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Předložená disertační práce řeší problematiku studia planárních struktur realizovaných 
technikou tlustých vrstev pro kmitočty, zasahující oblast horní hranice radiových a dolní 
hranice mikrovlnných kmitočtů. Zabývá se modelováním některých základních prvků i 
složitějších obvodů a experimentálním ověřením platnosti simulovaných vybraných obvodů. 

Obsah práce 
Práce je zpracována na 106 stranách včetně obsahu a příloh. První část se zabývá obecnou 
problematikou technologie tlustých vrstev z hlediska materiálů, technologických řešení a 
vlastní realizace prvků. Ve druhé části jsou pak na základě simulací analyzovány jednotlivé 
prvky a vybrané obvody technologií tlustých vrstev, u vybraných obvodů jsou pak ověřeny 
teoretické výsledky měřením.  

Aktuálnost práce 
Práce řeší aktuální problematiku možnosti využití technologie tlustých vrstev při realizaci 
prvků a obvodů pro obor vysokých kmitočtů, zasahujících až do mikrovlnného pásma. Tato 
oblast se v současné době stále rozvíjejí, především v hledání nových přístupů k realizaci 
mikroelektronických prvků a struktur. Možnost uplatnění technologie tlustých vrstev, která 
zaznamenává rozvoj zejména v přesnosti realizace prvků a obecném zlepšování technologie, 
může být podstatným doplněním technologie tenkých vrstev a to zejména v oblasti na pomezí 
radiových kmitočtů a mikrovlnného pásma. V tomto je také aktuálnost předložené práce. 

Přínos práce a splnění cílů 
Lze konstatovat, že práce splnila vytýčený cíl. Za přínosné považuji zpracování simulačních 
modelů, umožňujících hlubší analýzu vlastností prvků i obvodů vytvářených technologií 
tlustých vrstev v oblasti vysokých až mikrovlnných kmitočtů, kde toto uplatnění musí 
splňovat značné nároky. Výsledkem práce je analýza základních prvků L, C, návrhy 
planárního kmitočtového filtru, kde byly také výsledky experimentálně ověřeny a planárního 
paralelně vázaného kmitočtového filtru pro mikrovlnné pásmo C. Práce tvoří dobrý základ pro 
další vývoj prvků technologie tlustých vrstev pro výše uvedené kmitočtové pásmo. 

Publikace jádra práce 
V přiloženém seznamu se uvádí 12 publikací, kde je dizertant spoluautorem. Z nich se 
7 vztahuje přímo k řešené problematice, ostatní nepřímo, kdy se řeší problematika pouzdření, 
mechanického a termomechanického namáhání mikroelektronických struktur. Z uvedeného 
počtu je 1 v zahraničním a 5 v domácím časopise, 5 na zahraničních a 1 na domácí 
konferenci. Vedle toho je dizertant spoluřešitelem jednoho produkt, a to funkčního vzorku 
fluidizačního zařízení. Výsledky publikační práce svědčí o tom, že disertant je schopen 
předávat výsledky své práce a vystavit je k posouzení odborné veřejnosti. 
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Vědecká erudice disertanta 
Na základě posouzení předložené práce lze konstatovat, že disertant prokázal schopnost 
vědecké práce. Prokázal schopnost orientace v široké oblasti, přesahující oblast 
mikroelektronických struktur realizovaných technologií tlustých vrstev do oblasti 
mikrovlnných aplikací. Uplatnil vhodnou metodu analýzy spočívající v simulaci struktur a 
modelování ve vhodném programovém prostředí. Nezanedbatelná je i jeho schopnost 
experimentálního ověření vybraných modelů. Odborné aktivity a publikační činnost svědčí 
o schopnostech pro vědeckou práci a předpokladech pro další odborný růst. 

Připomínky 
Práce je zpracována na dobré jazykové úrovni. Pokud se týká grafických výsledků, přispěl by 
vhodný komentář k obrázkům, kde jsou barevně vyjádřeny hodnoty veličin, lepší by mohl být 
popis proměnných, např. tam, kde na osách je kmitočet v jednotkách Hz. By bylo vhodné 
uvést seznam zkratek vzhledem k tomu, že zkratky jsou používány bez plného znění a to i při 
prvním použití. K práci mám některé připomínky, z nich uvádím následující formální 
nedostatky: 

Obrázky rozdílné značení rezistorů a cívek; 

Str. 10, Tab. nesprávně tangenta ztrátového činitele; 

Str. 16  odlišné označení typem písma v obrázku a vztahu (2.3); 

Str.23 neodpovídají symboly ve vztahu a popisu (l,b); 

Str.28 vztahy (2.35), (2,36) – není definováno co je A, B (označeno jako vlnění); 

Str.31  u obr. 16 by bylo vhodné doplnit popis vektorů; 

Str.46 v obr. 34 je problematické proložení křivky malým počtem bodů vrcholu 
(rozsah nejistoty); 

Str.55 v čem je rozdíl v uspořádání na obr. 46? 

Str.62 chyba v závorce ve vztahu (4.6); 

Str.63 chybný název obr.56; 

Str.64 ve 3. odstavci shora uvedeno: tloušťka substrátu 0,65 mm, drsnost 2 mm; 

Str.69 jak vysvětlit tvrzení, že „zisk na 200 MHz je přibližně 20 dB“ (jedná se zřejmě 
o charakteristiku na obr. 60)? 

 

Dále uvádím následující připomínky: 

• Při simulaci základních součástek by bylo vhodné uvést základní fyzikální vztahy a 
podmínky, např. okrajové podmínky. Pokud se využívá barevného vyjádření rozložení 
elektrického nebo magnetického pole, bylo by vhodné uvést rozsah reálných hodnot a 
rozměrové měřítko. U simulace cívky je i při simulaci třeba respektovat reálné 
podmínky, kterým jen obtížně vyhovuje proud 5 A, vzhledem k tomu, že se jedná 
o strukturu tlustých vrstev. 

• Graficky vyjádřené výsledky statických úloh (L, C) jsou zajímavé, vyžadovaly by ale 
hlubší rozbor než že permitivita je svázaná se ztrátovým činitelem a ovlivňuje 
kmitočtové vlastnosti. Tyto simulace nevypovídají o kmitočtových vlastnostech 
struktur. 



• U simulace tlustovrstvé cívky není zcela zřejmé, jaký model cívky byl pro simulaci 
použit. Mezní kmitočet je určen na základě fázového posuvu. Na tomto kmitočtu ale 
dochází k výraznému poklesu amplitudové charakteristika. V simulaci také vychází 
rozsah fáze ±200 o, což je zřejmě problém simulačního procesu. Obdobný rozsah fáze 
je i v případě simulace paralelně vázaného mikropáskového filtru. 

• Matice S-parametrů směrové odbočnice, v uvedeném případě čtyřbranu na str. 32, 33, 
by bylo vhodné definovat z hlediska vstupních a výstupních proměnných nebo alespoň 
pojmenovat je. Následně pak v případě kmitočtových filtrů, v tomto případě 

dvojbranu, by bylo vhodné stanovit parametry simulace jako je buzení a zakončení. 

• U analýzy výsledků simulace a měření kmitočtových filtrů by bylo vhodné vedle 
vyhodnocení a návrhu volby nejvhodnějšího uspořádání struktury, např. tloušťky 

substrátu se také pokusit o hlubší fyzikální interpretaci výsledků. 

V rámci rozpravy doporučuji, aby disertant odpověděl na následující otázky: 

1) Jaké jsou možnosti simulace kmitočtových vlastností základních prvků L, C 
vytvářených technologií tlustých vrstev v oblasti vysokých kmitočtů v závislosti na 
uspořádání a materiálu struktur? 

2) Jak lze vysvětlit relaci posunutého mezního kmitočtu cívky u konfigurace bez zemní 
plochy na obr. 54 a výrazného poklesu v amplitudové charakteristice na tomto 
kmitočtu? 

3) Popište obecně soustavu S-parametrů a uveďte, za jakých podmínek se stanovují a jak 
lze tyto parametry měřit. 

Závěr 

Disertant prokázal schopnost samostatné vědecké práce i orientaci v problematice 
mikroelektronických struktur realizovaných technologií tlustých vrstev, určených pro oblast 
vysokých kmitočtů. Vytvořil dobrý metodický základ pro modelování prvků i obvodů a 
prokázal i experimentální dovednosti. Výsledky své vědecké práce úspěšně publikuje. Práce 
odpovídá obecně uznávaným požadavkům k udělení akademického titulu. 

Na základě zhodnocení doporučuji předloženou práci k obhajobě a po úspěšné obhajobě 
udělení akademického titulu. 

V Brně dne 17.11.2016 Doc. Ing. Jan Maschke, CSc. 

Oponent 
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