Hlavné smery výskumu

,

pracoviska

Laboratoria elektrotechniky do roku 1975

.

Pracovisko bude mat dve oddelenia:

1/ oddelenie

elektrofyziky

2/ oddelenie

elektrQniky

Budeme sledovat dva hlavné smery:
1/ elektrotechnickú
bude využitie

fyziku, kt~rej náplnou

poznatkov

zy v elektrotechnike
4ÍÓflJ()V~j

poznatkov

fyziky pevnej fá-

-.f

a to hlavne využi tie

...

aúvi'Sfi\ mOlekulovejštruktúry na

elektrické a magnetické vlastnosti pevných
látok.

2/ impulzovú eleftroniku, ktorá sa bude zaoberat obvodovou technikou v súvislosti s automatizovaním procesov.

Predpokladáme,
Slovenskej
rocnici

že v Košiciach

akadémie

zriadené

urcená potrebami

vznikne

vied, pri ktorej

elektrotechnické
areálu.

odbocka

technickej

bude najneskoršie

pracovisko.

sekcie

v 5 pät

Jeho nápln bude

-

Pracovná

nápln oQ~l~lria

Aplikovanie

najnovších

elektrofyziky.

poznatkov

f.yzikálneho výskumu

fyziky pevných látok v elektrotechnike
jedna z hlavných úloh základného
Konkrétne

možno uviest

a technike

z oblasti

vÔbec

výskumu v technických

napr. využitie

oblasti polovodicov, ktoré má vel~

fyzikálnych

je dnes
vedách.

poznatkov

z

ekonomický dosah. Dá sa oca-

kávat, že v najbližšej budúcnosti bude uvedená úloha základného
výskumu v technických vedách, t.j. využívanie najnovších

výsled-

kov fyzikálneho výskumu pevných látok. hrat ešte väcšiu úlohu v
rozvoji výroby spolocnosti.
Z uvedených

dÔvodov

oddelenie

elektrof.yziky už dnes pracuje v

tejto oblasti. V rámci koordinácie
III.

štátneho plánu
výskumu
~

5 RP bola tomuto oddeleniu urcená úloha

ft

Výskum

pre

galvano-

u

....

magnetických javov u polovodicov s ohlado~jeho

technické využi-

tie." Týmto výskumom sledujeme dva ciele a to jednak zdokonalovanie a v,yvíjanie prvkov,

využívajúcich

ako sú napr. Hallove generátory

a magnetoodporové

štúdium elektrických

a magnetických

prispieva

porozumeniu

k hlbšiemu

galvanomagnetické

vlastností

mechanizmu

javy

sondy, jednak

pOlovodicov,ktoré

vedenia

elektrického

prúdu všeobecne.

V IV. a V. 5RP mienime pokracovat v naznacenom výskumem~

smere,

pricom chceme sledovat hlavne oblast polovodicov so zameraním na
ich využitie

pri priamej

premene rôznych

trickú a pri mikrominiaturizácii
obvodoch.
technike

Ako už enes možno
nebude pracovat

druhov

stavebných

vidiet,

s dnešnými

energie v elek -

prvkov

v budúcnosti
stavebnými

v elektrických

sa v obvodovej

prvkami

ako sú

odpory,

kondenzátory,

s elektrickými
vzájomným
ako

.

elektrónky,

porami, magnetickými

pôsobením

v kryštalickej

typickú nápln

Predpokladáme,

tlmivky,

diódy a tranzistor.Y,ale

porami,

nábojmi,

mriežke,

co možno

spinmi a ich
charakterizovat

elektrofyziky.

že uvedené oddelenie

sa bude v IV. a V.5RP

silne roz-

v!jat. V jeho rámci chceme vybudovat i laboratórium pre nizke a velmi
nizke

teploty. Ako dôvod uvádzame

látok,

ale tiež i tú okolnos~,

kálnych

potrebu

laboratória

že technické

javov je možné len pri nizkych

využitie

niektorých

látok,

javy súvisiace

s atómovou

a molekulárnou

sú predpokladané

investicné

náklady

nost sme brali do úvahy v predloženom

fYzi -

teplotách.

Nakol~o vo výskumnej cinnosti oddelenia elektrofYzi~
sledovat

pri štúdiu pevných

štruktúrou

pomerne

návrhu

sa casto budú
pevných

vysoké. Túto okol-

investíci!.
.

Zameranie

tohoto oddelenia

naväzuje

na výskumné práce

Úst~vu

technickej

fyziky Ceskoslovenskej akadémie vied a je v súhlase s koordinácíôu
plánu nášho pracoviska

Pracovná

v
nápln oddelenia

Podstatou

kontroly

elektrických

a Ústavu pre elektrotechniku

CSAV.

elektroniky.

a riadenia

a neelektrických

výrobných
velic!n.

procesov
K prenosu

je meranie
sa prevážne

impulzová technika pre jej jednoznacnost a spolahlivost.

a prenos
použ!va

Možno obecne

povedat, že automatizácia je nerozlucne spjatá s vývojom elektroniky,
.

na ktorej závis! presnost, pracovná rýchlost a prevádzková spolahli vost.
Z uvedených
impulzovej

prícin sa bude oddelenie

elektroniky

zaoberat

výskumom

techniky.

Výhlad ove predpokladáme

tiež, že sa

casov uplatni

jadernej

v oblasti

impulzová

techniky.

tecl1nika vel~i krátkych

bude vykonávat urcitou castou kapacity konzultacnú

Oddelenie

službu pre iné pracoviská
z elektroniky,

SAV na ktorých

ktoré by nestacili

vyriešit

sa vyskytnú

Droblémy

interní pracovníci

týchto pracovísk.

,

-

V priebehu
ohladom

III. patrocnice

sa Laboratorium

na pocet pracovníkov

s

elektrotechniky

zmení na Elektrotechnický

ústav.

V V. pätrocnici sa pocíta s Ústavom v Košiciach a v dalšom preh]ade sú zahrnuté

~lnenie

tiež jeho stavebné

a nestavebné

plánovanýchúloh
, pocíta pracovisk~
~

v

III. pätrocnici
IV."

v
v

investície.
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47 pracovníkov, z toho 15 vedec~~~
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V dalšom uvadzame

prehlad

potreb~ých

It

60

It

t-

nestavebilVch a stavebných

investícií za jednotlivé pätrocnice ako aj kvôty celkových investícií pripadajúce na jednoho pracovníka X~~ a jednoho ve~ckého pracovníka, vychádzajúc zo stavu hodnôt celkových investícií
1,3 mil. na konci 1960 :
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III.
nestavebné
stavebné
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investície
investície
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Sekol. tochnických vied
""Iu.. a'oktrotechnlky
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