
Spínacie tranzistory na báze III-N polovodičov 

Vzhľadom na neustále rastúcu spotrebu energie a otázky spojené s jej výrobou čelí 
súčasná spoločnosť výzve efektívnejšej spotreby elektrickej energie. Výrazné rezervy 
v spotrebe možno nájsť pri premene formy elektrickej energie vhodnej pre ten-ktorý 
spotrebič AC/DC a DC/DC prevodníkmi. Straty vznikajúce počas prevodu – tzv. konverzné 
straty – predstavujú asi 10% celkovej produkcie elektrickej energie. Ich potlačenie môže 
viesť k úspore energie, ktorá až 10-násobne prevyšuje aktuálnu produkciu energie 
z obnoviteľných zdrojov a teda môže mať silný ekonomický dopad. 

Jednou z možností zníženia konverzných strát je využitie vysoko-efektívnych 
prevodníkov výkonu využívajúcich nový typ tranzistorov na báze polovodiča GaN. Vďaka 
nižším spínacím stratám umožňujú GaN tranzistory približne 3-percentné zvýšenie 
účinnosti oproti najmodernejším spínacím prvkom na báze Si. Pre spoľahlivú prevádzku 
je však potrebné, aby tranzistor pracoval v obohacovacom režime s dostatočne vysokým 
kladným prahovým napätím pri zachovaní nízkeho odporu v zopnutom stave. Takéto 
spínacie GaN tranzistory však na trhu stále chýbajú. Na základe originálneho modelu 
sme ukázali, že je možné realizovať spínací GaN tranzistor typu HEMT s voľne 
nastaviteľným kladným prahovým napätím a nízkym odporom v zopnutom stave 
s využitím hradlovej štruktúry kov-oxid-polovodič (MOS), pričom na rozhraní 
oxid/polovodič vytvoríme záporný náboj s vysokou plošnou hustotou (~1013 cm-2). 

Kolektív Elektrotechnického ústavu SAV pod vedením Ing. J. Kuzmíka ako člen projektu 
7. RP EÚ HipoSwitch vyvíjal nový typ spínacieho GaN tranzistora typu MOS-HEMT pre 
konštrukciu vysoko-efektívnych výkonových prevodníkov napájacích zdrojov pre 
industriálne aplikácie, ako napr. bázové stanice v mobilnej komunikácii. Nami vyvinutá 
technológia je založená na nastavení prahového napätia tranzistora vytvorením 
vysokého záporného náboja na rozhraní oxid/polovodič pomocou plazmatickej oxidácie 
povrchu polovodiča a následnej depozície oxidu nanášaním po atómových úrovniach. 
Týmto spôsobom sme dosiahli hodnotu prahového napätia na úrovni 1.6 V a prúdovú 
hustotu 0.5 A/mm v otvorenom stave. Analýza mechanizmu prierazu v zatvorenom 
stave poukázala na lavínový efekt, a s tým spojenú degradáciu rozhraní. Okrem 
publikácií je výstupom našej práce aj priemyselný vzor, ktorý sme odovzdali partnerom 
projektu. 
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Schematický prierez konštrukcie hradla 
spínacieho GaN tranzistora typu MOS-HEMT. 


