 až +150 
V oproti 0 až +150 V [139]). To může být způsobeno tloušťkou vzorku, která byla 
v našem případě dvakrát větší. Avšak z obr. 5.11 je zjevné, že v naší konfiguraci tloušťka 
200 µm byla optimální. 

 
Stabilita metody 

 Obecně jsou epoxidová lepidla díky přítomnosti polymerů viskoelastická ( [174], kap. 6). To znamená, že při působení mechanického namáhání dochází jednak 
k rozptýlení působící síly v materiálu, jednak k částečné deformaci. Deformace však není zcela vratná, a proto je životnost epoxidových lepidel omezena. Navíc proces deformace probíhá postupně, proto můžeme pozorovat jistou časovou prodlevu, než dojde 
k ustálení měřených hodnot (viz obr. 5.13). 

 

 
Obr. 5.13: Průběh reakce lepidla na přiložené mechanické napětí. P.Relaxace Časová 
prodleva mezi okamžikem, kdy na lepidlo začne působit stálé mechanické napětí (obrázek vlevo), 
a reakcí lepidla v podobě deformace (obrázek vpravo). Nejprve lepidlo prochází fází elastické změny (deformace), kdy je tento stav plně vratný, nicméně velice rychle se dostane do fáze deformace, kdy se polymery pryskyřicového lepidla dále protahují, některé jejich vzájemné vazby se přeruší a polymery po sobě kloužou. Tato fáze se postupně ustaluje do rovnováhy ([174], s. 
31). 

 
Vzhledem k tomu, že je mechanické namáhání lepidla velice individuální 

v závislosti na konkrétním způsobu použití, přistoupili jsme proto k určení přibližného času potřebného k ustálení rovnováhy v použitém lepidle Epotek. Je třeba zdůraznit, že 
lepidlo je namáhané jednak působením změn mechanického napětí vyvolaných piezo-měničem, ale zároveň i vzorkem. Ten je lepidlem přichycen k piezo-měniči a vykazuje vlastní tuhost, tedy pasivní mechanický odpor působící proti deformačním změnám 
lepidla. Na obr. 5.14 je vidět časový vývoj změny polohy difrakčního maxima. Nejprve jsme po inicializační proceduře přiložili na PZT U = -30 V a provedli 2 skeny, následně 
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+150 V a po změření dalších 2 skenů jsme postup opakovali. Nakonec jsme pro -30 
V nastavili nepřerušované měření skenů po dobu 14 h. Výsledná změna polohy difrakčního maxima činila pouze ≈ (2,0 ± 0,1)°×10−3. 

 

     
Obr. 5.14: Stabilita mechanického napětí přeneseného na vzorek pomocí uniaxiálního PZT 
v čase. Časový vývoj polohy difrakčního maxima ovlivněné mechanickým napětím na vzorku 
vyvolaného piezo-měničem po přiložení elektrického napětí na piezo-měnič. Měření bylo provedeno na 200 µm vzorku GaAs připevněného lepidlem Epotek na uniaxiální piezo-měnič. 
Skeny polohy dvojitého úhlu odrazu 2θ přímo spjaté s mřížkovou konstantou vzorku byly měřeny podél směru (004), tedy podél normály k povrchu vzorku. Modré a zelené šipky vyznačují změnu přiloženého elektrického napětí na -30 V, resp. na +150 V. Změření každého skenu probíhalo 20 
min [182]. 
 
 V našem experimentu však dochází k mechanickému namáhání lepidla pouze dočasně, proto je možné experiment mnohokrát reprodukovatelně opakovat. Čas potřebný pro vyhotovení jednoho skenu zvoleného intervalu ∆2θ s nejméně 15 body se pohyboval mezi 15 a 20 min. Jak je vidět na obr. 5.14, nejprve probíhá reakce lepidla stejně jako v předchozím případě, avšak po ukončení působení mechanického napětí 
dochází k postupnému návratu lepidla do původního stavu. Vzhledem k tomu, že však lepidlo prošlo vedle elastické deformace i fází, při níž dochází k částečnému rozrušení 
vazeb mezi polymery lepidla, k naprostému obnovení stavu před působením 
mechanického namáhání nedochází. Z toho důvodu je životnost struktury omezena. 
 Pokud by byl na lepidlo vyvíjen příliš velký mechanický tlak nebo tah, mohlo by 
dojít k nevratným změnám v jeho polymerové struktuře, v extrémním případě dokonce 
k úplnému rozrušení vazeb mezi polymery. V takovém případě bychom pozorovali změnu struktury lepidla na téměř tekutý stav. Do této fáze jsme se ale při našem pozorování nedostali a jak je vidět z výsledků opakovaných měření (5.11), pohybujeme 
se v oblasti elastických, tedy vratných změn. Na obr. 5.15 je rovněž vidět, že se hodnoty při měření závislosti změny rozměrů na napětí od +150 V do -30 V a zpět liší jen nepatrně. Pouze v případě skenu (004) došlo k výrazné změně hodnoty mezi 40 a 30 V, která by mohla být způsobena designem uniaxiálního piezo-měniče a jeho náhlou relaxací pro slabé elektrické napětí díky působení uchyceného vzorku, protichůdnému vůči působení PZT. 
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Obr. 5.15: Reprodukovatelnost odezvy vzorku na přiložená elektrická napětí na 
uniaxiálním a biaxiálním PZT. Závislost měřených hodnot 2Theta na přiloženém elektrickém napětí na PZT. (a)-(c) na uniaxiálním PZT postupně pro skeny (115), (1-15) a (004), (d) na biaxiálním PZT pro sken (004). Červené body značí U = 0 V, šedá svislá úsečka rozděluje graf na dvě teoreticky symetrické části nastavení elektrického napětí na piezo-měniči. Všechny vzorky byly ztenčeny na 200 µm a přilepeny lepidlem EpoTek. 
 
 Z obr. 5.15(a)-(d) je zřetelné, že se obě větve měření, tedy z +150 V do -30 
V a dále z -30 V zpět do +150 výrazně neliší. Odchylky v lineárním chování v okolí nulového napětí na piezo-měniči v grafu (a) a (b) je možné přičíst nepřesně 
definovanému stavu PZT vzhledem k jeho hysterezní povaze (viz obr. C.4 v příloze C). Dále je třeba vzít v potaz, že rovnováha sil mezi aktivním PZT a mechanicky namáhaným vzorkem přilepeným lepidlem nenulové pružnosti je poměrně křehká, proto pro nízká přiložená napětí může dojít k výraznější změně struktury. Z tohoto důvodu provádíme 
zchlazení vzorku v kapitole 6 při přiloženém napětí +150 V a rovněž provádíme inicializační proceduru před samotným měřením. 
 Z grafu (b) pro sken (004) je navíc zjevný posun difrakčního maxima vůči 500 µm neztenčenému a vzorku bez PZT (měřená data zde neuvádíme) pouhým zbroušením 
a nalepením vzorku, pro který jsme pozorovali střed maxima intenzity pro úhel 2θ = (66,046 ± 0,002) °. Pro uniaxiální vzorek je tato hodnota nepatrně posunuta k nižší hodnotě pro U = 0 V, 2θ = (66,033 ± 0,002)°, z rovnice (3.1) vidíme, že došlo ke zvětšení rozměru vzorku ve směru kolmém k jeho povrchu, a tedy ke smrštění v rovině vzorku. Obdobně na grafu (d) vidíme rovněž nepatrný posun směrem k nižším hodnotám pro U 
= 0 V, 2θ = (66,041 ± 0,002) °. Hodnoty určené z rovnice (3.1) a dosazené do vztahu pro relativní změnu rozměrů potvrzují výsledky předešlých studií [14] [25] [26] [139], tedy že pouhou přípravou struktury vnášíme do studovaného vzorku relativní strukturní změnu ~ 10-3. 
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5.2.3 Další optimalizace 
Vzhledem k tomu, že do této fáze experimentu byl proces přípravy obdobný procesu přípravy uvedenému ve studii [14] (kap. 3), bylo následně zapotřebí přistoupit 

k další modifikaci postupu přípravy, aby jednotlivé kroky přípravy byly vždy totožné 
a spolehlivě opakovatelné. Proto jsme přistoupili k testování zatěžování vzorků během 
vytvrzování lepidla 
 
Zatížení Při provádění výše popsané přípravy odlišných vzorků určených pro další experimenty jsme odhalili možnou příčinu nehomogenity některých výsledků měření pomocí rentgenové difrakce. Jak je vidět na obrázku 5.16 zobrazujícím ztenčený průsvitný substrát uhličitanu lanthanitého (LAO) přilepený na biaxiálním piezo-měniči, při teplotním vytvrzování lepidla dochází k uvolňování blíže neurčených plynných sloučenin z povrchu piezo-měniče, případně z lepidla. Tyto jsou však ve vrstvě lepidla 
pod vzorkem zachyceny a trvale zataveny ve formě bublin. Takové bubliny znamenají absenci lepidla, a tedy i přenosu mechanického napětí z piezo-měniče na vzorek. Při 
revizi dat z měření rentgenové difrakce jsme sice i přes pravděpodobnou přítomnost 
bublin v lepidle získali z různých vzorků přilepených na různých piezo-měničích velice podobná data, což ukazuje na robustnost a spolehlivost této metody, avšak pro měření za nízkých teplot by mohl vliv bublin na homogenitu výsledného mechanického napětí 
na vzorek, stejně tak jako způsobeném samotným zchlazením, mít zásadní důsledky. Proto jsme přistoupili k dodatečné optimalizaci lepení vzorků na piezo-měniče. 

 

 
Obr. 5.16: Vliv neoptimalizované přípravy vzorku na PZT. LAO přilepené bez zatížení na 
biaxiální piezo-měnič lepidlem EpoTek. 
 
 Tato optimalizace spočívala v provedení systematického testovacího lepení alternativního průhledného materiálu na materiál podobný povrchu pieza. Běžně se 
k tomuto účelu využívá kombinace vakuované blány překrývající lepenou strukturu 
a vysokotlaké zapékací komory (autokláv) [183], které však nebyly v naší laboratoři 
k dispozici. Jako alternativu jsme nejprve k tomuto účelu nařezali průmyslově vyráběná 
laboratorní krycí mikrosklíčka o tloušťce 0,17 mm na 2x2 mm2 a zkoušeli různé postupy lepení těchto sklíček na přibližně 2 mm tlustou vrstvu PVC. Výsledkem byla kombinace postupu tepelného vytvrzování (teplota a doba žíhání) a zatížení vzorku závažím, které 
by zlepšilo vytlačení bublin z oblasti pod vzorkem (sklíčka). Srovnání sklíčka přilepeného bez závaží a při zatížení je na obr. 5.17. 
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(a)       (b)   
Obr. 5.17: Příklad testování lepení laboratorních mikroslíček. Příklad sklíčka přilepeného lepidlem EpoTek bez zatížení (a) a se zatížením cca 400 MPa (b). 
 Aby nedošlo k poškrábání povrchu vzorku, případně k jeho kontaminaci lepidlem, byla mezi vzorek a závaží umístěna silikonová vložka nepatrně menší než 
povrch vzorku. Nejhomogennějšího pokrytí vzorku vrstvou lepidla jsme dosáhli při zatížení plošky o rozměru přibližně 5 mm2 závažím o hmotnosti 200 g. Tlak vyvinutý na plochu povrchu vzorku tak činil přibližně 400 MPa. Ačkoli pro epoxidová lepidla je doporučené zatížení během vytvrzování řádově ≈ 1–10 MPa ([184], kap. 9), pro tepelně tvrzená dvousložková epoxidová lepidla jako je Epotek je doporučeno i větší zatížení 
([184], kap. 8). 

Vzhledem k tomu, že celá procedura zatěžování během vytvrzování lepidla byla manuálně náročná, pro usnadnění postupu jsme navrhli design skleněného držáku 
a závaží požadované hmotnosti. Design držáku umožňuje jednak vhodné umístění pieza 
se vzorkem na plotýnku, dále otvory po stranách kostky umožňují následnou manipulaci se silikonovou vložkou a zatěžující válec vyrobený z optického skla nám dovoluje opatrné zatížení vzorku zároveň s vizuální kontrolou celé struktury (viz obr. 5.11). Obě skleněné pomůcky jsou vhodné pro teploty používané při vytvrzování lepidla a byly podle našeho návrhu vyrobeny firmou KuncGlass sklářem Zdeňkem Kuncem. 
(a)              (b) 

       
 
Obr. 5.18: Design skleněné zatěžovací soupravy pro vytvrzování lepidla. Skleněná kostka se zatěžovacím válcem pro lepení vzorků na piezo-měnič. (a) pohled shora skrz zatěžovací válec během tepelného vytvrzování lepidla. Otvory po stranách kostky je možné přesně umístit vzorek 
na piezo-měnič (uprostřed) a dále během zatěžování je možná skrz zatěžovací válec vyrobený ze skla pro optické aplikace kontrolovat přesné umístění 1 mm3 velké silikonové podložky zamezující poškrábání povrchu vzorku a zároveň vzlínání lepidla mezi vzorek a skleněný válec. 
(b) Pohled ze strany. 
 

Aby bylo umožněno co největšímu objemu výparů z povrchu pieza uniknout skrz ještě ne zcela vytvrzené lepidlo, přistoupili jsme navíc k postupnému ohřívání plotýnky místo umístění lepidla a vzorku na předem rozehřáté PZT. Struktura připravená se 
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zatížením byla umístěna na studenou plotýnku a až poté byla nastavena teplota na teplotu tvrzení, čímž se sníží i výsledné mechanické napětí vyvolané žíháním ([176], kap. 
10). Vzhledem k zatížení jsme zvolili nižší teplotu a kratší dobu tvrzení ve srovnání 
s nezatíženými vzorky, neboť lepidlo mohlo vlivem vyššího tlaku rychleji degradovat. Optimálních výsledků jsme dosáhli při nastavení teploty na 110 °C a tvrzení po dobu 15 
min, a to včetně doby zahřívání plotýnky ~ 5 min. Po provedení série opakování této procedury jsme dosáhli úspěšného přilepení sklíček s minimem přítomných bublin, homogenním rozprostřením lepidla pod sklíčkem a povrchem sklíčka rovnoběžným 
s povrchem PVC vrstvy v přibližně 80 % případů. Popsaný postup rovněž zajišťuje přibližně homogenní tloušťku vrstvy lepidla pod vzorkem, pro EpoTek v rozmezí 50–80 
µm. 

Vzhledem k tomu, že při přípravě výsledné struktury polovodič/PZT mohlo zatížení struktury dojít vlivem zvýšení tlaku k roztavení elektricky izolující povrchové 
vrstvy piezo-měniče a při následném přiložení napětí piezo zkratovat, případně se mohl 
piezo-měnič pod tak velkým tlakem rozlomit, bylo nezbytné vždy po dokončení přípravy struktury opět otestovat elektrický odpor piezo-měniče.  
 
Tepelný kontakt 

Dále jsme vzali v úvahu, že u předchozí studie ([14], kap. 3) se rozdíl teploty nastavené na ovládacím panelu kryostatu a teploty určené platinovým tepelným čidlem na povrchu pieza pohyboval okolo 40 K. Co nejpřesnější nastavení teploty je však pro MO měření zásadní, obzvláště v oblasti okolo Curieovy teploty feromagnetických materiálů. Proto jsme přistoupili i k zajištění co nejlepšího tepelného kontaktu mezi 
chladicím nástavcem kryostatu a povrchu piezo-měniče. Je třeba opět zdůraznit, že 
piezo-měnič nelze upevnit lepidlem na chladicí nástavec kryostatu podél celé jeho délky, neboť by byla jeho funkce výrazně omezena a mohlo by dojít jednak 
k nekontrolovatelnému nežádoucímu vyboulení celého těla pieza nebo dokonce k jeho mechanickému poškození. 
 Aby piezo-měnič zůstal v kontaktu s chladicím držákem kryostatu a zároveň nebyla blokována jeho funkčnost, byl nejprve přichycen velice malou kapkou lepidla 
Epotek k povrchu měděného nástavce. Postup lepení byl stejný jako pro lepení vzorků 
na povrch pieza popsaný výše. Lepidlo Epotek jsme zvolili jednak proto, aby uchycení pieza bylo spolehlivé na širokém rozpětí teplot, jednak pro jeho relativně dobrou tepelnou vodivost 0,9 W/m.K, která se díky přidanému obsahu hliníku blíží tepelné vodivosti skla. Ačkoli je tepelná vodivost lepidla Epotek poměrně nízká ve srovnání 
s kovy, je tato hodnota vyšší než hodnota pro vakuum a styčná plocha je větší než např. 
v případě uchycením drátkem. Nepatrná mezera mezi piezem a měděným držákem byla navíc vyplněna Apiezonem N [185]. Jedná se o mazivovou pastu, která si udržuje svou viskozitu do kryogenních teplot a jejíž tepelná vodivost se pro teploty pohybující se 
v řádu jednotek stupňů Kelvina nabývá hodnot okolo 0,194 W/m.K, tedy jde opět o lepší tepelnou vodivost než v případě vakua. Ačkoli se při vytvrzování lepidla polymery Apiezonu N částečně rozpadají, po snížení teploty dochází k opětné rekonstrukci jeho 
struktury bez známek degradace materiálu [186] a umožnění volného pohybu aktivního pieza i za nízkých teplot. Působí tedy jako výplň nerovností povrchu chladicího držáku 
a piezo-měniče, čímž zajišťuje jejich hladké styčné plochy, a tedy jejich lepší tepelný 
kontakt. 
 Na obr. 5.19(a) je pak znázorněné výsledné uchycení piezo-měniče v kombinaci 
s měděnými kapsičkami propojujícími chladicí držák s povrchem piezo-měniče, a tedy zajišťujícími lepší tepelní kontakt. Pro přesné určení tepelného rozdílu jsme k povrchu takto připraveného pieza uchytili platinový tepelný sensor, pod nějž jsme nanesli navíc kobaltovou pastu pro lepší tepelný kontakt s povrchem PZT. Na obr. 5.19(b) je znázorněna teplota určená platinovým sensorem upevněným na povrchu piezo-měniče 
v závislosti na teplotě určené teplotním čidlem samotného kryostatu umístěným na chladicím držáku. 
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Obr. 5.19: Výsledný design uchycení vzorku na PZT na chladicím držáku 
s optimalizovaným tepelným kontaktem. (a) Design uchycení piezo-měniče se vzorky na chladicí držák spolu s měděnou kapsou zprostředkující tepelné propojení mezi chladicím držákem a horní stěnou PZT. (b) Kalibrace teploty TPZT na horní stěně PZT měřené platinovým tepleným sensorem vůči teplotě TKJ nastavené na kontrolní jednotce ohřívače. 
 
5.3 Diskuse Pomocí metody XRD jsme určili jednak optimální kombinaci tloušťky vzorku 
GaAs, jednak lepidla, kterým je GaAs přilepen na PZT, a to s ohledem na nejlepší přenos mechanického napětí z PZT na vzorek. Vodítkem nám byla relativní změna rozměrů struktury ve vybraných směrech, stejně jako homogenita struktury vzorku bez výraznějšího ohnutí či rozrušení struktury materiálu. Tím jsme se snažili zajistit optimální podmínky pro MO měření v kapitole 6, kde bylo cílem dosáhnout pozorování kontroly magnetické anizotropie netermálními metodami a rovněž zajistit reprodukovatelnost získaných výsledků. Použité piezo-měniče je podle specifikací od výrobce možné použít v teplotním rozsahu přibližně 0–393 K, nicméně celé měření v této kapitole bylo realizováno za pokojové teploty, neboť to odpovídá realistickým podmínkám praktického využití 
v elektronice. Navíc, jak ukazuje studie [139], lepidla obvykle nepřenáší mechanické napětí zcela bez ztrát, proto bylo nutné ve zmiňované studii pro úplný přenos mechanického napětí zchladit zkoumanou strukturu pod 77 K. To na první pohled odporuje vlastnostem polymerových lepidel, neboť podle výrobce Epotek dochází při vyšší teplotě k rychlejší a výraznější deformaci (viz obr. 5.20). Nicméně stejně tak se zvýší pravděpodobnost rozrušení vazeb polymerů, které po sobě lépe kloužou, a místo přenosu mechanického napětí na vzorek dochází k pohlcení mechanického namáhání lepidlem. Lepidlo tak díky nižší viskozitě při vyšší teplotě spíše snáze „odteče“ do stran, mimo přilepený vzorek, místo přenosu mechanického napětí dále na vzorek. Naopak tvrdší lepidla nebo lepidla vystavena nízkým teplotám vykazují sice menší deformaci, avšak přenos mechanického napětí z piezo-měniče na vzorek je prakticky beze ztrát 
([139] a dále [14], kap. 3). Tento typ lepidel je navíc odolnější vůči tepelným, chemických 
a vlhkostním vlivům ([174], kap. 3). 
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Obr. 5.20: Teplotní závislost reakce lepidla na přiložené mechanické napětí. Změna 
velikosti odezvy lepidla Epotek namáhaného mechanickým napětím v závislosti na teplotě, při níž k tomuto namáhání dochází ([174], s. 32). 
 

Z tohoto důvodu výběrem vhodného lepidla nejlépe přenášejícího mechanické napětí z piezo-měniče na vzorek za pokojové teploty jsme zároveň vybrali lepidlo vhodné pro celý teplotní rozsah od kryogenních teplot až po pokojovou teplotu. Navíc se měřením při pokojové teplotě vyhneme i vlivu nesouměrného smrštění pieza, lepidla 
a vzorku během procesu chlazení vlivem různého koeficientu teplotní roztažnosti, jehož důsledkem je dodatečné mechanické napětí. To ve studii [25] dosahovalo při zchlazení 
struktury na 50 K bez přiložení elektrického napětí řádu  10-3 v biaxiálních směrech 
a v uniaxiálním směru  10-4. 
 Nicméně pro následující magneto-optická měření na hybridní heterostruktuře 
(Ga,Mn)As/SI-GaAs/PZT v kapitole 6 bylo nezbytné heterostrukturu ochladit na teplotu 
T ~ 15 K, aby byla zajištěna feromagnetická fáze zkoumané tenké vrstvy 
feromagnetického polovodiče (Ga,Mn)As. Proto se u nízkoteplotních měření dále přidruží nutnost dosáhnout reprodukovatelný postup chlazení a rovněž rozsah použitého elektrického napětí přiloženého na PZT se změní. 
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6. Kontrola magnetizace v hybridní heterostruktuře 
(Ga,Mn)As/GaAs/piezo-měnič 

 
 Tato kapitola navazuje na předchozí kapitolu pojednávající o optimalizaci přípravy hybridní heterostruktury GaAs/PZT, neboť touto technikou byla připravena 
zde zkoumaná heterostruktura s feromagnetickou tenkou vrstvou (Ga,Mn)As. V první části se zaměříme na zkoumání homogenity a kvality přenosu mechanického napětí 
z PZT na vzorek z hlediska časově-rozlišených magnetooptiských měření, která zde svým účelem (tj. zjištěním prostorové homogenity připraveného vzorku) nahrazuje XRD. Jelikož MO aktivita materiálu odráží mimo jiné magnetickou anizotropii v daném místě vzorku, jež lze ovlivnit mechanickým namáháním, byla časově rozlišená MO měření využita k mapování přilepení vzorku za nízkých teplot, kterých nebylo možno 
dosáhnout v experimentálním uspořádání XRD. 
 V druhé části se zabýváme jednak kvalitativní analýzou změřených dat, jednak přepínáním vektoru magnetizace mezi některými snadnými osami magnetizace za asistence tepla jakožto důsledku absorpce a netermálním přepínáním pomocí OSTT (viz 
kapitola 2.1.3). V závěru pak uvádíme výsledky experimentu kombinujícího oba způsoby netermálního přepínání, a to pomocí OSTT a zároveň přechodné změny magnetické anizotropie působením mechanického napětí. 
 

6.1 Experimentální uspořádání pro magneto-optická měření 
 Pro realizaci dynamických i statických MO měření (jejich princip je popsán 
v kapitole 3.2 a 3.3) jsme využili 100 fs laserové pulzy generované titan-safírovým laserem na opakovací frekvenci 82 MHz. Ve všech měřeních uvedených v této kapitole 
byla energie excitačního i sondovacího svazku vždy nastavena na 1,64 eV, neboť MO koeficient pro MLD využitý pro zkoumání magnetizace v rovině vzorku, dosahuje pro tuto energii nejvyšší hodnoty [viz obr. 3.7(b)]. Pokud není v textu uvedena jiná hodnota, 
byla intenzita excitačního pulzu Ipump pro všechna časově rozlišená měření nastavena pomocí šedých filtrů (ŠF) umístěných ve svazcích na 28 µJ.cm-2 a intenzita sondovacího 
svazku Iprobe = 1 ,4 µJ.cm-2. Pro měření hysterezních smyček byla vždy použita intenzita 
sondovacího svazku 0,7 µJ.cm-2, jednotlivé intenzity excitace použité v případě měření závislosti na intenzitě excitačního svazku či k osvitu vzorku pro přepínání magnetizace jsou uvedeny přímo v textu. Jelikož je v této kapitole zásadní důsledně odlišovat polarizačně nezávislý a helicitně závislý MO signál, jsou oba signály jasně rozlišeny 
v grafech jako (𝜎+ + 𝜎+)/2, respoktive (𝜎+ − 𝜎+)/2. Polarizace sondovacího svazku pro měření hysterezních smyček byla zvolena tak, aby svírala se směrem Bext úhel 45°, a to pro maximalizaci příspěvku statického MLD k MO signálu [viz obr. 3.7(a)], pro časově rozlišená měření byl tento úhel 90° (viz kapitola 3.3). Zatímco lineární polarizaci sondovacího svazku bylo možné nastavit kombinací polarizátoru (P) a půvlnné destičky 
(𝜆/2), pro polarizaci excitačního svazku vyžadující navíc kruhovou polarizaci, byla navíc do svazku zařazena i čtvrtvlnná destička (𝜆/4). Pro vybraná měření v kapitole 7 byl rovněž použit foto-elastický modulátor (PEM), jehož umístění v experimentálním uspořádání je naznačeno v obrázku. Oba svazky byly zaostřeny na povrchu vzorku do 
stopy o průměru ~ 30 µm. Časového zpoždění mezi excitačním a sondovacím svazkem bylo dosaženo zpožďovací dráhou (ZD) s koutovým odražečem (KO). Vzorky (vz) byly umístěny na chladicím nástavci (CF – cold finger) v kryostatu 
s uzavřeným chladicím okruhem, na němž bylo možné nastavit teploty v rozsahu 15–
300 K s přesností 0,5 K (viz obr. 6.1). Nicméně v níže uvedených měřeních byla teplota 
zkoumaných heterostruktur T = 12 K (pro samotný vzorek bez PZT) a přibližně 30 K (pro 
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heterostrukturu s PZT). Kryostat zavěšený na polohovatelném držáku se nacházel mezi dvěma pólovými nástavci elektromagnetu tak, že povrch vzorku na CF byl téměř rovnoběžný k přiloženému vnějšímu magnetickému poli Bext. Magnetické pole v místě 
vzorku bylo možné nastavit od -550 mT do +550 mT s přesností 0,1 mT. Pro všechna časově rozlišená měření jsme zvolili velikost Bext = 10 mT, a to jednak pro minimalizaci vlivu vnějšího magnetického pole na přepínání magnetizace, jednak pro omezení 
rozpadu magnetického uspořádání do domén, ke kterému obvykle do jisté míry dochází 
pro nulové magnetické pole. Orientace Bext pro vzorek bez PZT ležela podél jeho 
krystalografické osy [010], pro vzorek na PZT podél EA1, tedy 𝜑H~115°. Hodnoty nastaveného elektrického napětí jsou uvedeny přímo v souvisejícím popisu jednotlivých měření. Odražený sondovací svazek je pak detekován pomocí optického můstku [187], 
kap. 2 – tedy metodou, při níž je odražený svazek rozdělen polarizátorem typu „Glan-
laser" (PD – polarizační dělič) na dva svazky s navzájem kolmou lineární polarizací. Ty jsou následně detekovány dvěma křemíkovými detektory („det A“ a „det B“) pomocí dvou fázově citlivých „lock-in“ zesilovačů koordinovaných s přerušovačem svazku („ch“ 
- chopper). Toto uspořádání umožňuje současně zaznamenávat jak MO signál jakožto rozdíl obou signálů, tak diferenciální reflektivitu danou jejich součtem (viz kapitola 1.1.7, 
3.2 a 3.3). Soustava čoček „č“ umožňuje kolimaci či zaostření svazku, clonky „cl“ slouží 
k odstínění nežádoucích odrazů laserů, které mohou zkreslit zaznamenaný signál. 

 
Obr. 6.1: Experimentální uspořádání pro magneto-optická měření. Schéma použitého experimentálního uspořádání; DS – dělič svazku, z - rovinné zrcátko, ch – přerušovač svazku 
(chopper), cl – clonka, ZD – zpožďovací dráha, KO – koutový odražeč, ŠF – šedý filtr pro nastavení intenzity svazků, P – polarizátor, λ/2 – půl-vlnná destička, λ/4 – čtvrt-vlnná destička, PEM – foto-elastický modulátor, č – čočka, VZ – zkoumaný vzorek umístěný v kryostatu mezi pólovými 
nástavci elektromagnetu, PD – polarizační dělič, det A a det B – detektory ve dvou větvích 
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optického můstku, Lock 1 a Lock 2 – fázově citlivé zesilovače propojené s detektory v optickém můstku součtovým a rozdílovým obvodem. 
 

6.2 Časově rozlišená magneto-optická měření Jak zmiňujeme na začátku předchozí kapitoly, optimalizace přípravy struktury polovodič/piezo-stresor byla motivována snahou navrhnout spolehlivý postup, jehož výsledkem by byla jednak zvýšená homogenita vzorku z hlediska MO dat měřených na feromagnetickém (Ga,Mn)As, jednak jejich reprodukovatelnost pro navazující měření, např. studium jevu optického spinového krutu (OSTT) [14], kap. 3, [97]. Vzhledem 
k tomu, že se maximální možná Curieova teplota pro tento materiál pohybuje okolo 190 
K [156], bylo třeba nahradit metodu XRD, která nám neumožňovala měřit vlastnosti zchlazeného materiálu, měřením dynamiky MO signálu (viz kapitola 3.3). MO jevy přítomné v materiálu odráží lokální magnetické vlastnosti vzorku, které v našem experimentu chceme ovlivňovat mechanickým napětím vyvolaným piezo-měničem. Proto jsme využili MO data jako vhodný ukazatel homogenity a kvality přeneseného mechanického napětí z piezo-měniče na povrch vzorku pro teploty, za nichž je studovaný materiál feromagnetický. Jelikož se neoptimalizovaná příprava 
heterostruktury s PZT jeví jako hlavní překážka pro reprodukovatelnost nízkoteplotních měření [14], zabýváme se v této části hodnocením kvality hybridní heterostruktury 
vyrobené optimalizovaným postupem popsaným v kapitole 5 sestávající 
z heterostruktury Ga0,062Mn0,038As/GaAs ztenčené ze strany substrátu na 200 µm 
a přilepené pomocí lepidla EpoTek na PZT (zde označené F016#2/PZT) a dále jejím dalším studiem. 
 Měření byla tedy realizována za kryogenní teploty, a proto se zde (na rozdíl od měření v kapitole 5) již nevyhneme uvažování vlivu dodatečného mechanického napětí vyvolaného rozdílným koeficientem tepelné roztažnosti jednotlivých částí struktury. 
A to i přesto, že používáme kombinaci materiálů s lepidlem EpoTek, které mělo z výběru lepidel koeficient tepelné roztažnosti nejblíže koeficientům pieza a GaAs substrátu (viz 
kapitola 4 a Příloha C). Před započetím procesu zchlazování jsme vždy opakovaným přikládáním zvolených napětí nejprve provedli „inicializační“ cyklus piezo-měniče (viz kapitola 5), dále jsme nastavili elektrické napětí na piezu na +150 V a za těchto podmínek jsme následně zchlazovali celou strukturu. Tím byly podmínky při procesu chlazení pro opakované chladicí cykly přesně definovány. Po dosažení požadované teploty struktury jsme opět zopakovali „inicializační“ proceduru zmiňovanou 
v předchozí kapitole a celou proceduru chlazení a inicializace jsme prováděli vždy, pokud byl vzorek mezi měřeními ohřát na pokojovou teplotu. 

Pro teplotu T = 30 K, což je teplota použitá v této kapitole, jsme na piezo-měnič přikládali napětí v rozsahu -150 až +150 V (záporná U pro mechanické napětí v tahu, kladná pro napětí v tlaku), který přesahuje rozmezí operačních hodnot udaných 
výrobcem pro daný typ piezo-měniče (viz Příloha C). Nicméně z dat získaných 
z opakovaných měření pro 0 V před a po nastavení -150 V a +150 V na piezo-měniči (viz 
obr. 6.2) je zřetelné, že se funkčnost PZT na tomto rozsahu napětí za nízké teploty nezměnila a stav vzorku je před i po měření přibližně stejný. Stejně tak hodnota odporu 
PZT setrvávala v řádech MΩ, tj. elektricky izolující vrstva ani vnitřní struktura pieza tedy těmito napětími nebyla narušena. 
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Obr. 6.2: Vliv použití PZT na kvalitu 
měřených MO dat. Srovnání polarizačně nezávislého MO signálu (𝜎+ + 𝜎−)/2 měřeného na vzorku 
F016#2/PZT pro nulové napětí na PZT před měřením (černé body) a po realizaci měření za použití napětí 
v rozsahu U = ±150 V (červené body). 

 
6.2.1 Homogenita vzorku Pro určení kvality a homogenity přenosu mechanického napětí z PZT na 
feromagnetický vzorek, jsme provedli měření časově závislého MO signálu odrážejícího 
(vlivem MLD) dynamiku magnetizace M v rovině vzorku na 12 bodech s cílem vytvoření 
2D mapy hodnot Larmorovy frekvence magnetizace M feromagnetické vrstvy (𝜔𝑀 =2𝜋𝑓M). Hodnoty byly získané z fitování časově rozlišeného MO signálu odpovídajícího 
precesi M rovnicí (3.13). Tato precese je po absorpci světla vyvolaná termální změnou magnetické anizotropie (MA) a nezávisí tedy na polarizaci excitace a příslušný 
pozorovaný MO signál (𝜎+ + 𝜎−)/2  tedy není citlivý ke spinu opticky injektovaných nosičů. Srovnání amplitudy precesního MO signálu měřeného ve vybraných oblastech 
zkoumaného vzorku F016#2/PZT, stejně tak jako jeho frekvence, by mělo vypovídat 
o homogenitě přilepeného vzorku, a to z hlediska úhrnného mechanického napětí vyvolaného jak broušením a lepením, tak především zchlazením celé hybridní 
heterostruktury. 

Na obr. 6.3(a) je schéma vzorku F016#2/PZT s vyznačenou polohou těchto bodů 
a mapa s barevnou škálou naznačuje hodnoty Larmorovy frekvence 𝜔M interpolované 
mezi jednotlivými body. Na grafech v obr. 6.3(b)-(e) jsou příklady měřených dat ve vybraných bodech společně s fitovací křivkou získanou fitováním dat pomocí rovnice 
(3.13), která dobře vystihuje průběh měřených MO signálů. Samotný piezo-měnič je navíc uchycen způsobem popsaným v kapitole 5, v části Tepelný kontakt. Teplota nastavená na teplotním kontroloru kryostatu tedy poměrně dobře odpovídá skutečné teplotě na povrchu piezo-měniče a byla přibližně 30 K, tedy pod TC zkoumaného materiálu. Napětí přiložené na piezo-měniči jsme zvolili U = -150 V, neboť pro toto napětí byla pozorována větší amplituda MO signálu než pro +150 V. Slabé vnější magnetické 
pole Bext = 10 mT bylo zvoleno proto, abychom vliv Zeemanova štěpení na MA, a tak i na 
dynamiku M snížili na minimum. Pozorované MO vlastnosti by tak měly být ovlivněny zejména magnetickou anizotropií vzorku. Zároveň však přiložení Bext na vzorek omezuje rozpad magnetizace ve FM na více domén, jako tomu často je pro nulové Bext. 
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Obr. 6.3: Homogenita přeneseného mechanického napětí z PZT na povrch vzorku. (a) Mapa 
homogenity frekvence magneto-optického signálu pozorovaná na vzorku F016#2/PZT nejprve ztenčeném na 200 µm a následně přilepeném pomocí EpoTeku na piezo-měniči optimalizovaným 
postupem popsaným v této kapitole. U = -150 V, orientace uniaxiálního PZT s osou největšího rozpínání, stejně tak jako orientace Bext byly ve směru modré šipky podél snadné osy magnetizace 
EA1 ve vzorku. V hranatých závorkách jsou naznačeny krystalografické směry vzorků. (b)-(e) Příklady měřených helicitně nezávislých signálů v různých bodech vzorku. Jejich označení 
písmenem odpovídá mapě bodů v (a). Červená křivka je fit helicitně nezávislého MO signálu 
pomocí rovnice (3.13). 
 
 Jak je vidět na obr. 6.3(b)-(e), v různých bodech vzorku se průběh helicitně nezávislého MO signálu může výrazně lišit. Například body A a H se značně liší precesní 
frekvencí M, zatímco v bodě C dochází k pohybu M vlivem termální změny MA absorpcí 

(a) 
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světla v rámci roviny vzorku do směru opačného, něž jaký je pozorován u ostatních uvedených bodů. Na MO signálu v bodě I je pak vidět driftování MO signálu v čase vyvolaného patrně ne zcela kvalitním mechanickým kontaktem vzorku a PZT a lokální relaxací materiálu. Příklad dalších časově rozlišených MO signálů změřených za totožných podmínek v bodě F a K je dále v textu (viz obr. 6.8). Pro srovnání zde uvádíme rovněž dřívější studii ([14], kap. 3.7.4) testující homogenitu přilepení vzorku F016#2 (s totožným dopováním a pocházejícího ze stejné optimalizované sady vzorků) pomocí různých lepidel. Všechny uvedené vzorky navíc byly nalepeny na PZT tak, že jejich snadná osa magnetizace EA1 byla orientována podél 
hlavní osy PZT. Na obr. 6.4(a) je zobrazena mapa frekvencí 𝜔𝑀 helicitně nezávislého MO signálu pozorovaných na vzorku přilepeném pomocí lepidla UHU. Jak je patrné ze zobrazeného grafu, který odpovídá svým umístěním na vzorku polohám měřených 
hodnot, vyskytují se v rámci studované části vzorku frekvence na škále od 14 do 40 GHz. Největší plochu zabírá oblast uprostřed vzorku s hodnotami mezi 20 a 30 GHz, naopak 
úseky s výrazně vyšší frekvencí zabírají jen nepatrnou část. Poloha oblastí s hodnotami 𝜔𝑀 v dolní části rozsahu frekvencí je převážně blíže hraně vzorku. Celkově se tedy 
vzorek jeví nehomogenní s oblastmi s výrazně odlišnými hodnotami frekvence. Při 
porovnání s obrázkem 6.4(b) je patrné, že vzorek přilepený lepidlem EpoTek z hlediska pozorovaných frekvencí se jeví spíše homogenní a hodnoty frekvencí se pohybují 
v užším rozmezí 15–25 GHz. Nicméně data pro značnou část tohoto vzorku chybí 
a v citované studii bylo z praktických důvodů zvoleno nakonec lepidlo UHU. 

 

 
 
Obr. 6.4: Homogenita přeneseného mechanického napětí z PZT na vzorek – předešlá 
studie. Mapa homogenity MO dat reprezentovaných Larmorovou frekvencí 𝜔𝑀  makroskopické magnetizace feromagnetické vrstvy vzorku F016 přilepeného na PZT pomocí lepidla (a) UHU 
a (b) EpoTeku [14]. Hodnoty byly získány fitováním časově rozlišeného, helicitně nezávislého MO signálu obdobně jako data v obr. 6.3. Měření bylo provedeno s přiloženým elektrickým napětí na 
piezo-měniči U = +150 V, v magnetickém poli Bext = 30 mT paralelním se směrem hlavní osy 
uniaxiálního pieza (ve směru modré šipky) a při teplotě T ≈ 40 K [14]. 
 Jelikož tedy byly podmínky našeho experimentu podobné, ale ne úplně stejné 
jako v experimentu ve studii [14], lze uvedené hodnoty porovnat pouze kvalitativně. Je zřetelné, že jednak výraznou spojitou část uprostřed vzorku F016#2/PZT v obr. 6.3(a) připraveného optimalizovaným postupem zabírá oblast s poměrně úzkým frekvenčním intervalem mezi 35 a 40 GHz, jednak zbylá studovaná část (směrem k okrajům vzorku) 
vykazuje frekvence od 25 do 35 GHz. Vzorek je tedy z hlediska pozorovaných frekvencí 
ve srovnání s původní studií homogennější, s užším rozmezím pozorovaných frekvencí o šířce ~ 15 GHz. Dále je jasně patrné, že v námi připraveném vzorku došlo ke zvýšení typické precesní frekvence. Možným vysvětlením by mohla být teplotní závislost dynamiky magnetizace, která by pro kvalitně přilepenou část vzorku, a tedy i kvalitní 

(a) (b) 
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tepelný kontakt s chladicím držákem kryostatu, vykazovala vyšší frekvenci pro nižší 
teplotu materiálu. Vedle různé teploty vzorků může precesní frekvenci v obr. 6.3 a 6.4 výrazně ovlivnit rovněž změna MA vlivem různé kvality přenosu mechanického napětí na různých místech v obou vzorcích. V dobře vyrobeném vzorku bychom při působení PZT pro různé hodnoty U očekávali změnu Larmorovy frekvence. K té však podle výsledků 
zmiňované studie ([14], kap. 3.7.4) za nízké teploty (40 K) pro různá elektrická napětí přiložená na PZT nedochází. Výrazná změna frekvence pro různá napětí byla v citované studii pozorována až pro teplotu 60 K (obr. 6.5(a) převzatý z [14], kap. 3.7.4). Zřetelný je rovněž celkový posun pozorovaných frekvencí k vyšším hodnotám pro vyšší teplotu. 
V práci [14] byla zobrazená závislost frekvence na napětí přisuzována zeslabení 
vlastních magnetických anizotropií vzorku pro vyšší teplotu, které tak byly snáze ovlivnitelné mechanickým napětím vlivem PZT. Jak je však zjevné z obr. 6.5(b), obdobnou závislost frekvence MO signálu na napětí pozorujeme na našem vzorku 
v centrální oblasti (okolí bodu F) již pro teplotu T ~ 30 K. Navíc pozorovaná frekvence oproti (a) výrazně vzrostla. To může značit jednak kvalitní přilepení vzorku, jednak funkčnost lepidla i pro nízké teploty, zatímco lepidlo UHU použité ve výše citované studii 
pro nízké teploty svou schopnost přenosu mechanického napětí patrně ztrácí. 

 
Obr. 6.5: Srovnání kvality přenosu mechanického napětí s předešlou studií podle 
pozorované závislosti 𝝎𝑴(U). (a) Závislost frekvence precese MO signálu (𝜎+ + 𝜎−)/2  na elektrickém napětí přiloženém na piezo-měniči pro teplotu 40 a 60 K ([14], kap. 3.7.4). Ipump = 70 
µJ.cm-2, B = 30 mT. (b) Stejná závislost na námi vyrobené struktuře F016#2/PZT naměřená 
v okolí bodu F při teplotě 30 K. 
 Tento závěr podporuje i fakt, že se oblast vyšších frekvencí helicitně nezávislého 
MO signálu na F016#2/PZT [na obr. 6.3(a)] nachází uprostřed vzorku, kde byl vzorek nejlépe zatížen při vytvrzování lepidla (viz kapitola 5, část Další optimalizace). Proto předpokládáme, že, stejně jako u testovacích sklíček (obr. 5.17), bude i centrální oblast vzorku kvalitně uchycena lepidlem s minimem přítomných bublin vyvolaných tepelným vytvrzováním lepidla EpoTek, což naznačuje i mapa homogenity v 6.3(a). To znamená, že vliv mechanického napětí na dodatečnou magnetickou anizotropii KΩ a následně na 
pozorovanou frekvenci MO signálu bude v této oblasti vzorku výraznější, a to i pro nižší 
teplotu T ~ 30 K.  

 
6.2.2 Kontrola precese magnetizace mechanickým napětím 

 Pro další studium využití připravené struktury pro elektrickou manipulaci 
magnetické anizotropie (a s ní spojené precese magnetizace) jsme dále studovali vliv přiloženého elektrického napětí na PZT (viz obr. 6.6). 
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Obr. 6.6: Příklad závislosti helicitně nezávislého a helicitně závislého MO signálu na 
mechanickém napětí. (a) Závislost dynamiky polarizačně nezávislého MO signálu (𝜎+ + 𝜎−)/2  na elektrickém napětí na PZT pro +150 a –150 V. (b) Závislost dynamiky polarizačně závislého 
MO signálu (𝜎+ − 𝜎−)/2   na elektrickém napětí na PZT pro +150 a – 150 V. Všechna data byla měřena ve stejném bodě vzorku. 
 
 Na obr. 6.7 jsou uvedeny vybrané fitovací parametry pro změřené závislosti helicitně nezávislého [(a), (c), (e)] a helicitně závislého [(b), (d), (f)] MO signálu na elektrickém napětí přiloženém na PZT. Jak je vidět, v případě helicitně nezávislého MO signálu je možné změnou mechanického napětí dosáhnout výrazného poklesu amplitudy 
precese M [viz obr. 6.7(a)], ačkoli se nám nepodařilo tuto precesi zcela potlačit. Obecně amplituda helicitně nezávislého MO signálu vyvolaného absorpcí světla odráží míru 
citlivosti polohy EA, která se nachází v rovině vzorku, ke změně teploty vzorku. Jelikož však pro všechna napětí přiložená na PZT je ohřátí excitačním svazkem stejné, je pokles amplitudy výsledkem změny MA působením mechanického napětí vyvolaného PZT, které pro přiložená kladná napětí (tj. při prodloužení krystalové mříže) vektor M výrazněji stabilizuje, neboť způsobuje prohloubení minima EA1 (viz kapitola 2.1.3). 
Naopak u MO signálu souvisejícího s OSTT, tedy s počátečním vyklopením magnetizace 
mimo rovinu vzorku vyvolaným spinově orientovanými elektrony v materiálu, pozorujeme nejnižší amplitudu pro nulové napětí na PZT, zatímco pro obě polarity napětí hodnota amplitudy roste. To naznačuje, že působení mechanického napětí se mění MA tak, že dovoluje magnetizaci snazší vyklopení do původně nesnadného směru 
magnetizace a tuto precesi M tedy zesiluje. To je v dobré shodě s působením OSTT, který 
vyvolává kroutivý moment na M ve směru mimo rovinu vzorku (viz kapitola 2.1.3). Tato změna MA však není zásadní, neboť příslušná změna precesní amplitudy se v obr. 6.7(b) pohybuje lehce nad velikostí chybových úseček. 
 Jak je již diskutováno výše, na rozdíl od předchozí studie [14] pozorujeme změnu 
precesní frekvence magnetizace v závislosti na elektrickém napětí přiloženém na PZT 
i pro nízké teploty <40 K, což zřejmě odráží kvalitní přenos mechanického napětí z PZT na vzorek. To samé platí i pro helicitně závislý MO signál vyvolaný jevem OSTT, který 
v původní studii zůstával pro různá napětí na PZT nezměněn [viz obr. 6.6(d)]. Nicméně se nám nepodařilo pozorovat přepnutí vektoru magnetizace z jedné EA do jiné EA 
pomocí OSTT za asistence mechanického napětí, což bylo jedním z cílů tohoto experimentu. To by se na pozorovaném časově rozlišeném signálu projevilo změnou fáze 
od 180°. Jak je ale patrné z fáze precese magnetizace v obr. 6.7, k tomuto jevu nedošlo. Provedené experimenty také naznačují, že hysterezní chování PZT při nízkých teplotách 
v podstatě vymizí, protože šedé body značící hodnoty parametrů získané pro U = 0 V při nastavení napětí ze směru od +150 V se téměř neliší od hodnot pro U = 0 V nastaveného ze směru od -150 V, což je v souladu s chováním popisovaném výrobcem PZT (viz Příloha 
C). 
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Obr. 6.7: Vliv elektrického napětí přiloženého na PZT na měřené parametry helicitně 
závislého a helicitně nezávislého MO signálu. Hodnoty vybraných fitovacích parametrů 
fitovací funkce (3.13) – amplitudy A, Larmorovy frekvence magnetizace 𝑓𝑀 a fáze precese M pro helicitně nezávislý [(a), (c), (e)] a helicitně závislý [(b), (d), (f)] MO signál v závislosti na elektrickém napětí přiloženém na PZT v rozmezí od -150 V do +150 V. Hodnoty U byly vždy nastaveny směrem od U = -150 V. Šedé body značí hodnotu pro U = 0 V nastavenou v opačném směru, tedy ze směru od +150 V. 
 
Reprodukovatelnost pro opakované chlazení 

MO signály pozorované v bodech F a K pořízených pro dvě různá zchlazení vzorku, mezi nimiž byla struktura v kryostatu ohřáta na pokojovou teplotu, jsou na obr. 
6.8 (a) a (b). Body byly zvoleny v oblasti vykazující vyšší precesní frekvenci magnetizace.  
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Obr. 6.8: Vliv zchlazení vzorku na reprodukovatelnost měřených dat na vzorku 
F016#2/PZT. Srovnání helicitně nezávislého MO signálu pro dvě různá zchlazení struktury (CC – cooling cycle) (a) v bodě F a (b) v bodě K, jejichž poloha odpovídá označení na mapě měřených bodů v obr. 6.3(a). U = -150 V. 
 
 Ačkoli se helicitně nezávislý MO signál pro oba body F a K výrazně liší, po fitování naměřených dat rovnicí (3.13) je zjevné, že změna frekvence vlivem 2. zchlazení má jednak vždy stejné znaménko a u obou bodů se liší o hodnotu v rozmezí 27–38 % od původní hodnoty pro 1. zchlazení. K tomuto nereprodukovatelnému chování dochází především kvůli odlišnému koeficientu tepelné roztažnosti PZT, EpoTeku a vlastního 
vzorku, které mohou vyvolat mechanické pnutí mezi jednotlivými vrstvami nahodilého směru, velikosti a znaménka, přičemž toto pnutí může být až o jeden řád větší než pnutí, které jsme pozorovali vlivem působení PZT (viz tabulka 5.6). Tento efekt chlazení tedy není možné odstranit ani optimalizací přípravy hybridní heterostruktury, ani postupem chlazení a inicializační metodou popsanou v kapitole 6.2. Z tohoto důvodu jsme k další kvantitativní analýze naměřených časově rozlišených MO měřeních nepřistoupili, protože bychom při každém zchlazení získali jiné hodnoty fitovacích parametrů. Každopádně je stále možné vyvodit jisté kvalitativní závěry z měření uskutečněných během jednoho konkrétního zchlazení heterostruktury. Ale i v tomto případě je potřeba pro daný vzorek předem vytvořit mapu homogenity frekvence MO signálu, a tak určit oblasti vzorku, které jsou kvalitně přilepené k piezo-měniči. A tedy poskytnou informaci, ve kterých oblastech vzorku je smysluplné měření provádět. 
 
6.3 Hysterezní smyčky 
 Pro podrobnější pochopení, co se děje s magnetizací ve vzorku, jsme přistoupili 
k měření hysterezních smyček, které svým průběhem odráží MA a okamžitou polohu magnetizace pro dané přiložené magnetické pole – viz obr. 3.11 v kapitole 3. Postup měření hysterezních smyček a jejich vyhodnocení je podrobně popsán v kapitole 3., kde se zmiňujeme o experimentálních metodách využitých v této práci. Typický průběh MO signálu a očíslování poloh snadných os magnetizace (EA) je podobné jako na obr. 3.11. 
Jako první bylo provedeno testovací měření na vzorku F002#5 (obsahujícím 3 % Mn) 
bez PZT (viz obr. 6.9), neboť jeho magnetická anizotropie je téměř čistě kubická, což umožňuje pozorování výrazné změny MO signálu při měření hysterezních smyček (HL – 
hysteresis loop). Jedním z cílů našeho výzkumu bylo také zjistit, jestli nedokážeme přepínat magnetizaci mezi jednotlivými snadnými osami ve vzorku GaMnAs pomocí jevu 
OSTT. A i z tohoto hlediska byl vzorek F002 velice slibný, protože na něm je dobře pozorovatelný helicitně závislý precesní MO signál. 

 
6.3.1 Vliv intenzity excitace 

 Jako první krok jsme zkoumali vliv osvitu intenzivním (excitačním) svazkem na hysterezní smyčky, které jsou měřené pomocí slabého (sondovacího svazku). V tomto 



101 

experimentu jsme použili stejné experimentální uspořádání jako pro metodu excitace 
a sondování, ale zásadní rozdíl spočívá v tom, že excitační (ozařovací) a sondovací (detekční) pulzy v tomto experimentu nejsou nijak vzájemně časově korelované.  Na 
obrázku 6.9(a) je uveden příklad majoritních a minoritních hysterezních smyček (viz 
kapitola 3.2.3) měřených na vzorku F002#5 s vyznačeným směrem změny Bext orientovaným podél směru [010] krystalu. Pokud je vzorek osvícen silným excitačním svazkem, vlivem jeho absorpce dojde k zahřání vzorku, což se projeví způsobem patrným na hysterezních křivkách v obr. 6.9(b). Z grafu je vidět jednak zmenšení velikosti měřeného MO signálu a dále zmenšení koercitivního polí, tj. posun ramen majoritní HL směrem k nulovému magnetickému poli vyvolané změnou MA. S ohřátím vzorku se totiž oslabuje feromagnetické uspořádání vzorku, díky čemuž k přepnutí magnetizace mezi sousedními EA dochází pro nižší magnetická pole. 

 
Obr. 6.9: Příklad majoritních a minoritních hysterezních smyček a vliv přítomnosti 
excitačního svazku ve vzorku F002#5. (a) Příklad majoritních (černá a červená křivka) 
a minoritních (zelená a modrá křivka) hysterezních křivek měřených na vzorku F002#5 (x = 3 %) měřených metodou hysterezních smyček popsanou v kapitole 3.2.3. Šipky naznačují směr změny 
Bext u jednotlivých ramen HL. (b) Vliv přítomnosti excitačního svazku na HL (zelená a modrá křivka) ve srovnání s HL bez excitačního pulzu (černá a červená křivka). Ipump = 126 µJ.cm-2. 
 
6.3.2 Přepínání magnetizace – vzorek bez piezo-měniče 

Přepnutí magnetizace bez magnetického pole Pro zkoumání přepínání vektoru magnetizace pomocí jevu OSTT v kombinaci 
s mechanickým napětím jsme nejprve nastavili magnetizaci ve vzorku do polohy odpovídající EA2, což jsme udělali nastavením Bext ~ 10 mT a poté jsme Bext vypnuli. Díky tomu se magnetizace i bez přiloženého pole nachází v námi zvolené EA2, jak je patrné 
z minoritní hysterezní křivky zobrazené v obr. 6.9(a). Následně jsme osvítili vzorek excitačním svazkem zvolené polarizace s plošnou intenzitou Ipump = 560 µJ.cm-2 po dobu 5 s. A nakonec jsme změřili hysterezní smyčky pro kladné nebo pro záporné magnetické pole, což nám umožňuje zjistit, v jaké snadné ose se magnetizace nachází po skončení osvitu excitačním svazkem. Celý postup (včetně inicializace magnetizace do polohy EA2) jsme opakovali několikrát za sebou pro jednu větev HL, tedy pro jednu polaritu Bext, 
a poté pro opačnou. Tyto větve byly společně vyneseny v obr. 6.10, přičemž křivky pro obě větve HL začínají v bodě Bext = 0 mT, ale pak se rozbíhají opačným směrem do 
záporných, respektive kladných hodnot Bext. 

 
 



102 

 
Obr. 6.10: Přepínání vektoru magnetizace laserovým pulzem ve vzorku F002#5 bez 

asistence magnetického pole. Přepínání vektoru magnetizace mezi snadnými osami 
magnetizace ve vzorku F002#5, který není přichycený na PZT, pro různé polarizace excitačního 
svazku s plošnou hustotou intenzity Ipump = 560 µJ.cm-2. 𝜎+ - levotočivá kruhová polarizace (červená), 𝜎− - pravotočivá kruhová polarizace (černá), V – vertikální polarizace (zelená), H – 
horizontální polarizace (modrá). Šedé křivky jsou ramena majoritních HL před osvitem, barevné křivky jsou ramena HL pro jednotlivé polarizace měřené od Bext = 0 mT buď směrem do záporných hodnot magnetického pole nebo do kladných. Každá křivka byla získána pro každou polarizaci excitace jako průměr 6 samostatných měření v každém směru Bext, přičemž před každým jednotlivým měřením HL byla M vždy připravena do EA2, následně bylo vypnuto 
magnetické pole a vzorek osvětlen excitačním svazkem po dobu 5 s. 
 Díky znalosti průběhu minoritních HL je na tomto obrázku jasně vidět, že osvitem excitačním svazkem došlo k přepnutí magnetizace z EA2 do EA1 v části magnetických domén, což se projevuje tím, že MO signál měřený kolem Bext = 0 mT má přibližně poloviční amplitudu než odpovídající minoritní hysterezní smyčka [viz modrá křivka v obr. 6.9(a)]. Protože ale k přepnutí M dochází pro všechny použité polarizace stejně, patrně k němu došlo termálně a ne pomocí jevu OSTT, který se projevuje jen pro 
kruhové polarizace. 
 
Přepínání za asistence magnetického pole Kvůli rozpadu magnetického uspořádání do domén pro nulové magnetické pole jsme dále provedli měření hysterezních smyček za současného působení slabého Bext 
a excitačního svazku (podobně jako v [151], viz kapitola 3.2.3), jehož intenzita byla zvyšována postupně [viz obr. 6.11(a)]. Každý změřený bod v uvedeném grafu byl změřen po osvícení excitačním svazkem po dobu 5-10 s a jeho následném zastínění. Poté byla intenzita excitačního svazku zvýšena a tento proces byl zopakován.  Vnější slabé 
magnetické pole Bext = -13 mT nám umožnilo připravit magnetizaci do výchozí polohy 
v EA2 (viz obr. 6.9). Zároveň bylo toto měření opět provedeno pro různé polarizace excitačního svazku, neboť jak je uvedeno v kapitole 2, jev OSTT je závislý na helicitě kruhově polarizované excitace, a tedy na směru spinové orientace opticky injektovaných elektronů ve feromagnetickém materiálu.  
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Obr. 6.11: Přepínání vektoru magnetizace laserovým pulzem za asistence slabého 
magnetického pole ve vzorku F002#5. (a) Příklad měřené intenzity MO signálu v závislosti na intenzitě levotočivě kruhově polarizovaného excitačního svazku. Křivky závislosti MO signálu na intenzitě excitačního svazku pro různé polarizace excitace získané jako průměr 6 opakovaní měření. Magnetické pole podél směru [010] krystalu bylo Bext = -13 mT. (b) Časový vývoj MOt signálu krátce před osvitem s M v EA2 a po osvitu vzorku levotočivě kruhově polarizovaným excitačním svazkem (s intenzitou Ipump ~ 320 µJ.cm-2) v čase t = 0 s. 
 

Na obrázku 6.11 jsou zobrazeny křivky jako průměr 6 opakovaných měření pro každou polarizaci excitace. Ačkoli je velikost Bext dostatečná na přípravu M v EA2, při použití dostatečně silného excitačního svazku může dojít k přepnutí magnetizace do 
jedné z EA přilehlých EA2, tedy EA1 nebo EA3. Nicméně jelikož je pro záporná magnetická pole povolena přítomnost magnetizace pouze buď v EA2 nebo EA3 (viz obr. 
3.11 v kapitole 3), data ukázaná v obr. 6.11(a) naznačují, že k pozorovaným přeskokům došlo z EA2 do EA3, a to pro intenzitu excitace ~ 105 µJ.cm-2. Přítomnost malého magnetického pole tedy určuje směr možného přeskoku směru M. Jak je však zjevné 
z nenulových hodnot MO signálu ihned po přepnutí M (především pro horizontální 
polarizaci excitace), k tomuto přepnutí vyvolaného zvyšující se intenzitou nedošlo vždy 
u všech domén najednou. Díky zastínění excitace mezi jednotlivými měřeními mohlo 
dojít k disipaci tepla vyvolaného absorpcí excitačního svazku a přepnutí některých domén zpět do původní rovnovážné EA2 vlivem přiloženého pole. Tomu odpovídá 
i návrat vektoru magnetizace do původní EA2 během několika minut po ukončení osvitu silným excitačním svazkem, jak je vidět na časovém vývoji MO signálu v obr. 6.11(b). Pozorované přepnutí M z EA2 do EA3 však ani v tomto případě není možné přisoudit jevu OSTT, neboť k přepnutí docházelo i pro lineárně polarizovaný excitační svazek. Toto přepnutí magnetizace nepřisuzujeme ani jevu OSOT, který je na polarizaci excitačního svazku nezávislý, neboť pro obdobnou intenzitu použitou v [21] nebylo 
takové chování M pro stejný zaznamenáno, což bylo i motivací pro využití asistence mechanického napětí. 
 
6.3.3 Přepínání magnetizace – vzorek s piezo-měničem 

 V této části uvádíme výsledky obdobných měření získaných pro vzorek F016#2, který má díky jiné koncentraci Mn jinou magnetickou anizotropii než v předchozí 
kapitole studovaný vzorek F002. Tento vzorek byl navíc připevněný na piezo-měniči, což umožňuje jeho magnetickou anizotropii do jisté míry kontrolovat. Na obr. 6.12(a) jsou však nejprve pro další srovnání ukázány hysterezní smyčky naměřené na samotném 
vzorku F016#2 bez PZT bez osvětlení excitačním svazkem. V obr. 6.12(b) pak ukazujeme výsledky měření určeného pro pozorování přepnutí M vlivem osvitu excitačním svazkem bez přiloženého vnějšího magnetického pole. Jak je vidět, v tomto vzorku 
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nedocházelo pro nulové magnetické pole, na rozdíl od vzorku F002 (viz obr. 6.10), 
k rozpadu magnetického uspořádání do domén. Nicméně ani tak nebylo pozorováno přepínání vektoru magnetizace do jiných EA ani pro jednu z použitých polarizací excitace. Stabilita magnetických domén i bez přiloženého magnetického pole byla jedním 
z důvodů, proč jsme použili právě tento vzorek F016 pro výrobu struktury obsahující PZT, kde můžeme studovat vliv změny magnetické anizotropie na přepínání magnetizace vlivem osvitu excitačním svazkem. 

 
Obr. 6.12: Přepínání vektoru magnetizace laserovým pulzem ve vzorku F016#2 bez 
asistence magnetického pole. (a) Příklad hysterezní smyčky měřené na samotném vzorku 
F016#2 bez PZT a bez excitačního svazku. Šipky naznačují směr změny Bext, které leží podél osy [010] vzorku. (b) Měření určené pro přepínání vektoru magnetizace mezi snadnými osami 
magnetizace ve vzorku F016#2, který není přichycený na PZT, pro různé polarizace excitace 
s plošnou hustotou intenzity Ipump = 560 µJ.cm-2. 𝜎+ - levotočivá kruhová polarizace (červená), 𝜎− 
- pravotočivá kruhová polarizace (černá), V – vertikální polarizace (modrá). Šedé křivky jsou ramena majoritních HL před osvitem, barevné křivky jsou ramena HL pro jednotlivé polarizace měřené od Bext = 0 mT buď směrem do záporných hodnot magnetického pole nebo do kladných. Každá křivka byla získána pro každou polarizaci excitace jako průměr 6 samostatných měření 
v každém směru Bext, přičemž před každým jednotlivým měřením HL byla M vždy připravena do 
EA2, následně bylo vypnuto magnetické pole a vzorek osvětlen excitačním svazkem po dobu 5 s. 
 
 Po provedení všech testovacích měření jsme přistoupili k měření HL na vzorku 
F016#2 uchyceném na PZT, na němž byla provedena měření časově rozlišeného MO 
signálu popsaného v kapitole 6.2. Poloha dopadu excitačního svazku byla vybrána 
v okolí středu vzorku, který byl díky předchozím měřením identifikován jako oblast 
s kvalitním přelepením vzorku k PZT a dobrým přenosem mechanického napětí na 
studovaný vzorek. Navzdory tomu byly měřené hysterezní smyčky značně nekvalitní – 
viz obr. 6.13 je uveden jeden příklad naměřených dat. Podobné měření bylo provedeno na dalších 5 různých místech vzorku, avšak vždy s obdobným výsledkem. 
 

 
Obr. 6.13: Vliv přiloženého napětí na PZT na průběh hysterezních smyček. Průběh HL na 
F016#2/PZT pro (a) U = -150 V a (b) U = +150 V. Bext bylo orientované podél EA1. 
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Při porovnání průběhu HL v obr. 6.13 (a) a (b) je alespoň zřetelný nárůst 
amplitudy HL pro U = +150 V v porovnání s U = -150 V, avšak jakékoli další měření přepínání M výše popsaným postupem osvitu a následného měření jednotlivých větví 
majoritních HL bylo nemožné, neboť nastavení M do vybrané EA bylo v tomto případě značně nestabilní a měnilo se i s nepatrným výkyvem teploty vzorku i před samotným osvitem excitačním svazkem. Z tohoto důvodu jsme k dalšímu měření a kvantitativní analýze přepínání M mezi EA na tomto vzorku nepřistoupili. 
 

6.4 Diskuse a shrnutí výsledků 
V této kapitole jsme se zabývali studiem možné kontroly magnetizace ve vzorcích GaMnAs pomocí femtosekundových laserových pulzů, které jsme studovali jak pomocí metody excitace a sondování, tak i pomocí měření magneto-optických hysterezních smyček. Tyto experimenty jsme prováděli jednak v přímo připravovaných vzorcích (Ga,Mn)As/GaAs a dále v hybridní heterostruktuře (Ga,Mn)As/GaAs/PZT vyrobené pomocí optimalizované výroby detailně popsané v kapitole 5. Během této optimalizace bylo dosaženo značného potlačení náhodného efektu broušení a lepení na výsledné mechanické natahování/stlačování heterostruktury [182], a to opakovaně pro několik připravených hybridních heterostruktur obsahujících PZT. Ze srovnání získaných výsledků popsaných v této kapitole s předešlou studií [14] zkoumající obdobné vzorky rovněž jednoznačně vyplývá, že v případě využití této techniky pro přípravu vzorků na PZT bylo dosaženo výrazné zlepšení homogenity mechanického napětí v rámci studovaného vzorku [viz. obr. 6.3(a)]. Obr. 6.5 pak demonstruje, že díky použití vhodného lepidla a kvalitnějšího uchycení vzorku na PZT byl dosažený efektivní přenos mechanického napětí z PZT na vzorek i za teploty T ~ 30 K. Nicméně na obr. 

6.7(a) je vidět, že ani při nastavení maximálního elektrického napětí na PZT nedojde 
k úplnému „vypnutí“ oscilací polarizačně nezávislého, tedy tepelně vyvolaného, MO signálu. A zároveň z obr. 6.8 je jasně vidět, že ačkoli v rámci každého jednotlivého zchlazení heterostruktury je vzorek mechanicky namáhán relativně homogenně, mezi různými zchlazeními jsou MO data nereprodukovatelná. Z toho vyplývá, že ani pečlivou optimalizací přípravy a definovaným procesem zchlazení a inicializací heterostruktury se nám nepodařilo odstranit zásadní nahodilý příspěvek procesu zchlazení. Ačkoli byla 
zvolena kombinace vzorku, lepidla a PZT s podobným koeficientem tepelné roztažnosti (viz kapitola 4 a Příloha C), přesto zchlazení vyvolává dodatečné mechanické pnutí náhodné velikosti, znaménka a směru. 

Jednou z hlavních motivací pro výzkum popisovaný v této kapitole byla snaha dosáhnout přepínání směru magnetizace v GaMnAs pomocí jevu OSTT (Optical Spin 

Transfer Torque). Námi provedené experimenty jasně ukázali, že dopadem femtosekundových pulzů skutečně může dojít ke změně směru magnetizace z jedné 
snadné osy do jiné snadné osy. Nepozorovali jsme zde ale žádnou závislost na polarizačním stavu použitých laserových pulzů (viz obr. 6.10, 6.11 a obr. 6.12). To ukazuje, že pozorované jevy byly pouze termálního původu. Po dokončení výzkumu popisovaného v této disertační práci byla na námi připravené heterostruktuře obsahující PZT provedena ještě další měření pomocí MO mikroskopu [105]. Jak ukazuje 
zobrazení povrchu vzorku pomocí MO mikroskopu, na vzorku se rovněž vyskytuje řada nepatrných prasklin nejspíše vzniklých při vytvrzování lepidla nebo při zchlazování 
struktury na kryogenní teplotu. V jejich blízkosti je zjevně magnetická anizotropie výrazně změněna oproti zbytku mechanicky nepoškozeného vzorku. Proto se při zobrazení orientace magnetizace zdá, že je vzorek z hlediska uspořádání magnetických momentů na povrchu vzorku spíše nehomogenní. To není překvapivé, neboť jak 
uvádíme v úvodu této kapitoly, mechanické napětí ovlivňuje silně magnetickou 
anizotropii studovaného materiálu. Proto v místech prasklin, kdy došlo k narušení soudržnosti vzorku, bylo toto mechanické napětí uvolněno a oblast vzorku v okolí prasklin tak není nadále příliš ovlivňován piezo-měničem. Naopak oblast, která byla ve 
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zmíněné studii identifikována jako oblast ovlivněná mechanickým napětím, navíc vykazovala změnu polohy magnetizace vlivem tohoto napětí. Celkově je tedy možné konstatovat, že i přes značné vynaložené úsilí na optimalizaci této technologie je použití připravovaných struktur obsahujících PZT za nízkých teplot značně komplikova-né vlivem nereprodukovatelnosti mechanického pnutí vyvolaného během jejich chlazení 
z pokojové teploty.  Zcela jiná situace ale nastane, pokud bude možné využít struktury obsahující PZT za pokojové teploty. Z tohoto hlediska jsou zajímavé například některé antiferomagneticky uspořádané materiály, u nichž magnetické uspořádání silně závisí na přiloženém mechanickém napětí – jedná se například o na manganu založené 
antiperovskity, kde existuje tzv. piezomagnetický efekt [188]. Z těchto materiálů je 
zajímavý zejména Mn3GaN, který je magneticky uspořádaný i za pokojové teploty [189]. V této souvislosti se dokonce začíná hovořit i o vzniku nového odvětví spitroniky – tzv. 
antiferomagnetické piezospintroniky [30].  Věříme tedy, že technologie výroby struktur 
obsahujících PZT, která byla optimalizovaná v rámci této disertační práce, nalezne 
v budoucnosti své uplatnění ve studiu jiných materiálů, než kterým jsme se v této práci věnovali my. 
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7. Ultrarychlá reorientace spinů elektronů v hybridní 

heterostruktuře (Ga,Mn)As/GaAs 

 Jak uvádíme ve výčtu publikovaných článků v kapitole 2.2, většina ultrarychlých optických experimentů v hybridních strukturách feromagnet/polovodič (FM/SC)  byla provedena na strukturách, kde se jako FM používala kovová vrstva a jako SC n-typový polovodič GaAs [33] [36] [38]. V tomto případě se na rozhraní objeví Schottkyho bariéra, která elektricky odděluje FM a SC. Výhoda "optimálně dopovaného" n-typového polovodiče tkví v dlouhé době spinové koherence, která je mnohem delší než doba rekombinace/života elektronu v CB [136] [190]. Avšak my v této kapitole, na rozdíl od předešlých prací, studujeme heterostrukturu obsahující p-typový feromagnetický polovodič (Ga,Mn)As, který byl vypěstován na poloizolačním (SI – semi-insulating) GaAs. (Ga,Mn)As představuje nejlépe prozkoumaný feromagnetický polovodič [191], který byl již dříve využit v řadě různých spintronických součástek [17]. V (Ga,Mn)As jsou díky dopování GaAs magnetickými atomy Mn nejen vneseny magnetické momenty, ale rovněž díry, které zajišťují feromagnetickou vazbu mezi jednotlivými momenty [153]. Na 
rozhraní mezi (Ga,Mn)As a SI-GaAs však místo Schottkyho bariéry vzniká ohmický kontakt, který umožňuje volný pohyb elektronů mezi vrstvami. Nicméně, přestože nemagnetické vrstvy GaAs obsažené v našich studovaných materiálech byly nominálně nedopovány, jistému charakteristickému nechtěnému dopování rezidui Mn přítomnými 
v MBE růstové komoře nebylo možné se zcela vyhnout. To se projeví snížením elektronové mobility a občas je viditelné i na fotoluminiscenčním spektru, pokud tedy není provedeno velice pečlivé čištění celého prostoru komory a držáku před samotným růstem [192]. Takové pozadí dopování Mn ovlivňuje polohu Fermiho hladiny v GaAs, jak 
uvádíme v kapitole 4.2.1. Níže v této kapitole nejprve podrobně experimentálně demonstrujeme vliv přítomnosti feromagnetické vrstvy na dynamiku spinů elektronů opticky injektovaných do nemagnetického polovodiče. V závěru této kapitoly pak navrhujeme mechanismus tohoto působení a diskutujeme význam tohoto pozorování. Ke studiu vlivu přítomnosti FM vrstvy na spiny elektronů v GaAs jsme použili především hybridní heterostruktury 
FM/SC s feromagnetickou vrstvou (Ga,Mn)As o různém dopování atomy Mn. Jako referenční vzorek jsme použili jednak samotný substrát GaAs a dále vzorek s elektricky izolující vrstvou (Ga,Al)As zbraňující nosičům náboje v pohybu mezi FM a SC. Dále jsme studovali jednu heterostrukturu, kde jsme polovodičový (Ga,Mn)As nahradili 5 nm 
silnou vrstvou semimetalického MnAs. Do studie jsme zahrnuli rovněž materiál 
s magnetickou anizotropií kolmou k rovině vzorku – (Ga,Mn)(As,P), který byl rovněž vypěstovaný na SI-GaAs. Výčet studovaných vzorků a jejich základních fyzikálních 
vlastností je uveden v kapitole 4.2.1 a 4.2.2. Experimentální uspořádání a použitá metoda časově rozlišené magnetooptiky je 
uvedena v kapitole 3.3. Stejně jako v kapitole 6, rovněž v této kapitole byl využit titan-
safírový laditelný laser (Mai Tai, Spectra Physics), který s frekvencí 80 MHz generuje laserové pulzy s časovou šířkou   ~ 150 fs (plná šířka v polovině maxima, FWHM), která odpovídá spektrální šířce ~ 15 meV. Původní laserový svazek byl rozdělen na silnější excitační a slabší sondovací svazek hustotě plošné intenzity v poměru 10:1, pokud není řečeno jinak. Konkrétně byla plošná hustota energie excitačního svazku Ipump = 7 µJ.cm-2, v případě měření intenzitní závislosti byla měněna v rozmezí od 3.5 do 130 µJ.cm-2. 
Excitační a sondovací svazek, oba na totožné vlnové délce, byly zaostřeny do společného místa dopadu o průměru ~ 25 μm (schéma experimentálního uspořádání je na obr. 6.1 
v kapitole 6). Úhel dopadu excitačního svazku byl ~ 3° a sondovacího svazku ~ 12°, jak je naznačeno na obr. 7.1, úhel mezi vnějším magnetickým polem Bext a rovinou vzorku činil ~ 15°. 
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Obr. 7.1: Detail geometrického uspořádání experimentu. Schématické zobrazení experimentálního uspořádání časově rozlišeného experimentu v reflexní geometrii pro studium dynamiky spinově polarizovaných elektronů, které jsou foto-injektované do FM/SI-GaAs (zde 
s magnetizací M v rovině vzorku) absorpcí kruhově polarizovaného femtrosekundového excitačního pulzu. V okamžiku foto-injekce jsou spiny vždy orientovány podél směru šíření excitačního svazku. Díky přiloženému magnetickému poli Bext mezi pólovými nástavci 
elektromagnetu (modré válce) spiny začnou precedovat v rovině kolmé k Bext, což vede 
k pozorování oscilujícího MO signálu odpovídajícímu oscilaci natočení polarizační roviny odraženého sondovacího svazku (Δβ). Časový průběh této změny je skenován pomocí různého nastavení zpoždění mezi excitačním (pump) a sondovacím (probe) svazkem Δt. 

 
Díky jevu optické orientace spojeného s optickými výběrovými pravidly {viz 

kapitola 1.1.5 a [96] [193]} kruhově polarizovaný excitační svazek po dopadu na vzorek opticky injektuje spinově polarizované nosiče náboje do struktury. Tato optická injekce spinů závisí především na rozdílu energií mezí zakázaným pásem Eg a energií fotonu E = 
h  (viz obr. 2 v [194]). Přesné nastavení vlnové délky laseru při měření tepelné závislosti proto zohledňovalo zmenšení šířky zakázaného pásu s rostoucí teplotou [195] [196]. 
Jelikož jsou zkoumané vzorky nepropustné pro používané vlnové délky, byla zvolena reflexní geometrie experimentu a odražený sondovací svazek byl detekován pomocí optického můstku (viz kapitola 6.1 a [187] [197], Appendix B). Specifické nastavení podmínek měřených závislostí je uvedeno v každé části. 
 Vzhledem k silné IP magnetické anizotropii studovaných vzorků feromagnetického (Ga,Mn)As a MnAs leží magnetizace M v rovině vzorku pro všechna použitá pole Bext. Naopak u vzorku (Ga,Mn)(As,P) s orientací EA kolmo k rovině vzorku bylo možné pomocí Bext kontrolovat orientaci M vůči rovině vzorku [viz obr. 7.5(a)]. 
Z rozdílu signálů zaznamenaných pomocí detektoru A a B (viz kapitola 6.1) byl získán 
MO signál pro jednotlivé polarizace excitace, následně použitý pro určení PKE signálu 
jako (𝜎+ − 𝜎−)/2 (viz kapitola 1.1.7, 3.2 a 3.3), součtem signálů byla získána diferenciální reflektivita (viz kapitola 3.2.2). Pro kontrolní měření byl rovněž využit 
fotoelastický modulátor (PEM – photoelastic modulator) měnící kruhovou polarizaci excitačního svazku mezi levotočivou a pravotočivou kruhovou polarizací s frekvencí 50 
kHz [obr. D.1(c) v příloze D], čímž se eliminuje případná DNP vznikající díky hyperjemné 
interakci (viz kapitola 1.1.4 a 2.2.1). Je důležité zmínit, že totožné experimentální uspořádání a obdobné vzorky byly již dříve na našem pracovišti použity pro studium dynamiky magnetizace vyvolané dopadem excitačního pulzu na (Ga,Mn)As [20] [21] a (Ga,Mn)(As,P) [170]. Nicméně, jelikož předmětem studia této kapitoly je dynamika spinů elektronů v heterostrukturách 
FM/SI-GaAs, bylo nutné některé parametry experimentu nastavit tak, aby měřený MO 
signál nebyl citlivý k dynamice magnetizace, nýbrž především k dynamice spinů elektronů. Vzhledem k tomu, že jsou elektrony pomocí jevu optické orientace spinově 
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polarizovány, vyhodnocujeme pouze helicitně závislý MO signál, což eliminuje vliv helicitně nezávislého MO signálu, který odpovídá precesi magnetizace a jenž je obvykle nejsilnějším MO signálem v (Ga,Mn)As [20] [21] [170]. Z toho důvodu je rovněž Bext přiloženo podél nebo alespoň poblíž směru EA {v případě (Ga,Mn)As a (Ga,Mn)(As,P) jde o směr [1̅10], pro MnAs bylo magnetické pole přiložené podél [110]}. Díky tomu byla orientace magnetizace zafixována a její precese vlivem dopadu excitačních pulzů potlačena. Navíc polarizace lineárně polarizovaného sondovacího svazku byla 
orientována pod úhlem β = 45° vůči směru Bext, což odpovídá nastavení pro minimum 
MO signálu vyvolaného precesí magnetizace (viz kapitola 1.1.7 a 3.3), který je detekován 
pomocí MLD {viz kap. 3, případně obr. 2(c) v [61]}. A nakonec i vlnová délka laserových svazků musela být velice přesně nastavena tak, abychom byli schopni pozorovat signál spojený se spiny elektronů, neboť MO spektrum PKE v GaAs je pro elektrony spektrálně značně úzké {viz obr. 4(e) v [198]}, oproti ostatním, spektrálně širokým, MO signálům 
v (Ga,Mn)As {viz obr. 3.7(b) v kapitole 3.2 či obr. 2(b) v [61]}. Pro úplnost zde uvádíme, že měřená data byla zpracována pomocí výpočetního programu Origin a chybové úsečky fitovaných parametrů odpovídají různým možnostem, jak je možné naměřené oscilační MO signály nafitovat. 
 

7.1 Hybridní struktury FM/SI-GaAs s magnetizací v rovině vzorku 

Jak uvádíme v předešlé části této kapitoly, na obrázku 7.1 je zobrazeno schéma 
studovaných struktur s přibližnou vzájemnou orientaci excitačního svazku ve směru k, 
magnetizace M vrstvy FM a přiloženého vnějšího magnetického pole Bext. Kromě materiálu substrátu jsou experimentální podmínky téměř identické k podmínkám 
uvedeným v pracích [33] a [38]. 
 
7.1.1 Nízkoteplotní měření 
 Abychom zajistili, že jsou všechny studované vzorky s vrstvou (Ga,Mn)As ve feromagnetické fázi, byla všechna měření v této části provedena při teplotě vzorku T = 15 K, která se nachází pod Curieovou teplotou všech zkoumaných hybridních struktur 
FM/SC (viz tabulka 4.1, kapitola 4). Na obrázku 7.2(a) je zobrazen časově rozlišený MO 
signál pro substrát SI-GaAs. Absorpce kruhově polarizovaných excitačních fotonů vede 
k foto-injekci spinově polarizovaných elektronů, jejichž orientace je dána směrem 
kvantování, tedy směrem šíření svazku a jeho helicitou {viz kapitola 1.1.5 a [96] [193]}. 
Jak je popsáno v kapitole 1.2 a 3.3, spiny elektronů ve vnějším magnetickém poli začnou 
precedovat v rovině kolmé k tomuto poli a výsledkem je zobrazený oscilující signál PKE, jenž je úměrný průmětu spinové polarizace do směru šíření sondovacího svazku. Proto je měřený MO signál oscilující funkcí časového zpoždění Δt sondovacího svazku 
a měřená data mohou být modelována jako exponenciálně tlumená kosinová harmonická funkce sečtená s neoscilujícím pozadím (3.13). Pokud je neoscilující pozadí 
nulové, lze tuto rovnici redukovat na (3.14). Jak je vidět na obr. 7.2(a), měřená data (body) bylo možné uspokojivě fitovat rovnicí (3.14) (červená křivka) až pro časová zpoždění Δt ~ 50 ps. Tento nesoulad měřených dat a fitovací funkce pro kratší časová zpoždění je patrně důsledkem dodatečných signálů, které se často objevují v časově rozlišených MO měřeních krátce po dopadu excitačního svazku v případech, kdy jsou oba svazky naladěny na stejnou vlnovou délku. Nicméně tento efekt se nám nepodařilo odstranit ani za využití spektrálních filtrů vydělujících z laserového pulzu jedné nosné vlnové délky dvě disjunktní spektrální oblasti. 
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obr. 7.3(a) je zobrazen příklad této závislosti pro samotný SI-GaAs a pro hybridní 
strukturu FM/SI-GaAs obsahující feromagnetickou vrstvu (Ga,Mn)As s dopováním x ~ 14 %. Pro tyto dva vzorky byla určena absolutní hodnota Landého g-faktoru na g* = 0.43 
± 0.03 pro SI-GaAs a 0.46 ± 0.03 pro 14% vzorek, což jsou hodnoty velice podobné hodnotě uváděné pro volný elektron v GaAs {viz Příloha A a [67]}. Jak je podrobně popsáno v kapitole 1.2.1, z obr. 1.6(b) je zjevné, že i malá 
koncentrace Mn v GaAs vede k výrazné změně měřené závislosti fL(Bext). Z toho je patrné, že lineární závislost fL(Bext) v obr. 7.3(a), jejíž směrnice odpovídá g-faktoru pro volné 
elektrony v GaAs [rovnice (1.6)], vylučuje jakoukoli přítomnost Mn v oblasti GaAs, kde se vyskytují elektrony přispívající k měřenému MO signálu. Ze stejného důvodu nemůže měřený MO signál, podle studií [129] [130] popsaných v kapitole 1.2.1 a Příloze A, pocházet od elektronů v samotné feromagnetické vrstvě (Ga,Mn)As, kde by silná výměnná interakce měla vést k mnohem vyšší frekvenci [16]. Stejné pozorování bylo 
provedeno i pro ostatní vzorky, a to se stejným závěrem (viz Příloha D). 
 Experimentálně pozorované hodnoty počáteční fáze 𝛿 precesního pohybu spinů opticky injektovaných elektronů však nijak výrazně nezávisí na velikosti vnějšího magnetického pole [viz obr. 7.3(b)] či intenzitě excitace [viz obr. 7.3(c)]. Jak je zobrazeno na obr. 7.3(d), není zde ani viditelná příliš systematická závislost na koncentraci Mn 
v (Ga,Mn)As. Navíc předpokládáme, že tento fázový posuv nemá svůj původ ve FPP ani 
v DNP, neboť jsme jejich projevy v našich vzorcích nepozorovali a studované hybridy ani nesplňují podmínky nezbytné pro jejich existenci (viz Příloha D). Avšak výrazná změna 𝛿 se projevila u teplotních měření, které popisujeme v následující kapitole. 
 

7.1.2 Teplotní závislost 
 Jak zmiňujeme výše, všechny doposud studované vzorky v této kapitole jsou 
feromagnety s kubickou MA ležící v rovině vzorku (IP) společně s dodatečnou IP 
uniaxiální MA. Abychom prokázali, že je posun počáteční precesní fáze ∆𝛿 spojen 
s magnetickým uspořádáním FM vrstvy, změřili jsme teplotní závislost MO signálu na třech vybraných vzorcích. V obr. 7.4(a) a (b) je zobrazena teplotní závislost magnetizace 
pro hybridní strukturu FM/SI-GaAs s vrstvou (Ga,Mn)As s dopováním x ~ 3 %, 
respektive 14 %. Z těchto grafů byla určena jejich Curieova teplota TC jako 77 K, 
respektive 182 K. Souhrn hodnot TC pro studované hybridní heterostruktury FM/SC je 
uveden v tabulce 4.1 v kapitole 4. 
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7.3 Navrhovaný model a diskuse výsledků 
 Jak již bylo uvedeno v úvodní části této kapitoly, stejně tak demonstrováno výčtem studií v kapitole 2.2, v dříve publikovaných studiích byly hybridy FM/SC tvořeny především kovovou FM vrstvou nanesenou na GaAs s výrazným n-typovým dopováním  
[33] [35] [36] [38] [199] [200]. V takovém případě se na rozhraní mezi FM a SC vytvoří 
Schottkyho bariéra {viz kapitola 2.2, obr. 2.16 a 2.19 převzaté z [34]}, která obě vrstvy elektricky odděluje. Za určitých podmínek pak může nastat jev tzv. dynamické polarizace 
feromagnetickým jevem blízkosti (FPP, viz kapitola 2.2.1), který je experimentálně pozorovatelný jako vznik spinové polarizace elektronů, a to pro lineárně polarizované excitační pulzy dopadající kolmo na FM vrstvu s IP magnetizací [33] [36]. V tomto případě je výsledná spinová polarizace elektronů orientována paralelně nebo antiparalelně vůči magnetizaci [33] [36]. To se na oscilačním MO signálu projeví jako posun počáteční fáze 𝛿 o 90° nebo 270° {viz obr. 2.17 převzatý z [33]}. Tento jev byl teoreticky vysvětlen jako důsledek spinově závislé odrazivosti elektronů od rozhraní 
mezi GaAs a FM [34]. V těchto studiích experimentálně pozorovaný fakt, že vývoj dynamiky spinů elektronů na dlouhé (nanosekundové) časové škále je určen ději během prvních desítek pikosekund, byl vysvětlen tím, že Schottkyho bariéra na rozhraní kovu 
a polovodiče je během této krátké doby efektivně odstíněna opticky injektovanými děrami s krátkou dobou života [35]. Pro úplnost uvádíme, že vedle tohoto dynamického jevu FPP existuje i jev 
statické FPP (viz kapitola 2.2.2, část FPP pro systém v rovnováze). Při něm dochází 
k překryvu vlnové funkce mezi feromagneticky uspořádanými magnetickými atomy 
a nosiči náboje v polovodiči, což vede k lokální spinové polarizaci nosičů [16]. Avšak 
v časově rozlišených experimentech nepředpokládáme, že by tento statický jev měl nějaký zásadní význam [16]. Navíc v případě našich vzorků, kdy je vrstva p-typového (Ga,Mn)As vypěstována na substrátu SI-GaAs, se v rovnováze v GaAs nevyskytují volné 
elektrony ani díry. Proto nedochází k vytvoření rovnovážné spinové polarizace 
v blízkosti vrstvy FM, na rozdíl od heterosturktury popsané v [117].   
 V hybridech FM/SC studovaných v této kapitole se situace výrazně liší, neboť 
místo n-typového polovodiče je FM vrstva vypěstovaná na polo-izolačním GaAs. Schématické zobrazení energetických pásů studovaných hybridních heterostruktur 
v rovnováze (tj. před dopadem excitačního svazku) je uvedeno ve spodní části obr. 
7.6(a). Zatímco Fermiho hladina v silně dopovaném p-typovém (Ga,Mn)As leží ve VB, 
v nominálně nedopovaném GaAs je díky přítomnosti nechtěného reziduálního dopování 
Mn Fermiho hladina posunuta ze středu zakázaného pásu blíže k VB (jak je vysvětleno 
v úvodní části této kapitoly a v kapitole 4). Výsledné zahnutí energetických pásů tak 
z hlediska transportu nosičů náboje skrz rozhraní (Ga,Mn)As/GaAs představuje pouze 
nepatrnou potenciálovou bariéru. Rozštěpení energetických hladin na rozhraní materiálů vlivem výměnného pole vrstvy FM [201] není pro zjednodušení zobrazeno. 
 V okamžiku Δt = 0 ps, kdy je absorbován kruhově polarizovaný excitační pulz, jsou v celé heterostruktuře opticky generovány elektrony a díry [viz obr. 7.6(b)], přičemž stupeň spinové polarizace P daný rovnicí (1.4) může teoreticky dosahovat až 50 
% [202]. Díky hloubce průniku laserového svazku ~ 1 µm do struktury založené na GaAs, která je mnohem větší než tloušťka vrstvy FM (~ 20 nm), se po dopadu laserového pulzu 
excitované elektron-děrové páry nachází v obou vrstvách heterostruktury, ale jejich 
hustota podle Lambertova zákona [203] exponenciálně klesá se vzdáleností od povrchu 
vzorku. Jelikož spinová polarizace děr v GaAs relaxuje během doby kratší než 100 fs 
[204], jejich role je v níže navrhovaném modelu zanedbána. Důležitější roli zde hrají defekty, jež se v (Ga,Mn)As objeví v důsledku nízkoteplotního růstu pomocí MBE (viz kapitola 4 a [80]). V materiálu tak vznikne řada strukturálních defektů, které působí jako efektivní záchytná centra pro elektrony [205]. 
V důsledku toho elektrony v (Ga,Mn)As rekombinují nezářivou rekombinací již během ~ 
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5 ps [206], což vyvolává gradient koncentrace elektronů [viz spodní část obr. 7.6(c)], který následně vede k (spinově polarizovanému) proudu elektronů z GaAs do vrstvy (Ga,Mn)As. Snadnému pohybu elektronů v rámci heterostruktury napomáhá rovněž poměrně vysoká elektronová mobilita v (Ga,Mn)As (přes 7700 cm2V-1s-1 [206]). V GaAs, kde je pro elektrony doba života i doba spinové koherence v řádech stovek pikosekund, nerovnovážná elektronová populace přetrvává a její spin preceduje ve vnějším 
magnetickém poli s Larmorovou frekvencí. A po celou dobu zároveň zásobuje vrstvu FM spinově polarizovanými elektrony, které zde vždy nezářivě rekombinují.  Námi detekovaný MO signál pochází od fotonů, které se ve studované heterostruktuře odráží na místech, kde dochází ke změně komplexního indexu lomu. Ve stavu termodynamické rovnováhy (tj. před dopadem excitačního laserového pulzu) je to zejména na rozhraní vakuum/(Ga,Mn)As a na rozhraní (Ga,Mn)As/GaAs, protože tyto materiály mají poněkud jiné optické vlastnosti [127] [128]. Po dopadu excitačního pulzu dojde navíc uvnitř a v blízkosti vrstvy (Ga,Mn)As ke vzniku značného gradientu 
v koncentraci elektronů, jak bylo diskutováno výše, což odraz světla z vrstvy (Ga,Mn)As ještě zesílí vlivem závislosti indexu komplexního lomu na koncentraci elektronů [207]. To ve svém důsledku vede k tomu, že v měřeném MO signálu dominuje příspěvek od elektronů v (Ga,Mn)As, které tam v průběhu času z GaAs postupně přicházejí. Jelikož ale spiny elektronů v GaAs ihned od okamžiku své fotogenerace precedují ve vnějším 
magnetickém poli Bext, v průběhu času vždy dorazí do (Ga,Mn)As s různou okamžitou precesní fází. Průchodem FM vrstvou navíc vždy získají další dodatečnou fázi, a to vlivem precese způsobené velice silným efektivním magnetickým polem popisujícím s-d výměnnou interakci ve feromagnetu [16] [153]. Výsledné natočení elektronových spinů 
v čase 𝛿f(∆𝑡) tak lze vyjádřit jako součet fáze, kterou elektrony získaly za dobu Δt 
v GaAs 𝛿GaAs(∆𝑡), tj. než dorazily do (Ga,Mn)As, a fáze 𝛿FM, kterou získaly ultrarychlou precesí během průchodu FM vrstvou 𝛿f(∆𝑡) = 𝛿GaAs(∆𝑡) + 𝛿FM.          (7.2) Jelikož jsou elektrony do FM vrstvy dodávány z rezervoáru v nemagnetickém substrátu GaAs, který preceduje ve vnějším magnetickém poli s Larmorovou frekvencí, odpovídá námi měřený Landého g-faktor jeho hodnotě v nemagnetickém GaAs, což je zcela 
v souladu s experimentálně pozorovaným chováním.   
 Fázový posun  𝛿FM souvisí s délkou precesní periody spinu ve výměnném poli 
feromagnetu 𝜏ex, která je definovaná v kapitola 2.1.3. a dobou, jakou elektrony 
v (Ga,Mn)As stráví, než nezářivě rekombinují. Tato doba samozřejmě není stejná pro všechny elektrony, což vede k rozfázování směru spinu jednotlivých elektronů, které se projeví zmenšením velikosti amplitudy měřeného precesního MO signálu ve srovnání 
s její hodnotou v samotném GaAs [viz obr. 7.4(d)]. V případě vzorku s vrstvou MnAs lze experimentálně pozorovanou sníženou hodnotu precesní amplitudy [viz obr. 7.2(d)] interpretovat jako důsledek snížení nezářivé rekombinace elektronů ve vrstvě MnAs. To by totiž vedlo k prodloužení fáze procesu přetočení spinu zobrazené na obr. 7.6(c) 
a následnému rozšíření distribuční funkce spinové orientace v celém souboru opticky injektovaných elektronů. 
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 Z námi provedených experimentů je možné určit také dobu spinové koherence elektronů, která je v GaAs za nízké teploty  𝑇2∗ ~ 200 ps. Nicméně, detailní studium mechanizmu, který je dominantním spinově-relaxačním mechanizmem v našich vzorcích nebylo cílem této práce. Zde nám stačí pouze konstatovat, že se pravděpodobně 
jedná o D’yakonovův-Perelův mechanizmus (viz kapitola 1.1.6 a [51]). Důležitější ale je, že spinová relaxace elektronů v GaAs se zrychlí, pokud se na povrch přidá vrstva (Ga,Mn)As (viz. Příloha E). Vznik proudu spinově polarizovaných elektronů, který teče 
z GaAs do (Ga,Mn)As, je totiž chápat jako dodatečný kanál, který odčerpává spin 
z rezervoáru elektronů v GaAs, a tedy zmenšuje 𝑇2∗. V souladu s touto představou, vložení 
bariery z (Al,Ga)As mezi GaAs a (Ga,Mn)As, která zabraňuje vzniku tohoto proudu, vede 
k obnovení hodnoty 𝑇2∗ na hodnotu pozorovanou pro samotný GaAs (viz Příloha E). 
 

7.4 Shrnutí výsledků a jejich důsledky 
 Námi navržený mechanismus, kdy mezi vrstvami FM a SC dochází ke generaci spinově polarizovaného proudu elektronů z SC do FM, kde se orientace spinové polarizace otáčí díky výměnné interakci, zcela vysvětluje dříve pozorované (a zatím nevysvětlené) fázové posuny precesního MO signálu ve strukturách (Ga,Mn)As/GaAs společně s jejich g-faktorem, které odpovídají elektronům v nemagnetickém GaAs [129] 
[130] (viz kapitola 2.2.2). Zdůrazňujeme ale, že v tomto mechanismu se nejedná 
o spinově závislý proud či spinově závislou reflektivitu popsanou v [34] [116], neboť 
v námi zkoumaných materiálech bez Schottkyho bariéry se mohou elektrony volně pohybovat mezi oběma vrstvami, bez ohledu na svou spinovou orientaci. To ukazují i MO signály, které byly měřeny samostatně pro levotočivě a pravotočivě kruhovou polarizaci excitačního svazku, které jsou až na znaménko totožné (viz obr. D.1 v Příloze D).  
 Mnohem důležitější ale je, že námi provedené experimenty umožňují přímo měřit stočení spinu elektronů vlivem výměnné interakce ve feromagnetu pro případ, že 
spin vstupujících elektronů a magnetizace nejsou vzájemně rovnoběžné. Jak je podrobně 
diskutováno v kapitole 2.1.3., v tomto případě totiž dochází jednak k precesi spinu elektronů v efektivním magnetickém poli spojeném s magnetizací ve FM a dále ke změně směru magnetizace vlivem vyvolaného spinového krutu (STT) – viz rovnice (2.5) a (2.6). 
A v závislosti na tom, jak velký je poměr doby života spinu nosičů náboje 𝜏𝑠 a délky precesní periody spinu ve výměnném poli FM 𝜏ex dochází buď k tzv. antidamping 
adiabatickému STT jevu (pokud je 𝜏𝑠 ≫ 𝜏ex), který je v současné době již komerčně využíván ke změně směru magnetizace v magnetických pamětích typu STT-MRAM, nebo 
k tzv. field-like neadiabatickému STT jevu (pokud je 𝜏𝑠 ≪ 𝜏ex), který hraje zásadní roli 
v elektrickým proudem řízeném pohybu doménových stěn, což je technologie využívaná 
ve vyvíjených racetrack pamětích. Na tomto místě je potřeba zdůraznit, že při 
teoretickém popisu jevu STT se přistupuje k magnetizaci a nerovnovážné hustotě spinů nosičů jako k samostatným a vzájemně nezávislým stupňům volnosti (viz kapitola 2.1.3.). V případě komerčně využívaných kovových feromagnetů je toto ale pouze zcela formální přístup, který není nijak fyzikálně opodstatněný, protože se ve skutečnosti 
jedná o stejné elektrony [93] [94]. Naopak ve feromagnetickém polovodiči (Ga,Mn)As je tento přístup naprosto oprávněný, protože v tomto materiálu je magnetizace primárně 
vyvolána lokalizovanými spinovými momenty na d-orbitalech manganu, zatímco stavy nosičů poblíž dna vodivostního pásu, pro které dochází k optické orientaci využívané 
v této práci, jsou tvořeny především delokalizovanými s-orbitaly Ga [17]. Tento materiál je tedy zcela ideální pro výzkum jevu STT. Námi provedené experimenty tedy umožňují jak přímo změřit dobu života spinu elektronů, která je 𝜏𝑠 ~ 200 ps za nízké teploty (viz Příloha E), tak i odhadnout velikost doby precese spinu 𝜏ex a tím i velikost jejich poměru, což je velice důležitý parametr pro studium jevu STT. 
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8. Závěr 

 
V předkládané disertační práci jsme se zabývali experimentálním studiem polovodičových materiálů využitelných ve spintronice, především jsme se zaměřili na 

dynamiku magnetizace feromagnetické vrstvy a spinů elektronů v hybridních heterostrukturách feromagnet/polovodič. Zkoumané struktury jsou popsány v kapitole 
4 a skládají se z vrstvy feromagnetického polovodiče (Ga,Mn)As s různým dopováním manganem vypěstované na nemagnetickém substrátu polo-izolačního polovodiče GaAs. Pro účely studia netermální kontroly magnetizace feromagnetu pomocí jevů OSTT byl navíc vybraný vzorek upevněn na piezo-měniči (PZT), kde je možné kontrolovat jeho magnetickou anizotropii přiloženým napětím. Nejprve bylo nutné optimalizovat přípravu vzorku na PZT. K tomu byl použit substrát GaAs a uniaxiální PZT. Ve vyrobených strukturách jsme detailně pomocí metody rentgenové difrakce studovali strukturní změny vyvolané v GaAs působením mechanického napětí a také homogenitu a reprodukovatelnost pozorovaných změn pro různě tlusté vrstvy GaAs a různá lepidla, která se používají pro přilepení GaAs na PZT. Výstupem této části byl závěr, že nejlepší výsledky dává kombinace 200 µm substrát 
GaAs a lepidla Epotek. V rámci tohoto experimentu jsme stejnou metodou rovněž provedli do té doby nerealizované měření strukturální změny vzorku vyvolané biaxiálním PZT. Výsledky testů lepidel jsou v obr. 5.11, hodnoty strukturálních změn pro 
oba typy piezo-měničů jsou shrnuty v tabulce 5.6 a získané výsledky byly publikovány 
v [182]. Další optimalizací bylo dosazeno zlepšení rozprostření lepidla pod vzorkem (obr. 5.17), a to různým zatížením vzorku během procesu vytvrzování lepidla, a dále zajištění optimálního tepelného kontaktu mezi povrchem vzorku a chladicím nástavcem 
kryostatu (obr. 5.19).  

V kapitole 6 byla zkoumána hybridní heterostruktura (Ga,Mn)As/GaAs/PZT připravená optimalizovaným postupem popsaným v kapitole 5. Kvalita připraveného 
vzorku byla nejprve za nízké teploty charakterizována  z hlediska homogenity a přenosu mechanického napětí z PZT na vzorek  pomocí časově rozlišeného MO signálu, protože za nízké teploty je měření pomocí rentgenové difrakce značně komplikované. Výsledná mapa homogenity frekvence MO signálu je na obr. 6.3. A následně jsme pomocí měření hysterezních smyček testovali přepínání magnetizace pomocí jevu OSTT vlivem osvitu kruhově polarizovanými femtosekundovými pulzy. V rámci tohoto experimentu jsme vyzkoušeli různé způsoby přípravy vzorku do výchozího magnetického stavu, osvětlení excitačním svazkem a následné detekce možného přepnutí magnetizace. Na jednom 
z referenčních vzorků bez PZT k přepnutí magnetizace skutečně docházelo (viz obr. 6.10 
a 6.11), avšak z důvodu absence polarizační závislosti bylo přisouzeno termální změně magnetické anizotropie vzorku, nikoliv působení jevu OSTT. Při pozorování časově rozlišeného MO signálu pro různá elektrická napětí přiložená na PZT byl jednoznačně 
identifikovatelný vliv různého mechanického napětí (viz obr. 6.7), avšak přepnutí magnetizace nebylo pozorováno. Navíc se ukázalo, že navzdory velice detailní optimalizaci výroby studované hybridni struktury na PZT, jsou měřené nízkoteplotní výsledky velice špatně reprodukovatelné, což jsme přisoudili vlivu mechanického napětí 
mezi studovaným vzorkem a chladicím nástavcem kryostatu, které zjevně při každém chladicím cyklu vzniká poněkud odlišně. Protože námi studovaný (Ga,Mn)As je 
feromagnetický pouze za nízkých teplot, tato nereprodukovatelnost při chlazení vzorku 
je naprosto zásadní a díky ní jsme v dalších měřeních na připravených vzorcích s PZT nepokračovali. Je ale vhodné říci, že pokud by obdobná hybridní struktura byla připravena z jiného matriálu, který by byl magnetický i za pokojové teploty, tak je možné 
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námi vyvinutou technologii v tomto materiálu ihned využít. Velice zajímavé jsou z tohoto hlediska například nekolineární antiferomagnety, které velice silně mění své magnetické upořádání podle přiloženého mechanického napětí a kde například v Mn3GaN teplota magnetického uspořádání přesahuje pokojovou teplotu. Nejzajímavějším výsledkem této práce je studium ultrarychlé reorientace spinu elektronů ve vzorcích (Ga,Mn)As/GaAs  popsané v kapitole 7. V této části jsme zjistili, že díky nezářivé rekombinaci v tenké vrstvě (Ga,Mn)As vzniká poblíž rozhraní se substrátem GaAs gradient koncentrace nerovnovážných, opticky injektovaných elektronů, který generuje proud elektronů z GaAs do (Ga,Mn)As. Pokud jsou excitační laserové pulzy kruhově polarizované, jsou elektrony jevem optické orientace spinově 
polarizovány, a tedy se jedná o spinový proud (viz obr. 7.6). Námi provedené experimenty ukázaly, že orientace spinového proudu se otočí vlivem efektivního 
magnetického pole v (Ga,Mn)As až o 180° od původního směru, a to v závislosti na dopování (Ga,Mn)As (viz obr. 7.3). Hlavní důležitost tohoto experimentu spočívá v tom, že se jedná o první experimentální pozorování tohoto stočení spinů, který je vlastně 
podstatou jevu STT. V případě feromagnetických kovů, kde se STT nejčastěji studuje 
a také již komerčně využívá v magnetických pamětech, totiž principiálně není možné od sebe odlišit elektrony, které jsou zodpovědné za magnetizaci, a elektrony realizující 
spinový proud – toto dělení je pouze používaný teoretický koncept, který není nijak fyzikálně opodstatněný.  Naopak u feromagnetického polovodiče (Ga,Mn)As se elektrony tvořící magnetizaci nachází na d-orbitalech, zatímco ty, které působí na magnetizaci 
kroutivým momentem, jsou elektrony na s-orbitalu, ze kterých je vytvořen vodivostní pás. A proto je možné jejich vlastnosti studovat odděleně, díky čemuž se nám podařilo 
toto "předpokládané" natočení spinů elektronů vlivem magnetizace experimentálně pozorovat. Tyto výsledky jsou v současné době připravované k publikaci. 
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Příloha A – Vliv experimentálních podmínek na Landého g-

faktor v polovodičových heterostrukturách 

 

A.1 Spektrální závislost 
 V souvislosti s 𝑔∗ závisejícím na elektronové konfiguraci materiálu, a tedy 
i pásové struktuře, lze očekávat, že se hodnota 𝑔∗ liší pro různé energetické hladiny. Jak 
je zjevné z obr. A.1 [208],  změna hodnoty 𝑔∗ v rozmezí energií Landauových hladin (LL) ℇ do přibližně 90 meV nad dnem vodivostního pásu je přibližně lineární a pro zvyšující se energii vodivostních elektronů se absolutní hodnota 𝑔∗ sníží o hodnotu ~ 0,05. Vložený graf pak naznačuje, do jaké míry jednotlivé LL přispívají ke střední hodnotě 𝑔∗ 
pro T = 300 K při započtení závislosti 𝑔∗ na složce vlnového vektoru kz, neboť pro vysoké 
teploty dochází k populaci elektrony vyšších LL a hodnota 𝑔∗ je daná průměrováním přes více hladin a integraci přes kz. 

 
Obr. A.1: Spektrální závislost landého g-faktoru. Hodnoty spinového g-faktoru pro po sobě 
jdoucí Landauovy hladiny (LL n) s kvantovým číslem n, určené pro T = 50 K a T = 300 K. 
Magnetické pole bylo B = 4 T, a elektronová hustota je 𝑁 = 1,2 × 1015cm−3. Body v grafu odpovídají průměrným hodnotám pro dané Landauovy hladiny. Přibližné hodnoty energie ℇ přiřazené vybraným Landauovým hladinám (LL n na dolní horizontální ose grafu) jsou vyznačeny na horním okraji grafu. Měřítko těchto energií není rovnoměrné. Vložený graf naznačuje, jakou měrou dané hladiny přispívají na střední hodnotě 𝑔∗ [208]. 
 

A.2 Teplotní závislost 
 S rostoucí teplotou dochází k tepelnému rozpínání materiálu a stejně tak 
k vzájemnému posunu VB a CB, což je vyjádřeno závislostí velikosti zakázaného pásu na teplotě 𝐸𝑔(𝑇) = 𝐸𝑔(0) − 𝛼𝑇2𝑇+𝛽 [209], kde 𝛼 a 𝛽 jsou materiálové konstanty. Zároveň se 
s teplotou mění celá pásová struktura materiálu. Důsledkem je, že se v přiloženém magnetickém poli mění i velikost rozštěpení energetických hladin vlivem Zeemanova 
jevu, a tak i hodnota Landého g-faktoru. Avšak při bližším zkoumání, spíše než samotná změna rozměrů krystalové mřížky, má na změnu hodnoty 𝑔∗ vliv teplotní změny mezipásového maticového elementu matice přechodu (tzv.  k.p model), který vystupuje 
v teoretickém modelu teplotní závislosti Landého g-faktoru [67]. Při vyšší teplotě dojde v roztažené krystalové mřížce k překryvu vlnových funkcí stavů v CB a VB, a tím se 
mezipásový maticový element redukuje. 
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 Silná teplotní závislost mezipásového maticového elementu byla uvažována při určení Landého g-faktoru v obr. A.2, kde experimentální hodnoty 𝑔∗ jsou ve shodě 
s tímto modifikovaným tzv. 5hladinovým k·p modelem. Hodnoty 𝑔∗ byly extrapolovány 
pro elektrony na dně vodivostního pásu. Pro konečnou teplotu lze však následně určit 
hodnotu efektivního 𝑔∗ na různých energetických hladinách CB ze vztahu [65] 𝑔∗(𝐸) = 𝑔∗ + 6.3 eV−1 ∙ 𝐸 

kde E odpovídá energii elektronů nad dnem CB. 
 

 
Obr. A.2: Teplotní závislost Landého g-faktoru – srovnání teoretických modelů 
s experimentem. Hodnoty Landého g-faktoru určené vysoce přesným měřením spinovou 
variantou metody spektroskopie kvantových záznějí (spin-quantum-beat spectroscopy [210]) (černé body) [67]. Červená křivka je fit určený za použití modifikované 5-hladinové k·p teorie uvažující silnou teplotní závislost mezipásového maticového elementu. Hodnoty jsou extrapolované pro elektrony na dně CB. Zelená přerušovaná křivka odpovídá hodnotám vypočteným pomocí obvyklého modelu zahrnujícího pouze anharmonickou roztažnost mřížové 
konstanty [67]. 
 
 Tyto závěry potvrzuje rovněž souhrnná práce využívající data z několika studií  
[208]. Na obr. A.3 jsou zobrazeny jednak hodnoty 𝑔∗ získané z několika předešlých studií společně s křivkami představující teoretické modely pro teplotní závislost 𝑔∗. Zde je třeba zdůraznit, že v tomto grafu je pro výpočet teoretických hodnot 𝑔∗ použit jiný model než v případě obr. A.2 [67], neboť v době vzniku obou prací nebyl ustanoven jednotný 
model této závislosti. 
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Obr. A.3: Teplotní závislost Landého g-faktoru – souhrn teoretických a experimentálních 
výsledků. Měřené a vypočtené hodnoty 𝑔∗ pro elektrony v GaAs v závislosti na teplotě [208]. Data byla převzata z několika studií – kříže [211], trojúhelníky [212] kroužky [67], obrácené 
trojúhelníky [213]. Přerušovaná čára – teoretický model nezohledňující závislost 𝑔n∗  pro různé LL 
na kz; plná čára – model zohledňující tuto závislost (detailněji popsáno v [208]). 
 

V obou studiích však experimentálně určené hodnoty 𝑔∗ mají obdobný průběh 
a rovněž měření na QWs tvořených slabě dopovaným paramagnetickým (Ga,Mn)As 
ukazují na klesající tendence absolutní hodnoty elektronového g-faktoru [68]. V obr. A.4(a) je vidět, že s rostoucí teplotou heterostruktury s QWs velice slabě dopovaného (Ga,Mn)As klesá i směrnice závislosti 𝜐𝐿(𝐵) = 2𝜋𝑓L(𝐵), a to směrem k hodnotám pro referenční nedopované QWs GaAs pro T = 5 K. Jelikož takto slabě dopovaný vzorek není feromagnetický, fity extrapolované do nuly odpovídají předpokládané hodnotě pro 
paramagnetický GaAs [68]. Závislost 𝑔∗ na vnějším magnetickém poli [obr. A.4(b)] je 
popsána v kapitole 1.2.1. 

 
Obr. A.4: Teplotní závislost Landého g-faktoru. Teplotní závislost Larmorovy frekvence pro slabě dopované (x ~ 0,007 %) (Ga,Mn)As QWs o šířce 7,5 nm. (a) Závislost Larmorovy frekvence 
na B pro různé T. Černé body jsou hodnoty určené z měření fitováním signálu Kerrovy rotace, červené křivky fity. Prázdné body se zelenou fitovací křivkou přísluší kontrolnímu vzorku GaAs. 
(b) Závislost Larmorovy frekvence na T pro různé B [68]. 
 Zde je třeba zdůraznit, že ačkoli u některých experimentálních metod je možné 
zjistit znaménko 𝑔∗ (např. v případě GaAs víme, že je záporné), ze závislosti (1.6) je možné určit pouze absolutní hodnotu 𝑔∗, proto je při porovnávání závislosti 𝑔∗ 
a Larmorovy frekvence třeba brát v úvahu absolutní hodnotu 𝑔∗. 
 
A.3 Intenzitní závislost 
 Při využívání MO metod spojených s absorpcí světla je třeba oddělit změnu 
hodnoty 𝑔∗ spojenou se zahřátím vzorku předáním energie opticky injektovaných elektronů mřížce a vliv počtu přítomných elektronů, respektive hustotu elektronů 
v důsledku hustoty intenzity I excitačního svazku. V grafech na obr. A.5 jsou rovněž zobrazeny další parametry MO signálu, kterým jsme se zabývali v kapitole 3, kde jsou popsané použité experimentální metody. 
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Obr. A.5: Srovnání teplotní a intenzitní závislosti vybraných parametrů MO signálu. Teplotní závislost amplitudy (a), doby spinové koherence (c) a precesní frekvence spinů (e) pro 
intenzitu excitace 7,5 mW; Závislost amplitudy (b), doby spinové koherence (d) a precesní frekvence (f) na intenzitě excitačního svazku pro T = 8 K [214]. 
 
 Jak je zjevné z obr. A.5(e) a (f), teplotní a intenzitní závislost 𝑔∗ se liší. Obdobného 
výsledku pro závislost 𝑔∗ na hustotě intenzity excitace bylo dosaženo i v experimentální 
práci [212], jež určila, že pro hustotu elektronů nižší než 1 × 1016cm−3 je 𝑔∗(𝐼) téměř konstantní, proto je při přesném určování hodnoty 𝑔∗ zásadní použití co nejnižší hustoty intenzity použitých svazků. 
 
A.4 Závislost na krystalografickém směru 
 Zeemanovo štěpení v objemových polovodičích se strukturou zinkového blejna 
lze v prvním přiblížení považovat ve všech krystalografických směrech za izotropní 
s 𝑔∗ = −0,44 v GaAs [63]. Nicméně jak ilustrují grafy teoreticky určených hodnot v obr.  
A.6, jistá anizotropie v hodnotě 𝑔∗ se v GaAs předpokládá, avšak v okolí dna CB je obvykle mnohem menší než rozlišovací schopnosti experimentu [210] [215]. V případě vzorku ve formě tenkého filmu ji lze pozorovat pouze např. při přiložení elektrického pole ve směru kolmém k tomuto filmu [210]. 
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(a) (b)  
Obr. A.6: Závislost Landého g-faktoru na krystalografickém směru. (a) Teoretická závislost 
Landého g-faktoru elektronů v CB v GaAs na velikosti a směru vnějšího magnetickém poli pro dvě nejnižší Landauovy hladiny, která byla určena výpočtem za využití tzv. 5hladinnového modelu 𝐏 ∙𝐩 teorie pro B ≠ 0. (b) Teoretická závislost Landého g-faktoru na energii elektronů v CB GaAs pro tři různé orientace magnetického pole je zde rovněž vypočtena pomocí 5hladinového modelu pro 
nenulové magnetické pole [215]. 
 
 Jak je vidět na obr. A.6 pro závislost 𝑔∗(B) v (a) a 𝑔∗(E) v (b) [215], podle výsledků 5hladinového 𝐤 ∙ 𝐩 modelu poruchové teorie pro nízká magnetická pole do ~ 1 T přiložená ve směru [011], [111] či [001] se hodnota 𝑔∗ pro elektrony v blízkosti dna vodivostního pásu GaAs příliš nemění. Avšak jak s rostoucím přiloženým magnetickým 
polem, tak s rostoucí energií elektronů v CB se hodnoty 𝑔∗ výrazně mění a rozdíly mezi hodnotami pro různé orientace B jsou zřetelnější. 
 
A.5 Závislost na rozměrech vzorku Se snižující se symetrií díky zmenšování struktury, např. v případě tenkých filmů a dalších nízkodimenzionálních kvantových objektů, dochází k anizotropii v Zeemanovu jevu, a tedy i v hodnotě 𝑔∗ vlivem změny pásové struktury v těchto objektech. Na obr. 
A.7 [68] je závislost 𝑔∗na šířce nedopovaných QWs GaAs. Z grafu je vidět, že pro rostoucí šířku QWs se hodnota 𝑔∗ faktoru blíží hodnotě pro objemový GaAs [63]. I zde je tedy třeba zohlednit směr, v němž je přiloženo magnetické pole [210]. 

 
Obr. A.7: Závislost Landého g-faktoru na rozměrech vzorku. Závislost 𝑔∗ na rozměrech vzorku, tedy na šířce QWS d pro nedopované QWs GaAs, T = 5 K. Naměřené hodnoty byly převzaty 
z dalších studií – kroužky [216] a čtverečky [217], barevně jsou odlišeny různé koncentrace Al 
v materiálu (Ga,Al)As ohraničujícím QWs. Křivky slouží pouze jako vodítko pro oko [68]. 
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A.6 Vliv mechanického napětí 
 Ačkoli bychom se změnou krystalové struktury očekávali rovněž změnu pásové 
struktury, a tak i 𝑔∗, podle dosavadních výsledků v obr. A.8 [218] se zdá, že mechanické napětí aplikované na GaAs QW nemá na hodnotu 𝑔∗ výrazný vliv, neboť vlnová funkce 
elektronu v CB zůstává společně s potenciálem CB nadále symetrická (podrobnosti 
o vlivu mechanického napětí na potenciál VB je popsán v publikaci [218]). Možného ovlivnění  𝑔∗ je však opět možné dosáhnout přiložením elektrického pole na 
heterostrukturu [219]. 

 

 

(c) 

 

 
Obr. A.8: Vliv mechanického napětí na Landého g-faktor. Závislost Landého g-faktoru (prázdné kroužky; fit – černá křivka) a rychlosti spinové relaxace (plné červené kroužky; fit – červená křivka) na úhlu mezi krystalografickým směrem [110] vzorku [(001)-GaAs QWa, d = 11,2 
nm] a vnějším magnetickým polem (vzájemnou orientaci vzorku a magnetického pole zobrazují vložená schémata v obou grafech) [218]. (a) Vzorek bez přiloženého mechanického napětí. (b) 
Vzorek s uniaxiálním mechanickým napětím ve smyku 𝜖𝑥𝑦 = 0,0021 přiloženým podél osy [110] 
a současně vyvolaným napětím v tlaku podél [1-10]. Podrobnosti o fitovací funkci jsou podrobně 
popsány v [218]. (c) Horní panel – Závislost složek tensoru g-faktoru gxy (plné kroužky) a gxx (prázdné kroužky) na velikosti uniaxiálního smykového napětí. Dolní panel – Závislost změny potenciálu pásové struktury na smykovém napětí. Koeficient rozštěpení energetických pásů vlivem mechanického napětí byl určen na 4,7 ± 1,1 × 105ms−1. 
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Příloha B – Základy rentgenové difrakce 
 
 Pro pochopení metody rentgenové difrakce je třeba zavést základní terminologii 
z oboru krystalografie zabývající se strukturou krystalických látek. V části 3.1 se zabýváme strukturou materiálů zkoumaných v naší studii (respektive její změnou díky působení mechanického napětí), nicméně pro účely popisu metody určení mřížkové 
konstanty v rámci kapitoly 3 a 5 se dále podrobněji zaměříme na strukturu GaAs.  
 
B.1 Krystalová mřížka Krystalickou látkou zde rozumíme pevnou látku tvořenou trojdimenzionální 
periodickou strukturou identických stavebních jednotek tvořených atomy látky, jejichž vzájemné uspořádání se zachovává na relativně dlouhé vzdálenosti [144] kap. 1. Ideální krystal pak vznikne nekonečným opakováním těchto identických skupin atomů nazývaných báze krystalu do všech směrů prostoru. 

 Polohy bází popisuje soubor bodů tvořících bodovou, tzv. Bravaisovu krystalovou mříž [110], kap. 2. To znamená, že okolí každého bodu mříže je identické 
a stejně orientované, přičemž atomy krystalické látky nemusí být nezbytně totožné 
s bodem krystalové mříže [144], kap. 1. Pro zjednodušení předpokládejme, že je krystal nekonečný, a tedy se nemusíme zabývat atomy v blízkosti hran krystalu. K popisu krystalové mříže je nejprve nutné definovat souřadnou soustavu spojenou s krystalem. V rámci geometricky uspořádaného systému jako je krystal, lze za počátek O zvolit jakýkoli bod v prostoru. Od O jsou vedeny vektory k mřížovým bodům zvoleným tak, že vektory ohraničují nejmenší opakující se motiv, tzv. základní buňku, 
která s využitím operace translace vyplní prostor a vytvoří bodovou mříž. Rozměry základní buňky, mřížové vektory (v 3D krystalu obvykle označovány a, b a c) a úhly (𝛼, 𝛽 a 𝛾), který svírají (viz obr. B.1), definujeme jako mřížkové parametry určující symetrii nejen základní buňky, ale celé bodové mřížky [46], kap. 1. 

 

  
 

Obr. B.1: Definice mřížových parametrů. Příklad 3D krystalové mřížky s mřížovými vektory a, 
b a c a úhly α, β a γ, které navzájem svírají [46]. 

 Podmínka pro volbu mřížových parametrů je, že všechny body krystalové mříže musí být získány pomocí operací translace skládáním celých násobků mřížových vektorů. Kterýkoli bod D krystalové mříže splňující translační rovnici ( [46], kap. 1) 
d = ua + vb + wc (u, v, w jsou celá čísla)           (B.1) opět splňuje požadavek na uskupení svého okolí totožného s okolím počátku. Krystal je takzvaně translačně invariantní, tedy při posunu z jednoho bodu do kteréhokoli bodu získaného rovnicí (B.1) se jeví krystal identický (stejně tak jeho fyzikální vlastnosti) 

s pozicí počátku. K úplnému popisu krystalu by bylo ještě nutné doplnit, jaké konkrétní atomy leží uvnitř základní buňky. Tyto atomy spojené s danou základní buňkou doplňují 
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bázi krystalu a umožňují nám zcela sestavit atomovou strukturu krystalu. Poloha každého atomu báze je definována v soustavě mřížových vektorů jako součet racionálních násobků těchto vektorů. Nicméně zkoumání vnitřní struktury materiálů 
nebylo cílem této práce. 

 
B.2 Millerovy indexy 
 Pro pochopení metody rentgenové difrakce jsou pro nás důležité 
krystalografické roviny popsané Millerovými indexy. Podmínkou pro existenci soustavy (tzv. osnovy) rovin je, že jednak v každé takové soustavě rovnoběžných rovin jsou obsaženy všechny mřížové body a hustota mřížových bodů na všech rovinách dané 
soustavy je stejná ([46], kap. 1). 
 V krystalové mřížce je možné nalézt různé soustavy navzájem rovnoběžných rovin nazvané osnova mřížových rovin, pro které platí, že vzájemná vzdálenost d dvou 
sousedních rovin stejné soustavy rovin je konstantní a je charakteristická pro danou 
osnovu. K rozlišení jednotlivých osnov mřížových rovin v krystalu z hlediska jejich orientace využíváme tzv. Millerovy indexy h, k, l. Jsou to celá nesoudělná čísla, která jsou 
odvozena z průsečíků krystalových os rovinou osnovy nacházející se nejblíže počátku, avšak která ho neprotíná. Millerovy indexy označující danou soustavu rovin jsou pak převrácené hodnoty souřadnic těchto průsečíků, udávají tedy, na kolik dílů dělí daná osnova rovin krystalografické osy. Průsečíky roviny se souřadnicovými osami 
v bodech a/h, b/k a c/l tedy náleží soustavě rovin označených (hkl). V případě záporné souřadnice průsečíku s danou osou se záporný Millerův index místo znaménka mínus opatří pruhem nad číslem. Millerův vektor [hkl] příslušející dané skupině rovin je vektor směřující z počátku do daného bodu krystalové mříže a lze jej popsat rovnicí pro tzv. Millerův vektor v reálném prostoru lze popsat pomocí rovnice 𝐇ℎ𝑘𝑙 = ℎ𝐚 + 𝑘𝐛 + 𝑙𝐜,          (B.2) 
kde vektory a, b a c představují mřížové vektory vytyčující základní buňku. 
  

      
Obr. B.2: Příklady svislého řezu kubickou krystalovou mříží. (a) Příklad svislého řezu kubické základní buňky podél obecně natočeného vektoru [hkl] a průmět jemu odpovídající osnovy rovin do roviny řezu. 1𝑙 𝑐 odpovídá vzdálenosti průsečíků těchto rovin se svislou osou c a lc je velikost složky vektoru [hkl] ve směru c. Vzdálenost 𝑑ℎ𝑘𝑙  je rozestup sousedních rovin osnovy, úhel δ značí sklon osnovy vůči půdorysu základní buňky, tedy vůči povrchu vzorku. (b) Geometrické znázornění svislého řezu podél vektoru [113] s průměty rovin osnovy (113). 

[112] 

[111] 

(a) (b) 
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 Millerovy indexy určují nejen orientaci osnovy rovin v krystalu, ale i jejich 
vzdálenost. Pomocí vztahu pro výpočet velikosti Millerova vektoru |𝐇ℎ𝑘𝑙| = 𝑎√ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2            (B.3) pro obecnou velikost hrany kubické základní buňky a a goniometrických funkcí podobných trojúhelníků lze z obr. B.2(a) odvodit výpočet vzdálenosti rovin pro osnovu 
(hkl) v kubické krystalové soustavě 𝑑ℎ𝑘𝑙 = 𝑐√ℎ2+𝑘2+𝑙2                               (B.4) 

kde a značí velikost hrany kubické základní buňky a index l označuje výšku Millerova 
vektoru, tedy násobek hrany c, přičemž pro nedeformovanou kubickou základní buňku 
platí a = b = c. Na obr. B.2(a) je dále naznačen úsek, který vytnou dvě sousední roviny osnovy na svislé souřadné ose a který je roven násobku převrácené hodnoty Millerova indexu l a hrany základní buňky. Krystal GaAs a od něj odvozené další materiály 
vykazují kubickou ploště centrovanou krystalickou strukturou (nesoucí označení FCC – 
face centred cubic), která se skládá z mřížových bodů umístěných ve vrcholech krychle 
a rovněž uprostřed každé z jejích šesti stěn s tzv. diamantovou bází uvnitř, taktéž 
nazývanou sfalerit [obr. B.3 převzatý z [46], kap. 1). Na obr. B.2(b) je tedy konkrétní příklad jedné z námi studovaných osnov rovin v GaAs. Vzdálenost lx je veličina, kterou 
z měřeného úhlu spočteme a určujeme relativní změnu těchto vzdáleností v závislosti na elektrickém napětí přiloženém na piezo-měniči, jak uvádíme dále v textu (viz kapitola 5). Odvození určení počtu rovin r protínajících 𝐇ℎ𝑘𝑙 je uvedeno níže v části B.4.. 

 
Obr. B.3: Krystalová struktura GaAs. Základní buňka je kubická, plošně centrovaná struktura tvořená atomy galia, čtyři vnitřní atomy arsenu tvoří tzv. diamantovou bázi ([46], kap.1). 
 
 Pokud krystal disponuje vyšším stupněm symetrie, mohou být jisté soustavy roviny díky symetrii ekvivalentní. Např. roviny (100), (010) a (001) v kubické mříži jsou propojeny symetrií a patří do tzv. formy {100}, jež obsahuje všechny roviny symetricky 
ekvivalentní k rovině (100). Millerův vektor [hkl] příslušející dané skupině rovin je vektor směřující z počátku do daného bodu krystalové mříže a lze jej popsat rovnicí 𝐇ℎ𝑘𝑙 
= ha + kb + lc. V případě kubické Bravaisovy mříže je navíc tento směr kolmý na soustavu 
rovin (hkl). 
 
B.3 Reciproká mříž 
 Stejně jako jsou pro popis bodové mříže krystalu v přímém prostoru použity mřížové parametry (viz část B.1), definujeme s využitím těchto parametrů mřížové parametry reciproké mříže. Pro mřížové vektory podél hrany základní buňky 
v reciprokém prostoru platí ([46], kap. 1) 𝐚∗ = 1𝑉 (𝐛 × 𝐜)                                                   (B.5) 𝐛∗ = 1𝑉 (𝐜 × 𝐚)                                                  (B.6) 𝐜∗ = 1𝑉 (𝐚 × 𝐛)                                                  (B.7) 
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a tedy vektory reciproké mříže opatřené hvězdičkou jsou kolmé k ploše stěny základní buňky v přímém prostoru ohraničeného mřížovými vektory. V je objem základní buňky. To obecně znamená, že krystalické látky, které mají stejný typ krystalové mříže, mají 
i stejnou reciprokou mříž, a tedy i geometricky podobný difrakční obraz, tj. difrakční 
linie ubíhají v reciprokém prostoru z počátku O* pod stejnými úhly. Navíc v kubické mříži platí, že vektory a || a*, b || b* a c || c* a velikost vektoru a = b = c. Na obr. B.4(a) je jako příklad znázorněn půdorys kubické krystalové mříže v přímém prostoru. Pro vhodně zvolené měřítko pak reciproká mříž vypadá jako na obr. B.4(b) a vztahy pro vektory reciproké mříže se zredukují na a* = 1/a. Millerův vektor 𝐇ℎ𝑘𝑙∗  v reciprokém prostoru spojující počátek s kterýmkoli bodem hkl reciproké mříže lze pak vyjádřit jako 𝐇ℎ𝑘𝑙∗ = ℎ𝐚∗ + 𝑘𝐛∗ + 𝑙𝐜∗          (B.8) a lze snadno dokázat, že je tento vektor kolmý na osnovu rovin (hkl) v přímém prostoru 
([110], Appendix 1). Soubor bodů reciproké mříže zcela popisuje krystalovou strukturu 
a každý bod je spojen s odpovídající osnovou rovin krystalu, neboť udává jejich orientaci 
v prostoru a vzájemnou vzdálenost sousedních rovin osnovy neboť |Hhkl*| = 1/dhkl, důkaz 
je k nalezení v [110], Appendix 1.  

 
Obr. B.4: Přímá a reciproká mříž. Příklad přímé (a) a k ní reciproké (b) mříže pro velikost mřížové konstanty a = 4 Å s vyznačenými krystalovými směry v přímé a reciproké mříži, společně 
s reciprokými mřížovými vektory H110 a H210, zde bez hvězdičky. ([110], Apendix 1). Zde je krystalová mříž v přímém prostoru definována pomocí vektorů a1, a2 a a3, zatímco v reciprokém prostoru pomocí vektorů b1, b2 a b3. 
 Jak již zmiňujeme v části 3.1.1 Braggův zákon difrakce, intenzita difraktovaného paprsku je kvůli destruktivní interferenci pro některé směry nulová. Pouze body reciproké mříže, které leží na normále k osnově rovin (hkl) reprezentované vektorem reciproké mříže Hhkl

* a zároveň od počátku reciproké mříže ve vzdálenosti 1/dhkl, odpovídají difrakčnímu maximu pozorované intenzity pro danou osnovu rovin (hkl) se 
vzájemnou vzdáleností rovin dhkl. Lze pak ukázat, že všechny mřížové body, které během měření, kdy natáčíme krystal, a tedy i reciprokou mříž, protnou tzv. Ewaldovu kružnici 
(resp. sféru pro trojrozměrný krystal) o poloměru 1/λ (převrácené hodnoty vlnové délky RTG záření) odpovídají pozorovaným difrakčním maximům P(h, k, l) [110], Apendix 1. Pokud se rozestup rovin osnovy změní, je Braggův zákon splněn pro jiný úhel 
dopadu na tuto osnovu roviny a dojde k posunu difrakčního maxima, jak je naznačeno 
na obr. B.5. 

(a) (b) 
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Obr. B.5: Ewaldova kružnice. Dvojrozměrná Ewaldova kružnice o poloměru 1/λ s počátkem 
v bodě dopadu rentgenového svazku na zkoumané roviny krystalu (soustava krátkých rovnoběžných úseček uprostřed Ewaldovy kružnice). Počátek O* reciproké mříže odpovídá druhému průsečíku dopadajícího paprsku a Ewaldovy kružnice. Bod P(h, k, l), který je vynesen vektorem reciproké mříže Hhkl

*, je pozorované difrakční maximum. V závislosti na změně vzdálenosti rovin osnovy při mechanickém namáhání vzorku, se bod P posun buď blíže k normále 
k rovinám osnovy (pro kratší vzdálenost dhkl červeně) nebo dále od normály (pro větší vzdálenost 
dhkl modře). Stejně tak se odpovídajícím způsobem změní úhel dopadu, a tedy i úhel 2θ, a počátek reciproké mříže. 
 

Vzhledem k tomu, že se však v této práci nezabýváme podrobnou strukturní analýzou, pro vysvětlení konstrukce Ewaldovy sféry využijeme pouze odkaz na 
odbornou literaturu ([110], Apendix 1) a spokojíme se pouze se stručným popisem výše. 
 
B.4 Určení směru dopadu na povrch vzorku Aby bylo možné nastavit měření pro sken úhlu 2θ, je třeba vztáhnout orientaci 
zkoumaných Millerových rovin k rovině vzorku. Proto využijeme schéma studovaných mřížových rovin s vyznačenými úhly zobrazené na obr. 3.1(b). Kvůli správnému nastavení vzájemné orientace vzorku a ramen difraktometru je nutné alespoň přibližnou 
hodnotu úhlu 𝜔 znát ještě před měřením skenů difrakčního maxima. K určení vhodného 
nastavení úhlu 𝜔 lze použít úhel δ (pro odpovídající osnovu roviny označen jako 𝛿ℎ𝑘𝑙), který svírá rovina podstavy základní buňky (a v případě vzorků studovaných v kapitole 
5 i samotná rovina vzorku) s Millerovým vektorem 𝐇ℎ𝑘𝑙 (v obr. B.2 a 3.1). Pomocí doplňkového úhlu 𝜋 = 90° − 𝛿 [viz obr. 3.1(b)] je pak možné určit přibližně nastavení 
úhlu dopadu na povrch vzorku jako [143] 𝜔 = (90° − 𝛿) + 𝜃,     (B.9) kde přibližnou hodnotu úhlu 𝜃 dosadíme z tabelovaných hodnot ([110], kap. 10, Tabulka 
10-1) pro sken dané osnovy rovin nebo ji získáme dosazením (B.3) a známých rozměrů základní buňky GaAs [220], kap. 1.7 do Braggova zákona (3.1). Díky znalosti krystalové struktury a orientace vzorků zkoumaných v této práci je možné odhadnout rovněž 
hodnotu δ. Z trigonometrického vztahu pro výpočet sinu úhlu v pravoúhlém 
trojúhelníku pro osnovu rovin (113) [obr. B.2(b)] a pro zvolenou velikost a = 1 získáme 
odhad 𝛿ℎ𝑘𝑙 = sin−1(𝑙𝑎/|𝐇ℎ𝑘𝑙|) = sin−1(3/√11) ≐ 64,7° ,    (B.10) 
kde za |𝐇ℎ𝑘𝑙| dosadíme výpočet pomocí Millerových indexů (B.3). Úhel 𝜔 je pak nutné 
korigovat z optimalizace dalších měření, neboť základní buňka našeho vzorku je již deformovaná lepením. Avšak pokud lze provést měření skenů (004), lze hodnotu 𝛿ℎ𝑘𝑙 opět odhadnout z výsledků těchto skenů. Dosadíme-li za velikost vektoru |𝐇ℎ𝑘𝑙| = rdhkl, 
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kde r je počet dílů a hodnota dhkl určena z měřených hodnot a Braggova zákona, dostaneme vztah, který není závislý na velikosti hrany kubické mříže 𝑟 = |𝐇ℎ𝑘𝑙|𝑑ℎ𝑘𝑙 = ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2 

a tedy  |𝐇ℎ𝑘𝑙| = 𝑑ℎ𝑘𝑙(ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2)                        (B.11) 
v němž jsme dosadili vyjádření velikosti vektoru pomocí Millerových indexů a vztah 
(B.8) který je v části B.5. Přibližnou velikost úhlu δ, který svírá vektor [113] 
s půdorysnou, pak získáme dosazením (B.7) a hodnot h, k a l do vzorce (B.6) 𝛿113 = sin−1 ( 3𝑎00111𝑑113)       (B.12) 

kde hodnotu a001 určíme přímo z měření skenů (004) a hodnotu d113 nejprve přibližně 
z (B.8) pro nedeformovaný krystal o hraně krychle a001, poté přesně až z měření. Stejně tak po měření korigujeme hodnotu úhlu δ podle skutečné polohy měřeného maxima 
a z něj vypočtené skutečné mezirovinné vzdálenosti d113. Úhel dopadu 𝜔 je případně možné optimalizovat i z analýzy prvních měření podle naměřených hodnot intenzity difrakčního maxima pomocí komerčního softwaru dodaného výrobcem difraktometru. 
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Příloha C – Piezo-měniče Piezomechanik GmbH 
 
C.1 Uniaxiální piezo-měniče (typ osi, tzn. s vnější izolací) 
 Při využití piezo-měničů (PZT) k ovlivňování magneto-optických vlastností polovodičů se nejčastěji používají nízkonapěťová uniaxiální pieza s hlavní osou, podél níž dochází k největší změně délky, tedy k nejvýraznějšímu piezo-elektrickému efektu, 
podél nejdelšího rozměru pieza L, tedy podél souřadné osy x piezo-měniče [177]. 
 V případě piezo-měničů Piezomechanik se jedná o sendvičovou strukturu PZT 
(olova, zirkonia a titanu) v kombinaci s keramickou směsí. Jak je vidět na obrázku C.1, 
jsou vrstvy elektrod zcela ukryty v sendvičové struktuře, což zaručuje dosažení 
maximálního piezo-elektrického efektu při přiložení elektrického napětí. Typ osi (on-

stack-insulation, s vnější izolací) je pak pokryt tenkou (> 50 µm) polymerní, elektricky izolující vrstvou, která však díky své pružnosti neblokuje roztahování pieza, zatímco stále spolehlivě přenáší mechanické napětí. Navíc zaručuje odolnost pieza vůči vnějším mechanickým vlivům (např. ohybu či necitlivé manipulaci). 
 

 
 

 
 

Obr. C.1: Uniaxiální piezo-měnič. Schématický obrázek nízkonapěťového piezo-měniče s vnější 
izolací, tzv. on-stack-insulation (osi), které bylo použito v experimentech uvedených v kapitole 5 
[177]. Skládá se ze sendvičové/vrstevnaté struktury PZT (platina, zirkonium, titan)/keramika. Po stranách pieza jsou pak podélně uchyceny napájecí elektrody. Aktivní plochou určenou pro umístění vzorku je plocha kolmá k ose sendvičové struktury, na které nejsou umístěné napájecí 
elektrody spolu s vývody vnitřních elektrod. Delší přívodní drát je určen k zapojení do kladné zdířky zdroje napětí, kratší do záporné. 
 
 Mezi hlavní výhody tohoto typu piezo-měničů patří především 100% pokrytí průřezu pieza plochou elektrod, jak zmiňujeme již v úvodu této části kapitoly. Podle 
výrobce je navíc piezo-mechanické napětí homogenní v rámci celého objemu aktivní části pieza. Díky vrstvám, které zabírají vždy celou plochu průřezu, struktura osi nevykazuje vlastní vnitřní mechanické napětí v tahu mezi vrstvami. Typ osi je tedy méně 
náchylný k popraskání a následnému přerušení elektrického obvodu nebo zkratování 
a během jeho aktivity se konce delších piezo-měničů neohýbají (což je výhodné pro optická měření). Odpadá tak i potřeba mechanického tzv. preloadu, „předtížení“ podél 
osy kolmé k sendvičové struktuře, ke kterému se jinak obvykle přistupuje pro zamezené ohybu či vyosení piezo-měniče. 
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Použitý uniaxiální piezo-měnič [177] 
- modely PCh 150 2x3/7 a PCh 150 2x3/20 s nízkoteplotní krycí vrstvou 
- maximální rozsah přiloženého napětí: od -30 V do +150 V 
- Curieova teplota TC je přibližně 150°C (423 K) 
- rozsah pracovní teploty: přibližně od 0 K do +393 K Chyba určení rozměrů (označení dimenzí je na obr. C.2): a, b, L +/- 0.03 mm 

 
C.2 Biaxiální piezo-měniče (typ isi, tzn. s vnitřní izolací) 
 Vedle obvykle používaných uniaxiálních piezo-měničů jsme dále pro naše měření zvolili i jeden příklad biaxiálního piezo-měniče, neboť velice spolehlivě 
reprezentuje mechanické napětí vyvolané rozdílnými hodnotami mřížkové konstanty 
substrátu a na něm vypěstované epitaxní vrstvy. Přesto jeho vliv na mechanické namáhání zkoumaného vzorku dosud nebyl systematicky podrobně zkoumán. Pro rozměry a vlastnosti vhodné pro nízkoteplotní měření jsme vybrali piezo-měnič ve formě tenkého kvádru s nízkým počtem PZT-keramických vrstev. Na ob. C.2 je v levé části fotografie použitého biaxiálního PZT, napravo pak označení dimenzí piezo-měničů. 

 

 
 
Obr. C.2: Dimenze piezo-měničů. Fotografie piezo-chipu studovaného v našem experimentu. Největší plocha a x b = 100 mm2 je určena k umístění vzorku. Díky krátké aktivní délce L = 2 mm je frekvence změny mechanického namáhání poměrně nízká. Červený vodič je určen k zapojení 
do kladné zdířky zdroje napětí, černý do záporné [177]. 

 Na obrázku C.3 je znázorněna obecná struktura biaxiálního piezo-měniče. 
Vzhledem k tomu, že u tohoto typu je úzká mezera elektricky izolující vnitřní a vnější elektrody umístěna uvnitř těla piezo-měniče, PZT vrstvy nepokrývají celou plochu průřezu. Výsledný design se různí podle účelu využití. V našem experimentu jsme využili 
tzv. piezo-chip, jehož tloušťka činí pouze 2 mm, neboť pro snížený počet vrstev se snižuje 
i nebezpečí poškození piezo-měniče vnitřním pnutím mezi vrstvami, přestože dosahuje 
ve srovnání s větším počtem vrstev či uniaxiálními piezo-měniči mnohem nižšího mechanického napětí. U takto tenké vrstvy jsme navíc ani nepřistoupili k mechanickému „předtížení“, neboť nehrozilo jeho vyosení a ohyb během přiložení elektrického napětí. Celá struktura je nakonec zapuštěna v polymerové elektricky izolující vrstvě. 
 
Použitý biaxiální piezo-měnič [177] 

- model PCh 150 10x10/2 s nízkoteplotní krycí vrstvou 
- maximální rozsah přiloženého napětí: od -30 V do +150 V 
- Curieova teplota TC je přibližně 150°C (423 K) 
- rozsah pracovní teploty: přibližně od 0 K do +403 K Chyba určení rozměrů: a, b +/- 0.3 mm, L +/- 0.1 mm 
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Obr. C.3: Biaxiální piezo-měnič. Schéma nízkonapěťového piezo-měniče s vnitřní izolací (typ 
isi – in-stack-insulation). V obrázku je vidět mezeru izolující vnitřní a vnější napájecí elektrody 
[177]. 
 Oba použité typy piezo-měničů jsou semi-bipolární, tedy předepsaný rozsah přikládaného elektrického napětí je od -30 V do +150 V a velikost vyvolaného mechanického napětí je úměrná tomuto elektrickému napětí. Nicméně jak uvádí 
výrobce, vykazují piezo-měniče jisté hysterezní chování C.4 ([221], s. 20). 

 
Obr. C.4: Hysterezní chování PZT. Graf hysterezního chování odezvy piezo-měniče pro přiložená napětí při pokojové teplotě. Body v grafu znázorňují prodloužení nebo smrštění struktury pro nahodile nastavené přiložené elektrické napětí. Nepřesnost polohy takto 
nastaveného piezo-měniče se pohybuje okolo 10 % operačního rozsahu vymezeného hodnotami 
Umin a Umax. ([221], s. 20). 
 Podle výrobce dochází při snižování teploty rovněž ke snížení účinnosti, tedy poměru vyvolaného mechanického napětí na přiložené elektrické napětí, naopak se však 
redukuje hysterezní, nelineární chování piezo-měniče, ztráty výkonu a piezo-měnič je stabilnější vůči přepólování, což umožňuje využít plně bipolární operační mód. Pro účely nízkoteplotních měření zde uvádíme rovněž koeficient teplotní roztažnosti použitých piez: ve směru podél sendvičové struktury to je přibližně -5·10-6 K -1 a ve dvou kolmých směrech +5·10-6 K -1 [177]. 
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Příloha D – Příspěvek jevu FPP a DNP 

 
 Ve dříve publikovaných studiích zabývajících se dynamikou spinů elektronů 
v hybridních strukturách FM/SC se velká pozornost věnuje jevu polarizace pomocí 
feromagnetického efektu blízkosti (FPP [34] [38] [117]) a dynamické polarizaci jader 
(DNP), viz kapitola 2.2.1 a [33] [116]. FPP je způsobena spinově závislým odrazem elektronů od rozhraní mezi FM a SC, který tak vede ke spontánní polarizaci spinů elektronů opticky injektovaných lineárně polarizovaným světlem. Elektronové spiny 
jsou tak polarizovány podél magnetizace feromagnetu ležící v rovině vzorku, a tedy počáteční fázový posuv je ~ 90° pro téměř kolmý dopad svazku. Spiny elektronů tedy leží rovněž v rovině vzorku. Schottkyho bariéra vytvořená mezi FM a n-typovým SC zde 
hraje roli polarizéru a spinového filtru, což je zásadní předpoklad pro vznik spinově polarizované populace elektronů [34] [35] [116]. 
 V našich vzorcích tato Schottkyho bariéra, která je pro FPP zásadní, není přítomna. Na obr. D.1(a) jsou uvedena naměřená MO data pro různé polarizace excitačního svazku pro vzorek s vrstvou (Ga,Mn)As s dopováním x ~ 14 %. Absence 
oscilujícího MO signálu pro lineárně polarizovaný excitační svazek jasně ukazuje, že 
v našich experimentálních podmínkách nedochází ke spinové polarizaci elektronů 
vlivem FPP. 

K jevu DNP, tedy dynamické polarizace jader, v hybridních strukturách FM/SC dochází působením hyperjemné interakce (viz kapitola 1.1.4) mezi opticky injektovanými spinově polarizovanými elektrony a jádry v polovodiči, a to díky přenosu vlastního úhlového momentu spinově polarizovaných elektronů na jádra SC. Podmínkou je přítomnost nenulového průmětu celkového elektronového spinu do směru vnějšího 
magnetického pole [202]. Jev DNP by se měl projevit výrazně odlišnou Larmorovou frekvencí spinů elektronů (a tedy odlišnou absolutní hodnotou Landého g-faktoru, viz 
obr. 1.7) od hodnoty na referenčním vzorku samotného GaAs. Z tohoto důvodu byla určena absolutní hodnota g-faktoru zvlášť pro každý vzorek postupem popsaným 
v kapitole 1.2.1. Na obr. D.1(b) jsou v grafu zobrazeny hodnoty Landého g-faktoru pro všechny vzorky. Jak je z grafu jasně patrné, všechny tyto hodnoty jsou přibližně rovny hodnotě elektronového g-faktoru získaného na referenčním vzorku GaAs a odpovídají hodnotě určené v [150]. Na obr. D.1(c) jsou zobrazeny dva časově rozlišené MO signály, které byly změřeny různými způsoby. První MO signál byl určen jako rozdíl křivek naměřených pro dvě kruhové polarizace excitačního svazku s opačnými helicitami,  (𝜎+ − 𝜎−)/2, což byl způsob běžně používaný v této práci. Druhý MO signál byl získán za použití fotoelastického modulátoru PEM. Jelikož PEM periodicky mění polarizaci mezi pravotočivou a levotočivou s frekvencí 50 kHz, měl by zabraňovat postupné polarizaci 
jader v substrátu jevem DNP. Jelikož jsou však oba MO signály prakticky totožné, dále 
jsou absolutní hodnoty g-faktoru podobné hodnotě pro elektrony v GaAs a navíc 
závislost fL(Bext) nejenže vykazuje lineární trend, ale zároveň prochází nulou pro Bext = 0, přisoudili jsme měřený MO signál spinům elektronů opticky injektovaných do substrátu GaAs, a to bez jakéhokoli vlivu dodatečné dynamické polarizace jader v GaAs. 
 






