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Problematika uvedená v předložené disertační práci s názvem: "Nová struktura modulátoru 

delta-sigma nízkého řádu s vysokým rozlišením" byla vypracována na školícím pracovišti Ústavu 
mikroelektroniky FEKT VUT v Brně. Problematika řešená v disertační práci se zabývá výzkumem 
v oblasti návrhu nových struktur integrovaných obvodů s cílem zlepšování jejich parametrů. 
 
Obsah práce 

Předložená práce se zabývá návrhem struktury delta-sigma modulátoru s potlačením vlivu vyšších 
harmonických a dosažením rozlišení až 16 bitů. V návrhu struktury jsou uplatněny výhody kombinace 
modulátorů delta-sigma s jednobitovým a vícebitovým kvantizátorem. V práci je navržena nová 
struktura 2. řádu, návrh převodníku delta-sigma je založený na technologii ON Semiconductor I3T25 
s využitím metody spínaných kapacitorů. 

Autor při zpracování tématu disertační práce prostudoval odborné publikace, v práci je uvedeno 
41 odkazů na odbornou literaturu, z čehož jsou 4 odkazy na autorovy publikace. Práce má strukturu 
obvyklou pro disertační práci. Kapitoly 2 a 3 představují obecný úvod do zkoumané problematiky, 
kapitola 4 představuje část s cíli disertační práce, další kapitoly představují jádro řešené problematiky 
včetně dosažených simulovaných výsledků, výsledky práce jsou shrnuty v kapitole 7 - závěru.  

Práce je rozdělena do několika kapitol. Je psána přehlednou formou s uspořádáním textu a 
informací podle požadavků na disertační práce. Pro dokonalost práce chybí jenom odladění drobných 
překlepů v textu, psaných výrazů a grafiky s připomínkami konkrétně uvedených v připomínkové části 
posudku.  

Kapitola 1 představuje úvod do disertační práce a do problematiky spínaných kapacitorů. 
V kapitole 2 jsou popsány základní charakteristiky převodníků delta-sigma, v kapitole 3 jsou 
rozebírány nedokonalosti modulátorů delta-sigma. Cíle disertační práce jsou formulovány v kapitole 
4 na straně 30. Stanovení cílů práce není příliš zdařilé, mimo jasné formulace hlavního cíle práce lze 
další cíle jenom obtížně vyčíst z formulací rozdělených do „dvou fází“, jejichž popis se podobá více 
definování postupu prací. V kapitolách 5 a 6 je provedený návrh nové struktury modulátoru delta-
sigma a převodníku A/D typu delta-sigma, který obsahuje nový modulátor. V těchto dvou kapitolách 
jsou též uváděny výsledky simulací vlastností při návrhu a v závěru kapitoly 6.8 na straně 77 jsou 
dosažené teoretické výsledky porovnávány s výsledky uváděnými ve dvou literárních zdrojích. Výhody 
a nevýhody navržené struktury jsou shrnuty na straně 78. Práce řeší teoretický návrh modulátoru, 
předkládané výsledky jsou ve formě simulovaných vlastností návrhu. Navržený čip nebyl realizován, 
nebylo možné porovnat skutečně dosažené výsledky získané měřením parametrů na čipu. Výsledky 
práce jsou shrnuty v kapitole 7, kde však postrádám informace o hlavních vědeckých přínosech, 
kterých bylo při řešení disertační práce dosaženo.  

Práce je standardně doplněna seznamem použité literatury, seznamem zkratek a symbolů, 
obrázků, tabulek a dále 7 přílohami s detailními výsledky simulací a schématem zapojení použitého 
komplementárního spínače v integrátorech. 
 
Aktuálnost práce z hlediska současného stavu vědy a vztah práce vůči oboru disertace 

Vývoj integrovaných systémů a jednotlivých funkčních bloků je již velmi propracovaný, ale stále 
se nacházejí další řešení zdokonalující jejich vlastnosti, zlepšování parametrů, přesnosti, zmenšování 
plochy čipu, snižování příkonu a optimalizace napájecího napětí apod. A právě použití nových 
principů návrhu integrovaných bloků může sledované vlastnosti zlepšit.  
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V práci je řešena aktuální problematika návrhu modulátoru delta-sigma s minimalizací vyšších 
harmonických a s možností dosažení rozlišení až 16 bitů.  

Zvolené téma má disertační charakter a plně odpovídá oboru „Mikroelektronika a technologie“. 
Hlavní vědecké cíle práce lze zformulovat do dvou následujících bodů: 

 Hlavní vědecký cíl práce je návrh nové struktury modulátoru delta-sigma druhého řádu, který řeší 
problémy s harmonickými tóny současně se zvýšením výsledného rozlišení a dynamického 
rozsahu. 

 K pomocným metodologickým cílům práce lze přiřadit návrh topologie obvodu v prostředí 
Matlab Simulink a návrh struktury v reálné technologii v prostředí Cadence. 

 
Přínos práce 

Disertant zpracoval téma disertační práce v teoretické úrovni, práce obsahuje řadu simulačních 
výsledků získaných při návrhu struktury, škoda, že práce není doplněna realizací a ověřením reálných 
dosažených parametrů. Navržená metoda řešení byla převzata ze standardních a osvědčených 
postupů návrhu různých elektronických struktur. Přínosy práce lze hledat v předložených výsledcích, 
a to teoretického zpracování návrhu a vnesených nových poznatků, a dále i výsledků získaných 
simulacemi při návrhu a optimalizaci struktury, lze je formulovat v následujících bodech: 

 Návrh nové struktury minimalizuje vyšší harmonické a umožňuje dosažení rozlišení až 16 bitů. 

 Nárůst dynamického rozsahu o 5 dB. 

 Nové přístupy návrhu obvodového zapojení pro snížení počtu komparátorů a snížení plochy. 
 
Publikování jádra práce 
 V přehledu publikované literatury je uvedeno 17 publikací a 4 funkční vzorky, z čehož u 8 
publikací je doktorand uveden jako vedoucí autor (z toho jeden příspěvek v IF časopisu). Z celkového 
počtu publikací jsou 2 v IF časopisu, 2 v recenzovaném časopisu, 4 na zahraničních konferencích a 9 
publikací na tuzemských konferencích. Předložené kopie vybraných publikací mají přímý vztah 
k disertační práci. Vzhledem k zajímavému tématu je škoda, že výsledky nebyly více publikovány 
v renomovaných časopisech. 
 
Vědecká erudice disertanta 

Z předložených materiálů a výsledků práce vyplývá, že doktorand se uvedenou problematikou 
podrobně zabývá řadu let, a že v ní dosáhl jistých úspěchů, o čemž svědčí např. publikované výsledky. 
Shrnutím všech dostupných faktů a poznání o odborných aktivitách a schopnostech doktoranda lze 
konstatovat, že má předpoklady pro další odborný růst v dané oblasti, a že se jedná o pracovníka 
s odpovídající vědeckou erudicí. 
 
Formální připomínky 

Práce je zpracována po stránce věcné i formální na velmi dobré úrovni s dobrou grafickou úrovní 
na 87 stranách včetně použité literatury, je doplněna 7 přílohami na 19 stranách. Práce je psána 
srozumitelně "učebnicovým" způsobem s dobrým spisovným jazykem, s minimem pravopisných chyb 
a drobných překlepů. K práci mám některé připomínky a dotazy uvedené v následujícím textu. 

 Oceňuji, že je v práci používán symbol U pro napětí a ne V převzatý z anglické symboliky. 

 Stylizace českých vět. Na několika místech textu špatná, např. na str. 3 uvedená formulace 
„Modulace Δ je prakticky nejjednodušším typem ADC“, str. 51/poslední věta na stránce, 
formulace „Kmitočtová charakteristika s průběhem zesílení AU0 a fázové charakteristiky ukazuje 
obr. 46“. 

 Technické provedení práce. Evidentní technická chyba s umístěním stránky č. 84 s literaturou až 
za stránkou 108. 

 Číslování stran v přílohách. Používá se odlišné číslování, než je číslování stran vlastního textu 
práce.  
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 Seznam zkratek a symbolů – umístěný v závěru práce na str. 85 až 87, odbytý, řadu zkratek a 
symbolů uváděných v textu zde nelze nalézt, zkratky i symboly jsou dohromady, pro přehlednost 
je lépe rozdělit na dvě části, u symbolů chybí fyzikální rozměr, který není často uvedený ani 
v textu.  

 Označování fyzikálního rozměru veličiny - je nejednotně v hranatých (např. str. 17/obr.14, 
str. 33/obr.30 a další) nebo v kulatých závorkách (např. str.33/obr.29, str.44/obr.39, 
str.52/obr.46, str.54/obr.49 apod). 

 Chybí závorky s označením bezrozměrné veličiny, tj. (-), např. str.34/obr.30. 

 Str.17/obr.14 a další. Proč je symbol na ose y vyjádřený kurzívou? 

 Vyznačení směru vynášení fyzikální veličiny na ose x a y u obrázků. Šipka má být pod (osa y) nebo 
před (osa x) symbolem nebo popisem veličiny, např. str.4/obr.4, str. 8/obr.7, str.9/obr.8, 
str.11/obr.10, str.20/obr.18, str.23/obr.22 a další. 

 Str.5/poslední věta před kapitolou 2.2. Nemá být ve větě označení NTF místo STF? 

 Na osách grafů chybí označení vynášené veličiny, např. str.44/obr.39, str.47/obr.42, 
str.52/obr.46, obr.47, str.54/obr.49, str.57/obr.52, str.58/obr.54 a další. 

  Není použit doporučený zápis fyzikálního rozměru, např. použitý zápis rozměru V/µs má být 
správně zapsán ve tvaru V.µs-1 na str.48/Tab.6, podobně v textu na str.49 fF/µm2 má být správně 
fF.µm-2, ale i další na str. 57, str.59, str. 62. 

 V práci jsou uvedeny pouze 4 odkazy na vlastní publikované výsledky, přičemž v seznamu 
vlastních publikací a dalších výstupů je uvedeno 21 položek (včetně 4 funkčních vzorků), tzn. že 
v dalších publikacích nejsou uvedeny výsledky práce? 

 
Dotazy 

 Na straně 31 je uvedený princip nové navrhované struktury. Jedná se o původní myšlenku dříve 
v literatuře neuvedenou nebo je naopak princip převzatý z literatury, popř. z čeho tento návrh 
vycházel? 

 Výsledky návrhu modulátoru jsou získány pouze ze simulací. V práci na str. 77 je provedeno 
porovnání několika parametrů s výsledky uvedenými ve dvou zdrojích. Tyto výsledky jsou také 
simulované nebo se jedná o výsledky realizovaných struktur? 

 Proč jsou v práci odkazy pouze na 4 vlastní publikace? 

 U většiny vlastních publikací je uvedeno více autorů (mimo školitele). Jaký je podíl autora na 
dosažených výsledcích práce? 

 V práci nikde nejsou zformulovány dosažené původní myšlenky, tj. vědecké výstupy práce, 
prosím o jejich stručnou formulaci a podtrhnutí nejvýznamnější. 

 Jak a popř. kde se počítá s využitím dosažených výsledků práce? 

 Počítá se s realizací navržené struktury, popř. zda práce budou pokračovat a jakým směrem? 
 
Závěr 

Předložený obsah práce považuji za splněný na základě požadavků kladených na disertační práci, 
uvedené výtky jsou v porovnání s obsahem práce nepodstatné. Předložená disertační práce je na 
dobré úrovni, výsledky v ní uvedené lze hodnotit kladně. Disertant prokázal v práci schopnosti 
samostatné vědecké práce a orientaci v dané problematice. Publikované výsledky svědčí o uznávání 
výsledků práce vědeckou komunitou, dosažené výsledky předurčují další úspěšný rozvoj osobnosti 
disertanta.  

 
Posuzovaná disertační práce splňuje hlediska obecně uznávaných požadavků na disertační práci. 

V případě úspěšného zodpovězení zásadních dotazů práci doporučuji k obhajobě pro udělení 
akademického titulu Ph.D. 

prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. 
oponent 

V Praze dne 12. 2. 2014 


