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Časovorozlíšená terahertzová (THz) spektroskopia je veľmi mocná metóda charakterizácie vlastností 

pevných látok. Nakoľko sa jedná o žiarenie s veľmi malými fotónovými frekvenciami, väčšinou 

dochádza iba k vnútropásovým prechodom a teda o správanie materiálov podobným zapojeniu 

k klasickému elektrickému zdroju. K tomu sa však jedná o lokálnu, bezkontaktnú, nedeštruktívnu 

metódu, ktorá ľahko dokáže napríklad skúmať anizotropne vlastnosti. Tým sa jedná o ideálnu sondu 

rozptylových mechanizmov, defektov, ultrarýchlech procesov a fázových prechodov( viď Obr.1.b)) 

rozličných exotických materiálov. 

Všetky vyššie spomenuté efekty bývajú silne teplotne závislé a preto je vhodné túto metódu spojiť so 

zmenou okolnej teploty vzorky. Za týmto účelom sú väčšinou využívané kryostaty, ktoré mimo 

vysokej ceny a komplikovanej obsluhy je potrebné modifikovať tak, aby nedcházdzalo k absorbcií 

alebo modifikácií polarizačného stavu THz pulzu. Navyše takéto zariadenia vedia schladiť vzorku na 

veľmi nízke teploty (rádovo jednotky Kelvínov), pričom na radu zaujímavých experimentov stačí 

zmena teploty v rozsahu -10 až 100 stupňov, napriklad pomocou keramického ohrievača alebo 

peltierového článku(viď Obr. 1a)). Vzhľadom k veľkej vlnovej dĺžke THz žiarenia sa jedná rozmerovo 

zväzky s rozmermí v ráde stoviek miktrometrov až centimetrov, ktoré je potrebné efektívne fokusovať. 

To omedzuje veľkosť vzorkového priestoru na optické komponenty na rádovo centimetre. Preto je 

potrebné veľmi kompaktný ohrev/chladenie, ktorý je kompatibilný s terahertzovým setupom.  

 

 
Obr. 1: a) Peltierov článok pri chladení [1]. b) THz vlny emitované zo zdroja FeRh/Pt, v ktorom 

dochádza k fázovému prechodu [2].  

Náplňou projektu je dizajn, konštrukcia a následná implementácia kompaktného teplotného kontroléru 

v podobe keramického heatra alebo peltierového článku do vzorkového priestoru terahertzového 

experimentu v laboratóriu terahertzovej spintroniky MFF UK. Študent sa v prvej fáze zoznámi 

s teóriou časovorozlíšenej terahertzovej spektroskopie a postaveným experimentálnym usporiadaním. 

Následne určí požiadavky na teplotný kontrolér a začne s dizajnom. V ďalšej fáze študent teplotný 

kontrolér zostaví a naimplementuje do terahertzového setupu, určí technológiu pripojenia vzoriek 

a zmeria teplotnú závislosť vybraného materiálu V prípade záujmu je možné projekt rozšíriť o štúdium 

teplotnej závislosti THz vodivosti antiferomagnetického polokovu CuMnAs alebo experimentu 

optického zápisu a THz detekcie v premenlivej teplote.  
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