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Abstrakt : Tato práce se věnuje studiu dynamiky spinové polarizace ve 
feromagnetickém polovodiči Ga1-xMnxAs s širokým intervalem nominálního 
zastoupení manganových iontů s využitím metody ultrarychlé laserové spektroskopie 
- časově rozlišené Kerrovy rotace. Nejprve bylo používané experimentální 
uspořádání optimalizováno, aby umožňovalo studium dynamiky spinově 
polarizovaných nosičů náboje fotogenerovaných v polovodiči kruhově 
polarizovanými laserovými pulzy. Zjistili jsme, že měřený signál je vyvolán spinově-
polarizovanými elektrony. Díky malé tloušťce studovaných feromagnetických filmů 
tento signál ale pravděpodobně pochází od elektronů fotogenerovaných v GaAs 
substrátu. Naměřená data nicméně ukazují, že dynamika spinu elektronů v tomto 
substrátu je značně ovlivněna blízkostí feromagnetické vrstvy na něm nanesené. 
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Abstract: This work is devoted to the investigation of a spin polarization in 
ferromagnetic semiconductor Ga1-xMnxAs with a broad nominal concentration of 
manganese ions using one method of the ultrafast laser spectroscopy – the time-
resolved Kerr rotation. At first, the experimental setup was optimized for the 
investigation of the dynamics of spin polarized charge carriers in semiconductors 
which were photo-generated by circularly polarized laser pulses. It was observed 
that the measured signal is induced by spin-polarized electrons. Due to a small 
thickness of the investigated ferromagnetic films the measured signal probably 
monitored the dynamics of fotogenerated electrons in GaAs substrate. Nevertheless, 
the measured data show that the electron spin dynamics in the substrate is 
significantly influenced by proximity effect due to the deposited ferromagnetic layer. 
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1 Předmluva 

 Současný výzkum v oblasti mikroelektroniky je zaměřen na vylepšení vlast-

ností elektronických součástek a především na zvýšení výkonu počítačů. Proto se již 

delší dobu dynamicky rozvíjí velice perspektivní odvětví elektroniky – spintronika 

(z angl. spin-based electronics), která vedle náboje nosičů proudu využívá jejich za-

tím opomíjenou čistě kvantovou vlastnost – spin. Jde o vlastní úhlový moment hyb-

nosti nosičů, se kterým je spojen magnetický moment neorbitálního původu. Blíže se 

spinem zabývá následující kapitola. 

 Přenos, zpracování a uchování informace jsou zajišťovány orientací spinů 

souboru nosičů vůči nějaké referenci, kupříkladu směru vnějšího magnetického pole. 

Jako materiál se např. v dnešních čtecích hlavách pevných disků využívají feromag-

netické kovy, ve kterých odpor může silně záviset na orientaci spinu elektronů. Sou-

časné velkokapacitní diskové jednotky ke čtení zaznamenané informace využívají 

spintronický jev obří magnetorezistenci (GMR – Giant Magnetoresistance; [1], [2]) 

nebo následně spintronické technologie [3]. Z hlediska aplikace ve spintronice je 

žádoucí účinná generace spinově orientovaných nosičů a dále dostatečně dlouhá ži-

votnost této definované orientace. V kovech jsou ale spiny nosičů silně ovlivňovány 

interakcemi se svým okolím. Proto jsou další objektem zkoumání polovodiče, který-

mi se zabývá tato práce. Jejich magnetické vlastnosti je možné ovlivnit mírou dopo-

vání magnetickými ionty, vnějším napětím nebo elektromagnetickým zářením. Jejich 

výhoda tkví také ve snadnější kompatibilitě se stávající polovodičovou elektronikou. 

 Ze skupiny tzv. „zředěných“ feromagnetických polovodičů (DMS – Diluted 

Magnetic Semiconductors) tvořených prvky (III,Mn)V je nejprozkoumanějším mate-

riálem Ga1-xMnxAs, dále jen (Ga,Mn)As [4]. Jde o vzorek GaAs obohacený o magne-

tické ionty manganu. Jeho struktuře a vlastnostem je věnována kapitola 6.  

Pro studium dynamiky spinů se standardně využívá metod časově rozlišené 

laserové spektroskopie, která nám umožňuje zkoumat ultra-rychlé děje na femto-

sekundové škále (kapitola 5). Výhoda této metody spočívá v její nedestruktivnosti 

a dále v možnosti přímého pozorování dynamiky spinů elektronů ve vzorku. 

Cílem této práce bylo rozšíření našeho poznání o podrobné studium dynami-

ky spinů elektronů ve feromagnetických polovodičích, konkrétně pro Ga1-xMnxAs 

pro široký rozsah procentuálního zastoupení manganu (3 – 14 %) a zkoumání vlivu 
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dopování magnetickými ionty manganu na dobu spinové relaxace. Součástí práce je 

také popis optimalizace uspořádání experimentu. 

První část této práce je věnována kvantové vlastnosti částic – spinu, jeho 

vlastnostem a základním interakcím, kterými je spinový stav ovlivněn. Ve třetí kapi-

tole se dále zaměřujeme na chování spinu v polovodičích a především na kontrolu 

spinové orientace pomocí elektromagnetického záření. Čtvrtá kapitola je věnována 

dynamice spinové orientace vůči nějaké referenci (např. vnějšímu magnetickému 

poli) a mechanizmům relaxace této orientace. V páté kapitole zmíníme metodu vy-

buzení definované orientace spinů a jejich následné detekce. Šestá kapitola pojedná-

vá o feromagnetickém polovodiči (Ga,Mn)As a následující část stručně shrnuje do-

savadní poznatky o spinové polarizaci v (Ga,Mn)As. V kapitole 8 uvádíme dále vý-

čet vzorků použitých v našem experimentu. Konkrétní experimentální uspořádání 

používané v této práci a výsledky měření jsou obsaženy v kapitolách 9 až 12. Nej-

prve byla provedena testovací měření na známém, z hlediska spinových vlastností 

elektronů velice dobře prozkoumaném materiálu GaAs a na základě těchto měření 

bylo optimalizováno experimentální uspořádání pro studium vzorků optimalizované 

sady (Ga,Mn)As. Shrnutí poznatků práce a jejich diskuse jsou uvedeny v kapitole 13 

a závěr práce obsahuje kapitola 14. 
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2 Spin 

 Pro pochopení studovaných dějů je nutné seznámit se s charakteristickými 

vlastnostmi spinu a jeho interakcemi s okolím, které stojí za změnami vlastností 

zkoumaných látek. Především nás zajímají podmínky, jež ovlivňují orientaci spinu 

vůči nějaké referenci, ale také procesy ztráty spinové koherence souboru nosičů elek-

trického náboje. 

 

 Spinem nazýváme vnitřní úhlový moment hybnosti nosiče náboje neorbitál-

ního původu s. Jde o dynamickou proměnnou, další stupeň volnosti částic, který v 

klasické fyzice nemá analogii. V relativistické teorii jeho existence vyplývá přímo 

z relativistické Diracovy pohybové rovnice (tato rovnice je vhodná pro popis vlast-

ností elektronů i jiných částic se spinem 1/2) [5].  

 

2.1 Vlastnosti spinu 

 Složky spinu jsou dány hermitovskými operátory 

�� =
ħ

�
��     (i = x, y, z)                                       (2.1)  

kde σi jsou Pauliho matice: 

                                �� = �0 1
1 0

�, �� = �0 −i
i 0

�, �� = �1 0
0 −1

�.                     (2.2) 

a složky splňují komutační relace  

                                          ���, ��� = iħ��    (a cyklicky dále).                             (2.3) 

Důsledkem komutačních relací je kvantování velikosti spinového momentu 

                                                      �� = ����� + 1	ħ�,                                          (2.4) 

kde �� = 1/2 pro elektrony. Velikost spinového momentu má tedy stejné jednotky 

jako Planckova konstanta [ħ] = Js. Vzhledem k pravidlům kvantování momentu hyb-

nosti (
� = ��ħ, �� = −�� … + ��), nabývá průmět spinového momentu do osy z 

pouze hodnot ± 1/2.  

 Dále je se spinovým momentem svázán magnetický moment spinového pů-

vodu:  

                                                              MS = −	γss,                                               (2.5) 

kde tzv. gyroskopický moment 
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                                              γs = −
e

me
= −1,759. 10��	C.kg	�              (2.6) 

a me je hmotnost elektronu [6].  

 

Spinový formalizmus 

 Spin nemá žádnou souřadnicovou reprezentaci a je zcela určen dvěma nezá-

vislými komutujícími operátory – velikostí spinového momentu s2 a průmětem 

do osy z sz. Jejich společné vlastní vektory |��〉 (l = 1/2, m = ± 1/2) tvoří bázi 

v reprezentaci s2, sz (tuto dvojici vektorů označujeme jako spin „nahoru“ a „dolů“). 

 

2.2 Základní interakce spinu [7] 

Magnetická interakce – tzv. dipól-dipólová interakce probíhá mezi magnetickými 

momenty dvou elektronů, které se nacházejí poblíž sousedních stěn krystalových 

buněk. Jde o velice slabou interakci, která takřka nemá vliv na spiny elektronů 

v polovodiči. 

 

Spin-orbitální interakce (SO) – Elektron, který se pohybuje ve vnějším elektrickém 

poli (např. v poli okolních elektronů) rychlostí v indukuje magnetické pole 

     � =
�

c
�� × �	               (2.7) 

kde B je indukce magnetického pole, c představuje rychlost světla a E intenzitu elek-

trického pole. S magnetickým polem dále interaguje magnetický moment spinového 

původu. Je tedy zřejmé, že jakékoli elektrické pole (statické nebo v čase proměnné) 

působí na spin pohybujícího se elektronu. Význam spin-orbitální interakce silně roste 

s rostoucí hmotností atomu (pro rostoucí atomové číslo Z) [7]. 

 Spin-orbitální interakce je patrná z relativistické opravy Diracova rovnice 

pro pohyb částice se spinem 1/2 v konstantním magnetickém poli: 

         � = �
�	e��

�me
+ e���−�� ∙ �+���              (2.8) 

kde potenciály A a A0 (�� = −
�e�

�πε��
) popisují vnější elektromagnetické pole, člen – 

Ms·B popisuje interakci spinového momentu s magnetickým polem a HSO představu-

je spin-orbitální interakci. 

                                      �� ∙ � =
�ħ

�me
� ∙ �, ��� =

�

�me
��

��

��
� ∙ �                         (2.9) 
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V případě SO využíváme vztahu pro sféricky symetrický potenciál ∇� =
�

�

��

��
 [5] 

(další dvě relativistické opravy, hmotnostní a Darwinovu, pro účely této práce neu-

važujeme). Zlomek 
�ħ

�me
= µ

�
 označíme jako Bohrův magneton a průmět (Ms)z nabý-

vá hodnot právě ± µB. 

 

Výměnná interakce – Mezi dvěma elektrony dochází ke coulombické interakci. Vý-

měnná interakce je díky Pauliho vylučovacímu principu spinově závislá a je tedy 

zodpovědná za feromagnetizmus. Polovodiče mají oproti kovům nízkou koncentraci 

volných nosičů, avšak výměnná interakce nabývá na důležitosti v magnetických po-

lovodičích (jako je CdMnTe) a na přechodu feromagnet-polovodič. 

 

Hyperjemná interakce – Jedná se o magnetickou interakci mezi elektronem a spinem 

jádra. Jestliže jádra v krystalové mřížce mají nenulový polarizovaný spin, odpovídá 

hyperjemná interakce existenci efektivního magnetického pole působícího na spiny 

elektronů. V GaAs by takové pole v případě 100% polarizace jader dosahovalo in-

tenzityaž několika T. Dále se touto interakcí taktéž zabýváme v kapitole o mecha-

nizmech relaxace spinů elektronů v polovodičích. 
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3 Spin v polovodičích 

3.1 Pásová struktura polovodičů 

 Na rozdíl od volných nosičů na elektron v polovodiči působí periodický po-

tenciál krystalové mřížky. Dochází k modulaci rovinné vlny elektronu a vlnová 

funkce nabývá tvaru Blochovy funkce: 

��,� = ��,�exp��� ∙ �	                                        (3.1) 

kde uk,n(r) je modulační periodická funkce s periodou krystalové. 

 V binárních polovodičích (např. GaAs) tvoří horní valenční pásy p-orbitaly 

aniontů, spodní pásy vodivostního pásu mají symetrii s-orbitalů kationtů. Je tedy 

zřejmé, že vodivostní pás je v bodě Γ (střed Brillouinovy zóny) dvakrát degenerova-

ný a valenční pás šestkrát. Vlivem SO dojde k sejmutí degenerace, v kubických po-

lovodičích se odštěpí čtyřikrát degenerovaný pás těžkých a lehkých děr (HH, LH) a 

dvakrát degenerovaný spin-orbitálně odštěpený pás. V případě polovodičů s hexago-

nální symetrií vzniknou tři dvakrát degenerované pásy – HH, LH a SO lehkých děr 

(obr. 3.1) 

 

Obr. 3.1 Pásová struktura v polovodičích. Závislost energie na vlnovém vektoru 

krystalové mřížky. CB – vodivostní pás (s-orbitální symetrie vlnových funkcí ve 

vodivostním pásu s momentem hybnosti j =1/2), HH – pás těžkých děr, LH – pás 

lehkých děr, SO – pás lehkých děr spin-orbitálně odštěpený o energii ∆SO, oba 

s vlnovými funkcemi o symetrii p-orbitalů a j = 3/2 [8], [9]. 
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3.2 Spin v konstantním magnetickém poli 

Při pohybu elektronu ve vnějším homogenním magnetickém poli na něj pů-

sobí magnetická (Lorentzova) síla �� = e�� × �	, která mění velikost a směr vekto-

ru rychlosti elektronu a výsledkem je kruhová trajektorie v rovině kolmé ke směru 

magnetického pole. 

Zeemanovo štěpení 

 Jestliže je atom v přítomnosti vnějšího magnetického pole pozorován Zeema-

nův jev (Zeemanovo štěpení. V magnetických polovodičích je způsoben především 

sinou výměnou interakcí a ionty Mn. 

 Pro popis chování spinu v magnetickém poli vyjdeme z Diracovy rovnice 

(2.8). Pro slabé magnetické pole bude člen e�� = −
�e�

�����
 a člen A2 lze zanedbat. 

Vezmeme-li magnetické pole ve směru osy z B = (0,0,Bz), dostaneme hamiltonián 

pro částici se spinem v magnetickém poli 

                                           � = � +�� = � − � ħ

�

e

m
�� ∙ ��                             (3.1) 

kde g označuje základní materiálový parametr - Landého g faktor udávající interakci 

volné částice mající spin s externím magnetickým polem a lze ho vyjádřit 

� = 1 +
!
!"�"�
�"�	#
#"�

�!
!"�
                                    (3.2) 

kde j, s, l vyjadřují standardní kvantová čísla [10]. Např. pro elektron dosazujeme: s 

= 1/2, j = |l ± 1/2|, l = 0, 1, 2,..., pro částici s nulovým spinem je g = 1. Navíc se g 

faktor pro volnou částici liší od částice v pevné látce (příklad: g faktor elektronu ve 

vakuu je roven 2,0023 a pro elektrony v GaAs za nízké teploty má hodnotu -0,44). 

 Přítomnost magnetického pole vyvolá změnu energetických hladin. Z poru-

chového počtu získáme tedy celkovou energii částice 

� = ��! − ħ �! +
�

�
�± � �ħ

�$�

�                               (3.3) 

Jak je patrné, doje k symetrickému rozštěpení energetické hladiny na dva podpásy 

pro opačné spiny. Rozdíl jejich energií závisí na g faktoru a na velikosti magnetické-

ho pole 

∆� = � �ħ

�%�

�                                              (3.4) 
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g faktor tedy udává míru Zeemanova rozštěpení elektronových stavů v magnetickém 

poli (typicky v jednotkách meV). 

 Při přesnějších výpočtech je nutné započítat i vliv SO interakce. Následně 

dojde, vedle sejmutí degenerace hladin, také k mírnému posunu nedegenerovaných 

hladin. 

 

 Jestliže na polovodič dopadne kruhově polarizované světlo, excituje do vodi-

vostního pásu spinově polarizované elektrony (ve valenčním pásu vzniká díra 

s opačným spinem, ale vlivem silné SO interakce spin díry velice rychle relaxuje, 

proto se jimi dále nebudeme podrobněji zaobírat) a přiložením magnetického pole se 

spin díky Zeemanovu rozštěpení energetických hladin nachází v superpozici vlast-

ních stavů. Ty jsou standardně označovány jako spin „nahoru“ a spin „dolů“, zde 

jdou reprezentovány právě dvěma rozštěpenými hladinami. Spinový stav elektronu 

se s časem mění, tj. v čase se vyvíjí superpozice vlastních stavů. Na tento vývoj je 

možné hledět semiklasicky jako na precesi vektoru spinu v rovině kolmé na směr 

magnetického pole s Larmorovou frekvencí  L  

 & = � '�

ħ
�                                                (3.5) 

jako je naznačeno v obrázku  3.2. Zde lze průmět do osy x vyjádřit jako průběh har-

monické funkce [5]. 

 

Obr. 3.2 Schéma spinové precese v rovině xy vyvolané magnetickým polem apliko-

vaným ve směru osy z. 

 

3.3 Optická spinová orientace 

 Nejúčinnějším způsobem jak vygenerovat neboli injektovat nerovnovážnou 

spinovou orientaci v polovodiči je mezipásovou absorpcí kruhově polarizovaného 

světla. Průmět úhlového momentu hybnosti fotonu pravotočivě (resp. levotočivě) 

polarizovaného světla má hodnotu -1 (resp. + 1). Po absorpci fotonu je úhlový mo-

ment hybnosti rozdělen mezi .fotoexcitovaný elektron a díru, a to podle výběrových 

pravidel. 
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Výběrová pravidla 

 Při interakci polovodiče s vnějším elektromagnetickým zářením může pro 

vhodně zvolené energie fotonů dojít k absorpci záření a následné excitaci elektronů 

z valenčního pásu do vodivostního pásu. Stavy elektronu v objemovém polovodiči 

jsou dány velikostí celkového momentu hybnosti J2 a jeho průmětem do osy kvanto-

vání Jz. Polarizační stav fotonu udává průmět jeho úhlového momentu hybnosti 

do směru vlnového vektoru. Pro levotočivě, značíme σ+ (resp. pravotočivě, σ -), kru-

hově polarizované světlo nabývá tento průmět hodnoty + ħ (resp. – ħ). Pro σ+ (resp. 

σ -) tedy získáme odpovídající kvantová čísla "�" = +1 (resp. "�	 = −1) [9]. 

 Aby byla splněna podmínka zachování průmětu celkového momentu hybnosti 

soustavy Jz foton – elektron, jsou povolené pouze přechody, při nichž dojde ke změ-

ně spinu elektronu o ± 1. Podle Fermiho zlatého pravidla je dána pravděpodobnost 

přechodu mezi povolenými elektronovými stavy za jednotku času tímto vztahem: 

#�→� =
�π

ħ
|%1|&|2'|�(��� − �� − ħ ��	                             (3.6) 

kde W je operátor vnější poruchy vyvolávající přechod z hladiny 1 na hladinu 2 [5].  

 Aplikujeme-li Fermiho zlaté pravidlo na optické mezipásové přechody 

ve sféricky symetrickém polovodiči, dostaneme pro levotočivě kruhově polarizované 

světlo tyto povolené optické přechody: 

| (
�

, −
�

�
〉 → | �

�
,
�

�
〉 přechod z pásu lehkých děr do vodivostního pásu 

| (
�

, −
(

�
〉 → | �

�
, −

�

�
〉 přechod z pásu těžkých děr do vodivostního pásu 

| �
�

, −
�

�
〉 → | �

�
,
�

�
〉 přechod z pásu SO odštěpených lehkých děr do vodivostního pásu 

a pro pravotočivě kruhově polarizované světlo: 

| (
�

,
�

�
〉 → | �

�
, −

�

�
〉 přechod z pásu lehkých děr do vodivostního pásu 

| (
�

,
(

�
〉 → | �

�
,
�

�
〉 přechod z pásu těžkých děr do vodivostního pásu 

| �
�

,
�

�
〉 → | �

�
, −

�

�
〉 přechod z SO odštěpených lehkých děr do vodivostního pásu. 

 Na obrázku 3.3 jsou jednotlivé povolené přechody mezi danými pásy znázor-

něny šipkami označenými odpovídající helicitou světla. Výpočtem relativní pravdě-

podobnosti přechodu získáme například pro pravotočivě kruhově polarizované světlo 

třikrát větší pravděpodobnost přechodu ze stavu ve valenčním pásu s průmětem mo-

mentu hybnosti Jz = 3/2 do stavu ve vodivostním pásu s Jz = +1/2, než jaká přísluší 
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přechodu ze stavu ve valenčním pásu s Jz = +1/2 do stavu ve vodivostním pásu s Jz = 

-1/2. V obrázku 3.3 jsou nevyplněnými šipkami naznačeny také přechody vyvolané 

lineárně polarizovaným světlem. Relativní pravděpodobnosti těchto přechodů z pásu 

lehkých děr jsou dvakrát větší než excitace z pásu SO odštěpených lehkých děr, 

ovšem přechod do koncového stavu ve vodivostním pásu se spinem nahoru je pro 

různý počáteční stav stejně pravděpodobný jako přechod do stavu se spinem dolů. 

Výsledná polarizace tedy vyjde nulová, proto se zde lineárně polarizovanému světlu 

nebudeme podrobněji věnovat. 

 

Obr. 3.3: 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 odpo-

vídající elektronové stavy |", "�〉, čísla u šipek jsou relativní pravděpodobnosti pře-

chodu mezi danými pásy pro danou polarizaci světla. Nevyplněné šipky označují 

lineárně polarizované světlo vyvolávající přechod z pásu lehkých děr [9]. 

 

Stupeň polarizace [11] 

 Po dopadu elektromagnetického záření o energii fotonu větší než šířka zaká-

zaného pásu polovodiče dojde ke generaci nerovnovážné koncentrace nosičů. Z pře-

dešlé podkapitoly vyplývá, že při dopadu kruhově polarizovaného světla jsou navíc 

tyto nosiče spinově polarizované podél směru vlnového vektoru. Převládající spino-

vou orientaci v bodě Г Brillouinovy zóny určíme podle vztahu pro tzv. stupeň polari-

zace 

) ≡
�↑	�↓

�↑"�↓
                                                   (3.7) 

kde ! ↑ představuje koncentraci stavů se spinem nahoru a ! ↓ značí koncentraci elek-

tronů se spinem dolů. Podle výše zmíněných výběrových pravidel získáme např. pro 
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levotočivě kruhově polarizovaný foton s energií odpovídající šířce zakázaného pásu 

stupeň polarizace P = (3 – 1)/(3 + 1) = 50 %. Pro energie fotonu vyšší než je šířka 

zakázaného pásu dochází k excitaci elektronů do vodivostního pásu mimo Г bod 

a pravděpodobnosti přechodu jsou poněkud modifikovány, neboť polovodič už nelze 

považovat za sféricky symetrický. To má za následek mírný pokles stupně spinové 

polarizace (např. při excitaci ve vzorku GaAs přibližně 200 meV nad dno vodivost-

ního pásu je P = 46 %). 
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4 Dynamika spinu v polovodičích 

 Studium dynamiky spinů v polovodičích je velice zásadní jak pro základní 

vědecký výzkum, tak i pro budoucí aplikace. Hlavním požadavkem je především 

doba života spinové orientace dostatečně dlouhá na to, aby byly s informací nesenou 

spinovou orientací provedeny patřičné logické operace (toho se využívá v kvanto-

vých počítačích) nebo aby tato informace byla přenesena na makroskopickou vzdá-

lenost (např. v polem řízených spinových tranzistorech – SFET [3]). Z toho důvodu 

nás velice zajímají feromagnetické materiály a podmínky, při kterých je pozorována 

doba života spinové koherence na nanosekundových škálách. Co se týče mechani-

zmů relaxace spinů, neexistuje zatím jednotná teorie zahrnující všechny vlivy. Proto 

se na základě výzkumu vědců z celého světa této problematice věnujeme z různých 

pohledů v kapitole 5. 

4.1 Spinová relaxace [7] 

 Po fotogeneraci nerovnovážné spinově polarizované populace dochází 

v průběhu času ke ztrátě počáteční spinové orientace. Tento proces je často označo-

ván jako „spinová dekoherence“ a je způsoben fluktuacemi efektivního magnetické-

ho pole v čase indukované díky SO nebo od výměnné interakce. Proměnné efektivní 

magnetické pole je charakterizováno průměrnou frekvencí precese spinů � a kohe-

renčním časem τc – doba, ze jakou dojde ke ztrátě spinové koherence. 

 Jak jsme ukázali v kapitole 2.3, spin v magnetickém poli koná precesní pohyb 

s osou rotace rovnoběžnou se směrem magnetického pole. Doba τc tedy udává časový 

interval, během kterého se směr magnetického pole nemění. Po uplynutí této doby se 

směr i velikost magnetického pole mění náhodně a spin preceduje kolem nové osy 

rotace. Po několika procesech změny směru magnetického pole dojde ke ztrátě pů-

vodní spinové orientace. 

 

4.2 Mechanizmy spinové relaxace v magnetických polovodičích [7], 

[12] 

 Pro pochopení dynamiky spinů v různých materiálech je nezbytná znalost 

procesu ztráty spinové koherence. Existuje několik mechanizmů relaxace spinů vo-

divostních elektronů v polovodičích (následující podkapitola).  Vlivu jednotlivých 
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relaxačních mechanizmů velice závisí na vlastnostech daného polovodiči (dopování) 

a na teplotě, při níž je experiment prováděn. 

Dyakon-Perel 

 Tento relaxační mechanizmus se vyskytuje v polovodičích bez středu symet-

rie. Většinou je dominantním mechanizmem v polovodičích se „středně“ širokým 

zakázaným pásem při vyšších teplotách (pro GaAs je při teplotě 300 K Eg = 1,42 

eV). Díky chybějícímu středu symetrie dochází k sejmutí degenerace energetických 

hladin, které se rozštěpí na dvě hladiny odpovídající opačným spinům. Rozštěpení 

vodivostního pásu pro k ≠ 0 lze popsat vnitřním efektivním polem indukovaným SO. 

Intenzita tohoto pole může dosahovat i 1000 T a jeho velikost a směr se mění vlivem 

rozptylu, neboť silně závisí na vlnovém vektoru elektronu k. Spiny elektronů tedy 

rotují kolem proměnné osy rotace rovnoběžné s tímto proměnným efektivním mag-

netickým polem. 

 

Elliott-Yafet 

 Vyskytuje se u polovodičů s malou energií zakázané oblasti, v polovodičích 

se středem symetrie (Si, Ge) nebo se silnou spin-orbitální interakcí. Vlivem SO nelze 

vlnové funkce elektronů rozdělit na čistě spinovou a čistě orbitální část, a tedy daný 

spinový stav je popsán vlnovou funkcí obsahující i stav s opačným spinem. Existuje 

tedy jistá pravděpodobnost změny spinu vlivem spinově necitlivého rozptylu. 

 

Bir-Aronov-Pikus 

 V silně p-dopovaných polovodičích dochází za nízkých teplot k výměnné 

interakci mezi elektrony a děrami. Indukuje se přitom fluktuující lokální magnetické 

pole, s nímž spin elektronu interaguje. 

 

Hyperjemná interakce 

 K této interakci dochází mezi spinem elektronu a spinem jader. Nejvíce se 

projevuje u lokalizovaných elektronů (na donorech nebo v nanostrukturách). Vzhle-

dem k tomu, že jde o velice slabou interakci, při orientaci jader je malá pravděpo-

dobnost zpětné depolarizace a jádra mohou tak sloužit jako médium pro uchovávání 

koherentní informace. 
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4.3 Charakteristické doby spinové relaxace a rozfázování [9], [12] 

 Pro veškeré spintronické aplikace je doba spinové koherence velice důležitým 

parametrem (např. v kvantových počítačích je požadováno, aby za tuto dobu bylo 

provést řádově 104 – 106 logických operací). 

 

 Spinová polarizace nosičů náboje je před jejich excitací typicky nulová. 

Jestliže na polovodič dopadne kruhově polarizované světlo, z výběrových pravidel 

(kapitola 3.3) vyplývá, že dojde k excitaci elektronů z valenčního do vodivostního 

pásu a takto generovaná nerovnovážná populace elektronů je spinově polarizovaná. 

Ve vzorku tak vzniká nerovnovážná makroskopická magnetizace, jejíž časový vývoj 

vede k opětnému nabytí rovnovážného stavu, tedy k minimalizaci celkové energie 

systému (např. rekombinací elektronů zpět do valenčního pásu). 

 Rovnováhy může systém dosáhnout jak energetickou relaxací spinu (mezipá-

sovou rekombinací), tak také ztrátou koherence fáze mezi spiny navzájem (mluvíme 

pak o ztrátě spinové koherence, rozfázování spinů). Doba života elektronu s jakouko-

li orientací spinu ve vodivostním pásu se označuje τr a doba života spinové polariza-

ce τs. 

 Jestliže v případě spinové koherence τs způsobují relaxační mechanizmy ex-

ponenciální průběh spinové polarizace, lze pro její popis využít časové konstanty T1 

a T2. T1 odpovídá době, za kterou soubor spinů dosáhne rovnovážného stavu s krysta-

lovou mříží, to znamená, kdy nosiče náboje zrekombinují a vytratí se celková mag-

netizace (neboli doba spinové relaxace). V přítomnosti magnetického pole, kdy do-

chází k rozštěpení hladin, obsadí spiny orientované ve směru magnetického pole ji-

nou energetickou hladinu než opačně orientované spiny. Minima celkové energie 

tedy systém dospěje nestolením rovnováhy mezi oběma hladinami. Jak již bylo zmí-

něno v kapitole 3.2, lze tento vývoj chápat jako oscilaci mezi zeemanovsky rozštěpe-

nými hladinami. Ke změně energie je za potřebí nějakého neelastického procesu, 

např. interakce spinu s fononem. 

 Doba T2 udává čas, za který dojde k nevratné ztrátě původní orientace soubo-

ru spinů vlivem časové a prostorové fluktuace efektivního magnetického, neboli jde 

o časový interval, kdy je vzájemný fázový rozdíl spinů nulový. Ke ztrátě fáze může 

přispět i jen nějaký elastický proces způsobující kupříkladu skokovou změnu fáze 

nebo nehomogenitu precesní frekvence. 
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 Definice a interpretace obou dob charakterizujících spinovou koherenci vy-

plývá z Bloch-Toreyových rovnic (4.1) popisujících časový vývoj (precesi, útlum 

a difúzi) magnetizace v magnetickém poli ��*	 = ��++�)�*	. Zde je statická po-

délná složka B0 rovnoběžná s osou z a oscilující časově závislá příčná komponenta 

B1(t) je na osu z kolmá. 

∂*�

∂+
= ,�� × �	, −

*�

-�
+ -∇�.,, 

∂*�

∂+
= ,�� × �	. −

*�

-�
+ -∇�..,                                 (4.1) 

∂*�

∂+
= ,�� × �	� −

*�	*�
�

-�
+ -∇�.�, 

kde , = � μB

ħ
 značí elektronový gyromagnetický poměr, D je difúzní koeficient 

a .�
� = /�� vyjadřuje termální rovnovážnou magnetizaci se statickou susceptibilitou 

systému χ. 

 V rámci výše zmíněného zavedení obou charakteristických dob lze T1 také 

chápat jako úbytek longitudiální magnetizace a analogicky T2 udává úbytek transver-

zální složky magnetizace. Z hlediska teoretických výpočtů je snazší získat dobu T1, z 

experimentu naopak lze snadno určit dobu T2. Velikost obou dob se v polovodičích 

typicky pohybuje v řádech desítek ps. 

 Většinou však není možné od sebe oba časy striktně rozlišit, z toho důvodu je 

možné se setkat také s označením 0�∗. Tato doba spinové koherence lépe popisuje 

reálný systém spinů, ale, na rozdíl od T2, udává vratné rozfázování souboru spinů 

(může být způsobené třeba prostorovými nehomogenitami efektivního magnetického 

pole). Pro vodivostní elektrony v polovodičích však uvažujeme přiblížení 0�∗ = 0�. 
Dále v izotropních materiálech, kde jsou elektrony volné, můžeme T2 ztotožnit s T1. 

Celkem jsou v době 0�∗obsaženy obě doby T1 a T2, někdy také rekombinační čas τr. 
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5 Metody ultra-rychlé laserové spektroskopie 

 Jak jsme zmínili v předešlé podkapitole, doba spinové koherence se většinou 

pohybbuje na pikosekundové škále, proto je nutné pro studium dynamiky spinů pou-

žít vhodnou metodu. Jako účinný experimentální nástroj se jeví využití ultra-

krátkých laserových pulzů, které umožňují monitorování rychlých dějů s rozlišením 

až desítek fs. 

 Mezi optické metody patří např. časově rozlišené (dvousvazkové) experimen-

ty, jako je [13]: 

•  časově rozlišená luminiscence (TRPL – z angl. Time Resolved Photolumines-

cence), která studuje dynamiku spinově polarizovaných nosičů pomocí moni-

torování doznívání stupně kruhové polarizace fotoluminiscenčního signálu 

•  časově rozlišená Faradayova rotace (TRFR – z angl. Time Resolved Faraday 

Rotation) je založena na magnetických účincích spinově polarizovaných elek-

tronů (Faradayův jev), které vedou ke stočení polarizační roviny lineárně po-

larizovaného sondovacího svazku 

•  časově rozlišená Kerrova rotace (TRKR – z angl. Time Resolved Kerr Rotati-

on) je metoda analogická k TRFR, ovšem v reflexní geometrii využívá 

Kerrova jevu 

•  časově rozlišená diferenciální reflektivita (TRR – angl. Time Resolved Re-

flectivity), kde je studována doba života foto-excitovaných nosičů a další me-

tody.  

 

 Jejich výraznou výhodou je nedestruktivní měření vzorku, což umožňuje 

opakované měření na témže vzorku za jiných podmínek pokusu. Umožňují zároveň 

generaci spinově polarizovaných nosičů i přímou detekci dynamiky takto foto-

excitovaných nosičů. 

 Vzhledem k vlastnostem námi studovaných vzorků (jde o vzorky na nepro-

pustném substrátu) se zde podrobněji budeme zabývat experimenty realizovanými 

v reflex-ním uspořádání, při aplikaci vnějšího magnetického pole ve Voigtově geo-

metrii (k⊥H). 
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5.1 Metoda excitace a sondování 

 Principem metody je interakce elektromagnetického záření se vzorkem a ná-

sledná změna optických nebo magneto-optických vlastností materiálu. Laserem ge-

nerovaný silný excitační svazek s energii rovnou nebo větší, než je energetický zaká-

zaný pás polovodiče Eg, dopadá na vzorek a opticky v něm generuje nerovnovážnou 

koncentraci nosičů proudu. Pokud je tento paprsek kruhově polarizovaný, je podle 

výběrových pravidel (kapitola 3.3) foto-generovaná populace nosičů definovaně spi-

nově polarizovaná (určení stupně polarizace udávajícího podíl spinů zorientovaných 

daným směrem je popsáno v kapitole 3.4). V materiálu tak vznikne nosiči indukova-

ný magnetický moment. Pokud je dále přiloženo příčné magnetické pole, začně tento 

moment oscilovat a jeho velikost doznívá s časovou konstantou τs [11]. 

 Do stejného místa na vzorku je fokusován druhý, slabší sondovací svazek, 

obvykle lineárně polarizovaný, nejčastěji stejné vlnové délky jako excitační svazek1. 

Nastavením různého vzájemného zpoždění sondovacího a excitačního svazku, které 

je možné kontrolovat zpožďovací dráhou umístěnou v jednom ze svazků, lze sledo-

vat změny ve vlastnostech materiálu způsobených dopadem silného svazku (obr. 

5.1). Díky přítomnosti magnetického pole libovolného původu je sondovací svazek 

(v našem případě) ovlivněn optickým Kerrovým jevem (kapitola 5.2), v důsledku 

kterého je stočena rovina polarizace lineárně polarizovaného světla. Sledováním ča-

sového vývoje signálu Kerrovy rotace a diferenciální reflektivity získáme časový 

průběh ztráty spinové koherence a doznívání foto-indukovaných změn optických 

vlastností vzorku. Detekce je zprostředkovaná polarizačně citlivým optickým můst-

kem (podrobné uspořádání experimentu je popsáno dále). 

 

                                                           
1 Využitím různých vlnových délek v metodě excitace a sondování se zabývá např. [14]. 
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Obr. 5.1: Schéma metody excitace a sondování. Na vzorek dopadá silnější excitační 

svazek a změnu vlastností vzorku sleduje slabší sondovací svazek. Zpožďovací drá-

hou je možné nastavit vzájemné zpoždění jejich dopadu na vzorek. 

 

 Často se provádí současné měření TRKR a TRR, jež umožňuje monitorování 

magnetooptických jevů zároveň se změnou reflektivity vzorku (dynamiky nosičů 

náboje). Časově rozlišená diferenciální reflektivita odráží změnu komplexního inde-

xu lomu po dopadu silného budícího svazku. Index lomu se může měnit z různých 

důvodů, např. mnohočásticovými jevy vedoucími k renormalizaci šířky zakázaných 

pásů, absorpcí elektromagnetického záření na volných nosičích nebo obsazením sta-

vů ve vodivostním pásu, následné saturaci absorpce spojené se změnou odrazivosti 

vzorku. Principům měření TRKR a TRR se věnujeme v dalších podkapitolách. 

 

5.2 Magnetooptický Kerrův jev  

(MOKE – angl. Magneto-Optical Kerr Effect; poprvé byl popsán roku 1875 skot-

ským fyzikem Johnem Kerrem.) 

 Tento nelineární jev vzniká v izotropních látkách, které jsou umístěny do 

magnetického pole, nebo je magnetické pole indukováno uvnitř nich. Z důvodu pří-

tomnosti magnetického pole vzniká magnetické anizotropie a následně anizotropie 

optická. Změna indexu lomu ∆N silně závisí na intenzitě daného magnetického pole. 

Výsledkem je stočení roviny polarizace lineárně polarizovaného dopadajícího světla, 

jak je naznačeno na obr. 5.2. 
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Obr. 5.2: Stočení roviny polarizace o úhel θK lineárně polarizovaného světla vlivem 

Kerrova jevu. Ve vzorku je přítomno magnetické pole libovolného původu. 

 

 Podle toho, zda leží vektor magnetizace kolmo ke vzorku (angl. out-of-plane) 

nebo v rovině vzorku (angl. in-plane) a dále podle jeho polohy vůči rovině dopadu 

paprsku rozlišujeme mezi polárním (out-of-plane, M ∥ s rovinou dopadu), longitudi-

álním (in-plane, M ∥ s rovinou dopadu) a transverzálním jevem (in-plane, M ⊥ s ro-

vinou dopadu), jak je názorně ukázáno na obrázku 5.3 [15]. 

 

Obr. 5.3: Různé geometrie magneto-optického Kerrova jevu: (a) polární, (b) longitu-

diální, (c) transverzální geometrie; E je složka intenzity elektrického pole, indexy i 

a r označují dopadající, resp. odraženou vlnu a indexy s a p příslušnou polarizaci 

světla [15]. 

 

 Longitudálního uspořádání studia magnetooptického Kerrova jevu se často 

využívá k určování hloubkového profilu magnetických vlastností v blízkosti povrchu 

materiálů se středem symetrie. Polární Kerrův jev je naopak základním principem 

pro čtení dat z magnetooptických disků [15]. 

 Vzhledem k tomu, že je index lomu absorbujícího prostředí svázán s koefici-

entem absorpce přes Kramerovy-Krönigovy dispersní relace [16], [10], je stočení 

roviny polarizace také ovlivněno změnou absorpčního koeficientu způsobené efek-
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tem rozdílného plnění dvou rozštěpených energetických hladin odpovídajících opač-

ně orientovaným spinovým stavům. Jedním z jevů, který vedle MOKE přispívá 

k signálu změnou absorpce materiálu, je magnetický kruhový dichroismus (MCD – 

angl. Magnetic Circular Dichroism). Rozložíme-li lineární polarizaci dopadajícího 

paprsku do báze kruhově polarizovaného, MCD způsobí změnu absorpčního koefici-

entu, který je různý pro tyto polarizace. Výsledkem je obecně eliptická polarizace 

odraženého svazku. 

 Oba tyto jevy závisí lineárně na intenzitě magnetického pole a jsou společně 

zahrnuty ve výrazu pro tzv. komplexní Kerrův jev 12. Úhel stočení polarizační roviny 

udává reálná část 12, jež odpovídá MOKE, imaginární část pak vyjadřuje změnu elip-

ticity způsobenou efektem MCD. Vzhledem ke geometrii foto-indukované magneti-

zace v našem experimentu nás zajímá úhel stočení pro komplexní polární Kerrův jev 

12/ =
i01

0�	�
                                                   (5.1) 

kde N je standardně komplexní index lomu bez přítomnosti magnetického pole a Q 

označuje tzv. Voigtův parametr zahrnující změny indexu lomu a absorpce pro opačné 

polarizace světla. Jelikož je Q lineární v magnetizaci, při překlopení vektoru magne-

tizace změní Q znaménko [17]. 

 Vedle výše zmíněného MOKE a MCD existují další příspěvky k celkovému 

signálu, zde uveďme především magnetický lineární dvojlom (MLB – angl. Magne-

tic Linear Birefringence) a magnetický lineární dichoismus (MLD – angl. Magnetic 

Linear Dichroism) MLB mění elipticitu a MLD stáčí rovinu polarizace polarizova-

ného paprsku. Celkový průběh signálu ovlivněného v různé míře příspěvky všech 

těchto magnetooptických jevů zaznamenáváme pomocí polarizačně citlivého detekč-

ního zařízení.  

 

5.3 Časově rozlišená diferenciální reflektivita 

 Jak již bylo zmíněno výše, z různých důvodů, jako je kupříkladu zaplnění 

stavů ve vodivostním pásu v důsledku ozáření materiálu a s tím spojená saturace ab-

sorpce nebo absorpce na volných nosičích vede ke změěa komplexního indexu lomu 

∆N), čímž dochází ke spinově nezávislé změně odrazivosti materiálu ∆R. V tomto 

signálu je tedy obsažena informace o dynamice foto-excitovaných nosičů, především 

elektronů. Měřený signál dále normujeme statickou reflektivitou R0 získanou osvět-



22 
 

lením vzorku pouze slabým sondovacím svazkem. Výsledný signál lze tedy vyjádřit 

jako 

∆2

2�
=

�∆0

0�	�
                                                  (5.2) 

Průběh signálu TRR v čase je získán měřením dat pro různé časové zpoždění sondo-

vacího a excitačního svazku a odpovídá doznívání nerovnovážné populace nosičů 

náboje ve vzorku. Podrobnější rozbor této metody je uveden např. v [17] nebo [11]. 

 

Optický můstek [17] 

 Úhel stočení roviny polarizace vlivem komplexního Kerrova jevu je obvykle 

velice malý, čili detekovaný signál se mění jen nepatrně. Aby bylo možné malé změ-

ny polarizace odraženého paprsku zaznamenávat, využívá se optického můstku. Ten 

sestává z půl-vlnné destičky, polarizačního děliče, který rozdělí dopadající polarizaci 

na s a p polarizaci, a ty jsou pak následně odděleně detekovány. Tímto postupem 

jsou mezi obě ramena rovnoměrně rozděleny i fluktuace laseru. 

 Rozdílem intenzit z obou detektorů přímo získáme informaci o stočení roviny 

polarizace, neboť nakloněním vektoru elektrické intenzity získáme jinak velké složky 

s a p (dochází jakoby k „přelévání“ intenzity mezi rameny optického můstku). Při 

měření změny elipticity se před půl-vlnnou destičku navíc předsazuje destička čtvrt-

vlnná, která z báze kruhově polarizovaného světla vytvoří bázi dvou na sebe kol-

mých lineárně polarizovaných složek dále rozdělených do dvou ramen optického 

můstku stejně jako u Kerrovy rotace. Výhoda rozdílového signálu je, že se fluktuace 

způsobené nestabilitou laseru odečte a výsledný šum je menší. 

 Naopak součtem obou signálů získáme celkovou intenzitu odraženého světla, 

tedy reflektivitu vzorku vypovídající o dynamice nadbytečné populace nosičů. Bohu-

žel, při sečtení signálu se šum z obou ramen také sečte. 

 Před samotným měřením se ještě přistupuje k „vyvážení“ můstku. Na vzorek 

dopadá opět pouze slabý sondovací lineárně polarizovaný vzorek, jehož polarizační 

rovina je půl-vlnnou destičkou otočena tak, že se intenzita rozloží rovnoměrně do 

obou ramen můstku a každý detektor by měl zaznamenávat polovinu z celkové in-

tenzity. Vyvážení můstku dále spočívá v korigování drobných odchylek šedým fil-

trem umístěným v jednom z ramen můstku pro dorovnání intenzit z obou detektorů. 

Tím získáme jakousi „referenční nulu“ ke které vztahujeme změny signálu, k nimž 

dochází v důsledku dopadu silného excitačního pulzu na vzorek. 
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6 Feromagnetické polovodiče 

 Feromagnetické uspořádání v kovových materiálech je již velice podrobně 

prozkoumáno a podloženo teoretickými výsledky, naopak v současné době stále pro-

bíhá intenzivní studium feromagnetizmu v polovodičích, neboť neexistuje komplexní 

teorie vzniku feromagnetizmu v těchto materiálech a názory na tento fenomén se 

dosti různí. Přesto zde stručně nastíníme fundamentální principy a vlastnosti fero-

magnetizmu kovů, které nám pomohou alespoň z části pochopit současné teorie fe-

romagnetizmu v polovodičích. 

 

 Feromagnetické látky mohou i při nulovém vnějším magnetickém poli vyka-

zovat feromagnetické (paralelní) uspořádání magnetických momentů. Tuto vlastnost 

má materiál pouze tehdy, pokud je jeho teplota nižší než tzv. Curieova teplota TC, při 

které dochází k fázovému přechodu II. druhu z paramagnetického stavu do feromag-

netického. Tehdy se magnetické momenty lokálních oblastí (domén) paralelně srov-

nají a v materiálu vzniká makroskopická magnetizace definovaná jako magnetický 

moment jednotkového objemu. Pro případ, kdy by nebyly všechny domény oriento-

vány stejným směrem, je možné aplikovat slabší vnější magnetické pole, a tím mag-

netizaci látky saturovat [10].  

 Ve feromagnetickém krystalu existuje energie, jejímž působením se magneti-

zace snaží orientovat do vybraných krystalografických směrů, které nazýváme směry 

snadné magnetizace. Po vyrovnání magnetických domén a nastolení rovnováhy tedy 

výsledná magnetizace bude ležet ve směru snadné osy magnetizace, neboť v této 

poloze magnetizace je celková energie systému minimální. Ta se sestává z příspěvku 

vnějšího pole, výměnné energie a energie magnetické anizotropie.  

 Nad teplotou TC proti vzájemné orientaci magnetických momentů působí te-

pelný pohyb a při vyšších teplotách je uspořádání spinů narušeno, ke spontánní mag-

netizaci tedy nedochází. 

 

 Jak je zmíněno již v předmluvě, požadavky na materiály využitelné ve spin-

tronice by mohly být splněny při využití feromagnetických polovodičů. Jejich výho-

da spočívá ve spojení magnetických vlastností kovů a typických vlastností polovodi-

čů. Snahou je získat materiál, ve kterém bude magnetizmus snadno ovladatelný elek-

trickým polem a naopak změnou jeho magnetického stavu bude modulován elektric-
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ký signál. A dále aby bylo možné začlenit ho do běžných polovodičových integrova-

ných obvodů. 

 V polovodičové spintronice se nejčastěji používají tzv. „zředěné“ polovodiče 

(DMS – Diluted Magnetic Semiconductors) [4]. Jelikož se feromagnetické polovodi-

če v přírodě nevyskytují, připravují se uměle. Při jejich výrobě dochází k nahrazení 

některých nemagnetických atomů v polovodiči magnetickými ionty. Nejčastěji jde o 

feromagnetické polovodiče (III,Mn)V jako je (Ga,Mn)As či (In,Mn)As (na GaMnAs 

se také soustřeďuje tato práce). Magnetické vlastnosti těchto materiálůjsou tedy veli-

ce silně ovlivněné koncentrací magnetických iontů ve vzorku. Navíc jde o opticky 

aktivní materiály značně citlivé na laserové záření o frekvenci přibližně odpovídající 

šířce zakázaného pásu III-V polovodičů. V další stati se podrobněji budeme zaobírat 

jedním z nejprozkoumanějších zástupců DMS, Ga1-xMnxAs. 

 

6.1 (Ga,Mn)As 

 GaMnAs je materiál odvozený od velmi dobře prozkoumaného materiálu 

GaAs. Přímý energetický zakázaný pás GaAs je při teplotě 300 K přibližně 1,42 eV 

široký a v intrinsickém vzorku leží Fermiho mez uprostřed tohoto pásu. GaAs má 

krystalovou strukturu sfaleritu (tzv. zinc-blende) a je možné ho až zhruba do 10 pro-

cent dopovat magnetickými atomy manganu, který při vhodných podmínkách růstu 

nahradí atomy galia. Na obrázku 6.1 je zobrazena elementární buňka GaAs s již pří-

tomnými atomy Mn. Příměs manganu se v poloze nahrazující atom galia chová jako 

mělký akceptor, protože ve vazbě Mn-As chybí jeden elektron, takže každý atom Mn 

je zdrojem jedné díry v GaAs, které mají zásadní význam pro vznik feromagnetické-

ho uspořádání. Často ale dochází ke kompenzaci děr přítomností defektů inter-site 

As (As v krystalové struktuře nahrazuje atom Ga) mající funkci donoru a také Mn 

v intersticiální poloze, který působí dokonce jako dvojitý donor. Výsledná koncent-

race děr je tedy nižší než koncentrace magnetických iontů. Podíl inter-site As je 

možné podstatně snížit žíháním vzorku za teploty podobné teplotě růstu metodou 

LT-MBE (asi 250 °C), jak uvidíme dále. To vede ke zvýšení proudové hustoty, vzo-

rek získá transportní vlastnosti podobné vlastnostem kovu, což značí delokalizaci děr 

[18]. Proto je velmi důležitá vhodná příprava, při které lze kontrolovat defekty. 
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Obr. 6.1: Krystalová struktura vzorku GaMnAs; zřetelně je vidět nahrazení atomu Ga 

atomem Mn, dále atom MnI uprostřed struktury jako intersticiální porucha a inter-site 

AsGa (atom Ga je nahrazen atomem As) [4]. 

 

6.1.1 Feromagnetizmus v GaMnAs 

 Panuje všeobecně uznávaný a experimenty doložený názor, že feromagnetis-

mus (III,Mn)V polovodičů je způsoben různými interakcemi mezi magnetickými 

ionty zprostředkovanými nosiči náboje (v GaMnAs jsou to díry dodané ionty Mn). 

Síla interakcí je pak tedy odvozena od koncentrace nosičů-zprostředkovatelů. Při 

nižších hustotách dochází k obsazení volných stavů a nosiče jsou silně lokalizovány, 

naopak vyšší hodnoty koncentrace indukují vlastnosti kovu, kdy jsou nosiče volné, 

jak jsme naznačili v předešlém odstavci. Základním principem je Pauliho vylučovací 

princip, díky němuž se elektrony se shodně orientovaným spinem nemohou současně 

nacházet na stejném místě, a dále Hundova pravidla definující klíč k obsazení daných 

stavů.  

 Rozlišujeme několik typů výměnné interakce. Mezi nimi zmiňme především 

Krammerovu super-výměnnou interkaci, která se uplatňuje mezi magnetickými mo-

menty lokalizovaných spinů oddělených nemagnetickým atomem. Jestliže jsou tyto 

atomy blízko u sebe, mohou se díky překryvu vlnových funkcí vyskytovat dva elek-

trony s paralelním spinem na jedné orbitě. Aby byl splněn Pauliho vylučovací princip 

dojde k hybridizaci stavů (jinými slovy ke kvantovému hoppingu) a jeden ze spinů se 

překlopí. Stejná situace nastává u dalších atomů a výsledkem je antiferomagnetické 

uspořádání v celém vzorku.  

 V případě DMS je dále velmi významná sp-d Zenerova kinetická (nebo rov-

něž Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida, zkráceně RKKY) interakce, kdy magnetické 
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momenty s- a p-orbitalů interagují s magnetickými momenty Mn v d-orbitalu. Tato 

interakce dává vzniknout oblaku shodně spinově polarizovaných nosičů v okolí loka-

lizovaných spinů, v GaMnAs je tvořen dírami. Dojde k rozštěpení valenčního pásu a 

vzniká antiferomagnetická vazba mezi magnetickými momenty děr z valenčního 

pásu a momenty magnetických iontů Mn. Vzájemné natočení momentů lokalizova-

ných spinů Mn je ve výsledku paralelní, tedy feromagnetické, jak je vidět z obrázku 

6.2. Při dostatečně vysoké koncentraci děr se toto uspořádání může rozšířit po celém 

vzorku [19], [20]. Studium magneto-transportních jevů a tunelovací magnetore-

zistence tento názor podporuje, neboť je z experimentů zřejmé, že díry z valenčního 

pásu jsou s ionty Mn silně svázány a „komunikují“ spolu právě pomocí výměnné 

interakce.  

    

Obr. 6.2: Antiferomagnetické uspořádání způsobené Zenerovou kinetickou výměn-

nou interakcí mezi magnetickými momenty iontů Mn v d-orbitalech s s- nebo p- or-

bitaly děr ve valenčním pásu. [20] 

 

Na obrázku 6.3 je schematické znázornění vzniku magnetického uspořádání 

způsobeného volnými nosiči. Postupná orientace magnetických momentů je dána 

Zenerovou kinetickou výměnnou interakcí (viz předešlý odstavec, [19]) s dírami, 

jejichž koncentrace je postupně zvyšována. 

a)  b)  c)  

Obr. 6.3: Znázornění vzniku feromagnetizmu indukovaného nosiči ve vzorku. (a) 

Magnetické momenty jsou nejprve neuspořádané. (b) Zvýšením koncentrace děr je 

zesílena výměnná interakce mezi spiny iontů Mn zprostředkované děrami. (c) Při 

dalším zvýšení koncentrace děr je magnetické uspořádání rozšířeno po celém vzorku 

[4]. 
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6.1.2 Výroba GaMnAs 

 Vzhledem k původu feromagnetizmu v GaMnAs popsanému výše je tedy 

nezbytně nutná vysoce kvalitní výroba zamezující výskytu defektů, které mohou 

kompenzovat koncentraci děr v materiálu. Jako zatím nejdokonalejší metoda výroby 

se osvědčila molekulární epitaxe (MBE – angl. Molecular Beam Epitaxy), v jejímž 

průběhu je kontrolován růst jednotlivých vrstev. Pro dostatečně vysokou koncentraci 

děr zprostředkovávajících feromagnetizmus je nutné nahradit minimálně 2 % Galia 

atomy manganu. Při standardní teplotě růstu při MBE (okolo 600 °C) však vznikají 

stabilní shluky kovových zrn MnAs, proto se dále přistupuje k nízkoteplotnímu růstu 

(LT-MBE – angl. Low Temperature MBE) při teplotě přibližně 250 °C, kdy je po-

dobná vazba termodynamicky nestabilní. Nevýhodou nízkoteplotního růstu je pří-

tomnost mnoha bodových defektů ve vzorku (zmiňované intersticiální atomy Mn 

a anti-site As) [4]. 

 Jak se potvrdilo v různých experimentech [21], přítomnost těchto poruch na-

víc negativně ovlivňuje Curieovu teplotu. Pro snížení množství defektů se tedy doda-

tečně po výrobě vzorek dále žíhá přibližně při teplotě růstu. Tímto postupem je mož-

né snížit intersticiální MnI, které se tepelnou difúzí přemístí k volnému povrchu 

vzorku, kde mohou být pasivovány oxidací [4], [22]. Výsledkem je značné zvýšení 

koncentrace volných děr a Curieovy teploty (pro nežíhané vzorky je maximální TC ~ 

110 K, zatímco pro žíhané vzorky TC tuto hodnotu daleko převyšuje, může dosáh-

nout až ~ 170 K). 

 Výsledný postup zahrnuje růst silné vrstvy vysokoteplotního (běžnou MBE) 

GaAs na objemovém substrátu (pro GaMnAs filmy se jako substrát standardně vyu-

žívá GaAs). Za vysoké teploty je vytvořen hladký povrch pro růst dalších vrstev. 

Dále je většinou vypěstována asi 50 - 100 nm tenká vrstva nízkoteplotního GaAs 

a nakonec je otevřena cela se zdrojem iontů manganu a vytvoří se vrstva 20 – 50 nm 

nízkoteplotního GaMnAs s požadovanou koncentrací [15]. Na závěr je vzorek žíhán. 

Doba i teplota žíhání dosti závisí na koncentraci manganů a požadovaných vlastnos-

tech daného vzorku. Celý postup je proto nutné optimalizovat zvlášť pro každou 

koncentraci manganů.. 
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7 Dynamika spinové polarizace v GaMnAs 

 V kapitole 5 jsme podrobně vysvětlili časově rozlišenou metodou měření 

Kerrovy rotace. Signál, který přímo udává stočení polarizační roviny lineárně polari-

zovaného světla sondovacího svazku, může obsahovat různé příspěvky a jeho průběh 

závisí také na podmínkách experimentu. 

 

7.1 Dynamika magnetizace [21] 

 Při měření závislosti signálu Kerrovy rotace na časovém zpoždění excitačního 

a sondovacího svazku je možné získat různé výsledky v závislosti na původu Kerro-

va jevu, tedy na zdroji magnetického pole ve vzorku. 

 Jak bylo rozebráno v kapitole 6, magnetizace v GaMnAs je dána uspořáda-

nými ionty Mn do směru některé ze snadných os magnetizace. V případě narušení 

rovnovážného stavu laserovým pulzem začne vektor magnetizace konat precesní 

pohyb okolo této osy a tím se také periodicky mění magnetické vlastnosti vzorku. 

Směr magnetického pole indukovaného magnetizací materiálu se tak periodicky mě-

ní a signál Kerrovy rotace, který závisí na vektoru magnetizace lineárně, vykazuje 

průběh harmonické funkce, jak je vidět na obrázku 7.1. 

Měření dynamiky magnetizace vzorku je nejčastěji realizováno bez přítom-

nosti magnetického pole, které by svým vlivem na směr vektoru magnetizace snižo-

valo amplitudy jejích oscilací vybuzených foto-injektovanými nosiči. Z měření pola-

rizační závislosti signálu Kerrovy rotace při měření dynamiky magnetizace vyplynu-

lo, že úhel stočení polarizační roviny většinou příliš nezávisí na polarizaci excitační-

ho svazku, a tedy ani na tom, zda je nerovnovážná populace opticky excitovaných 

nosičů spinově polarizovaná či nikoliv. Výsledný signál precese magnetizace lze 

tedy získat jako průměr dvou opačných polarizací. Na obrázku 7.1 je typický průběh 

časového vývoje precese magnetizace v GaMnAs po jejím vybuzení světelným pul-

zem [21]. 
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Obr. 7.1: Polarizačně nezávislý signál Kerrovy rotace odpovídající precesnímu po-

hybu makroskopické magnetizace v Ga1-xMnxAs (x = 0,06) vyvolanému světelným 

pulzem. Na vloženém obrázku je znázorněna teplotní závislost průmětu magnetizace 

do různých krystalografických směrů [21]. 

 

Motivací pro studium dynamiky magnetizace je to, že přímo udává rychlost 

zapisování informace na magnetické médium. Tato diplomová práce se však zabývá 

zejména dynamikou spinů opticky generovaných nosičů. Nicméně, pro kvalitativní 

srovnání dynamiky magnetizace a dynamiky spinů nosičů náboje jsme dynamiku 

magnetizace také částečně studovali. 

 

7.2 Dynamika nosičů náboje 

 V současné době jsou v literatuře popsány zejména výsledky měření na para-

magnetických vzorcích GaMnAs. Přestože naším cílem je studium feromagnetického 

GaMnAs, pro názornost a lepší pochopení vlivu feromagnetizmu na spinovou relaxa-

ci nosičů náboje zde zmíníme také některé práce zabývající se paramagnetickými 

materiály a nemagnetickým GaAs. Z charakteristických vlastností časově rozlišených 

křivek Kerrovy rotace, jako je frekvence oscilací a časová konstanta jejich doznívání, 

je ve výsledku možné určit původ Kerrova jevu a dobu života spinové koherence, 

která je pro spintroniku tak zásadní. Na průběh signálu Kerrovy rotace má vliv mno-

ho parametrů, které si zde nyní nastíníme. 

 Při měření Kerrovy rotace se v signálu objevuje také složka závislá na polari-

začním stavu excitačního svazku, která nesouvisí s makroskopickou magnetizací. 

Podle výběrových pravidel pro mezipásové přechody vyvolané svazkem s různou 



30 
 

polarizací lze usoudit, že je spojena s opticky generovanými nosiči. Pro snížení vlivu 

precese vektoru magnetizace na spinovou orientaci nosičů je často aplikováno vnější 

magnetické pole přiložené přibližně ve směru rovnovážné polohy magnetizace. Na 

obrázku 7.2 [23] je znázorněn časový vývoj signálu Kerrovy rotace v závislosti na 

zpoždění sondovacího svazku vůči excitačnímu. Z tohoto obrázku je zřejmé, že, na 

rozdíl od měření dynamiky magnetizace, pro lineární polarizaci zde není pozorován 

téměř žádný signál, což odpovídá výběrovým pravidlům pro mezipásové přechody 

v dipólové aproximaci (kapitola 3.3). Pro lineárně polarizované světlo je stejně prav-

děpodobný přechod do stavu elektronu se spinem „nahoru“ jako do stavu se spinem 

„dolů“. Výsledný polarizačně závislý signál lze tedy získat jako poloviční hodnotu 

rozdílu signálů pro opačně kruhově polarizované excitační svazek. 

 

 

Obr. 7.2: Signál Kerrovy rotace v GaMnAs (x = 6 %) v závislosti na použité polari-

zaci excitačního svazku. σ +, resp. σ – označují signál pro levo- a pravotočivě kruhově 

polarizované světlo, téměř konstantní signál odpovídá lineární polarizaci excitačního 

svazku [23]. 

  

Před vlastní interpretací naměřených výsledků je ale nutné zmínit jeden fakt, 

který podstatným způsobem ovlivňuje prováděné experimenty a komplikuje jejich 

následnou interpretaci. Jak bylo uvedeno výše, feromagnetický polovodič GaMnAs 

se v současné době připravuje pomocí nerovnovážného růstu ve formě tenkých filmů 

s tloušťkou jenom několik desítek nanometrů. Hloubka průniku světla s energií foto-

nů o trochu větší, než je velikost zakázaného pásu polovodiče, je ale několik stovek 

nanometrů. To znamená, že při provádění experimentu nejsou měřeny jenom vlast-

nosti vrstvy feromagnetického GaMnAs, ale také substrátu vzorku. Toto je názorně 
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demonstrováno v obr. 7.3, kde je uvedený příklad dat naměřených v 500 nm silném 

vzorku GaMnAs, který obsahoval 6% Mn [24]. Signál detekovaný v magnetickém 

poli 3 T v sobě ve skutečnosti obsahuje dva různé signály, které mají podstatně od-

lišné frekvence a které byly přisouzeny foto-excitovaným dírám v GaMnAs (s g-

faktorem ~ 0,2) a elektronům foto-excitovaným v substrátu GaAs (s g-faktorem ~ 

0,4) [24]. Opravdu kvalitní vrstvy feromagnetického GaMnAs však mohou být tlusté 

pouze 20 – 50 nm [25], což problém oddělení signálu od GaMnAs a GaAs substrátu 

ještě více zhoršuje.  

 

 

Obr. 7.3: Signál měřený pomocí kruhově polarizovaných excitačních pulsů pro žíha-

ný vzorek GaMnAs (x = 0,06) při aplikaci vnějšího magnetického pole B = 3 T a za 

teploty T = 100 K. Prázdná kolečka značí naměřený signál v Kerrově rotaci, který je 

složen ze dvou příspěvků: vyplněné trojúhelníky odpovídají Kerrově rotaci induko-

vané dírami foto-excitovanými ve vrstvě GaMnAs, prázdné trojúhelníky jsou přiřa-

zeny foto-excitovaným elektronům ze substrátu GaAs. Fit signálu Kerrovy rotace je 

vyznačen černou křivkou [24]. 

 

Nejspolehlivějším nástrojem pro identifikaci jednotlivých příspěvků od růz-

ných zdrojů je měření při různých intenzitách magnetického pole a následný rozklad 

naměřených křivek na jednotlivé komponenty (pomocí fitování vhodnou funkcí). 
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Tento postup totiž umožňuje určit pro jednotlivé signály Landéův g faktor, který je 

popsán v kapitole 3.2 a který odpovídá rozštěpení energetických hladin (tj. precesní 

frekvenci) v závislosti na velikosti magnetického pole, v němž se částice nachází. 

Z řady experimentálních i teoretických prací ([24]) je zjevné, že se g faktor pro různé 

částice podstatně liší. Většinou však není možné získat z experimentu přímo hodnotu 

g faktoru, často se měří pouze jeho absolutní hodnota. Z ní je ale také možné poměr-

ně spolehlivě určit původ měřeného signálu. Např. pro elektron ve vodivostním pásu 

v nemagnetickém GaAs byla pro nízké teploty nalezena absolutní hodnota g ~ 0,44, 

pro díry přibližně 0,2 – 0,3 a iontům Mn2+ odpovídá hodnota g faktoru ~ 2 [24]. 

Pro určení hodnoty g faktoru nosičů náboje v polovodičích je možné využít 

standardní „pěti-pásový“ model výpočtu maticového elementu k.p [27], [28], který 

udává prostřednictvím Fermiho zlatého pravidla [5] pravděpodobnost přechodu mezi 

určitými energetickými stavy za jednotku času. Experimentálně je možné hodnotu g 

faktoru získat z lineárního fitu závislosti Larmorovy frekvence na aplikovaném mag-

netickém poli (viz vztah (3.5) v kapitole 3.2). Výsledky k.p teorie však ne zcela sou-

hlasí s naměřenými výsledky pro vyšší teploty, proto se často přistupuje k její modi-

fikaci pomocí korekcí zahrnujících např. opravu na spin-orbitální vazbu a související 

opravu na efektivní hmotnost SO odštěpených hladin. Z měření teplotní závislosti 

([28]) vyplynula také nutnost opravy na změnu mřížkové konstanty a zúžení energe-

tického zakázaného pasu pro vyšší teploty. Každopádně z většiny experimentálních 

výsledků (např. obr. 7.4) je zřetelně vidět monotónní růst g faktoru (resp. snížení 

jeho negativity a jeho absolutní hodnoty) s rostoucí teplotou, zde pro elektrony ve 

vodivostním pásu. Výsledné hodnoty jsou extrapolovány z hodnot určených přímo 

z měření a jsou vztaženy k nulovému magnetickému poli. g* označuje efektivní g 

faktor.  

V nedopovaném objemovém GaAs je doba spinové relaxace elektronů typic-

ky desítky pikosekund a je možné ji podstatně prodloužit n-typovým dopováním, jak 

je ukázána v obrázku 7.5 ([29]). Doba spinové relaxace děr je naopak podstatně krat-

ší – dosahuje hodnoty pouze kolem 100 fs [30]. 
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Obr. 7.4: Teplotní závislost efektivního g faktoru pro GaAs extrapolovaná z měření 

závislosti Larmorovy frekvence na velikosti vnějšího magnetického pole. Vyplněné 

čtverečky, trojúhelníčky, křížky a kolečka jsou hodnoty získané z měření různých 

vědeckých týmů, čárkovaná linie připadá teoreticky spočtenému modelu zanedbáva-

jícímu v k.p modelu závislost na kz, plná čára je výpočet zahrnující tuto závislost 

[28]. 

 

Obr 7.5: Časově rozlišený signál Faradayovy rotace pro n-dopované vzorky GaAs 

s různou hodnotou dopování. Jednotlivá měření jsou pro přehlednost vůči sobě verti-

kálně posunuta. Odpovídající koncentrace n je zapsána u každé křivky. Na první po-

hled je zřetelně vidět rozdíl mezi nedopovaným a n-dopovaným GaAs na dobu života 

oscilací sinově polarizovaného souboru nosičů (první dvě křivky). Na vloženém ob-

rázku je pak vynesena závislost doby života spinové koherence na vnějším magne-

tickém poli [29]. 
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7.3 Paramagnetický GaMnAs 

 V obrázku 7.6 (a) je ukázána časová závislost dynamiky spinů elektronů 

v kvantových jámách paramagnetického GaMnAs (x ~ 0,05 %) za intenzity magne-

tického pole 8 T. A dále je na 7.5 (b) vidět závislost frekvence oscilací na velikosti 

vnějšího magnetického pole pro různé koncentrace Mn (x), obě měření byla prove-

dena za teploty 5 K. Jak je vidět, pro nižší hodnoty x je závislost frekvence oscilací 

na externím magnetickém poli lineární (stejně jako v nemagnetických polovodičích 

[9]). Pro vyšší x se ale začne projevovat také vnitřní magnetické pole od iontů Mn, 

což se má za následek značně nelineární závislost frekvence na externím poli [31]. 

Zvyšování koncentrace Mn v GaAs vede většinou ke zkrácení doby spinové relaxace 

elektronů, jak je ukázáno na obr. 7.7 [31]. Malé úrovně dopování ale mohou naopak 

vést k podstatnému prodloužení této doby, jak je ukázáno na obr 7.8 (a) [32]. 

 

Obr. 7.6: Závislost Kerrovy rotyce (a) na časovém zpoždění sondovacího svazku 

v kvantové jámě paramagnetického GaMnAs (x ~ 0,05 %) a (b) závislost frekvence 

oscilací na magnetickém poli pro různé koncentrace Mn [32]. 
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Obr. 7.7: Závislost transverzální doby života spinové orientace nosičů na procentuál-

ním zastoupení iontů Mn v paramagnetických kvantových jámách GaMnAs. Šířka d 

každé jámy je vepsána v obrázku k příslušné křivce. Vynesené hodnoty T2
* udávají 

střední hodnotu doby života spinové koherence pro magnetická pole v intervalu 0 – 8 

T s příslušnou odchylkou vyznačenou standardně chybovými úsečkami. Jak je vidět, 

s rostoucí koncentrací Mn v materiálu doba spinové koherence rapidně klesá [31]. 

 

 

Obr 7.8: (a) Porovnání vlivu nízké koncentrace magnetických iontů Mn v GaAs:Mn 

na dobu spinové relaxace τS s hodnotami získanými na p-dopovaném GaAs při srov-

natelné koncentraci pro různé intenzity excitačního svazku. Je zřejmé, že již nízká 

koncentrace Mn v GaAs:Mn má na tuto dobu velký vliv. Dále je zde pro úplnost zob-

razen vliv excitační intenzity na dobu života foto-generovaných nosičů τ (b) a na 

velikost korelačního magnetického pole BC, kolem kterého tyto nosiče precedují 

[32]. 
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7.4 Feromagnetický GaMnAs 

Zatímco spinová relaxace nosičů náboje v paramagnetickém GaMnAs byla již 

v literatuře poměrně hodně studována, studiu této problematiky ve feromagnetické-

mu GaMnAs se zatím věnovalo pouze několik prací. Pokud je nám známo, existuje 

zatím pouze jediná teoretická práce zabývající se touto problematikou [18]. Autoři se 

zde věnují procesům, které probíhají mezi makroskopickou magnetizaci 

ve feromagnetickém polovodiči a opticky vybuzenými spinově polarizovanými nosi-

či. Na základě zákona zachování celkového úhlového momentu hybnosti systému se 

ukazuje, že nutně musí docházet k vzájemnému předávání energie orientace spinů 

mezi magnetizací a nosiči navzájem. Díky tomu, že je ztráta spinové koherence nosi-

čů náboje dosti náhodná, část tohoto spinového transferu je nevratná. S využitím 

Fermiho zlatého pravidla byl v této práci získán výraz pro dekoherenční dobu spinu 

elektronu ve vodivostním pásu a bylo určeno, že tato doba je typicky T2 ~ 20 ps. 

Výměnná interakce mezi kolektivní magnetizací a spinem elektronů se pak projevuje 

precesí spinu elektronů i bez přiloženého vnějšího magnetického pole, přičemž ty-

pická perioda tohoto precesního pohybu by měla být ~ 150 fs. 

 Jak již bylo uvedeno výše, je experimentální studium spinové relaxace elek-

tronů ve feromagnetickém polovodiči GaMnAs silně komplikováno nemožností při-

pravit kvalitní vzorky s tloušťkou vrstvy GaMnAs přesahující několik desítek nano-

metrů. To vede k tomu, že kromě signálu pocházejícího z vrstvy GaMnAs se může 

současně detekovat také signál, který pochází ze substrátu. Nízkoteplotní růst pomocí 

MBE má dále za následek vznik velikého počtu defektů, které fungují jako nezářivá 

rekombinační centra nosičů náboje, což bylo podrobně studováno například 

v případě nízkoteplotního GaAs (LT-GaAs) [33]. Níže uvádíme souhrn dostupných 

experimentálních výsledků, ve kterých byl měřený signál přisouzen spinově polari-

zovaným elektronům nebo dírám. 

Na obrázku 7.9 jsou výsledky z roku 2009 získané pro vzorek GaMnAs (x = 

6 %), které byly interpretovány jako dynamika komplexu díra-mangan [23]. Jsou zde 

znázorněny přímo parametry fitovaných křivek, které odpovídají amplitudě (A) osci-

lací, výsledné době rozfázování T2
* a frekvenci oscilací (ω) v závislosti jak na teplo-

tě, tak i na intenzitě excitačního svazku. Pro vyšší intenzitu hodnota amplitudy roste, 

prodlouží se i doba T2
*, naopak frekvence klesá. S rostoucí teplotou síla signálu 

Kerrovy rotace klesá a průběh teplotní závislosti doby rozfázování i frekvence osci-
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lací roste až do teploty, která odpovídá Curieově teplotě (asi 50 K), pak s rostoucí 

teplotou jejich hodnoty klesají. Toto chování je zřejmě dané mísením relaxačních 

mechanizmů, které jsou závislé na magnetickém stavu materiálu. 

 

Obr. 7.9: Závislost fitovacích parametrů signálu Kerrovy rotace – amplitudy A, doby 

vzájemného rozfázování spinů T2
* a frekvence oscilací na teplotě vzorku (a – c) a 

intenzitě budícího svazku (d – f) pro vzorek feromagnetického GaMnAs (x = 6 %) s 

Curieovou teplotou TC = 50 K [23]. 

  

 Dalším důležitým parametrem experimentu je použitá vlnová délka excitač-

ního svazku. Ze statického měření stočení polarizační roviny sondovacího svazku na 

obrázku 7.10 [34] je vidět vliv použité vlnové délky, resp. energie excitačního pa-

prsku na velikost úhlu stočení. Zde jsou použité energie excitačního svazku větší, než 

je energetický zakázaný pás (Eg = 1,51 eV). Extrémní hodnoty signálu Kerrovy rota-

ce (červené body a linie „od oka“) značí energetické hladiny ve vodivostním pásu, 

při jejichž obsazení foto-excitovanými elektrony je pozorován největší úhel stočení 

polarizační roviny. Velikost úhlu stočení tedy závisí na použité vlnové dílce budícího 

laserového svazku a je nutné nalézt optimální energii excitace pro získání maximál-

ních účinků na úhel stočení polarizační rovny sondovacího svazku. Poznamenejme, 

že z obrázků je patrný také vliv magnetického pole na rozložení energetických hla-
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din. Při aplikaci magnetického pole zřejmě dochází k jejich posunu, jak bylo disku-

továno v kapitole o Zeemanově štěpení (3.2) a magnetooptickém Kerrově jevu (5.2). 

 

Obr. 7.10: Závislost úhlu stočení roviny polarizace lineárně polarizovaného světla 

vlivem Kerrova jevu na energii excitačního svazku. (a) Kerrův efekt vyvolaný pouze 

opticky generovanými nosiči, (b) Kerrův efekt indukovaný vnějším magnetickým 

polem. Červená kolečka jsou měřené hodnoty Kerrovy rotace, křivka je jejich při-

bližný kontinuální průběh. Modrá data odpovídají měření závislosti signálu elipticity 

na použité energii excitačního svazku. Změna znaménka Kerrovy rotace vůči eliptici-

tě je dána změnou znamének magneto-optických koeficientů materiálu [34]. 

 

 Pro budoucí využití ve spintronice je také zásadní chování spinové relaxace 

za vyšších teplot. Na obrázku 7.11 [34] je zobrazeno srovnání signálů pro GaMnAs 

(x = 2 %), TC = 50 K a LT-GaAs pro teploty 10 a 60 K. Všechna měření byla reali-

zována bez přítomnosti vnějšího magnetického pole. Z dat pro GaMnAs (kolečka a 

hvězdičky) vyplývá, že teplota na signál Kerrovy rotace nemá zásadní vliv. Doba 

spinové relaxace odpovídající naměřeným datům, jež byla přisouzena elektronům 

v GaMnAs, byla určena přibližně 30 ps. Dále je také vidět, že na časové škále 0 – 
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150 ps nebyly pozorovány žádné oscilace s periodou kolem 150 fs, což je v rozporu 

s teoretickými předpoklady [18]. 

 

Obr. 7.11: Časově rozlišená Kerrova rotace pro feromagnetický GaMnAs (x = 0,02) s 

TC = 50 K a LT-GaAs. Kroužky a hvězdičky odpovídají měření naGaMnAs při 10 

K a 60 K, kosočtverce přísluší LT-GaAs při teplotě 10 K. Všechna měření proběhla 

za nulového vnějšího magnetického pole [34]. 

 

 Další měření z toku 2007 se zabývá vlivem teploty na dynamiku nosičů ve 

feromagnetických polovodičích s širokým zakázaným pásem InMnSb, vzorky B, C 

(x = 2 %) (obr. 7.12, [35]). Na obrázku jsou uvedeny časové závislosti MOKE a TRR 

pro různé teploty a pro srovnání i pro různé vzorky, včetně nemagnetického LT-

InBeSb a Lt-InSb. Pro vzorek B byla určena doba života nosičů náboje 15 ps, pro C 

30 ps. U obou nemagnetických vzorků je uvedena doba života nosičů nábojů 50 ps. 
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Obr. 7.12: (a) Časová závislost MOKE na feromagnetickém vzorku InMnSb (C) pro 

různé teploty, při intenzitě 50 µJ.cm-2. (b) Časově rozlišená diferenciální reflektivita 

pro feromagnetický InMnSb (C) a oba nemagnetické vzorky, při teplotě 77 K a in-

tenzitě 50 µJ.cm-2. (c) TR MOKE pro nemagnetické vzorky LT-InBeSb a LT-InSb 

při teplotě 77 K a intenzitě 50 µJ.cm-2, (čárkovaná křivka je součet dvou exponenciál 

mírně posunutých mimo měřené hodnoty), (d) dvoubarevný MOKE pro LT-InSb při 

pokojové teplotě a 77 K a při intenzitě 5 µJ.cm-2 [35]. 

 

Z obrázku 7.12 je vidět, že závislosti pod a nad Curieovou teplotou jsou kva-

litativně stejné. Ze získaných dob doznívání byl pozorovaný Kerrův jen přiřazen fo-

to-indukovaným elektronům.  

 

 Souhrnem je možné říci, že dostupné experimentální výsledky neodpovídají 

teoretickým předpokladům, protože zde není vůbec patrný jakýkoli oscilační signál 

na časové škále stovek femtosekund. Ve valné většině případů byly navíc tyto expe-

rimenty provedeny zcela bez magnetického pole nebo jenom při jedné jeho hodnotě, 

což znemožňuje potvrdit původ měřených signálů pomocí získané absolutní hodnoty 

g faktoru. 
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8 Studované vzorky 

 V této diplomové práci se věnujeme studiu unikátní optimalizované sady 

vzorků Ga1-xMnxAs se širokým rozmezím procentuálního zastoupení magnetických 

iontů manganu, která byla připravena Ing. Vítem Novákem z Fyzikálního ústavu 

Akademie věd České republiky. Jejich systematickým studiem se podrobně zaobírá 

[25] a [22]. 

 Výroba vzorků byla uskutečněna pomocí nízkoteplotní epitaxe z molekulo-

vých svazků (LT-MBE – z angl. Low-Temperature Molar Beam Epitaxy). Na 0,5 

mm silný substrát SI-GaAs (z angl. Semi-Insulting GaAs) byla standardní MBE na-

nesena 200 nm vrstva vysokoteplotního GaAs bufferu a vzorek byl dále ochlazován 

na teplotu nízkoteplotního růstu GaMnAs. Po dobu chlazení je cela se zdrojem arse-

nu uzavřená, dokud není dosaženo teploty 400 °C. Rychlost růstu vrstev GaMnAs je 

0,2 monovrstvy za 1 sekundu. Proud manganu, a tak i jeho koncentrace je určena 

měřením poměru tlaků dopadajících svazků z Mn a Ga zdrojů na terč určených ještě 

před měřením (BEP – angl. Beam Equivalent Pressures). Podíl Mn byl pak na něko-

lika vzorcích porovnán pomocí hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS 

– z angl. Secondary Ion Mass Spectroscopy) při rychlosti růstu GaAs a GaMnAs. 

Výsledky z těchto tří metod navzájem souhlasí s přesností ∆x ~ 0,015. Metoda vyu-

žívající BEP poskytuje nejlepší reprodukovatelnost a jistotu správného uspořádání 

pro rostoucí x [22]. 

 Kvalita vzorku je dále určena tloušťkou a žíháním po ukončení růstu vzorku 

GaMnAs. Během žíhání se snižuje koncentrace intersticiálních nečistot Mn. Při je-

jich odstraňování Curieova teplota TC roste. Proti tomuto trendu působí ve vysoce 

dopovaných vzorcích (x ≳ 8 %) při dostatečně dlouhé době žíhání za vysoké teploty 

druhý mechanizmus, který pomalu Curieovu teplotu snižuje. Jeho původ není zatím 

stanovený, ale lze ho patrně přičíst částečnému odstranění substitučních Mn na pozi-

cích Ga nebo vytváření stabilních shluků 2MnGa + MnI obsažených v GaMnAs filmu. 

Při nižší teplotě žíhání trvá delší dobu, než je možné pozorovat pokles TC, ale záro-

veň je potřebný delší čas pro dosažení jejího maxima. Díky těmto dvěma navzájem 

se kompenzujícím mechanizmům bylo nutné pro každý vzorek s danou nominální 

koncentrací Mn provést optimalizaci růstových i žíhacích podmínek a vybrat nějakou 

„střední“ dobu žíhání a teplotu, při níž probíhá. Na obrázku 8.1 (a) [22] je zobrazena 

závislost Curieovy teploty TC na době žíhání pro tři různé teploty žíhání. V  části (b) 
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obrázku jsou hodnoty vodivosti filmu GaMnAs v průběhu žíhání, neboť její vývoj je 

praktický prostředek, jak sledovat postup žíhání. Nejvyšší Curieovy teploty je typic-

ky dosaženo později než maxima vodivosti. 

 

Obr. 8.1: (a) Závislost Curieovy teploty TC na době žíhání pro tři teploty žíhání (140, 

160, 180 °C); (b) Současné měření vodivosti filmu GaMnAs jako kontrola průběhu 

žíhání [22]. 

 

 Při dané nominální koncentraci bylo dosaženo nejvyšší Curieovy teploty pro 

filmy GaMnAs tenčí než ~ 50 nm, ale tlustší než ~ 10 nm. Pro tenčí vzorky roste 

rezistivita, a tak není možné dosáhnout maximální hodnoty Curieovy teploty, které 

lze pro určitý obsah Mn dosáhnout u silnějších vzorků. U silnějších vzorků okolo 

100 nm bylo žíháním dosaženo taktéž nižší Tc. Ale i po dosažení maximální hodnoty 

TC pro danou tloušťku filmu může být Tc dále zvýšena, pokud je 100 nm vzorek 

ztenčen vlhkým leptáním na 20 nm a dále žíhán. Nejvyšší Courieovy teploty je dosa-

ženo pro vzorek, který byl ztenčen ještě před započetím jakéhokoli žíhacího procesu. 

Proto byla u většiny vzorků z optimalizované sady vybrána tloušťka 20 nm. 

 Vzhledem k tomu, že se tato práce zabývá feromagnetickými polovodiči, bylo 

nutné z obsáhlé optimalizované sady vybrat příslušné vzorky s odpovídajícími vlast-

nostmi. Ferromagnetizmus byl pozorován u vzorků s nominální koncentrací nad ≈ 1 

%. S rostoucím obsahem manganu se také zvyšovala hodnota Curieovy teploty, a to 

až do nominálního dopování ≈ 13 %, kdy už se nepodařilo do systému dodat více 

substituujících atomů MnGa. 
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 Obrázek 8.2 [22] znázorňuje měření magnetizace vzorku v závislosti na pro-

centuálním zastoupení atomů Mn v materiálu. Hodnoty saturované magnetizace jsou 

zároveň vztaženy ke koncentraci nekompenzovaných příměsí MnGa a dále je v témže 

obrázku znázorněna koncentrace děr. S rostoucí nominální koncentrací 

(a s rostoucím zastoupením nekompenzovaných MnGa) je zřetelný nárůst saturované-

ho momentu, opět až do ≈ 13 %. Zde je třeba zdůraznit, že při srovnání odhadů kon-

centrace děr p z hodnot magnetizace a z měření Hallova odporu s koncentrací NMn se 

tato v podstatě nelišila. Vzhledem k tomu, že příměs Mn na intersticiální poloze pů-

sobí jako dvojitý donor, lze se domnívat, že intersticiální Mn byly ze vzorku 

v průběhu žíhání zcela odstraněny. V optimalizovaných materiálech tak nejsou kom-

penzovány volné nosiče náboje ani magnetické momenty a koncentrace děr a lokali-

zovaných momentů odpovídá koncentraci Mn na pozici Ga. 

 

Obr. 8.2: Závislost hodnoty saturované magnetizace na procentuálním zastoupení Mn 

v GaMnAs filmu (levá osa y, zelené čtverečky).  Hodnoty jsou vztaženy ke koncent-

raci NMn nekompenzovaných atomů (pravá osa y). Černá kolečka znázorňují koncent-

raci děr pro odpovídající nominální dopování x.  

 

 V tabulce I je výčet vybraných vzorků z optimalizované sady, které byly stu-

dovány v rámci této práce. 
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Tabulka I: Souhrn základních fyzikálních parametrů studovaných vzorků z optimali-

zované sady 

vzorek 

 

x 

[%] 

d 

[nm] 

TC 

[K] 

p (4,2 K) 

[1021cm-3] 

Msat 

[emu/cm-3] 

F002 3 20 77 0,66 16,2 

F020 5,2 20 132 1,08 33,3 

E122 9 20 179 1,55 63,7 

F056 14 20 182 - 78,1 

 

 Ve výše uvedených vzorcích (Ga,Mn)As se snadná osa magnetizace, která 

udává rovnovážnou polohu magnetického momentu materiálu, leží v rovině vzorku. 

Pro porovnání vlivu magnetické anizotropie jsme tedy do experimentu zařadili rov-

něž vzorek Ga1-xMnxAs1-yPy, jehož orientace magnetizace směřuje kolmo k rovině 

vzorku, a navíc nominální hodnota příměsi manganu (x = 6 %) je srovnatelná s kon-

centrací manganu ve vzorcích F002 a F020. 

 Vzorek (Ga,Mn)(As,P) byl vyroben na Univerzitě v Nottinghamu pomocí 

MBE. Na substrát GaAs byl nejprve LT-MBE nanesen GaAs1-yPy buffer (vyrovnáva-

cí vrstva) o tloušťce 50 nm a následně 25 nm film Ga1-xMnxAs1-yPy s nominální kon-

centrací manganu x = 6 % a fosforu y = 10 %. Po ukončení růstu byl vzorek dále 

žíhán a podobně jako u optimalizované sady (Ga,Mn)As se žíháním snížila koncent-

race intersticiálních poruch kompenzujících koncentraci nosičů náboje a dále se ra-

pidně zvýšila Curieova teplota na TC = 110 K [36]. 
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9 Experimentální uspořádání 

 Pro měření časově rozlišené Kerrovy rotace zde využíváme dvousvazkový 

experiment (metoda excitace a sondování, kapitola 5.1), obr. 9.1. Zdrojem záření je 

pulzní Ti:Al2O3 laser značky Spectra Physics, model Tsunami s opakovací frekvencí 

82 MHz, který lze ladit v intervalu 720 – 1000 nm. Šířka pulzů v čase je přibližně 80 

fs se spektrální šířkou 15 nm. Svazek je dále děličem svazku (polopropustným zrcát-

kem) rozdělen na dva svazky (s poměrem 10:1) – na excitační a sondovací. Do dráhy 

excitačního paprsku je umístěn přerušovač svazku (chopper) napojený na fázově 

citlivé zesilovače (Lock-in 1 a 2). Budící svazek je dále veden do zpožďovací dráhy, 

která umožňuje nastavení časového rozestupu dopadu excitačního a sondovacího 

pulzu na vzorek s možností nastavit časové zpoždění s přesností řádově na desítky fs. 

Polarizační soustava (polarizátory, půl- a čtvrt-vlnné destičky) zajišťují polarizaci 

excitačního a sondovacího svazku. Dále je možné zařadit do této soustavy také foto-

elastický modulátor (PEM), který během měření s periodou 50 kHz mění levo- a 

pravotočivou kruhovou polarizaci [37]. PEM je využit pro urychlení měření, neboť 

jeho výstupem je přímo rozdíl signálů pro obě polarizace. Pomocí polarizátoru a půl-

vlnné destičky v sondovacím svazku dosáhneme lineární, konkrétně vertikální pola-

rizace. Šedými filtry umístěnými v dráze obou paprsků lze nastavit jejich plošný vý-

kon (plošnou intenzitu). 

 Oba paprsky dopadají pod malými úhly (asi 6°, lze tedy dopad považovat za 

kolmý) na vzorek připevněný v kryostatu, jež jsme umístili mezi pólové nástavce 

elektromagnetu. Zatímco silnější excitační svazek je odražen na stínítko, sondovací 

svazek po odrazu míří dále do detekční části experimentu. Detekční část představuje 

optický můstek (kapitola 5), díky kterému zaznamenáváme změny zastoupení verti-

kální a horizontální složky diagonální polarizace vytvořené půl-vlnnou destičkou 

umístěnou před optickým můstkem v oblasti před polarizačním děličem. Pro měření 

změn elipticity se před půl-vlnnou destičku předsazuje ještě destička čtvrt-vlnná. Je 

to z toho důvodu, že po odrazu lineárně polarizovaného sondovacího svazku je při 

změně elipticity světlo obecně elipticky polarizované a lze ho vyjádřit superpozicí 

báze kruhově polarizovaných složek. Čtvrt-vlnná destička tedy převede tuto polari-

zaci do báze dvou na sebe kolmých lineárních polarizací s a p. 
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Obr. 9.1: 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 – po-

larizátor, 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 optického můstku, Lock 1 a Lock 2 – fázově citlivé zesilovače propojené s 

detektory v optickém můstku součtovým a rozdílovým obvodem. 

 

 Po zaznamenání dopadajících intenzit je signál převeden do elektronických 

obvodů – pro Kerrovu rotaci do obvodu A – B, který provádí rozdíl signálů z detek-

torů A a B. Současně byla měřena i diferenciální reflektivita, jež je spojena s mírou 

zaplnění stavů ve vodivostním pásu a související změnou reflektivity. Signál odpoví-

dající celkové odražené intenzitě získáme z obvodu provádějícího součet signálů 

z detektorů (A + B). 

 Při zchlazení vzorku pod Curieovu teplotu se díky feromagnetickým vlastnos-

tem postupně paralelně vyrovnají domény různých směrů magnetizace do polohy 
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některé ze snadných od magnetizace. Kromě (Ga,Mn)(As,P), v němž leží snadná osa 

magnetizace kolmo k povrchu vzorku, je pro všechny studované vzorky snadná osa 

magnetizace in-plane. 

 Pokud na vzorek dopadne pouze slabý sondovací svazek, magnetické vlast-

nosti vzorku nějakým způsobem změní polarizační odraženého paprsku. Současným 

dopadem i silného excitačního svazku dojde k vybuzení elektronů z valenčního pásu 

do vodivostního pásu do různých spinových stavů. Avšak podle výběrových pravidel 

(kapitola 3.3) a dle vztahu pro stupeň polarizace (3.7) převládne ve vzorku jediný 

směr orientace spinů a vznikne tak vnitřní magnetické pole indukované těmito nosiči. 

Díky tomu, že směrem kvantování je v tomto případě směr dopadu paprsku (kolmý 

na povrch vzorku), výsledný magnetický moment je orientován out-of-plane, což 

odpovídá polárnímu Kerrovu jevu (kapitola 5.2).  

 V experimentu dále přikládáme vnější magnetické pole v rovině vzorku, ná-

sledkem čehož spiny excitovaných elektronů budou v čase precedovat okolo (v čase 

konstantního) směru vnějšího magnetického pole elektromagnetu Hext. S periodickou 

změnou magnetického pole od spinů elektronů dochází k periodickým změnám úhlu 

stočení polarizační roviny sondovacího svazku, které zaznamenáváme jako oscilace 

signálu Kerrovy rotace. 

  

 Pro fitování naměřených dat Kerrovy rotace jsme jako fitovací funkci zvolili 

exponenciálně tlumenou harmonickou funkci odpovídající doznívající spinové orien-

taci nosičů:  

33 = � exp�−4*/0�	cos� 4* + (	                              (9.1) 

kde A je amplituda signálu, ∆t je časové zpoždění sondovacího svazku vůči excitač-

nímu, T2 představuje dobu tlumení oscilací, � je jejich úhlová frekvence a � fázový 

posun. Pouze pro případ (Ga,Mn)(As,P) bylo nutné data fitovat součtem 

33 = ��exp�−4*/0�	 cos� �4* + (	+ �� exp�−4*/0�	cos� �4* + (	   (9.2) 

kde A1, T1 a �1 označují postupně amplitudu, dobu tlumení a frekvenci exponenciál-

ně tlumených kmitů. Interpretace této rychle tlumené části fitovací funkce není zřej-

má, ale protože fyzikální význam precese elektronů je obsažen ve druhém výrazu 

z rovnice (9.2), považujeme tuto rychle tlumenou složku za pozadí a dále se jí 

podrobněji nezabýváme. 
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 Pro určování g faktoru se u nemagnetických vzorků standardně využívá line-

ární regrese závislosti úhlové frekvence na vnějším magnetickém poli 

 �5�6�,+	 = 78!
*. 5�6�,+                                      (9.3) 

kde 78!
* =
4�

ħ
� a g faktor byl následně určen z této směrnice regresní přímky. 
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10 Studium spinové relaxace v GaAs 

 Nejprve jsme provedli testovací měření signálu Kerrovy rotace na nemagne-

tickém substrátu GaAs. Postupně jsme optimalizovali podmínky experimentu tak, 

aby nebyl vzorek příliš ovlivněn silnou excitací (zahříváním vzorku), ale rovněž tak, 

aby docházelo k efektivní generaci nosičů a změna vlastností vzorku bylo pozorova-

telná. 

 

Polarizační závislost 

 Abychom ověřili, že zdrojem pozorovaného signálu Kerrovy rotace je spino-

vě polarizovaná populace elektronů ve vodivostním pásu, provedli jsme měření zá-

vislosti tohoto signálu na polarizačním stavu excitačního svazku (polarizace sondo-

vacího svazku byla po celou dobu realizace této diplomové práce vertikální). Na ob-

rázku 10.1 je výsledek tohoto měření. 

 

Obr. 10.1: Vliv polarizace excitačního svazku na signál časově rozlišené KR měřené 

na substrátu GaAs (x = 0 %); H – horizontální, V – vertikální, L – levotočivá kruho-

vá, P - pravotočivá kruhová polarizace excitačního svazku. Vlnová délka λ = 757 

nm, magnetické pole µ0Hext = 585 mT, teplota vzorku T = 10 K. 

 

 Podle očekávání je měřený signál Kerrovy rotace závislý na polarizaci exci-

tačního svazku (podobně jako v [23]), na rozdíl od výsledků studia magnetizace [21]. 

Signál je tedy možné přiřadit foto-excitovaným elektronům ve vodivostním pásu. Dle 

výběrových pravidel pro mezipásové přechody dosáhneme nejvyššího stupně polari-

zace pro kruhově polarizované světlo. Výsledný signál Kerrovy rotace vyvolaný spi-
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ny nosičů náboje ve vodivostním pásu tedy získáme jako průměr signálů 33 =
P	L

�
, 

kde P a L označují signály změřené pro pravo- resp. levotočivou polarizaci dopadají-

cího svazku.  

 Na obrázku 10.2 je srovnání signálu získaného signálů KR z pravo- a levoto-

čivě kruhově polarizovaného světla se signálem obdrženým pomocí foto-elastického 

modulátoru. Jak je vidět, naměřené hodnoty jsou téměř identické. Použití PEM je 

výhodné pro urychlení měření, neboť jeho výstupem je přímo rozdíl hodnot pro pra-

vo- a levotočivě kruhově polarizované světlo. 

 

Obr. 10.2: Výsledný signál Kerrovy rotace měřené na substrátu GaAs v závislosti na 

vzájemném zpoždění excitačního a sondovacího svazku. Černé body odpovídají sig-

nálu získanému jako polovina rozdílu dvou měření pro pravo- a levotočivě kruhově 

polarizovaný excitační puls a červené body jsou změřeny pomocí foto-elastického 

modulátoru. Vlnová délka je 757 nm, magnetické pole µ0Hext = 585 mT, teplota 

vzorku T = 10 K. 

 

Vliv intenzity excitačního svazku 

 Dále jsme změřili závislost signálu Kerrovy rotace a diferenciální reflektivity 

na použité intenzitě excitačního svazku (obrázek 10.3). Pro excitační svazek jsme 

zvolili výkon 5 mW, jenž odpovídá plošné intenzitě ~ 7 µJ.cm-2 a 20 mW, tedy ~ 28 

µJ.cm-2. Intenzita sondovacího svazku byla nastavena na 0,7 µJ.cm-2 (výkon 0,5 

mW). 
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        (a)         (b) 

Obr. 10.3: (a) Vliv použité intenzity excitačního svazku na signál Kerrovy rotace v 

GaAs. (b) Vliv intenzity excitačního svazku na signál diferenciální reflektivity 

v GaAs (měření probíhalo současně s měřením Kerrovy rotace v (a))2. Černé body 

přísluší intenzitě 7 µJ.cm-2, červené intenzitě 28 µJ.cm-2. Vlnová délka λ = 757 nm, 

magnetické pole µ0Hext = 585 mT, teplota vzorku T = 10 K. 

 

 Z obrázku 10.3 (a) je zřejmé, že s rostoucí intenzitou dojde ke zvětšení ampli-

tudy signálu a zároveň klesá úhlová frekvence precese spinů. Tento trend snížení 

úhlové frekvence je zapříčiněn větším zahříváním vzorku (intenzita 28 µJ.cm-2 může 

vyvolat lokální změnu teploty ∆T až ≈ 10 K [21]), při kterém dochází ke změně roz-

ložení energetických hladin. Konkrétně se sníží energetické rozestupy hladin a tedy i 

velikost zeemanovsky rozštěpených hladin odpovídajících opačnému spinu. Tento 

jev vede ke snížení g faktoru (viz obr. 7.4). Obrázek 10.3 (b) ukazuje současně mě-

řený signál časově rozlišené diferenciální reflektivity. Silnější signál v případě vyšší 

intenzity je způsoben saturací absorpce a následným zvýšením odrazivosti vzorku. 

S větším množstvím dopadajících fotonů se jich také více odrazí. 

 

Vliv vlnové délky excitačního svazku 

 Ze znalosti velikosti energetického zakázaného pásu GaAs (Eg = 1,51 eV při 

teplotě 10 K) a podle vztahu mezi vlnovou délkou λ a energií excitace E 9:nm; =

                                                           
2 Z důvodu přehlednosti budeme jednotně v celé práci zobrazovat změřené dynamiky KR 
pomocí bodů a příslušné fity pomocí čar. V případě reflektivity nebo měření na krátké časo-
vé škále, která nebyla fitována, znázorňujeme změřené dynamiky čarami. 

0 500 1000 1500

-0,03

-0,02

-0,01

0,00

0,01

θ K
 [m

ra
d

]

∆t [ps]

7 µJ.cm-2

28 µJ.cm-2  

0 500 1000 1500
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

∆R
/R

0 [
%

]

∆t [ps]

 7 µJ.cm-2

 28 µJ.cm-2  



52 
 

����

E	[eV]
 vyplývá, že v experimentu zobrazeném na obrázkách 10.1 – 10.3 byly elektrony 

generovány na energetické hladiny asi 120 meV nad dno vodivostního pásu. Zde je 

však doba jejich života velice krátká a tyto horké elektrony rychle klesají na nižší 

energetické hladiny nebo přímo rekombinují do valenčního pásu. Z toho důvodu bylo 

nutné najít optimální vlnovou délku (obr. 10.4), při níž by byl pozorovatelný Kerrův 

jev a doba života nosičů ve vodivostním pásu by byla výrazně delší, podobně jako 

[34]. 

 

Obr. 10.4: Signál Kerrovy rotace v GaAs v závislosti na použité vlnové délce exci-

tačního svazku (příslušné vlnové délky jsou přiřazeny dle legendy). Využíváme de-

generované měření Kerrovy rotace, tzn. stejnou vlnovou délku excitačního i sondo-

vacího svazku. Aplikované magnetické pole bylo µ0Hext = 585 mT, intenzita excitač-

ního svazku byla 7 µJ.cm-2 a teplota vzorku T = 10 K. 

 

 Jak je patrné, se snižováním excitační energie (s rostoucí vlnovou délkou) 

roste amplituda, frekvence oscilací se zachovává, neboť změnou vlnové délky nedo-

chází ke změně polohy energetických hladin. Z kapitoly 3.2 již víme, že Zeemanovo 

štěpení je charakterizováno g faktorem svázaným s frekvencí, s níž spin elektronů 

preceduje v magnetickém poli. Je tedy zjevné, že se nemění ani g faktor. Současné 

měření TRR je na obrázku 10.5. Z těchto výsledků je patrné, že pro maximalizaci 

signálu Kerrovy rotace je vhodné používat svazky s delšími vlnovými délkami. 
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Obr. 10.5: Signál diferenciální reflektivity v GaAs v závislosti na použité vlnové 

délce excitačního svazku (vlnové dálky pro jednotlivá měření jsou uvedeny 

v legendě); experimentální podmínky jsou identické jako v obr. 10.4. 

 

Vliv vn ějšího magnetického pole 

 Zásadní vliv na spinovou koherenci má aplikace externího magnetického po-

le. Na obrázku 10.6 (a) je zřetelně vidět zvyšování úhlové frekvence oscilací 

s rostoucím magnetickým polem. Ze signálu TRR na obrázku 10.6 (b) je patrné, že 

velikost vnějšího magnetického pole nemá v GaAs zásadní vliv na průběh reflektivi-

ty vzorku. 

 

              (a)        (b) 

Obr. 10.6: (a) Vliv vnějšího magnetického pole na signál Kerrovy rotace v GaAs 

(body), čáty jsou fity vztahem (9.1). (b) Vliv intenzity magnetického pole na časově 

rozlišenou diferenciální reflektivitu v GaAs. Vlnová délka λ = 770 nm, intenzita 

svazku 7 µJ.cm-2 a teplota vzorku T = 10 K. 
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 Z fitování KR vztahem (9.1) pro úhel stočení polarizační roviny vertikálně 

polarizovaného sondovacího svazku byla následně získána sada parametrů popisují-

cích jednotlivé tlumené oscilace, včetně doby života spinové koherence T2
*. 

 Pro jednotlivá magnetická pole byla získána odpovídající úhlová frekvence 

�. Pomocí vztahu (9.3) bylo možné z lineární regrese závislosti úhlové frekvence na 

vnějším magnetickém poli určit g faktor jako směrnici regresní přímky (obr. 10.7). 

 

Obr. 10.7: Závislost úhlové frekvence precese spinů v GaAs na intenzitě vnějšího 

magnetického pole. Černé body představují hodnoty úhlové frekvence získané z fito-

vání funkcí (9.1) dat uvedených v obrázku 10.6 (a). Červená přímka značí lineární 

fit, z něhož byl následně určen g faktor g = 0,43 ± 0,02. Experimentální podmínky 

byly stejné jako u měření v obrázku 10.6. 

 

 Na obrázku 10.8 (a) je zobrazena závislost doby spinové koherence T2
* na 

intenzitě vnějšího magnetického pole a na obrázku 10.8 (b) je závislost počáteční 

fáze oscilací na magnetickém poli. Doba spinové koherence s rostoucím magnetic-

kým polem mírně roste v řádu několika desítek ps. Výsledná hodnota T2
* byla určena 

jako „střední“ doba spinové koherence v námi použitém rozsahu intenzit vnějšího 

magnetického pole. Počáteční fáze � na intenzitě vnějšího magnetického pole 

v podstatě nezávisí. 
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         (a)        (b) 

Obr. 10.8: (a) Závislost doby spinové koherence T2
* (a) a počáteční fáze oscilací � 

(b) na intenzitě vnějšího magnetického pole v GaAs. Experimentální podmínky byly 

stejné jako u měření v obrázku 10.6. 

 
 Celkem jsme tedy určili, že v námi studovaném GaAs (substrát vzorků) je T2

* 

= (260 ± 20) ps a g = 0,43 ± 0,02. Pozorovaná hodnota g faktoru velice dobře souhla-

sí s hodnotou pro g faktor elektronů v GaAs (viz kapitola 7), a proto měřený signál 

přisuzujeme elektronům. Foto-excitované díry zde nejsou patrné z důvodu velice 

krátké doby spinové relaxace (kapitola 7). 
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11 Studium spinové relaxace v (Ga,Mn)As 

 Obdobný postup optimalizace nastavení „ladění“ vlnové délky excitačního 

svazku byl proveden zvlášť pro každý studovaný vzorek. V případě vzorku F002 (x 

= 3 %) jsme navíc uskutečnili testovací měření časově rozlišené precese magnetiza-

ce. Precese magnetizace byla podrobně studována na našem pracovišti již dříve [21], 

[17], [13], a proto se tomuto tématu nebudeme věnovat podrobněji. 

 

Precese magnetizace ve vzorku F002 

 Na obrázku 11.1 je zobrazeno měření časového vývoje precese magnetizace 

vyvolané laserovým pulzem, který má za následek změnu magnetické anizotropie. 

Během měření nebylo na vzorek aplikováno magnetické pole a výsledný polarizačně 

nezávislý signál byl získán jako průměr ze 4 měření při využití horizontální, verti-

kální, levo- a pravotočivé polarizace excitačního svazku. Z těchto dat je patrné, že 

k precesi magnetizace dochází i bez vnějšího magnetického pole. Naopak, je-li vnější 

pole přiloženo, je precese magnetizace silně potlačena. V každém případě je přísluš-

ná precesní frekvenci podstatně vyšší než pro signál způsobený precesí spinově pola-

rizovaných elektronů. Společně s rozdílem závislostí na polarizaci excitačního svaz-

ku to pak umožňuje tyto dva typy signálů od sebe jednoznačně oddělit. 

 

Obr. 11.1: Precese magnetizace ve vzorku F002 (x = 3 %). Měření bylo realizováno 

bez přítomnosti vnějšího magnetického pole. Vlnová délka λ = 805 nm, intenzita 28 

µJ.cm-2 a teplota vzorku T = 10 K. 
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 Dále jsme se zaměřili na studium spinové relaxace ve vzorku Ga1-xMnxAs 

F002 (x = 3%). 

 

Kerrova rotace vs. elipticita 

 Jako důkaz, že je měřený signál magneto-optického původu a ne pouze optic-

kého jsme provedli časově rozlišené měření elipticity. Jak vyplývá z Kramersových-

Krönigových disperzních relací, je Kerrův jev přes tyto relace spjat s jevem MCD, 

při kterém dochází ke změně elipticity dopadajícího světla. Přítomnost MCD tedy 

přímo implikuje přítomnost Kerrova jevu. Z podobného charakteru signálu Kerrovy 

rotace a elipticity na obr. 11.2 je tedy zřejmé, že oscilace signálu má původ 

v magneto-optických jevech. 

 

Obr. 11.2: Srovnání signálu Kerrovy rotace (θK) a elipticity (ε) pro F002 (x = 3 %). 

Obě měření byla provedena při magnetickém poli µ0Hext = 585 mT, intenzita excitač-

ního svazku byla 7 µJ.cm-2, vlnová délka λ = 805 nm a teplota vzorku T = 10 K. 

 

Optimalizace vlnové délky 

 Stejným postupem jako pro substrát GaAs byla nalezena optimální vlnová 

délka pro vzorek F002 (x = 3 %), obr. 11.3. V průběhu „ladění“ vlnové délky však 

byla pozorována také výrazná změna amplitudy A o desítky µrad (obr. 11.4 (a)) 

a fáze signálu o 180°, a to na rozmezí vlnových délek 5 – 10 nm, jak je patrné 

z obrázku 11.4 (b) pro vlnové délky 805 – 815 nm. Tento trend přisuzujeme změně 

znamének magneto-optických koeficientů v oblasti těsně nad dnem vodivostního 

pásu (podobně jako na obrázku 7.7 (b) [34]). Použité laserové pulzy jsou asi 15 nm 

spektrálně široké, avšak měřené signály v této oblasti se rapidně mění už při změně 
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vlnové délky o 5 nm. Optimální vlnová délka byla tedy volena tak, aby byly elektro-

ny excitovány mimo tuto oblast. 

 

Obr. 11.3: Optimalizace vlnové délky pro vzorek F002 (x = 3 %); magnetické pole 

µ0Hext = 585 mT, intenzita excitačního svazku 7 µJ.cm-2 teplota vzorku T = 10 K. 

 

 
  (a)        (b) 

Obr. 11.4: Závislost amplitudy A (a) a počáteční fáze δ (b) na vlnové délce excitační-

ho svazku pro vzorek F002 (x = 3 %). Experimentální podmínky jsou stejné jako pro 

měření v obrázku 11.3. 

 

Klíčem k výběru vhodné vlnové délky byla závislost počáteční fáze δ 11.4 (b) 

na vlnové délce excitačního svazku. Na obrázku 11.5 je pak naznačen postup určení 

„kritické“ vlnové délky, při které magneto-optické koeficienty změní znaménko. 

Nejprve jsme odhadli střední fázi oscilací pro kratší vlnové délky, pro něž je fáze 

takřka neměnná (na obrázku je značená červenou vodorovnou přímkou). Kritickou 

vlnovou délku jsme pak získali jako průsečík přímky střední fáze a spojnice dvou 
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hodnot, mezi kterými dochází k veliké změně fáze (zelená úsečka). Jako chybu jsme 

zvolili polovinu intervalu mezi těmito dvěma body. 

   
Obr. 11.5: Určení „kritické“ vlnové délky ve vzorku F002 (x = 3 %). Červená přímka 

značí střední hodnotu počáteční fáze pro kratší vlnové délky, zelená úsečka spojuje 

body, mezi nimiž se hodnota fáze prudce změní; magnetické pole µ0Hext = 585 mT, 

intenzita excitačního svazku 7 µJ.cm-2 a teplota vzorku T = 10 K. 

 

 Z provedeného fitování vyplynulo, že doba relaxace spinové koherence T2
* 

a frekvence � (tj. g faktor) jsou na vlnové délce excitačního a sondovacího svazku 

nezávislé. Zobrazené závislosti T2
* a g zde tedy neuvádíme. 

 

Teplotní závislost 

 U vzorku F002 (x = 3 %) bylo dále realizováno měření teplotní závislosti 

signálu Kerrovy rotace. Vzhledem k tomu, že při zvyšování teploty dochází k zužo-

vání energetického zakázaného pásu polovodičů, bylo nutné pro každou teplotu sa-

mostatně určit optimální vlnovou délku excitačního svazku (sondovací svazek má 

v degenerovaném nastavení vždy tutéž vlnovou délku, která je nastavena pro budící 

svazek).  Postup a kritéria výběru vhodné vlnové délky byla stejná jako v předcho-

zím případně pro měření při teplotě 10 K, proto zde jednotlivá „ladící“ měření neu-

vádíme. Na obrázku 11.6 je vynesena závislost „kritické“ vlnové délky na teplotě 

vzorku. S rostoucí teplotou je tedy vhodné použít delší vlnovou délku, aby docházelo 

k excitaci elektronů na takové hladiny ve vodivostním pásu, na nichž je doba života 

elektronů co nejdelší a signál Kerrovy rotace silnější, tedy řádově desítky meV na 

dno vodivostního pásu. 
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Obr. 11.6: Závislost „kritické“ vlnové délky λkritická na teplotě vzorku F002 (x = 3 %); 

magnetické pole µ0Hext = 585 mT, intenzita excitačního svazku 7 µJ.cm-2 

 

Na obrázku 11.7 jsou uvedeny křivky časově rozlišené Kerrovy rotace pro 

jednotlivé teploty s využitím optimální vlnové délky pro každou teplotu. V rámci 

zpřehlednění jsou data vůči sobě vertikálně posunuta. Jak je patrné, signál časového 

průběhu Kerrovy rotace pro vyšší teploty vymizí a pro teploty nad 100 K není možné 

data věrohodně nafitovat a určit jednotlivé parametry. Z tohoto důvodu zde dále uvá-

díme hodnoty parametrů pouze pro teploty do 100 K.  

   
Obr. 11.7: Závislost signálu Kerrovy rotace ve vzorku F002 (x = 3 %) na teplotě pro 

zvolené „optimální“ vlnové délky: 795 nm (pro 10 a 50 K), 805 nm (pro 100 a 150 

K), 810 nm (pro 200 K), 835 nm (pro 250 a 300 K). Vnější magnetické pole µ0Hext = 

585 mT, intenzita excitačního svazku 7 µJ.cm-2. Křivky jsou vertikálně posunuty. 
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Na následujících obrázcích jsou vyneseny něktré parametry fitovací funkce ze 

vztahu (9.1) v závislosti na teplotě.        

 
     (a)         (b) 

Obr. 11.8: Závislost doby spinové koherence T2
* (a) a počáteční fáze � (b) na teplotě 

vzorku F002 (x = 3 %) určená fitováním dat z obrázku 11.7 pro teploty 10 – 100 

K vztahem (9.1). 

 
Obr. 11.9: Závislost Landého g faktoru na teplotě vzorku F002 (x = 3 %) určená ze 

vztahu pro frekvenci (3.5), jejíž hodnota byla určena fitováním dat z obrázku 11.7 

pro teploty 10 – 100 K pomocí vztahu (9.1). 

 
 Jak je vidět na obrázku 11.8 (a), doba spinové koherence T2

* se zvyšující se 

teplotou klesá stejně jako fáze � (obr. 11.8 (b)), ovšem v případě g faktoru (obr. 11.9) 

není pozorovatelný výraznější trend. 

  

Tato provedená měření tedy ukázala, že při vyšších teplotách je měřený sig-

nál natolik slabý, že není možné věrohodně sledovat teplotní trendy. Z tohoto důvodu 

již nebyla teplotní závislost v ostatních vzorcích studována. 
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Vliv vn ějšího magnetického pole 

Dále byl detailně proměřen vliv intenzity vnějšího magnetického pole na sig-

nál časově rozlišené Kerrovy rotace při teplotě 10 K. Na obrázku 11.10 (a) je zobra-

zena Kerrova rotace a na obr. 11.11 (b) diferenciální reflektivita ve vzorku F002 (x = 

3 %) v závislosti na časovém zpoždění v rozmezí 0 – 2250 ps pro různá magnetická 

pole. 

 
       (a)        (b) 

Obr. 11.10:  Vliv intenzity vnějšího magnetického pole na signál Kerrovy rotace (a) a 

na signál diferenciální reflektivity na „dlouhé“ škále pro vzorek F002 (x = 3 %). In-

tenzita excitačního svazku je 7 µJ.cm-2, vlnová délka λ = 795 nm, teplota vzorku T = 

10 K. 

 

 Jak je z obrázku 11.10 vidět, je vliv vnějšího magnetického pole na signál 

Kerrovy rotace ve vzorku F002 (x = 3 %) kvalitativně stejný jako u předchozího mě-

řená na GaAs (obr. 10.6). S rostoucím magnetických polem se zvyšuje úhlová frek-

vence �, což je způsobeno větším rozštěpením energetických hladin vlivem silnější-

ho magnetického pole. 

 Ze závislosti úhlové frekvence na intenzitě vnějšího magnetického pole byl 

opět pomocí vztahu (9.3) určen g faktor (obr. 11.11). Vzhledem k tomu, že hodnoty 

doby spinové koherence určené fitováním jsou poměrně nepřesné, není z obrázku 

11.12 (a) zcela zjevný trend závislosti T2
* na vnějším magnetickém poli. Lze jen od-

hadnout mírné zvýšení doby spinové koherence s rostoucím magnetickým polem, 

podobně, jako tomu bylo u GaAs (obr. 10.8 (a)). Počáteční fáze � se se změnou in-

tenzity magnetického pole dle očekávání téměř nemění (viz obr. 10.12 (b)). 
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Obr.11.11: Závislost úhlové frekvence oscilací � na vnějším magnetickém poli pro 

vzorek F002 (x = 3 %). Červená čára je lineární fit vztahem (9.3), něhož byl určen g 

faktor g = 0,38 ± 0,02. Hodnoty úhlové frekvence � jsou určeny fitováním vztahem 

(9.1) dat z obrázku 11.10 (a). 

 

     (a)       (b) 

Obr. 11.12: Závislost doby spinové koherence T2
* (a) a počáteční fáze � (b) na vněj-

ším magnetickém poli pro vzorek F002 (x = 3 %). Hodnoty úhlové frekvence � jsou 

určeny fitováním vztahem (9.1) dat z obrázku 11.10 (a) a odpovídají výše zmíněným 

experimentálním podmínkám. 

 
 Na základě [18], kde byla výpočtem pro výměnnou interakci mezi kolektivní 

magnetizací a spinem elektronů určena precese spinů elektronů i bez přiloženého 

vnějšího magnetického pole s typickou periodou tohoto precesního pohybu ~ 150 fs, 

jsme přikročili také k časově rozlišenému měření signálu Kerrovy rotace na „krátké 

škále 0 – 13 ps. Z obrázku 11.13 je ale patrné, že žádné oscilace odpovídající periodě  

~ 150 fs nebyly pozorovány. Dále se jimi tedy nebudeme zabývat. 
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Obr. 11.13: Měření Kerrova signálu na „krátké“ škále pro různá magnetická pole ve 

vzorku F002 (x = 3 %). Pro přehlednost jsou zde jednotliví měření vůči sobě verti-

kálně posunuta. Data nejsou fitována, proto jsou zobrazena jako čáry. Intenzita exci-

tačního svazku je 7 µJ.cm-2, vlnová délka λ = 795 nm, teplota vzorku T = 10 K. 

 

 

 Pro všechny další vzorky byl zopakován postup optimalizace vlnové délky. 

Na obrázcích 11.14 – 11.16 uvádíme pouze data časově rozlišené Kerrovy rotace ve 

vzorcích z optimalizované sady (pro podrobný popis viz kapitola 8) měřená pro 

různá magnetická pole a odpovídající fitovací křivky. Souhrn parametrů určených 

fitováním pomocí vztahů (9.1), (9.2) a (9.3) je obsažen v tabulce II a jejich diskusi 

provedeme v kapitole 13. 

 
Obr. 11.14: Vliv vnějšího magnetického pole na signál Kerrovy rotace (a) a závislost 

úhlové frekvence na intenzitě vnějšího magnetického pole (b) ve vzorku F020 (x = 5 

%). Intenzita excitačního svazku je 7 µJ.cm-2, vlnová délka λ = 790 nm, teplota vzor-

ku T = 10 K. Z lineárního fitu (červená čára v (b)) byl určen g faktor g = 0,38 ± 0,02. 
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Obr. 11.15: Vliv vnějšího magnetického pole na signál Kerrovy rotace (a) a závislost 

úhlové frekvence na intenzitě vnějšího magnetického pole (b) ve vzorku E 122 (x = 9 

%). Intenzita excitačního svazku je 7 µJ.cm-2, vlnová délka λ = 790 nm, teplota vzor-

ku T = 10 K. Z lineárního fitu (červená čára v (b)) byl určen g faktor g = 0,41 ± 0,02. 

 

 
Obr. 11.16: Vliv vnějšího magnetického pole na signál Kerrovy rotace (a) a závislost 

úhlové frekvence na intenzitě vnějšího magnetického pole (b) ve vzorku F056 (x = 

14 %). Intenzita excitačního svazku je 7 µJ.cm-2, vlnová délka λ = 810 nm, teplota 

vzorku T = 10 K. Z lineárního fitu (červená čára v (b)) byl určen g faktor g = 0,41 ± 

0,02. 

 

 Porovnáním změřených závislostí signálu Kerrovy rotace na intenzitě vnější-

ho magnetického pole pro studované vzorky s různým procentuálním zastoupením 

manganu zjistíme, že kvalitativně se měřené závislosti příliš nemění. Lze tedy před-

pokládat, že se zvyšováním koncentrace manganu se příliš nemění feromagnetické 

uspořádání materiálu. V tabulce II je porovnání parametrů křivek získaných fitová-

ním. 
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Tabulka II: Souhrn parametrů určených fitováním naměřených průběhů signálů 

Kerrovy rotace pro jednotlivé vzorky v magnetickém poli 585 mT.  

vzorek x [%] A [µrad] T2
* [ps] � [deg] g faktor 

F002 3 25 ± 8 127 ± 9 226 ± 6 0,38 ± 0,02 

F020 5,2 9 ± 1 113 ± 12 256 ± 11 0,38 ± 0,02 

E122 9 6 ± 2 178 ± 11 172 ± 7 0,41 ± 0,02 

F056 14 41 ± 23 316 ± 29 182 ± 17 0,45 ± 0,03 

GaAs 0 10 ± 1 260 ± 10 173 ± 7 0,43 ± 0,02 
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12 Studium spinové relaxace v (Ga,Mn)(As,P) 

 Jak již bylo zmíněno v kapitole 8, leží snadná osa magnetizace pro studované 

pzorky (Ga,Mn)As v rovině vzorku (in-plane). Pro porovnání vlivu magnetické ani-

zotropie na studovanou relaxaci spinů elektronů jsme přikročili k měření TR MOKE 

na vzroku (Ga,Mn)(As,P) se snadnou osou magnetizace kolmou na rovinu vzorku. 

Jeho výroba a vlastnosti jsou stručně zmíněny v kapitole 8 a dále v [36] 

Na obrázku 12.1 je uvedeno srovnání měření vlivu vnějšího magnetického 

pole, které bylo realizováno na feromagnetickém vzorku (Ga,Mn)(As,P) s nominální 

koncentrací iontů manganu x = 6 %, koncentrací fosforu y = 10 % a snadnou osou 

magnetizace out-of-plane. 

 

      (a)          (b) 

Obr. 12.1: Vliv vnějšího magnetického pole na signál Kerrovy rotace – detail (a) a na 

diferenciální reflektivitu (b) ve vzorku mn403 (x = 6 %). Intenzita magnetického 

pole v (a) odpovídá legendě v části (b) obrázku. Intenzita excitačního svazku je 7 

µJ.cm-2, vlnová délka λ = 770 nm, teplota vzorku T = 10 K. 

 

 Jak je na první pohled patrné, signál časově rozlišené Kerrovy rotace neosci-

luje okolo osy y = 0, což značí, že je signál složen z více příspěvků s různými para-

metry oscilací, podobně jako na obr. 7.3 ([24]). Není zcela triviální odhadnout původ 

příspěvků k signálu Kerrovy rotace. Zde jsme pro fitování zvolili součet dvou růz-

ných exponenciálně tlumených harmonických funkcí (9.2), interpretace první z nich 

by si však vyžádala podrobnější studium, které je nad rámec této práce. Druhá část 

výrazu je přiřazena foto-excitovaným elektronům ve vodivostním pásu. 
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 Jako u předchozích vzorků GaMnAs jsme také zde určili z fitu vztahem (9.3) 

závislosti úhlové frekvence na intenzitě vnějšího magnetického pole g faktor (obrá-

zek 12.2), který je srovnatelný s hodnotami získanými pro GaMnAs. 

 

Obr.12.2: Závislost úhlové frekvence oscilací � na vnějším magnetickém poli ve 

vzorku mn403 (x = 6 %). Hodnoty byly určeny pomocí fitování vztahem (9.3). 

Z lineárního fitu (červená čára) dat byl určen g faktor g = 0,45 ± 0,03. 

 

 Pomocí fitovací funkce (9.2) jsme dále určili dobu spinové koherence T2
* a 

hodnoty počáteční fáze � (obr. 12.3) z dat měřených signálů Kerrovy rotace 

v obrázku 12.1 (a). 

 

        (a)         (b) 

Obr. 12.3: Závislost doby spinové koherence T2
* (a) a počáteční fáze � (b) na vněj-

ším magnetickém poli ve vzorku mn403 (x = 6 %). Hodnoty jsou získané fitem vzta-

hem (9.2) z měření v obrázku 12.1. 
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 Jak si z obrázku 12.3 (a) výše můžeme všimnout, doba spinové koherence T2
* 

opět nejevý výraznější trend, ale oproti předchozím vzorkům lze odhadnout mírný 

pokles této doby při rostoucí intenzitě vnějšího magnetického pole, což by mohlo být 

důsledkem out-of-plane magnetické anizotropie. Počáteční fáze oscilací lze považo-

vat za konstantní. 

 U tohoto vzorku jsme taktéž změřili signál Kerrovy rotace v závislosti na 

intenzitě vnějšího magnetického pole na krátké škále (obr. 12.4). Jak je zřejmé, 

s různou intenzitou magnetického pole v oblasti několika ps po dopadu excitačního 

svazku se průběh signálu Kerrovy rotace příliš nemění. Ani v tomto případě nejsou 

pozorovány žádné oscilace, které by odpovídaly periodě ~ 150 fs.  

 

Obr. 12.4: Vliv magnetického pole na signál časově rozlišené Kerrovy rotace měřený 

na „krátké“ časové škále ve vzorku mn403 (x = 6 %). Intenzita excitačního svazku je 

7 µJ.cm-2, vlnová délka λ = 770 nm, teplota vzorku T = 10 K. 

 

  

0 3 6 9 12 15

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

θ K
 [m

ra
d]

∆t [ps]

585 mT
400 mT
300 mT
200 mT
100 mT
40 mT



70 
 

13 Shrnutí dosažených výsledků a jejich diskuze 

 V předchozích kapitolách jsme podrobně popsali naměřené výsledky ve vzor-

cích GaAs, (Ga,Mn)As a (Ga,Mn)(As,P). Cílem této kapitoly je porovnat tyto vý-

sledky mezi sebou  a na základě srovnání s publikovanými pracemi provést jejich 

interpretaci. 

Úvodem je třeba zmínit fakt, že námi získané experimentální výsledky – 

zejména změna frekvence precesního signálu s magnetickým polem a podobnost 

signálu v rotaci a elipticitě – jasně ukazují, že měřené dynamiky jsou magneto-

optického původu, a tedy vypovídají o magnetických vlastnostech studovaných 

vzorků. Experimentální podmínky (zejména velikost a směr magnetického pole) pak 

byly záměrně zvoleny tak, že došlo k potlačení signálu spojeného s laserem vyvola-

nou precesí magnetizace, která byla na našem pracovišti studována v předchozích 

pracích [17], [13]. Měřené oscilující signály jsou dále pozorovatelné pouze při použi-

tí kruhově polarizovaných excitačních pulsů, což potvrzuje, že jsou vyvolané spino-

vě-polarizovanými nosiči náboje. Naše měření dále ukázala, že v blízkosti energetic-

kého gapu studovaných materiálů dochází ke změně znaménka magneto-optického 

koeficientu, což se projevuje fázovým posunem precesního signálu o 180°. Závislost 

příslušné kritické délky na koncentraci manganu ve vzorcích je uvedena v Obr. 13.1. 

Z důvodu porovnatelnosti jednotlivých měřených precesních signálů mezi sebou byly 

tedy příslušné experimenty vždy provedeny s vlnovou délkou fotonů menší, než je 

kritická vlnová délka v příslušném materiálu.  
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Obr.13.1: Závislost „kritické“ vlnové délky, při které dochází ke změně magneto-

optických koeficientů materiálu, na dopování manganem; hodnoty určené pro vzorky 

obsahující vrstvu (Ga,Mn)As jsou znázorněny červeně, hodnota pro vzorek s vrstvou 

(Ga,Mn)(As,P) je označena popiskem. 

 

Pro interpretaci naměřených dat se jako klíčová ukázala závislost frekvence 

oscilací na intenzitě vnějšího magnetického pole. Naměřená data ukazují, že ve všech 

studovaných vzorcích je  tato závislost lineární (viz obr. 10.7, obr. 11.11, obr. 11.14, 

obr. 11.15 a obr. 11.16). Lineární závislost je zcela v souladu s očekáváním pro ne-

magnetický GaAs, ale naprosto neodpovídá závislosti očekávané pro feromagnetické 

polovodiče. Jak bylo ukázáno v kapitole 7, zabudování magnetických iontů do polo-

vodičové matrice vede k podstatné změně této závislosti i pro GaMnAs 

v paramagnetickém stavu (s x ≥ 0,05%) [31] (viz. obr. 7.6 v kapitole 7). Pro polovo-

dič ve feromagnetickém stavu je pak nutné očekávat ještě větší odchylku od lineární 

závislosti, protože feromagneticky uspořádané magnetické momenty Mn vyvolávají 

vnitřní magnetické pole, které musí na spiny foto-excitovaných nosičů náboje také 

působit [18]. Nicméně přesný tvar této závislosti není ve feromagnetických polovo-

dičích jasný, protože do současné doby není v literatuře dostupné žádné měření zá-

vislosti frekvence oscilací spinově-polarizovaných nosičů náboje na intenzitě vnější-

ho magnetického pole. Pozorovaná lineární závislost tedy ukazuje, že měřený mag-

neto-optický signál ve skutečnosti nepochází z feromagnetického polovodiče, ale ze 

substrátu GaAs, na kterém byly příslušné feromagnetické filmy vypěstované. Na obr. 

13.2 je znázorněna fitováním určená velikost g faktoru v jednotlivých vzorcích. Na-

měřená hodnota je kolem 0,4 ve všech vzorcích, což dobře souhlasí s hodnotou g 
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faktoru publikovanou pro elektrony v GaAs [28], což dále potvrzuje výše uvedené 

přisouzení pozorovaného magneto-optického signálu elektronům. 

 

Obr. 13.2: Velikost g faktoru ve studovaných vzorcích; hodnoty určené pro vzorky 

obsahující vrstvu (Ga,Mn)As jsou znázorněny červeně, hodnoty pro substrát GaAs a 

vzorek s vrstvou (Ga,Mn)(As,P) jsou označeny popiskem.  

 

Na obr. 13.3. je uvedena fitováním určená velikost doby spinové relaxace 

elektronů T2
* v substrátu GaAs naměřená v jednotlivých vzorcích. Překvapivě, hod-

nota T2
* není ve všech vzorcích stejná (a to ani v rámci chyby měření). Na základě 

tohoto měření se tedy zdá, že vrstva (Ga,Mn)As nějakým způsobem ovlivňuje, jak 

dlouho zůstane spinová polarizace v substrátu GaAs zachována. Existují dva mecha-

nismy, jakým může tenká vrstva feromagnetického polovodiče ovlivnit dynamiku 

spinové relaxace substrátu pod ní. Feromagnetické polovodiče jsou připravovány 

pomocí nízkoteplotní MBE, což vede k vysoké koncentraci strukturních defektů 

v tomto materiálu, které fungují jako účinná nezářivá rekombinační centra pro elek-

trony [33]. Díky rychlé rekombinaci tedy může vrstva feromagnetického polovodiče 

„odsávat“ elektrony ze substrátu, což by vedlo ke zkrácení doby života elektronů a 

tím i ke zmenšení hodnoty T2
*. Druhá možnost je, že pozorované ovlivnění T2

* v 

GaAs vrstvou feromagnetického polovodiče je magnetického původu – tj. že se jedná 

o příklad tzv. „efektu blízkosti“ (angl. proximity effect) [38], [39]. 
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Obr. 13.3: Velikost doby spinové relaxace T2
* ve studovaných vzorcích při intenzitě 

magnetického pole µ0Hext = 585 mT; hodnoty určené pro vzorky obsahující vrstvu 

(Ga,Mn)As jsou znázorněny červeně, hodnoty pro substrát GaAs a vzorek s vrstvou 

(Ga,Mn)(As,P) jsou označeny popiskem.  

 

Na obr. 13.4 je uvedena počáteční fáze signálu δ v jednotlivých vzorcích. 

V běžných nemagnetických polovodičích by tato fáze měla být rovna 0° nebo 180°, 

což odpovídá tomu, že okamžitě po jejich foto-excitaci začínají elektrony konat pre-

cesní pohyb kolem vnějšího magnetického pole. Naše měření ale ukazují, že ve vzor-

cích, kde je velikost T2
* silně ovlivněna vrstvu feromagnetického polovodiče, se 

hodnota počáteční fáze značně odchyluje od hodnoty ~ 180° pozorované v samotném 

substrátu. Tyto výsledky již není možné vysvětlit pouhým „odsáváním“ elektronů ze 

substrátu, protože tento jev nemůže způsobit změnu fáze magnetického signálu. Na-

opak, vzájemné magnetické působení mezi feromagneticky svázanými momenty 

manganu v (Ga,Mn)As a foto-excitovanými elektrony v GaAs pomocí „efektu blíz-

kosti“ by mohlo pozorovanou změnu fáze jednoduše vysvětlit. Vysvětlení založené 

na magnetickém působení je také ve shodě s dalšími pozorovanými jevy. Například 

ve vzorku F002 je odchylka počáteční fáze od hodnoty 180° pozorovatelná pouze pro 

teploty pod Curieovou teplotou tohoto vzorku (viz obr. 11.8 (b)). Dále, pokud by 

pozorovaný magneto-optický signál vůbec nesouvisel s vlastnostmi vrstvy 

(Ga,Mn)As, tak by příslušná kritická vlnová délka měla být ve všech vzorcích stejná 

– což ale není, jak je zřejmé z obrázku 13.1. A také hodnota g faktoru se v jednotli-

vých vzorcích trochu liší (obr. 13.2). Každopádně je ale nutné provést další dodateč-

né experimenty, než bude možné považovat všechny pozorované efekty za vysvětle-

né. 
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Obr. 13.4: Velikost počáteční fáze oscilujícího signálu δ ve studovaných vzorcích při 

intenzitě magnetického pole µ0Hext = 585 mT; hodnoty určené pro vzorky obsahující 

vrstvu (Ga,Mn)As jsou znázorněny červeně, hodnoty pro substrát GaAs a vzorek 

s vrstvou (Ga,Mn)(As,P) jsou označeny popiskem.  
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14 Závěr 

 V této diplomové práci jsme se věnovali studiu dynamiky spinové polarizace 

ve feromagnetickém polovodiči (Ga,Mn)As pomocí časově-rozlišené metody excita-

ce a sondování. Protože veškeré zředěné magnetické polovodiče, z nichž (Ga,Mn)As 

je nejprozkoumanější modelový materiál, jsou principielně neuspořádané materiály, 

byl zvláštní důraz kladen na výběr vzorků, ve kterých byl vlastní růst i následné ží-

hání optimalizováno za účelem dosažení co nejvyšší Curieovy teploty. Při řešení této 

práce jsme podrobně studovali vlastnosti čtyř vzorků Ga1-xMnxAs (s x od 3% do 

14%), jednoho vzorku Ga1-xMnxAs1-yPy (s x = 6% a y = 10%) a referenčního vzorku 

GaAs. V první části měření bylo optimalizováno používané experimentální uspořá-

dání pro časově-rozlišený magneto-optický experiment tak, že umožňovalo studium 

dynamiky spinově polarizovaných nosičů náboje, které jsou v polovodiči foto-

generovány kruhově polarizovanými laserovými pulzy. V druhé části měření byla 

studována závislost měřeného magneto-optického signálu na vlnové délce a intenzitě 

dopadajících laserových pulsů, na teplotě vzorku a na intenzitě vnějšího magnetické-

ho pole. Na základě podrobné analýzy naměřených dat jsme zjistili, že měřený signál 

je vyvolán spinově-polarizovanými elektrony. Díky malé tloušťce studovaných fe-

romagnetických filmů, která byla jen kolem 20 nm, tento signál ale pravděpodobně 

pochází od elektronů fotogenerovaných v GaAs substrátu. Nicméně, naměřená data 

ukazují, že dynamika spinu elektronů v tomto substrátu je značně ovlivněna blízkostí 

feromagnetické vrstvy na něm nanesené. 
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