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Tak, ako každoročne, aj tento rok sa 
na Elektrotechnickom ústave SAV 
konal Deň otvorených dverí (DOD). 
V tento magický deň sa väčšina dverí 
našich laboratórií otvára dokorán pre 
širokú verejnosť, aby sa mohli čo mož-
no najlepšie oboznámiť so záhadami, 
ktoré sa tu ukrývajú. Najčastejšími 
účastníkmi bývajú študenti stredných 
a základných škôl, ale nájdu sa aj iní 
záujemcovia, ktorých zvedavosť do-
tiahne až k nám. A práve takáto akcia 
nám umožňuje ukázať vzrušujúcu 
prácu slovenských vedcov.

Náš ústav, ako ho my dôverne voláme, 
je zameraný na základný a aplikovaný 
výskum polovodičov a supravodičov a na 
ich technické využitie, ako aj na oblasť 
nanotechnológie. Toto je len stručná 
charakteristika našej inštitúcie, za ktorou 
sa ukrýva množstvo zaujímavej práce na 
ešte zaujímavejších zariadeniach. A práve 
vďaka DOD sme dostali možnosť aspoň na 
chvíľu ukázať náš každodenný chlebíček.
Pred dňom D býva dosť práce, pretože si 
musíme pripraviť pútavé prezentácie a sa-
mozrejme aj „rekvizity“, v našom prípade 
vzorky a aparatúry. Samotná príprava je 
pre nás veľkým záväzkom, pretože vysvetliť 
zložité procesy hravou a jednoduchou 
formou býva niekedy ťažké. Avšak vedci 
vnímajú každú prekážku ako výzvu, preto 
nič nebránilo tomu, aby sa deň D mohol 
začať. 

Tento rok sa DOD konal 6. novembra 
v rámci Európskeho týždňa vedy a tech-
niky. Náš inštitút navštívilo 179 žiakov so 
svojimi pedagógmi z rôznych bratislav-
ských škôl, prevažne však zo SPŠE a z gym-
názií. Naši návštevníci mali možnosť zavítať 
na 12 rôznych pracovísk nachádzajúcich 
sa buď priamo v laboratóriu, kde si mali 
možnosť pozrieť, a v niektorých prípadoch 
aj ohmatať, ako celý proces prebieha, 

alebo pomocou prezentácií v zasadačkách 
im bola priblížená daná problematika. 
Vďaka štrukturálnym fondom EÚ sa nám 
podarilo získať množstvo zariadení, o kto-
rých sme už dávno snívali, a práve tieto 
zariadenia, ale samozrejme aj iné, boli 
hlavnými aktérmi prezentácií. 

Úvodnou zastávkou už spravidla býva 
pútavá prednáška o mrazivom dusíku, 
s ktorou nám vypomáhajú študenti z Brna. 
Hravou formou je návštevníkom ukázané, 
že kvapalný dusík, ktorého teplota klesá 
hlboko do mínusových teplôt (77 K; -196 
°C), nie je až taký nebezpečný, ak vieš, ako 
s ním správne narábať. A takto vyzbrojení 
vedomosťami sa mohli posunúť na iné 
pracoviská, aj na také, kde sa pri experi-
mentálnych metódach využíva spomínaný 
kvapalných dusík. 

Ďalšími zástavkami boli výskumné pra-
coviská zaoberajúce sa supravodivosťou 
a polovodičovými materiálmi. Návštevníci 
mali možnosť oboznámiť sa s komplexnou 
technológiou prípravy a charakterizácie 
supravodivých a polovodičových štruktúr, 
a v súčasnosti čoraz viac spomínaných na-
noštruktúr. Táto technológia zahŕňa rôzne 
metódy, ako napríklad MOCVD (metalor-
ganic chemical vapour deposition-Obr.1), 
ALD (atomic layer deposition), alebo PLD 
(pulzná laserová depozícia), ktorými je 
možné pripravovať rôzne typy vrstiev.

Taktiež im bolo ukázané, ako je 
možné tieto vrstvy tvarovať pomo-
cou zariadení nachádzajúcich sa 
v špeciálnych čistých priestoroch, 
ktoré sú určené na vývoj súčiastok 
a senzorov, ako aj pomocou elek-
trónovej litografi e, ktorou je vyba-
vené SEM-ko (skenovací elektró-
nový mikroskop), a tiež pomocou 
FIB-u (Focused Ion Beam), ktoré 
sa využívajú hlavne pri tvarovaní 

nanoštruktúr. Následne sa dozvedeli, ako 
sú jednotlivé vrstvy a štruktúry charakteri-
zované pomocou SEM-u, AFM-ka (atómový 
silový mikroskop) a FIB-u. A nakoniec mali 
možnosť vidieť, u žiakov stále rovnako 
obľúbenú, supravodivú „guličku“ (tabletu 
YBCO supravodiča) vznášajúcu sa nad 
permanentnými magnetmi (Obr.2), a tiež 
elektrickú charakterizáciu supravodičov.

Veríme, že aj napriek vyčerpávajúcemu 
množstvu nových poznatkov sa našim náv-
števníkom podarilo zapamätať si aspoň 
niečo zaujímavé. Taktiež dúfame, že už pre 
nich nie sme iba „strapatí exoti“ v okulia-
roch, ale že nás vnímajú ako obyčajných 
ľudí z mäsa a kostí, ktorých tento svet 
natoľko fascinuje, že neváhame robiť aj ne-
možné, aby nás získaný výsledok posunul 
dopredu vo svete vedy a technológie. 

Budúci rok sa bude opäť konať ďalší ročník 
Dňa otvorených dverí. Avšak, existuje aj 
iná možnosť, ako navštíviť náš ústav. Ak 
aj vás, čitateľov, zaujíma, ako to u nás 
beží, neváhajte a kontaktujte nás. Stačí si 
pozrieť našu internetovú stránku (www.elu.
sav.sk) a napísať nám (poprípade vedec-
kému tajomníkovi ElÚ SAV), a my vám už 
s radosťou poukazujeme naše zákutia 
aj mimo DOD. Niekedy neuškodí, keď sa 
človek dozvie, čo sa robí za susedným 
kopcom. Ak sa aj vo vás nájde kúsok zdra-
vej zvedavosti, ste u nás vítaní. 

napísala Mgr. Agáta Laurenčíková, PhD.
fotil ElÚ SAV

Viete, čo majú spoločné ‘blue-ray’, LED 
lampy, radary a vysoko-efektívne me-
niče? Okrem toho, že tieto zariadenia 
„sú na elektriku“, ich najdôležitejšou 
spoločnou črtou je technológia zalo-
žená na gálium nitride (GaN). Väčšine 
sa v spojení s GaN-om vynoria vysoko 
svietivé LED-ky, už menej sú však zná-
me čisto elektronické aplikácie GaN-u 
v oblasti radarov, mobilnej komuniká-
cie alebo vysoko efektívnych AC a DC 
meničov pre hybridné automobily či 
bežné adaptéry. Dôvodom je najmä 
to, že táto progresívna technológia 
pomaly ale nezadržateľne postupuje 
z výskumno-vývojových laboratórií do 
komerčnej sféry spotrebnej elektro-
niky.

MATERIÁL, NA KTORÝ PRÍRODA 
NEMYSLELA

GaN je polovodič so širokou energetickou 
medzerou (3,4 eV). Jeho výskum odštar-
toval začiatkom 90. rokov Japonec Shuji 
Nakamura, ktorý aj napriek nesúhlasu 
vedenia fi rmy Nichia, vyvinul modrú LED. 
Zaujímavosťou GaN-u je, že sa v prírode 
nevyskytuje a je ho potrebné syntetizovať, 
hoci syntéza objemového materiálu s 
vysokou kvalitou je veľmi náročná. Preto 
sa GaN častejšie pripravuje vo forme 
tenkých vrstiev (jednotky μm) na cudzom 
substráte (Al2O3, SiC, preferuje sa Si kvôli 
nízkej cene), najmä technikou chemickej 
depozície z pár organo-kovových zlúčenín 
(MOCVD). Na výrobu elektronických 
a opto-elektronických súčiastok si však 
nevystačíme iba s GaN-om. Na tento účel 
sa pripravujú tzv. heteroštruktúry tvorené 
ultra-tenkými (1 až desiatky nm) vrstvami 
nitridov s pridaním Al alebo In umožňujú-
cich rast materiálov so širokým rozsahom 
parametrov.

ROZHRANIE PLNÉ ELEKTRÓNOV

Na vytvorenie tranzistotora na báze GaN 
pre výkonové vysoko-frekvenčné aplikácie 
je v najjednoduchšom prípade potrebné 
narásť tenkú vrstvu (<25 nm) AlGaN-u na 
atomárne rovný povrch GaN-u. Vďaka 
silnej ionicite väzieb medzi atómami kovu 
a N sa na rozhraní AlGaN/GaN tvorí plošný 
polarizačný náboj, ktorý je kompenzovaný 
voľnými elektrónmi s rozložením blízkym 
plošnému, nazývaný aj 2-D elektrónový 
plyn. Jeho základnou črtou je vysoká 
pohyblivosť (a teda rýchlosť) a vysoká 
plošná husta elektrónov. Toto rozhranie 
plné elektrónov tvorí kanál tranzistora s 
vysokou pohyblivosťou nosičov (HEMT-u), 
ktorý bude rýchly a dokáže riadiť vysoké 
prúdy. Naviac, široká energetická medzera 
GaN-u pridá vysoké prierazné napätie 
a funkčnosť pri extrémnych teplotách.

SUPER RÝCHLY A VÝKONNÝ

Na výrobu HEMT-u 
treba ešte na vybranú 
oblasť vytvarovať ohmické 
kontakty tvoriace emitor 
(drain), kolektror (source) 
a hradlo na ovládanie 
prúdu kanálom (gate). Čím 
užšie hradlo, tým rýchlejší 
tranzistor. A výsledok? 
GaN technológia ponúka 
bezprecedentné výkony 
v GHz oblasti. V prípade 
radarov sú HEMT-y na 
báze GaN-u schopné 
riadiť až 5-krát vyšší výkon 
ako konvenčné techno-
lógie pri polovičnej cene. 
Fujitsu nedávno predstavi-
la GaN HEMT pre mobilné 
aplikácie schopný riadiť 
výkon 150 W pri 2,1 GHz.

5% MÔŽE ZMENIŤ SVET

Rýchle spínanie vysokých prúdov pred-
určuje GaN tranzistory aj pre výkonové 
aplikácie ako sú AC/DC a DC/DC konverto-
ry s vysokou účinnosťou. Konverzné straty 
v distribučnej sieti predstavujú približne 
10% celkovej produkcie elektrickej ener-
gie. Vďaka nižším spínacím stratám HEMT-
-ov na báze GaN je možné zvýšiť účinnosť 
najmodernejších spínacích prvkov na 
báze Si z 93 na 98%. Takéto zdanlivo malé 
zvýšenie účinnosti spínacích prvkov môže 
viesť k úspore energie, ktorá vysoko prevy-
šuje aktuálnu produkciu energie z obno-
viteľných zdrojov. Zatiaľ stále otvorenou 
otázkou je ale realizácia spoľahlivého 
obohacovacieho GaN HEMT-u (zatvorený 
tranzistor bez napätia na hradle).

GaN NA ElÚ SAV

Problematika GaN tranzistorov je jedným 
z nosných výskumných programov na 
ElÚ SAV. Na základe originálnej myšlienky 
ústav inicioval projekt EÚ UltraGaN, ktorý 
viedol k realizácii HEMT-u na báze InAlN/
GaN s 3-krát vyššou hustotou elektrónov 
v kanáli v porovnaní s AlGaN/GaN systé-
mom. S touto témou súvisel aj nasledujúci 
projektu EÚ MORGaN s cieľom zlepšenia 
tepelného manažmentu výkonových sú-
čiastok. V súčasnosti sa ústav v rámci pro-
jektu EÚ HipoSwitch podieľa na výskume 
nových konceptov realizácie obohacovacie-
ho HEMT-u pre DC/DC konvertory. Cieľom 
projektu je vývoj obohacovacích GaN 
HEMT-ov, ich transfer do výroby a imple-
mentácia výsledného systému do bázových 
staníc. Na riešenie týchto úloh hľadáme 
nových študentov v rámci bakalárskych, 
diplomových a doktorandských projektov 
prístupných na našom webe elu.sav.sk 
alebo facebooku facebook.com/elusav.

napísal Ing. Milan Ťapajna, PhD.
foto ElÚ SAV
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Elektronika na báze GaN-u: 

Keď sa rýchlosť snúbi s výkonom

Vysoko-frekvenčný HEMT s oblasťami emitora, (S) 
kolektora (D) a dvoch „prstov“ 400 nm širokého 
hradla (G) pripravený na ElÚ SAV.

Škola Škola

Dvojstrana vzniká v spolupráci 
s Elektrotechnickým ústavom 
Slovenskej akadémie vied.


