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Předložená disertační práce odpovídá svým rozsahem standardu disertačních prací a 
obsahuje celkem 134 stran. Je psána v anglickém jazyce, je pečlivě vypracována a je jazykově na 
dobré úrovni. Práce byla vytvořena na školícím pracovišti Ústavu mikroelektroniky FEKT VUT v Brně. 
 
 
Obsah práce 
 

Předložená disertační práce je rozčleněna do pěti kapitol. Jádro práce je obsaženo ve dvou 
kapitolách a to v kapitole 2 a kapitole 3. Kapitola 1 je úvod, kapitola 4 závěr a kapitola 5 životopis. 

 
V kapitole 2 je popsán současný stav nejmodernějších technik používaných pro obvody 

s nízkým napájecím napětím a s nízkým příkonem. Jsou popsány jak konvenční tak nekonvenční 
techniky. Kapitola má 37 stran a 99 referencí. 

 
V kapitole 3 se doktorand zabývá návrhem nových, především nekonvenčních, obvodů 

pracujících s nízkým napájením napětím a nízkým příkonem. Mezi nekonvenční techniky patří využití 
prvků s MOS tranzistory: 

• řízenými pomocí substrátu (bulk-driven),  
• s plovoucím hradlem (floating-gate),  
• s kvazi plovoucím hradlem (quasi-floating-gate),  
• řízenými pomocí substrátu s plovoucím hradlem (bulk-driven floating-gate)  
• řízenými pomocí substrátu s kvazi plovoucím hradlem (bulk-driven quasi-floating-gate).  

 
Jsou navrženy různé aktivní prvky pracující v napěťovém, proudovém nebo smíšeném módu. 

Mezi navrženými prvky jsou operational transconductance amplifier, second generation current 
conveyor, fully-differential second generation current conveyor, fully-balanced differential difference 
amplifier, current differencing buffered amplifier a current feedback operational amplifier. Pro každý 
z navržených prvků je uveden příklad zapojení v jednoduchém obvodu a jsou prezentovány výsledky 
simulací. Kapitola má 69 stran a 117 referencí. Doktorand není autorem ani jedné z uvedených citací 
jak v kapitole 2 tak v kapitole 3. 
 
 
Aktuálnost zvoleného tématu 

 
Vývoj mikroelektroniky je spojen s rozvojem nových technologií a se zmenšováním fyzických 

rozměrů tranzistorů v integrovaných obvodech, především se zkracováním délky kanálu MOS 
tranzistorů a snižováním tloušťky hradlového oxidu. To je spojeno s nutností neustále snižovat 
napájecí napětí integrovaných obvodů. Prahové napětí MOS tranzistorů navíc zůstává prakticky 
nezměněno, což má nepříznivý vliv na analogové bloky. Je nutné hledat nové obvodové topologie 
schopné pracovat s nízkým napájecí napětím. Moderní mobilní zařízení jsou vybavena bateriovým 
napájením a nízká spotřeba je důležitým parametrem navrhovaných obvodů. 



Realizace analogových obvodů pracujících s malým napájecím napětím a nízkým příkonem je 
v současné době velmi aktuální téma v mikroelektronice. Je věnováno velké úsilí hledání nových 
struktur splňujících tyto požadavky.  

Téma předložené disertační práce je proto velmi aktuální a odpovídá oboru disertace. 
 
 
Splnění cíle disertace 
 

Deklarovaným cílem disertace bylo navrhnout a simulovat základní CMOS obvody pracující 
s velmi malým napájecím napětím a s malým příkonem.  

Stanovené cíle disertační práce byly dosaženy v celém deklarovaném rozsahu. 
 
 
Zvolené metody zpracování 
 

Zvolené metody zpracování odpovídají doporučeným postupům vědecké práce a ukazují na 
schopnost autora osvojit si v poměrně krátké době tyto postupy. 
 
 
Dosažené výsledky a přínos pro další rozvoj vědy a techniky 
 

Za hlavní přínos předložené disertační práce je možné považovat shrnutí současného stavu 
nejmodernějších technik používaných pro obvody s nízkým napájecím napětím a s nízkým příkonem a 
dále návrh mnoha nových aktivních prvků využívajících nekonvenční obvodové techniky. Na základě 
těchto obvodů mohou být konstruovány další obvody pracující s velmi malým napájecím napětím a 
nízkým příkonem.  

 
 
Vyjádření k publikacím doktoranda 
 
 V disertační práci je uveden seznam pouze tří vlastních publikací autora. U dvou publikací je 
doktorand autorem a u jedné spoluautorem s podílem 50 %. Jedná se o poměrně skromný výčet 
publikací doktoranda po třech letech doktorského studia a je s podivem, že doktorand není 
spoluautorem žádné z publikací svého školitele, který je velmi aktivní v oblasti obvodů s nízkým 
napájecím napětím a nízkým příkonem.  
 Pouze menší část z navržených obvodů byla publikována autorem. Na druhou stranu je 
důležité poznamenat, že všechny tři publikace doktoranda jsou v zahraničních časopisech.  
 
 
Připomínky k disertační práci: 
 
Závažnější připomínky 
 

- Celá práce je založena pouze na simulacích navržených obvodů za typických podmínek bez 
uvažování vlivu rozptylu výrobního procesu, vlivu teploty, variace napájecího napětí, nebo 
souhlasné složky vstupních signálů.  

- Vliv souběhu (matching) není analyzován, i když se jedná o velmi důležitý parametr, který 
může zásadně ovlivnit parametry a funkčnost navržených obvodů.  

- U některých z navržených aktivních prvků je uvedena napěťová nesymetrie (offset), ale chybí 
informace, zda se jedná a systematickou nebo náhodnou nesymetrii. Předpokládám, že se 
jedná o systematickou nesymetrii a chybí analýza náhodné nesymetrie.  

- Pro všechny navržené aktivní prvky chybí zdůvodnění a analýzy volby obvodové topologie a 
dimenzování použitých součástek a výpočty parametrů navržených aktivních bloků, např. 
předpokládané šířky pásma, dynamického rozsahu atd.. Pro obvody navržené s uvedenými 
aktivními bloky jsou základní výpočty uvedeny, ale jsou pouze pro ideální aktivní prvky. 
Nejsou uvažovány reálné parametry navržených aktivních prvků. 

- V práci není naznačena žádní snaha o realizaci navržených bloků na nějakém testovacím 
integrovaném obvodu. Pokud by některé z obvodů byly realizovány a odměřeny, výrazně by to 
zvýšilo hodnotu celé práce.  



- Obvod na obr. 3.3 v případě ideálních OTA zesilovačů nebude usměrňovat vstupní signál. 
Použitý obvod pracuje díky nesymetrii výstupních stupňů zesilovačů. V práci to není nikde 
uvedeno. 

- U obvodů s plovoucím hradlem není uvedeno, jak je pro plovoucí hradlo v simulacích 
provedeno předpětí.  

- Chybí celkové schéma aktivního prvku, který je použit v obvodu na obr. 3.15. 
- U navrhovaných obvodů jsou často analyzovány parametry, které nejsou zásadní pro funkci 

obvodu (např. výstupní impedance OTA), ale chybí důležité parametry jako např. ofset. Šum 
je analyzován pouze u některých obvodů. 

- U syntetického induktoru je uveden pouze graf modulu impedance a chybí graf průběhu fáze 
aby bylo možné určit kvalitu syntetické indukčnosti. 

- Pro obvod simulovaný na obr. 3.52 by bylo vhodné analyzovat vliv změny souhlasného napětí 
na vstupu na výstupní napětí. 

 
 
Formální připomínky 
 

- Vztah (1.1) je platný pro digitální obvody, ale neplatí pro analogové obvody, kterým je práce 
věnována. 

- Na straně 32 je uvedeno, že tranzistory pracují pro proud pod 1 µA v oblasti sub thresholdu a 
pro proudy nad 1 µA v oblasti saturace aniž by byly uvedeny rozměry daných tranzistorů. 

- V rovnici (3.1) má správně být VDS(M6).  
- V několika tabulkách je uvedena jednotka linearity range „mV“, správně by měla být uvedena 

jednotka „V“. 
- Značení v rovnicích (3.7) a (3.8) neodpovídá obr. 3.14. 
- V tab. 8.6 je uvedeno L/W na rozdíl od všech ostatních tabulek, kde je uvedeno běžně 

používané W/L. 
- Obr. 3.23 e) je správně CCIII, ne CCII. 
- Obr. 3.33 není jasné, která napětí jsou vztažená proti zemi a která proti Vcm.  

 
 
Otázky 
 

- Jak je obvod na obr. 3.2 citlivý na změnu napájecího napětí a změnu souhlasné složky 
vstupního signálu? 

- Jak je u obvodů s plovoucím hradlem zajištěno, že transkounduktance gm použitých 
tranzistorů je dobře definována? Je to důležité především u navrhovaných filtrů typu gm – C a 
zbytkový náboj na plovoucím hradle může ovlivňovat parametry tranzistorů s plovoucím 
hradlem.  

- Jak ovlivní chyba souběhu (matching) výstupních proudů parametry obvodu na obr. 3.15? 
- Proč je použita v obvodu na obr. 3.38 frekvenční kompenzace s prvky RC1, CC1 a RC2, CC2 a 

tato kompenzace chybí v obvodu na obr. 3.31, který je podobný? 
 
 
Závěr 
 

Závěrem mohu konstatovat, že i přes výše uvedené připomínky nejsou v práci patrny zásadní 
chyby teoretického charakteru a zásadní nedostatky. Všechny cíle vytyčené v tezích disertační práce 
byly splněny. Vypracováním disertační práce prokázal kandidát schopnost samostatné vědecké práce. 
Práce má přínos pro budoucí návrhy analogových bloků integrovaných obvodů pracujících s malým 
napájecím napětím.  
Proto doporučuji disertační práci Ing. Z. Alsibaie k obhajobě. 

 
 
 
V Brně dne 26.6.2014 
 
 
       doc. Dr. Ing. Pavel Horský 
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