
Rýchle tranzistory s InN-ovým kanálom 
InN je polovodičový materiál s najvyššou teoretickou rýchlosťou elektrónov (vmax) spomedzi 
všetkých známych polovodičov, viď obrázok. Návrh tranzistorov typu HEMT s InN kanálom preto 
predstavuje tú najlepšiu možnosť, ktorú príroda môže ponúknuť v oblasti rýchlej elektroniky. 
Avšak v dôsledku nevyzretosti súčasných techník rastu heteroštruktúr na báze InN, doteraz 
neexistuje demonštrácia mikrovlnných súčiastok s InN kanálom. V nami navrhovanom koncepte, 
na rozdiel od predošlých návrhov a v súlade s našimi teoretickými výpočtami, je InN narastený 
ako napnutý kanál na špeciálne navrhnutej InAlN nárazníkovej vrstve s In alebo N polaritou, 
alebo ako nepolárny materiál. Takýmto spôsobom, hlavne vďaka malému rozdielu medzi 
mriežkovými konštantami InN a InAlN s veľkým obsahom In, môžeme predpokladať koherentný 
rast a dosiahnutie teoretických vlastností tranzistorov HEMT s InN kanálom. 

Súčasné HEMT tranzistory s InGaAs kanálom a s dĺžkou hradla LG = 40 nm dosahujú medznú 
frekvenciu fT prúdového zisku 688 GHz, zatiaľ čo HEMT-y s GaN kanálom, čo je najbežnejšia 
voľba spomedzi III-N polovodičov, s tým istým LG vykazujú fT ~ 400 GHz. Ak nahradíme GaN kanál 
InN materiálom, potom berúc do úvahy teoretickú hodnotu vmax, intrinzická hodnota fT narastie 
asi 2.5 násobne, dosahujúc tak THz frekvenčné pásmo. Okrem toho polarita III-N materiálov 
umožní kontrolovateľný návrh normálne otvoreného ako aj zatvoreného tranzistora HEMT s InN 
kanálom, otvárajúc cestu k novým logickým ako aj zmiešaným integrovaným obvodom. Cieľom 
práce je získanie vedeckých poznatkov a expertízy pre novú triedu elektronických súčiastok na 
báze InN. Hlavnou výzvou budú pochopiť mechanizmus a vyvinúť techniku rastu InN 
heteroštruktúr, študovať a vysvetliť elektrochemické vlastnosti vysoko polárných štruktúr a 
rozhraní a vyvinúť nový typ tranzistorov. Výsledky práce povedú k novým aplikáciam 
tuholátkových zosiľňovačov v THz pásme, emisií a detektcií ako aj k post CMOS obvodom. 
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